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SAMMANFATTNING 
 

Konkurrensen mellan hotellen har ökat på grund av förändringar i samhället, även 

kundernas behov och önskemål har förändrats. I dagens samhälle blir det allt vanligare att 

hotell inte enbart kan konkurrera med bra service och pris. Det krävs något extra, något 

utöver det vanliga för att locka kunder och öka konkurrensfördelarna. Hotellen måste 

hitta nya sätt att differentiera sig på och det har blivit allt viktigare med ett starkt 

varumärke som kan ge ett mervärde till kunderna. Det har blivit vanligt att hotell 

använder sig av storytelling och tema för att bygga upp sitt koncept och varumärke. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hotell i Sverige kan använda sig av storytelling 

och tematisering för att bygga upp varumärket. Syftet är deskriptivt men även till viss del 

normativt. I studien används en deduktiv metod och ett antal telefonintervjuer har 

genomförts. Detta för att exemplifiera hur en varumärkesuppbyggande process kan se ut 

inom storytelling- och temahotell. Studien fokuserar på den interna 

varumärkesuppbyggande processen. Resultatet i denna studie är inte generaliserbart utan 

vägledande för hur man kan bygga upp sitt varumärke med hjälp av storytelling och 

tematisering. Denna studie bidrar med ny fakta inom ett relativt obeforskat område som 

tema och varumärken. Studien visar att den varumärkesuppbyggande processen skiljer 

sig mellan varusektorn och tjänstesektorn. Detta eftersom andra delar då blir mer 

betydelsefulla, detta redovisas i en egen modell i studiens analys. Slutsatserna av studien 

visar att det är viktigt att vid uppbyggandet av storytelling- och temahotell vara; 

konsekvent, trovärdig, ha bra och välinformerad personal som kan förmedla storyn och 

temat samt att det finns en röd tråd genom konceptet. Om hotellen inkluderar dessa delar 

när de bygger upp sitt varumärke kan detta leda till en minnesvärd upplevelse. 

Slutsatserna visar även att storytelling och tematisering kan bidra till ett ökat mervärde 

till gästerna vilket leder till gratis reklam genom word-of-mouth samt skapa ökad 

uppmärksamhet i media. Det skapar även ökade konkurrensfördelar då det går att 

differentiera sig från konkurrenterna. Detta bidrar till att ett immateriellt varumärke 

byggs upp. Avslutningsvis visar studien att storytelling kan vara ett starkare koncept 

jämfört med tematisering.  

 

Nyckelord: varumärke, hotell, storytelling, tema, storytellinghotell, temahotell, 

upplevelse  

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Competition in the hotel industry has increased depending on changes of today’s society 

and of the needs and wants of the hotel guests. Hotels today should compete with 

something more than just a good service and pricing, since it has become something 

ordinary. They need to have something special, something extraordinary to attract 

customers and add to their competitiveness. The purpose of this paper is to investigate 

how hotels in Sweden can use themes and stories to build their internal brand. In this 

study a deductive method has been used and telephone interviews have been made which 

are declared in the empirics. This has been done to exemplify how the internal brand 

building process may turn out in story-telling hotels and theme hotels. Our conclusions 

from this study are that the brand building process may be different depending on how 

companies build their immaterial brand. The difference is due to other parts of the 

process may become more important, which we also implicate with our brand building 

model that you will find in our analysis. The study also shows that it is very important for 

hotels with a theme and story-telling to be credible, have well informed staffs that are 

able to mediate the story or theme and to be coherent through the whole concept. If the 

hotel management has all this in mind while building their brand, it will lead to a 

memorable experience for the guests. It also helps to build an immaterially strong brand. 

The conclusion is also that the use of story-telling can be seen stronger than a theme. This 

study contributes with new information about theme and brands which still is a relatively 

unresearched area. 

 

Keywords: Brand, hotels, story-telling, theme, story-telling hotel, theme hotel, 

experiences 
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Förord 
 

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla som hjälpt oss i arbetet. Denna uppsats 

hade inte varit genomförbar utan de intervjuer som vi genomfört med respektive  

respondent. Ett stort tack till er alla: Hotell J (Lollo Eriksson), Icehotel (Yngve 

Bergqvist), Spökhotellet (Elisabeth Renwall), Stylt Trampoli AB (Jonas Holmsgård), 

Såstaholm (Camilla Dahlman) samt Tre Hotell (Bibi Rydbacken). Vi vill även passa på 

att tacka vår handledare Yvonne von Friedrich Grängsjö för vägledning och de värdefulla 

tips som hon gett oss under arbetets gång. 
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     Karin Holm                  Carolina Murberg      Maria Sundström  
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1. INLEDNING 

I denna inledande del, ges läsaren först en inblick i utvecklingen av turismen och 

hotellbranschen. Därefter visas de problem som uppkommit inom hotellbranschen genom 

denna utveckling. Slutligen klargörs studiens syfte samt forskningsfrågor.  

  

1.1 Bakgrund  

I början av 1900-talet inträdde Fordismen i samhället vilket innebar en hel del 

förändringar för människan. Detta ledde bland annat till semesterlagstiftningen som 

inrättades år 1938, vilket innebar att man som industriarbetare fick två veckors semester.
1
 

Semesterlagstiftningen tillsammans med förbättringar i kommunikation och den tekniska 

utvecklingen ledde till en kraftig ökning av resandet inom Europa. Tidigare var resandet 

för överklassen men det blev i och med detta även möjligt för arbetarklassen att resa. 

Utvecklingen ledde till att det på 1950-talet blev mycket populärt med sällskaps- och 

charterresor och massturismen blev då ett faktum. Massturismen bidrog till att stora 

hotellkedjor skapades och dessa dominerar branschen även idag. Hotellkedjorna skapade 

mer standardiserade hotell vilket syns bland annat på deras inredning. Hotellen ser 

ungefär likadana ut vart man än kommer, vilket skapar en större igenkänningsfaktor hos 

kunderna, det vill säga att de vet vad de kan förvänta sig.
2
 Sedan utvecklades post-fordist 

turismen som innebar en mer specialiserad, individuell och nischad marknad som 

skräddarsyddes för att möta turistens förändrade efterfrågan. Denna förändring berodde 

på att turisten fick mer kontroll genom ökad köpkraft och detta har lett till turistprodukter 

som är mer designande efter turistens smak och preferenser.
3
 Denna förändring i 

samhället beskriver även Pine och Gilmore: ”There is a move from a service economy to 

an experience-based one, where goods and services in themselves are no longer 

sufficient, but rather they are valued in so far as they are enhanced by the experience 

offered”
4
. Detta nya samhälle kallas upplevelsesamhället och fokuserar mer på 

upplevelser än tjänster. Det centrala i upplevelsesamhället är konsumenterna och deras 

upplevelser. Företagen ser upplevelser som en bättre och långsiktig investering. Genom 

att skapa en positiv upplevelse för kunderna kommer de att förknippa varumärket med 

något positivt. En positiv upplevelse gör att kunderna lättare kommer ihåg varumärket. 

Det nya samhällets utveckling har lett till att företagen börjar använda sig av upplevelser 

och inte enbart tjänster och information som tidigare. Idag tillför företagen en upplevelse 

till deras kärnprodukter eller tjänster för att lättare kunna sälja dem och differentiera sig 

från mängden.
5
 Eftersom samhället och kundernas önskemål ständigt förändras, bör 

företagen kontinuerligt uppdatera varumärket för att behålla och göra det starkare. Enligt 

Holloway har turisternas motiv förändrats genom tiderna: “Today, adventurous tourists, 

whether travelling for business or pleasure, seek a package of physical and emotional 

experiences which together will make up the total trip experience, and hoteliers are 

                                                
1 Holloway, J.C & Taylor, N. (2006), The business of tourism. Pearson Education Limited 
2 Ibid. 
3 Shaw,G. & Williams, A.M. (2004), Tourism and Tourism spaces. SAGE Publications Ltd 
4 Ibid sid 119 
5 Pine, J.B & Gilmore, J.H. (1998), Welcome to the experience economy. Harward Business Review 
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seeking to satisfy that need”.
6
  Intresset för unika koncept ökar och kunderna kräver 

något mer än ett vanligt opersonligt och standardiserat hotellrum. Service har alltid varit 

en viktig faktor men besökaren tar nu detta för givet och vill även uppleva något unikt. 

Detta behöver företagen ha i åtanke när de bygger upp sitt varumärke.
7
 Hotellen kan bli 

mer personliga och stå ut från mängden genom att använda berättelser eller myter som 

grundar sig på platsens historia. Detta är något som flera hotell har börjat använda sig av 

och det kallas för storytelling. 

 

I och med upplevelsesamhällets framväxt har upplevelserummets betydelse blivit allt 

viktigare. Mossberg definierar upplevelserummet som den fysiska miljön inom vilket 

tjänster produceras. Indelning av rummet kan göras efter atmosfäriska förhållanden som 

exempelvis; lukt, färg och design. Upplevelserummet är viktigt därför att företaget kan 

använda sig av detta för att differentiera sig från konkurrenterna samt för att skapa 

uppmärksamhet. Inredning och arkitektur har därför stor betydelse. Upplevelserummet 

används även för att påverka kundernas och de anställdas känslor och beteende.
8
  

 

Dagens kunder har ledsnat på enformigheten och standardiseringen och de väljer i allt 

högre utsträckning de varor och tjänster som erbjuder den bästa upplevelsen. De söker det 

lilla extra och en boendeupplevelse utöver det vanliga och de är villiga att betala mer för 

detta. Företagen bör därför nischa in sig på ett specifikt område.
9
 Hotellen försöker skapa 

något som förstärker kundens upplevelse och som gör hotellvistelsen minnesrik, detta för 

att stärka sitt varumärke och attrahera fler gäster.
10

 Enligt Davie, chef på Sheraton i 

Asien, spenderar en gäst omkring fyra och en halv timme per dygn på hotellrummet, 

utöver sovtiden. För att kunna erbjuda ett mervärde under denna tid försöker hotellen att 

utveckla flera olika tjänster som kan sysselsätta kunden. De försöker även att få kunderna 

att stanna längre på hotellen för att på så sätt få dem att spendera mer under sin vistelse.
11

 

Detta tillsammans med den ökade konkurrensen har lett till att annorlunda och nya 

hotellkoncept växt fram för att tillgodose kundernas behov.
12

 Den ökade konkurrensen 

har lett till att hotellen måste differentiera sig för att attrahera kunder. Konkurrensen är 

speciellt svår för de mindre hotellen. Därför har de mindre hotellen satsat i större 

utsträckning på bra service och design, de har riktat in sig mot en mer nischad marknad. 

Det handlar om att skapa relationer med kunderna och minnesrika upplevelser eller så 

kallade ”wow-upplevelser” det vill säga upplevelser utöver det vanliga.
13

 Även hotellen 

strävar efter att skapa en ”wow-upplevelse”, exempelvis så har det blivit vanligt att de 

bygger sina koncept runt design, arkitektur, historia och kultur med mera. Det har alltså 

blivit viktigt att förstärka hotellupplevelsen så att den upplevs vara något mer speciellt än 

bara ett rum och en säng. Eftersom kundernas efterfrågan har förändrats har det blivit 

vanligt med annorlunda koncept. Hotellen kan använda sig av storytelling eller 

                                                
6 Holloway & Taylor, 2006, sid. 289 
7 Ibid. 
8 Mossberg, L. (2001), Upplevelser och marknadsföring. Göteborg : Turism-Marknadsföring 
9 Power, D. & Gustafsson, N. (2005),  International competitiveness and experience industries. 
10 Mossberg, L & Johansen, E.N. (2006), Storytelling-Marknadsföring i upplevelseindustrin. 

Studentlitteratur 
11 Hensdill, C. (1998), Re-creating In-Room entertainment. Hotels, January, p. 75-76 
12 Holloway & Taylor, 2006 
13 Mossberg, L.  (2003), Att skapa upplevelser : från OK till WOW. Studentlitteratur 
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tematisering för att differentiera sig från konkurrenterna. Tematisering och storytelling 

inom hotell kan göras genom exempelvis arkitektur eller inredning.
14

 Inom storytelling 

bör dock hotellen ha en historia eller en myt kopplad till detta.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrensen mellan hotellen har idag ökat, de stora hotellkedjorna dominerar 

marknaden och det är svårt för mindre hotell att bli lönsamma.
15

 Idag blir det allt 

vanligare att hotell inte bara konkurrerar med hjälp av god service och pris eftersom det 

är något som ses som självklart. Därför gäller det att kunna erbjuda kunderna något 

utöver det vanliga.
16

 Holloway menar att kundernas behov har förändrats:”The impuls to 

do something different, and to sleep in something unique, appears to be growing: the 

more far-fetched, the better”.
17

 De har blivit allt viktigare för hotellen att synas på grund 

av den ökade konkurrensen och det handlar mer och mer om att ha ett starkt varumärke. 

Ett starkt varumärke är ett som kunderna känner igen och förknippar med något positivt 

och som skiljer sig från övriga varumärken. Ett starkt varumärke har även förmågan att 

ge ett mervärde till kunderna. Konkurrensen har lett till att nya och annorlunda 

hotellkoncept har bildats. Det har exempelvis blivit allt vanligare att bygga upp sitt 

koncept runt en berättelse eller ett tema.
18

 När man använder sig av berättelser eller 

teman som skapar känslor hos kunderna leder det till en minnesvärd upplevelse. Ju fler 

sinnen en upplevelse engagerar desto mer minnesvärd blir upplevelsen.
19

 Hotell som har 

byggts upp runt berättelser och tema kan förmodligen stimulera fler sinnen och känslor 

än traditionella hotell. De engagerar och involverar därför kunderna i större utsträckning. 

Shaw och Williams skriver:”Experience engaging consumers by providing a memorable 

and personal product appealing to their sensations”
 20

. Det finns ett antal teorier i dag 

om hur ett varumärke kan byggas upp. Däremot fann vi inte så mycket litteratur om hur 

man kan bygga upp ett varumärke inom tjänstesektorn. Det som skiljer varor och tjänster 

åt är att tjänster är immateriella vilket hotellen bör tänka på då de bygger upp sitt 

varumärke. Det saknas även tidigare studier om tema kopplat till varumärken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Holloway & Taylor, 2006 
15 Ibid 
16 Mossberg & Johansen, 2006 
17 Holloway & Taylor. 2006, sid. 289  
18 Holloway, J.C. (2002), The business of tourism. Pearson Education Limited 
19 Pine & Gilmore, 1998 
20 Shaw & Williams, 2004, sid 119 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur hotell i Sverige kan använda sig av 

storytelling och tematisering för att bygga upp varumärket internt. Syftet är deskriptivt, 

vilket betyder att resultatet inte generaliseras. Istället kommer det att beskriva hur hotell 

kan gå tillväga för att bygga upp varumärket med hjälp av storytelling och tematisering. 

Syftet är även till viss del normativt eftersom studien kommer att bidra med vägledande 

information inom ett relativt outforskat område som tema och varumärken. Dessa 

forskningsfrågor ansågs vara relevanta för studien: 

 

 Hur kan hotell bygga upp sitt varumärke med hjälp av storytelling och tematisering? 

 

 Hur kan varumärkesuppbyggande processen se ut för storytellinghotell och 

temahotell? 

 

 Vilka delar kan vara betydelsefulla inom varumärkesuppbyggande processen för 

storytellinghotell och temahotell? 

 

 Vilka effekter kan storytelling och tematisering ha på hotell? 
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2. TEORI 

I detta avsnitt utreds begreppet varumärke och sedan kommer en modell som beskriver 

sex olika begrepp som är kritiska när man bygger upp, utvecklar och vårdar ett 

varumärke. Denna är speciellt anpassad till varor men för att kunna tillämpa teorin på 

studien beskrivs det som är speciellt för immateriella varumärken. I varje del 

exemplifieras de sex olika begreppens betydelse inom hotellbranschen. Därefter 

presenteras en modell som beskriver hur man kan bygga upp sitt varumärke genom 

upplevelser och kommunikation, denna är mer inriktad mot tjänstesektorn. Avslutningsvis 

utreds två moderna begrepp, storytelling och tema och hur de används i hotellbranschen 

samt i varumärkesuppbyggandet.  

2.1 Varumärke 

Apéria som är varumärkeskonsult på företaget Nordic Brand Academy definierar 

varumärket som ”ett löfte om vad företaget kan erbjuda i form av service, kvalitet och 

trygghet. För den som äger varumärket gäller det att hålla löftet för annars uppstår ett 

gap mellan vad varumärket lovar och vad det håller. Det märker kunderna snabbt.”
21

 Ett 

varumärke representerar ett företag, en produkt eller en tjänst. En kund identifierar sig 

ofta med ett varumärke och då förmedlar varumärket en image som kunden kan 

identifiera sig med. Kotler definierar ett varumärke som ett namn, benämning, design, 

symbol eller tecken eller flera av dessa ihop som identifierar företagets produkt eller 

service och differentierar det från konkurrenternas.
22

 Den här definitionen saknar 

tjänsteföretagens nyckelfaktorer, det vill säga den tar inte med kunder och service i 

definitionen vilka är två kritiska faktorer inom tjänstesektorn. För tjänsteföretagen är det 

väldigt viktigt att ta med servicen som en process samt att inkludera kunderna när man 

definierar varumärken, dessa är kärnan inom tjänstesektorn.
 23

 I denna studie utgår vi 

ifrån att varumärket är hotellens namn. 

 

2.2 Den strategiska varumärkesuppbyggande processen  

Varumärkesuppbyggandet kan beskrivas genom en modell. Denna modell är uppbyggd 

av sex begrepp som är sammankopplade med varandra; produktattribut, märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. I denna 

modell så motsvarar varje begrepp en aktivitet som fungerar som olika steg, som är 

kritiska vid uppbyggandet av ett varumärke. Denna varumärkesplattform visar vilken 

kompetens som krävs för att kunna bygga upp, utveckla och vårda ett starkt varumärke.
24

 

Den här modellen bidrar till att man får varumärkeskapital. Inom varumärkeskapital finns 

det två viktiga komponenter och dessa är varumärkets styrka samt värde. Styrkan i ett 

varumärke är de associationer som konsumenterna har och värdet är vad styrkan ger 

upphov till. För att få fram vad som utgör varumärkets kapital måste företagen förstå 

människornas synsätt i relation till varumärket och detta gör företagen genom att 

                                                
21 www.marknadsakademien.com 
22 Kotler, P-H. (2001), Principles of Marketing. Prentice Hall 
23 Gröönroos, C. (2000), Service management and marketing, Customer relationship management 

approach. John Wiley & Sons Ltd 
24 Melin, F. (1999), Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken. Liber Ekonomi 

http://www.marknadsakademien.com/
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undersöka konsumenternas uppfattning av varumärket.
25

 Nedanstående begrepp är 

viktiga i varumärkesuppbyggandet:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 – Den strategiska varumärkesplattformen - Intern varumärkesuppbyggnad26 

 

2.2.1 Produktattribut  

Produktattribut är ett centralt begrepp och används vid produktdifferentiering. Ett 

produktattribut är de kännetecken en produkt har och dess uppgift är att skapa ett 

mervärde till konsumenterna. Vid utvecklingen av en konkurrenskraftig produkt, är 

produktkvalitet ett av de viktigaste attributen men även förpackningsdesign, färgsignaler 

och logotyp är av stor betydelse. Dessa kan användas för att individualisera och 

visualisera produkten. Attributen är viktiga för att kunna varumärkes registrera sin 

produkt då den endast kan registreras om attributen är unika.
27

 Produktattributen kan 

exempelvis vara hotellets logotyp eller design. Produktattributen är immateriella som 

exempelvis hotellets service, professionell personal eller ett speciellt erbjudande i form 

av exempelvis en upplevelse. Kotler nämner att den fysiska miljön är av stor betydelse 

inom tjänsteföretag, det kan vara just den som är avgörande när en kund exempelvis 

väljer hotell. Atmosfären upplevs genom en kunds sinnen därför är det viktigt att beakta 

den fysiska miljön inom hotellet eftersom den påverkar en kunds beteende.
28

 

 

Kvalitet är viktigt för att en produkt ska kunna konkurrera på marknaden. Upplevd 

kvalitet är det som kunden uppfattar som kvalitet och är av stor betydelse, då den 

förstärker en produkts konkurrensförmåga. Produktattribut som är kvalitets relaterade ger 

                                                
25 Keller, K.L. (2006), The Handbook of Marketing Research. Thousand Oaks 
26 Ibid sid.125 
27 Ibid 
28 Kotler, P-H, et al. (2006), Marketing for Hospitality and Tourism. Pearson International Edition 
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bara en tidsbegränsad konkurrensfördel eftersom denna typ av attribut är lätt att 

identifiera, analysera och imitera.
29

 Enligt Grönroos är den upplevda kvalitén: kundens 

upplevelser och förväntningar samt hur dessa samspelar. Ett företag kan också konkurrera 

med en unik förpackning, då den kan ses som företagets ansikte utåt och blir ett första 

intryck av produkten.
30

 Förpackning i denna studie ses som hotellets arkitektur och 

inredning.  

 

Produktattributen inom tjänsteföretag består även av immateriella egenskaper. 

Tjänster är inte detsamma som varor vilket företag bör ha i åtanke när de tillämpar 

kunnande om varumärken från varusektorn. Den centrala kärnan i erbjudandet av tjänster 

är immateriell. Tjänster kännetecknas av fyra olika delar: 

 

 Intangibility - Med detta menas att det inte går att se, smaka, känna, höra eller ta 

på tjänsten.
31

 Hotell säljer inte ett rum utan de säljer rätten till att använda ett rum 

inom en viss tidsperiod. Arkitektur, design och inredning är det första som en 

hotellgäst ser. Det materiella ger signaler om kvalitén på den immateriella 

servicen. När hotellgästerna lämnar hotellet har de ingen fysisk vara att visa upp 

förutom ett kvitto. De går från hotellet tomhänt men inte ”empty headed”. 

Kunderna har istället fått minnen som de kan dela med andra. Kotler menar att det 

är viktigt att man inser detta och medvetet försöker skapa minnesvärda 

upplevelser för kunderna.
32

 

 

 Inseparability – Produktionen och konsumtionen av tjänsten inträffar på samma 

gång, exempelvis produceras hotelltjänsten samtidigt som den konsumeras. 

Kunden och tjänsteföretaget möts och det sker en interaktion mellan kunden och 

personalen. Kunderna inverkar på vissa delar i företaget samtidigt som de också 

påverkas själva. I vissa fall måste kunden utföra en del av aktiviteterna i 

produktionsprocessen för att tjänsten ska bli till. En tjänst är inte ett ting utan en 

aktivitet eller en process. En tjänst blir till i en produktionsprocess och när 

processen är slut upphör tjänsten att existera. Inom hotellnäringen måste 

personalen och kunden vara närvarande för att överföringen ska ske. Om ett hotell 

exempelvis har ett bra erbjudande men servicen är bristfällig kommer kunden att 

förknippa deras upplevelse som något negativt.
33

  

 

 Variability – Servicen är varierande och kvaliteten beror på vem som erbjuder 

den. Det är viktigt för företag att sträva efter att vara konsekventa i sin service 

men det skiljer sig från vem, vad, när och vart servicen blir erbjuden. Även 

kunderna kan bete sig annorlunda beroende på tillfälle.
34

 

 

                                                
29 Melin, 1999 
30 Grönroos, C (1996), Marknadsföring tjänsteföretag. Liber Ekonomi   
31 Grönroos, 2000 
32 Kotler, 2006 
33 Ibid 
34 Ibid 
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 Perishability – En annan faktor som är speciell för tjänster är att de inte kan 

lagras. En förlorad försäljning kan aldrig tas igen, exempelvis flera outhyrda rum 

på ett hotell är en förlorad försäljning. Eftersom en tjänst inte kan lagras, kan man 

istället försöka att ”lagra konsumenterna”, ett hotell kan exempelvis erbjuda en 

annan tidpunkt om deras hotell är överbokat. En restaurang kan erbjuda en drink i 

baren medan kunden väntar på att ett bord ska bli ledigt. Att inte tjänster kan 

lagras är ett kapacitetsproblem men detta problem kan lösas med hjälp av en 

innovativ prissättning.
35

 Hotell kan exempelvis sänka priserna under lågsäsong för 

att attrahera fler gäster.  

 

Grönroos nämner att om företag medvetet uppmärksammar dessa fyra egenskaper kan det 

leda till en ”wow-upplevelse”, det vill säga en upplevelse utöver det vanliga. Det kan 

även leda till en bättre förståelse för marknadsorientering av företaget och 

marknadsföringsfunktionens uppgifter. Ett annat kännetecken för tjänster är att kunden 

medverkar i tjänsteproduktionen vilket innebär att kunden oftast har två roller istället för 

en som i produktion av varor.
36

  

2.2.2 Märkesidentitet 

Märkesidentiteten avser vad som gör ett varumärke unikt, vad det står för och vad som 

ger det mening. Märkesidentitet har blivit allt viktigare eftersom det idag inte är någon 

större skillnad mellan olika produkter inom en given kategori. Produktattribut är lätta att 

imitera och det leder till att företag strävar efter att utveckla andra mer komplexa 

konkurrensfördelar, som att exempelvis skapa en stark märkesidentitet. Identiteten är 

immateriell och svårkopierad. Det huvudsakliga syftet med att utveckla märkesidentitet 

är att företagen kan förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna. Produktens 

namn, ursprung, personlighet och distribution är de faktorer som är viktiga i utvecklingen 

av en stark identitet.
37

 Varumärke, logotyp, förpackning, symbol och 

marknadskommunikation är även viktiga när man bygger upp sin identitet. Hotellens 

märkesidentitet är något som gör hotellet unikt och som de kan differentiera sig med. Det 

kan exempelvis vara att omvärlden identifierar det specifika hotellet med professionell 

personal och utmärkt service. Hotell kan även skapa sig en identitet genom associationer 

som till exempel att det bott berömda personer på hotellet. Grönroos skriver att ett 

varumärkes identitet kan användas som ett koncept för att beskriva varumärkets image 

och är det som företagen vill förmedla till sina kunder. Varumärket är bilden som 

kunderna formar genom sina och andras upplevelser av produkten/tjänsten. 

Varumärkesuppbyggandet är processen för att skapa denna image.
38

 

 

Märkesidentiteten måste vara trovärdig i alla avseenden för att bli en framgångsrik 

identitetsuppbyggande process.
39

 Märkesinnehavaren måste regelbundet genomföra en 

identitetsanalys för att undersöka om deras nuvarande identitet är tillräckligt attraktiv. 

Detta kan de göra genom att undersöka konsumenternas uppfattningar om företagets 

                                                
35 Grönroos, 1996 
36 Ibid 
37 Melin, 1999 
38 Grönroos, 1996 
39 Melin, 1999 
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varumärke. Företagen bör även se över vad konkurrenternas varumärken står för. Om ett 

varumärkes identitet stämmer överens med deras image så behöver inte några åtgärder 

vidtas, vilket är nödvändigt i de fall det inte överensstämmer. Företaget måste då förändra 

sin image, det vill säga se över marknadskommunikationen.
40

  

2.2.3 Kärnvärde 

Kärnvärdet representerar en produkts primära konkurrensfördel. Företaget bör därför 

lägga stor vikt vid att identifiera unika kärnvärden som ska ligga till grund för 

positioneringen och marknadskommunikationen av varumärket. Märkesinnehavaren bör 

se över vilka faktorer som kan leda till långsiktiga och uthålliga differentieringsfördelar. 

Dessa kommer sedan att utgöra varumärkets kärnvärde som ska representera ett 

mervärde.
41

 Melin nämner att företagens kärnvärden kan ses ur två perspektiv, 

konsument- eller konkurrentperspektiv. Målsättningen med valet av kärnvärde är att det 

ska vara värdefullt och kommunicerbart ur ett konsumentperspektiv och unikt samt 

svårimiterat från ett konkurrentperspektiv. Kärnvärden kan växa fram med tiden eller 

väljas medvetet. Ett företag kan välja kärnvärden som de vet kan tillfredställa 

konsumenternas behov och på så sätt skapa värde. Differentieringsfördelar kan vara 

synliga eller osynliga. Inom hotell kan de synliga vara det materiella som man kan se 

med ögat exempelvis design. Det osynliga är det immateriella, exempelvis service. 

Produktattributen och märkesidentiteten måste vara synlig och kommunicerbara för att 

kunna utgöra ett varumärkes kärnvärden. Om ett företag ska kunna ge ett mervärde till 

kunderna måste de faktorer de vill förmedla anses som värdefulla för konsumenten och 

vara kommunicerbara. Kärnvärdena bör ligga till grund för utformningen av 

positioneringsstrategin och därför kan man säga att dessa är den kommunikativa länken 

mellan märkesinnehavaren och konsumenterna.
42

  

2.2.4 Positionering  

Positionering är en process som företaget använder sig av för att få en specifik position i 

konsumenternas medvetande. Positionen ska leda till märkeskännedom, 

märkesassociationer och märkeslojalitet. Företag kan positionera sig med hjälp av olika 

differentieringsfördelar. Aaker menar att ett varumärke bör differentiera sig för att visa 

att de har något mer unikt än sina konkurrenter.
43

 Inom varumärkeshanteringen diskuteras 

huvudsakligen den psykologiska positioneringen. Denna handlar om hur konsumenterna 

uppfattar en viss produkt i jämförelse med andra konkurrerande företags produkter 

exempelvis genom känslor, detta är den interna positioneringen.
44

 Inom hotell kan den 

interna positioneringen handla om hur kunderna uppfattar hotellet och hur väl hotellen 

lyckas förmedla känslor. Extern positionering handlar om att man skapar en 

konkurrenskraftig produkt positionering. Denna positionering är den process som 

företaget går genom för att relatera sina olika produkters attribut i förhållande till 

varandra.
45

 Märkesinnehavaren försöker skapa en stark mental position i kundernas 

                                                
40 Melin, 1999 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Aaker, D.A. (1996), Building Strong Brands. Simon & Schuster UK, Ltd 
44 Melin, 1999 
45 Ibid. 
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medvetande och detta kan i sin tur leda till en stark position på marknaden vilket gör det 

svårare för konkurrenterna att etablera sig.
46

 Den externa positioneringen handlar mer om 

det fysiska som ett hotell har att erbjuda exempelvis design.  

2.2.5 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation är viktigt för att bygga upp sitt varumärke och nå ut till 

konsumenterna. Företag bör använda sig av kommunikation för att kunna informera, 

övertala och påminna konsumenterna om produkten och dess konkurrensfördelar. Det är 

viktigt att använda sig av reklam för att kunna differentiera sin produkt. Företag bör 

prioritera reklam som är mer individuellt inriktad till konsumenterna, för att på så sätt 

kunna bygga upp ett starkt varumärke. När ett företag har bestämt sig för hur de ska 

utforma sitt koncept återstår sedan att kommunicera ut budskapet till konsumenterna. Det 

har blivit svårare att nå ut med sitt budskap på grund av en kraftig ökning av 

informationsflödet. Konsumenterna tar emot tusentals budskap dagligen och företagen 

måste försöka synas genom detta informationsflöde.
47

 Ett sätt för hotell att synas kan 

exempelvis vara att erbjuda något annorlunda som konsumenten kan se som ett mervärde.  

 

Melin menar att den märkesuppbyggande reklamen bör ges en unik identitet. Detta kan 

man åstadkomma genom att föra ihop och integrera alla kommunikativa delar till en 

enhet. Reklamen ska ge varumärket ett kommunikativt mervärde, detta genom att 

identiteten ska kommuniceras på ett enhetligt sätt oavsett om valet av 

marknadsföringskanal är Internet, television, radio eller annonser i tidningar. Den 

kommunikativa identiteten innehåller; visuell identitet som kan vara färgkombinationer 

eller logotyp, audiell identitet som kan vara en signaturmelodi, verbal identitet 

exempelvis i form av en slogan och en tematisk identitet som kan uttryckas i termer eller 

bygga på ett gemensamt tema baserat på kärnvärdena. Alla dessa kommunikativa delar 

bör vara samordnade för att påverka olika sinnen. Vissa produkter kan ha en del som är 

mer utpräglad än de övriga och då leder det till att denna präglar den kommunikativa 

identiteten. Exempelvis Nokia med sin verbala identitet ”connecting people”, Gevalia 

med sin tematiska identitet uttryckt i termer av ”oväntat besök”, Hemglass med sin 

audiella identitet i form av sin välkända signaturmelodi eller Black & White med den 

visuella identiteten som har färgkombinationen svart och vitt som de igenkännande 

elementen.
48

 Hotell kan genom att skapa en upplevelse få uppmärksamhet i media och 

detta kan leda till att de attraherar kunder. Om upplevelsen är positiv kan det leda till en 

word-of-mouth effekt, eftersom människor gärna vill dela sina positiva upplevelser med 

andra.  

2.2.6 Intern märkeslojalitet 

Intern märkeslojalitet är ett relativt outvecklat begrepp som handlar om att företaget 

måste vara lojalt mot sitt varumärke. Det är alltså viktigt att företag, som exempelvis 

hotell arbetar med att behålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status även inom 

företaget. De måste veta vad det egna varumärket står för och hur man ska vidareutveckla 

det, annars finns det en risk för att man fattar dåliga beslut. Ett företag måste även 

                                                
46 Melin, 1999 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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förmedla sitt varumärke till sina anställda så att även de förmedlar rätt image.
49

 Melins 

varumärkesuppbyggande process utgår främst från hur man bygger varumärken inom 

varusektorn, därför kommer vi nu att redogöra för en modell som visar betydelsen av 

upplevelser och kommunikation i varumärkesuppbyggandet.    

 

2.3 The Brand Building Model 

 
Figur 2 - The Brand Building flow 50 

 

Nilsson menar att alla varumärken är skapade i konsumentens medvetande antingen 

genom att de upplever produkten eller servicen eller att de påverkas genom 

kommunikation. Processen börjar med kundens upplevelse och/eller kommunikationen 

som påverkar uppfattningen av varumärket och med tiden kommer varumärkets värde att 

ändras. Det är upplevelsen som är huvudfaktorn när man bygger ett varumärke och 

kommunikationen kommer på andra plats. Om upplevelsen är positiv kommer 

konsumenten förknippa varumärket med något positivt vid nästa möte med varumärket. 

Eftersom kundens uppfattningar påverkas av tidigare användning av produkten/tjänsten 

är det viktigt för företagen att se till att varje möte med varumärket är positivt. Företagen 

bör se till att överträffa kundernas förväntningar. Detta för att kunderna inte bara ska bli 

benägna att använda varumärket igen utan för att de ska bli välvilligt inställda till 

varumärket. Produkttillfredsställelsen är ännu viktigare när det kommer till tjänstesektorn 

än vad gäller fysiska produkter.
51

  

 

Att kommunicera sitt varumärke utåt är viktigt och kan göras genom mycket annat än 

enbart reklam. Rekommendationer från vänner, handelsexperter och artiklar i ämnes 

specifika tidningar har vanligtvis en mycket större påverkan än vanlig traditionell reklam. 

Inom hotell är entréns atmosfär och design viktig för att synliggöra varumärkets budskap 

tidigt. Upplevelser kan skapa ett varumärke men det är högst osannolikt att ett varumärke 

kan byggas genom endast kommunikation. När man använder sig av kommunikation är 

                                                
49 Melin, 1999 
50 Nilsson T.H. (1998), Competitive Branding : Winning in the market place with value added brands. John 

Wiley & Sons, Ltd 
51 Ibid 
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det viktigt att inte lova för mycket eller ha missledande information. Eftersom kunderna 

kan bli missnöjda och det upplevda varumärket inte blir detsamma som utlovat. Den 

upplevda kvalitén är det kunden ser och hur kunderna uppfattar varumärket. 

Kommunikationens roll i varumärkesuppbyggandet är även att förstärka upplevelsen. 

Genom att kommunicera varumärket på ett tilltalande sätt blir kunden positivt inställd till 

varumärket och upplevelsen blir mer positiv. Detta gör processen smidigare och att 

varumärkets värden skapas snabbare. Det kan också skapa värden genom att de skapar 

förväntningar av varumärket så kunden känner sig frestad att prova produkten för första 

gången. Kommunikation är viktigt men kan inte kompensera dålig kvalitet. Det är därför 

viktigt att kontinuerligt kontrollera kvalitén för att kunna behålla företagets image. 

Varumärkets styrka är en konsekvens av vad som hänt tidigare. En incident eller ett 

misstag i produktkvalitén kan ha långvariga effekter och påverka varumärkets styrka.
52

 

Denna modell poängterar vikten av kommunikation och upplevelser och här nedan 

kommer två olika koncept att beskrivas, vilka kan förstärka upplevelsen. 

 

2.4 Storytelling i tjänstesektorn 

“A narrative or story in it’s broadest sense is anything told or recounted; more narrowly, 

and more usually, something told or recounted in the form of a causally-linked set of 

events; account; tale; the telling of a happening or connected series of happenings, 

whether true or fictitious”.
53

 

 

Storytelling betyder berätta eller berättelser. Berätta historier har människor gjort genom 

alla tider men det har nu blivit ett starkt och unikt marknadsföringsverktyg och handlar 

om differentiering. Det handlar om att utnyttja kraften hos en bra berättelse. En bra 

berättelse fångar människors uppmärksamhet och intresse samt fastnar i deras minnen. 

De kan skapa en känsla av tillhörighet och involverar människor känslomässigt. 

Storytelling har därför blivit ett sätt för företagen att lättare nå ut till sina kunder och för 

att få dem att komma ihåg varumärket.
54

 

 

När storytelling används för att berätta företagets organisationsberättelse och historia 

kallas det corporate storytelling. I denna typ av storytelling bör berättelsen vara sann och 

hämtad från företagets verkliga historia. Storytelling inom upplevelseindustrin handlar 

om att skapa upplevelser med berättelser som grund. Om företag använder storytelling i 

marknadsföringen gäller det att de är medveten om syftet bakom användningen, i vilken 

situation den ska användas och vilket/vilka segment de vill nå. Det är även viktigt att 

klargöra vad som är sant och inte så att kunden inte känner sig lurad. Berättelsen behöver 

inte vara sann men den bör vara trovärdig.
55

 Effekterna vid användandet av storytelling är 

att en berättelse är svårare att kopiera och att det är lättare att sprida den vidare, det vill 

säga den bidrar till word-of-mouth
56

. Storyn kan därför även fungera som ett alternativ 

                                                
52 Nilsson, 1998 
53 www.stevedenning.com 
54 Denning, S. (2005), The Leader´s Guide to Storytelling. John Wiley & Sons, Inc 
55 www.storytellingsolutions.se 
56 Mossberg & Johansen, 2006 

http://www.stevedenning.com/
http://www.storytellingsolutions.se/
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till reklam. Människor litar mer på sina vänner och bekanta än på reklam från ett företag 

och en berättelse hjälper till att få dem att prata om varumärket eller produkten.
57

 

2.4.1 Storytelling och varumärken 

Många teoretiker tvistar om hur man skall se storytelling som; ett verktyg, en metod eller 

ett förhållningssätt. Heijbel, på Internetsidan storyteller.se, definierar storytelling som en 

organisations sanna berättelser om sig själv och han ser det som ett verktyg för företaget 

att bygga upp identitet, marknadsföring och rekrytering. Han menar att genom 

storytelling fylls varumärket med värderingar och skapar liv i företagets kärnvärden 

vilket bidrar till en starkare samhörighet mellan företaget och konsumenterna.
58

 Genom 

att berätta en historia om företagets varumärke fyller man det med känsla och mening. Ett 

varumärkes berättelse består av känslor, associationer och berättelser runt varumärkets 

traditioner och värderingar. Storytelling ger liv till varumärket och förmedlar företagets 

värderingar på ett lättförståeligt sätt. Storytelling skapar mening åt varumärket genom att: 

det förtydligar de värderingar som företaget står för och varumärket förmedlar, 

människor gillar bra historier och har ett behov av symboler och samlingsplatser, något 

att förknippa varumärket med. En bra historia ska beröra, vara unik, spännande och 

humoristisk och ha en tydlig koppling till varumärket.
59

 Det finns tre huvuddrag i 

skapandeprocessen av en berättelse, dessa har till syfte att stärka varumärket. 

Huvuddragen är: identifiera, forma och kommunicera. Det gäller att identifiera vad 

företaget står för och berättelsen som ska spegla företaget. Sedan gäller det att forma 

berättelsen så att den blir minnesvärd och det gäller att skapa känslor hos åhörarna. Sist 

väljs ett lämpligt sätt att kommunicera berättelsen på.
60

 Ett starkt varumärke bygger på 

väldefinierade värden och en bra berättelse kommunicerar dessa värden på ett mer 

lättförståeligt sätt. Ett starkt varumärke existerar på grund av dess känslomässiga band till 

kunderna eller de anställda. En bra berättelse talar till våra känslor och binder starkare 

band mellan människor. Storytelling har makten att stärka ett varumärke både externt och 

internt.
61

 Vår studie fokuserar på den interna varumärkesuppbyggande processen. 

                                                
57 www.storytellers.se 
58 Ibid. 
59 Hedqvist, C. (2006), Storytelling blåser liv i varumärket- Varumärkesbygget nr 3-4 Qua Vadis 
60 Douglas, J et al, (2007), What´s the Story? – Storytelling: Hur skapar man en berättelse för att stärka ett 

varumärke? Företagesekonomiska institutionen. Lunds Universitet  
61 Fog, K. et al (2005), Storytelling: Branding in Practice. Springer 
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Figur 3 - Storytelling i varumärkesuppbyggandet 62 

 

Denna modell visar att en bra berättelse kommunicerar företagets värderingar på ett 

lättförståeligt sätt och talar till våra känslor. Målgruppen förstår företagets värderingar 

och budskap och identifierar sig med företaget, på detta sätt kan man bygga upp ett starkt 

varumärke. Ett starkt varumärke är byggt på klara värderingar och en känslomässig 

koppling till kunderna.
63

 

2.4.2 Storytelling i hotellbranschen 

Hotell kan genom att använda sig av något unikt skapa en varumärkesidentitet för att 

förstärka och göra kundens upplevelse minnesrik. Idag är det många hotell som använder 

sig av storytelling för att differentiera sig. En del hotell bygger upp hela konceptet runt en 

historia, andra bygger på individens drömmar och på att kunden själv ska skapa sin 

historia. Genom storytelling skapas en helhet och historien som genomsyrar design och 

inredning engagerar gästerna. Det är även viktigt att personalen spelar sin roll i historien, 

de måste förstå denna och vara insatta och kunniga. Personalen bör även tro på idén för 

att den ska lyckas. Detta är speciellt viktigt när det gäller spökhistorier, har man 

exempelvis personal som inte tror på spöken kan det bidra till att historien förstörs. Är 

personalen däremot välinsatta i historien och tror på idén kan de bidra till att förstärka 
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kundernas upplevelse.
64

 Storytelling är en bra metod för att skapa ett unikt koncept och 

differentiera sig från konkurrenterna. Ett annat sätt att göra detta på är genom 

tematisering. 

 

2.5 Tematisering i tjänstesektorn 

”A theme is simply the underlying concept for everything staged in a particular place, 

including hotels and restaurants. A theme is the dominant idea or organizing principle, 

devotion to which creates a coherent experience for guests”
 65

. 

 

Tematisering eller tema är ett relativt outforskat begrepp. Tema är ett ämne som visar vad 

som förmedlas på en djupare plan bland annat genom inredning. Temaparker är däremot 

ett mer studerat område. En temapark är en typ av nöjespark eller turistattraktion som är 

uppbyggd runt ett tema. Användningen av tema har visat sig vara framgångsrikt. Därför 

har man även börjat använda sig av tema i andra branscher, en av dessa är 

hotellbranschen. Företag kan använda sig av teman på två olika sätt; medvetet och 

omedvetet eller synligt och osynligt. Det medvetna och det synliga sättet kan exempelvis 

vara design vilket syns tydligt för utomstående och är ett medvetet drag av företaget. Det 

osynligt och det omedvetna sättet är däremot inte byggt med mening utan kan ha 

tillkommit av en slump och är oftast svårt att se om man inte befinner sig inom företaget. 

För att göra mottagaren uppmärksam på temat kan man använda sig av intriger, 

karaktärer, omgivningar och berättartekniker.
66

  

2.5.1 Tematisering och varumärken 

Inga tidigare studier har hittats som kan koppla tema med varumärken. Däremot skriver 

Nilsson att varumärken skapas i konsumenternas medvetande antingen genom hur de 

upplever produkten eller servicen eller att de påverkas av kommunikationen. Han menar 

också att denna process börjar med kundens upplevelse och/eller kommunikationen som 

påverkar uppfattningen av varumärket, det är upplevelsen som är huvudfaktorn när man 

bygger ett varumärke.
67

 Tema kan därför sägas vara ett sätt att bygga upp varumärket då 

det kan bidra med en upplevelse och kommunicera ut till kunderna vad företaget vill 

förmedla genom exempelvis inredning. Att ha ett starkt varumärke handlar mycket om att 

differentiera sig från konkurrenterna och detta bidrar ett tema med då det hjälper 

företagen att sticka ut från mängden. Hotell kan exempelvis genom tematisering erbjuda 

en annorlunda hotellupplevelse, på så sätt differentierar sig hotellet från sina 

konkurrenter. Modellen nedan är utformad från Fog et al, 2005 och ändrad för att fungera 

för tematisering;  

 

                                                
64 Mossberg & Johansen, 2006 
65 Pine, J.B & Gilmore J.H. (2002), Differentiating Hospitality Operations via Experience – Why selling 

services is not enough. Cornell Hotel and Resturant Administration Quarterly, June p.92 
66 www.wikipedia.org 
67 Nilsson, 1998 
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Figur 4 – Tematisering i varumärkesuppbyggandet 

 

Ett tema som genomsyrar företaget kommunicerar dess värderingar på ett lättförståeligt 

sätt och talar till människornas sinnen. Att använda sig av tematisering kan innebära att 

företagen enklare når ut med sitt budskap och värderingar. Detta kan leda till ett starkt 

varumärke som byggs upp genom klara värderingar och talar till kundernas sinnen.  

2.5.2 Tematisering i hotellbranschen 

Tema är ett underliggande koncept som genomsyrar alla delarna i exempelvis ett hotell. 

Ett exempel på detta är Hardrock Cafe hotell i USA, det är ett tematiserat hotell där allt 

från personalen till inredningen och musiken är inspirerat av Rock. Genom att använda 

ett tema kan hotell omvandla den vanliga servicen till en upplevelse. Människor kopplar 

ofta tema till olika fantasivärldar, exempelvis Disneyland, men det är bara ett exempel på 

hur man kan använda sig av tema.
68

 Det finns många hotell som riktat in sig på teman 

som exempelvis sport, safari, is, musik och historier.
69

 

 

När det gäller temat är det viktigt att det är välutformat. Om temat inte är genomarbetat 

kan en förvirring uppstå, kunderna får inte ut något av upplevelsen och den blir inte 

minnesvärd. Ett effektivt tema är koncist och övertygande och innefattar alla delar i 

upplevelsen; från biljetten i insläppet till personalen och toaletterna. För att upplevelsen 

                                                
68 Pine & Gilmore, 2002 
69 Mossberg & Johansen, 2006 



   17 

 

ska bli så bra som möjligt är även intrycken viktiga, det är de som fullbordar upplevelsen. 

Alla intryck som företaget avspeglar måste stödja deras tema. Det gäller också att 

förhindra negativa intryck, man måste ta bort allt som avviker och inte har med temat att 

göra. Människans fem sinnen är också viktiga att tänka på när det gäller teman. Ju fler 

sinnen en upplevelse berör desto mer effektiv och minnesvärd blir den.
70

 Oavsett hur man 

utvecklar temat så är målet att skapa en minnesvärd upplevelse som engagerar gästerna. 

Detta leder till att gästerna stannar längre på hotellet och återkommer vid ett annat 

tillfälle. Pine och Gilmore tror att innovativa upplevelser kommer att bli alltmer viktigt i 

alla framgångsrika hotell. De som väljer att arbeta med upplevelser kommer att ta 

ledningen i att skapa ett värde inom hotellbranschen.
71

  

 

2.6 Sammanfattning 

Den interna varumärkesuppbyggande processen handlar främst om hur man bygger upp 

fysiska varors varumärken. Den förklarar de viktigaste delarna när man bygger upp ett 

varumärke. I varje del av modellen diskuteras huruvida dessa skulle kunna användas 

inom hotellbranschen. I teorin beskrivs även kännetecknen som är speciella för tjänster. 

Därefter redovisas The Brand Building Model som visar hur upplevelser och 

kommunikation bygger upp ett varumärke. Denna ger en immateriell syn på 

varumärkesuppbyggandet. Sedan utreds begreppen storytelling och tema och hur man 

kan använda dessa när man bygger varumärken. De modeller som tas upp i teorin är inte 

riktade mot hotellbranschen och därför har här utvecklats en modell som kan tänkas 

fungera vid utvecklingen av ett immateriellt varumärke. Denna modell kommer att 

vidareutvecklas i studien för att visa hur delarna inom varumärkesuppbyggande 

processen kan se ut vid användandet av storytelling och tematisering. Denna skulle kunna 

utformas på följande sätt; 

 

 
Figur 5 – Den interna varumärkesuppbyggande processen inom storytelling- och temahotell  
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3. METOD 

I detta kapitel kommer studiens ansats att framföras samt vilken forskningsmetod som har 

använts. Därefter kommer tillvägagångssättet att redovisas, där presenteras även 

respondenterna. Slutligen diskuteras studiens relevans och tillförlitlighet.  

3.1 Deduktiv ansats  

Vid genomförandet av en studie kan olika utgångspunkter väljas, bland annat deduktiv 

eller induktiv ansats. I den deduktiva ansatsen utgår man från redan befintliga teorier och 

allmänna principer. I denna ansats skapar forskare påståenden och hypoteser kring redan 

befintlig kunskap. Dessa undersöks och därefter dras logiska slutsatser för att komma 

fram till ett resultat.
72

 Den induktiva ansatsen börjar istället med en empirisk 

undersökning. Denna metod har sin utgångspunkt i verkligheten, det vill säga man börjar 

direkt med att samla in primärdata. När man använder sig av denna ansats vill man kunna 

generalisera sitt resultat för att sedan skapa egna teorier eller modeller.
73

 I denna studie 

har vi använt oss av en deduktiv ansats då vi utgått från redan befintliga teorier som 

sedan har testats i vår empiri.  

 

3.2 Val av forskningsmetod  

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren får fram ett muntligt, skrivet eller 

uttalat resultat.
74

 Genom att använda sig av denna metod kommer man närmare objektet 

man vill undersöka. Denna metod ger även möjligheten att gå på djupet i undersökningen 

vilket betyder att man får mer information av få undersökningsenheter. Det leder till att 

man lättare kan förstå exempelvis ett företags situation. Det finns fem olika tekniker inom 

den kvalitativa metoden: direkt observation, deltagande observation, analys av källor och 

informant- samt respondent intervjuer som exempelvis djupintervjuer eller 

intervjumallar.
75

 Problemets karaktär avgör valet av metod och i denna studie blev valet 

en kvalitativ metod. Den teknik som använts i denna studie är intervjuer där respondenten 

i förväg fått en mall med intervjufrågor, de får även möjligheten att prata fritt runt varje 

fråga i intervjun. Vi ville intervjua ett fåtal undersökningsenheter och endast de med god 

kunskap inom marknadsföringsfrågor på varje hotell. Genom denna metod fick vi en 

djupare kunskap om olika sätt som storytelling- och temahotell kan bygga upp sitt 

varumärke på vilket också var syftet med denna studie.    

 

 

 

 

 

                                                
72 Patel, R. & Davidson, B. (2003), Forskningmetodikens grunder. Studentlitteratur Lund 
73 Eriksson, L.T & Wiedersheim, P.F. (1997), Att utreda forska och rapportera. Liber Ekonomi, Malmö 
74 Backman, J. (1998), Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur Lund 
75 Holme, I.M & Solvang, B.K (1997), Forskningsmetodik om Kvalitativa och Kvantitativa metoder. 
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3.3 Tillvägagångssätt  

I arbetets början bestämdes att studien skulle fokusera på varumärken då samtliga 

författare har ett intresse av ämnet. Arbetet fortsatte med en litteraturstudie, där relevant 

litteratur och tidigare forskningsstudier inom marknadsföring söktes upp via MIMA, 

Mittuniversitetets bibliotekskatalog. Denna litteratur analyserades för att finna en lämplig 

frågeställning och för att undersöka vad som tidigare skrivits inom området, detta gav oss 

mer kunskap inom ämnet. Lämplig teori samt frågeställning valdes därefter ut. 

Sekundärdata som användes i denna studie, inhämtades från de utvalda företagens 

hemsidor och består av information om företagen. Primärdata erhölls genom de 

telefonintervjuer som utfördes, med bland annat försäljnings- och marknadschefer på de 

utvalda företagen. Alla telefonintervjuer som gjordes var semistrukturerade. Anledningen 

till att vi valde att genomföra denna typ av intervjuer är att det gav oss möjligheten att 

ställa följdfrågor för att få djupare svar och för att uppmuntra till mer utvecklade svar.  

Samtidigt försäkrade vi oss om att vi håller oss till relevanta frågor inom ämnet.  

 

För att välja ut lämpliga respondenter använde vi oss av ett målinriktat urval. Vi sökte 

upp storytelling- och temahotell samt experter inom detta område. Vi använde oss även 

av ett bekvämlighetsurval då vi valde de hotell som först matchade våra kriterier samt var 

villiga att ställa upp på en intervju. Kriterierna var att hotellen skulle ha en synlig story 

eller tema och vara belägna i Sverige. Företagen som vi valde att intervjua finns på olika 

platser i Sverige, därför blev det lämpligt att genomföra telefonintervjuer. Stylt Trampoli 

AB valde vi eftersom de arbetar mycket med storytelling och tematisering och är experter 

inom området. Vi valde sedan att intervjua fem olika hotell som använder sig av ett 

tydligt tema eller en berättelse i sitt koncept. De personer som valdes ut för intervju inom 

företagen är kunniga inom marknadsföringsfrågor. När företagen valts ut kontaktades 

dessa för tidsbokning av telefonintervju. I samband med detta samtal skickades även 

intervjufrågorna ut. Detta för att ge de utvalda respondenterna möjlighet att förbereda sig 

så att vi skulle få bra svar. Våra intervjufrågor grundades på Melins 

Varumärkesuppbyggande process och Nilssons Brand Building Model, då vi ville kunna 

observera om och hur dessa teorier fungerade i praktiken. Då vi var tre författare till 

denna studie intervjuade en person företaget medan de andra antecknade under intervjuns 

gång. Dessutom användes inspelningsinstrument för att kunna gå tillbaka och lyssna på 

intervjun vid behov. Efter att intervjuerna avslutats transkriberades dessa ordagrant för att 

sedan lättare kunna ta ut citat och tillsammans tolka svaren. De citat som valdes ut ansågs 

relevanta för att kunna tydliggöra det mest väsentliga för studien. Citaten skrevs av 

ordagrant och kan därför innehålla talspråk samt felaktiga meningsuppbyggnader. Vi 

valde att behålla dessa för att de ger mer liv till studien samt för att inte ändra betydelsen 

av informationen. När vi sedan analyserade den insamlade informationen valde vi att 

använda hotellen endast som exempel och fokusera mer på Stylts uttalanden vilka anses 

vara experter i denna studie. Nedan presenteras samtliga respondenter: 
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Storytellinghotell Respondent Position Tid 

Tre Hotell i Gamla Stan AB Rydbacken Bibi Försäljnings- & marknadschef 16:44min 

Spökprästgården Renvall Elisabeth Driver hotellet 14:13min 

Temahotell Respondent Position Tid 

Hotel J Nacka Strand  Eriksson Lollo Säljansvarig 27:44min 

Icehotel AB Bergqvist Yngve  Grundare samt Vd E-mail 

Såstaholm Hotell & 

Konferens Dahlman Camilla Försäljningschef 30:29min 

Experter Respondent Position Tid 

Stylt Trampoli AB Holmsgård Jonas Copywriter, Storyteller 47:31min 
 

Tabell 1 - Utförda intervjuer, april – maj 2008 

 

3.4 Studiens tillförlitlighet och relevans  

Reliabilitet betyder att man ska mäta det man avser att mäta. Den information som 

samlas in ska vara pålitlig. Det handlar också om hur pass noggrann man är med 

bearbetningen av informationen i studien. I den kvalitativa studien strävar man efter att 

skapa förståelse, därför är det inte lika viktigt att få ett generaliserbart resultat. I en 

kvalitativstudie är det svårare att replikera resultatet eftersom respondenterna kan ändra 

åsikt, den sociala processen är svår att återskapa.
76

 I denna studie har relevanta intervjuer 

utifrån syftet genomförts. Studiens mål var att undersöka varumärken därför föll det sig 

mest lämpligt att intervjua de som är ansvariga över marknadsföringsfrågor, det vill säga 

marknads- och försäljningschefer på hotellen. Vår studie kan vara svår att replikera då 

intervjusvaren kan se annorlunda ut vid ett annat tillfälle då företagens omständigheter 

kan förändras. Då intervjuerna skedde via telefon och det i några av fallen var dålig 

mottagning plus att personerna var en aning stressade, kan svaren har blivit påverkade. 

Intervjufrågorna är utformade från teorin, därför är dessa relevanta för att kunna 

undersöka vårt ämne. Det som kan tänkas göra studien mindre reliabel är att 

undersökningsenheterna har olika kunskaper i marknadsföringsfrågor, beroende på 

utbildning och bakgrund. Detta kan leda till att vissa förstår frågorna bättre än andra. I 

efterhand kan vi se att vissa frågor har missuppfattas och dessa svar har då tagits bort från 

studien för att inte påverka reliabiliteten. Vi intervjuade experter inom området, Stylt 

Trampoli AB, vilket stärker studiens reliabilitet och ger en bättre bild av hur hotell kan 

bygga upp sitt varumärke genom storytelling och tema. Samtliga intervjufrågor till 

hotellen var identiska därför anses resultatet vara pålitligt. Däremot är vi medvetna om att 

informationen från hotellen i vissa fall kan vara vinklad då dessa personer gärna vill prata 

positivt om sitt företag. Det var exempelvis svårt att få fram negativa aspekter från några 

av hotellen därför användes de endast som exempel. Stylt Trampoli däremot är mer 

lämpliga som objektiva respondenter. Vi använde oss av företagens hemsidor för att få 

mer information om hotellen och få en större inblick i hotellens koncept. Vi är medvetna 
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om att materialet som är taget från företagens hemsidor kan vara vinklat. Vi anser att den 

information som insamlats är pålitligt då denna endast handlar om företagets bakgrund. 

De övriga hemsidorna som använts granskades noga och anses även de som tillförlitliga. 

Den enda sidan som kan ifrågasättas är Wikipedia som är en sida där personer själva kan 

gå in och ändra eller tillföra ny information, detta innebär att informationen där inte är så 

tillförlitlig. Denna sida valdes att ta med då vi ansåg att informationen från hemsidan var 

trovärdig. 

 

Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. Validiteten är beroende av 

vad som mäts och om detta är utklarat i frågeställningen.
77

 Problemen med att få giltig 

information är mycket mindre i kvalitativa studier än i kvantitativa. I kvalitativa studier är 

man mycket närmare objektet som studeras och respondenten kan styra sin medverkan. 

Hur forskaren upplever situationen kan vara felaktig, exempelvis så kanske forskaren inte 

förstår respondenternas motiv eller de signaler som de uttrycker. Det finns även en risk 

att undersökningsenheterna kan bete sig på ett sådant sätt som de tror forskaren förväntar 

sig, så kallade intervjuareffekter.
78

 I denna studie mäts hur hotell kan bygga upp sitt 

varumärke med storytelling och tema. Det som skulle mätas i denna studie mättes genom 

att hotellen som undersöktes använde sig av storytelling eller tematisering. Experter inom 

området intervjuades då de var med och byggde upp hotellen genom storytelling och 

tema. Gränsen mellan storytelling och tema är diffus därför ser vissa hotell sig som både 

storytelling- och temahotell men vi utgick ifrån vad vi ansåg vara deras tydligaste 

koncept. Eftersom vi även ville erhålla en djupare kunskap om hur hotell bygger upp sina 

varumärken var valet av respondent på varje hotell av stor betydelse. Vi försäkrade oss 

alltså om att intervjua den som är mest kunnig inom marknadsföringsfrågor på varje 

hotell för att få så bra information som möjligt. En faktor som påverkade undersökningen 

är den att vi är tre personer som genomförde undersökningen. Detta betyder att vi har tre 

olika referensramar som naturligtvis påverkar resultatet både positivt och negativt.  
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4. RESULTAT 

Detta kapitel börjar med en kort presentation av företagen som intervjuats. Därefter 

kommer resultatet att redovisas och delas upp efter stegen i den Strategiska 

varumärkesplattformen och The Brand Building Model. Stylt Trampoli´s samt 

storytelling- och temahotellens intervjusvar kommer att separeras från varandra.   

4.1 Företagen 

4.1.1 Stylt Trampoli AB 

Stylt Trampoli AB ligger i Göteborg och startades år 1988. Stylt grundades av en grupp 

artister som hade en vision om att skapa en egen galleria där de kunde visa och sälja 

konst utan att behöva kompromissa med andra. De blev snabbt kända för sin enastående 

konst och det roliga sättet de valde att presentera det på. När restaurangen Hjördis skulle 

starta hörde ägarna av sig till Stylt och ville att de skulle bygga upp restaurangen. För att 

kompensera för den mindre bra interiören valde Stylt att göra en berättelse som byggde 

på denna. Stylt arbetar idag med marknadsföring av hotell och restauranger och bygger 

upp koncept med hjälp av storytelling och tematisering.
79

 De hjälper hotellen att skapa 

kännedom om deras produkter och positionera sig på marknaden. Detta gör de dels 

genom utformning av traditionell reklam, annonser, hemsidor och allt som förvaltar 

storyn. De hjälper till med PR eftersom de vet vad pressen nappar på och brukar vilja 

höra. De arbetar även aktivt som PR-konsulter med inriktning på den story eller tema 

som de arbetat fram. 

4.1.2 Storytellinghotell - Spökprästgården i Borgvattnet 

Borgvattnet är en ort i Jämtland, tio mil utanför Östersund, som är känd för sin Prästgård 

som sägs vara hemsökt. Prästgården är Sveriges mest omtalade spökhus och det används 

nu som hotell. Gården har fyra dubbelrum men man kan även hyra hela byggnaden.
80

 

Prästgården gjordes om till hotell år 1970 men renoverades inte utan möblerades bara om 

för att anpassa för övernattningar. Hotellet började i liten skala och nu har de nästan 2000 

nattgäster per år. Hotellet är öppet för övernattingar från och med april till allhelgona 

helgen i november.
81

 Alla spökupplevelser som gäster har råkat ut för under sin vistelse 

på gården skrivs ned i gårdens gästbok. Eftersom hotellet ligger avsides och inte har 

någon naturlig kundtillströmning lever de på historierna som kretsar kring Prästgården. 

Besökarna på hotellet har valt att åka dit på grund av intresset för spöken och det 

övernaturliga.
82

 ”Folk kommer hit och ska se om de kan uppleva någonting och 

framförallt se om de törs vara kvar”, sade Renvall som driver hotellet. När gästerna 

kommer till hotellet och har installerat sig, bjuds de på en guidad tur där man berättar om 

gården. Gästerna lär sig sedan att leta spöken genom att använda så kallade pekar, vilket 

är pinnar som man letar energifält med.
83
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4.1.3 Storytellinghotell - Tre Hotell 

Under 1970-talet köpte familjen Bengtsson en hotellfastighet i Gamla Stan i Stockholm, 

denna bestod av tre nedgångna och hopbyggda hus. Familjen Bengtsson är samlare av 

marinaantikviteter och hotellet öppnade möjligheten för dem att kunna ställa ut sin 

samling. De namngav hotellet Tre Hotell och valde därefter att skilja de tre hotellen 

genom att namnge vart och ett av dem. Hotellen fick namnen Lord Nelson, av den 

engelska sjöhjälten, Lady Hamilton, som var Lord Nelsons älskarinna, samt Victory 

Hotell. Victory hotell är det hotellet av de tre som har mest historia bakom sig och här 

hittade man, år 1937, silver som var nedgrävt. Överallt i hotellet har familjen Bengtsson 

ställt ut sina antikviteter. I de olika rummen hänger porträtten av 45 olika kaptener och i 

dubbelrummen hänger porträtten av deras fruar. Hotellens våningar är även de 

namngivna efter de olika däcknamn som fanns på större skepp.
84

 

4.1.4 Temahotell - Hotell J 

Hotell J ligger i Nacka Strand, cirka 15 minuter med bil från centrala Stockholm. Hotellet 

ligger vid vattnet och är inspirerat av det amerikanska seglarparadiset Newport. Namnet J 

kommer från America’s Cup, då J var en mätregel som användes på segelbåtar på 30-

talet. Många anser även idag att J-båtarna är några av världens bäst konstruerade båtar. 

Hotellet har 45 rum som är inredda av Klas Litzén, från inredning och designföretaget 

R.O.O.M och Peter Ågren från Millimeter Arkitektur. I rummen använder de sig av 

designmärkena Gant och Lexington. De är inredda i en modern marin stil med inspiration 

av New England, det är smakfullt och exklusivt vilket de kallar för en ”Leisure-stil”. 

Rummen har vitmålade träpaneler, ekmöbler och kraftiga textiler i blått, vitt och rött 

(Newport färgerna) och de flesta rummen har havsutsikt och balkong. En viktig del i 

hotellet är dess vardagsrum där man kan sitta framför brasan och samtidigt se havet. 

Hotellet samarbetar med Restaurang J som erbjuder en meny med betoning på skaldjur 

och fiskrätter.
85

 Hotell J är även medlem i Designhotels som är ett företag och en 

samlingsplats för unika hotell. Hotellen som är medlemmar där är unika, speciella och 

har sin egen historia och en storytelling om hotellet.
86

   

4.1.5 Temahotell - Såstaholm Hotell & Konferens  

Såstaholm konferens ligger i en historisk och mycket intressant miljö i Täby, norr om 

Stockholm. Såstaholm var mellan år 1918 och 1979 ett pensionärshem för skådespelare. 

År 1918 köptes huset av stiftelsen Höstsol, de ville ge pensionerade skådespelare som 

hade det fattigt någonstans att bo när de åldrades. Till Höstsol kom diverse olika artister 

som sångare, dansare och musiker men framförallt skådespelare från teater, revy och 

film. År 1981 såldes Såsta Gård som idag heter Såstaholm Hotell & Konferens och är ett 

teaterinspirerat hotell. När de för fem år sedan gjorde en ganska omfattande renovering 

av hotellrummen valde de att ta hjälp av Stylt Trampoli AB. De föll sig naturligt för dem 

att utveckla hotellets tema med teater. Hotellet är Art Deco-designat med välkomnande 

inredning och hög standard. Varje rum har sin egen karaktär och är döpta efter de 
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skådespelare som en gång bott på Höstsol. De arbetar ännu med att försöka bli betraktad 

som ett teaterhotell och de försöker att tänka teater och scen i allt de gör.
87

  

4.1.6 Temahotell - Icehotel 

Icehotel ligger i Jukkasjärvi vid Torneälv och är under vintrarna ett hotell byggt i is från 

älven. Under somrarna smälter hotellet ner och rinner ut i Torneälv igen och varje vinter 

byggs ett nytt hotell upp med ett nytt konsttema. Hotellet innehåller även en kyrka som är 

mycket populär för giftermål. Det var i slutet på 1980-talet som de bestämde sig för att 

vända mörker och kyla till en fördel och se vintern som en tillgång. Man ville skapa 

upplevelser av det naturmaterial som fanns tillgängligt det vill säga: kyla, mörker, is och 

snö. Genom inspiration av japanska konstnärer som skulpterade i is skapades den första 

specialkonstruerade igloon. Byggnaden, som fick namnet Artic Hall, var 60 kvadratmeter 

stor och byggdes mitt på Torneälv. Många människor var nyfikna och intresserade av att 

se denna byggnad och en natt övernattade några utländska gäster i igloon. De berättade 

vidare om den fantastiska upplevelse de fått vara med om och idén till Icehotel väcktes. 

Dagens Icehotel är världsberömt tack vare sitt unika koncept, sin konst och den 

upplevelse de erbjuder.
88

 

 

4.2 Användning av storytelling och tematisering i 
hotellbranschen 

Stylt Trampoli AB är ett företag som arbetar med storytelling och tematisering av bland 

annat hotell och restauranger. En intervju genomfördes med Jonas Holmsgård, som i 

grunden är Copywriter men kallar sig ”Storyteller”. Han började med att definiera vad ett 

tema är: ”Tema tycker jag är lite enklare, det är arabiskt tema eller en cowboyrestaurang 

eller ett allmogehotell eller så, det kan ju vara bara en stil; en inredning, ett möjligt sätt 

för personalen att klä sig och även kanske som en komplimentering av mat, dryck och 

service men utan att det har någon historia att berätta”. Holmsgård berättade även att 

storytelling oftast används av företag för att bygga eller stärka deras varumärke men de 

kan även användas i inredning, som grafisk profil och i viss mån i annonser och 

broschyrer. Historierna är ibland påhittade, exempelvis när de används i ett 

marknadsföringssyfte men oftast handlar det om att ta tillvara på en sann och verklig 

historia som på ett eller annat sätt finns i platsen, byggnaden, området eller landet. 

Holmsgård menade att ju mer beresta och upplevelse törstande människor blir desto 

viktigare blir det med någon slags äkthet i upplevelsen. ”Man ska märka en skillnad om 

man bor på ett hotell i Tällberg eller i Shanghai”, sade han.  

 

Enligt Holmsgård kan storytelling och tema bygga upp ett hotells varumärke. Han 

menade att man genom att få folk att prata om hotellet stärker dess varumärke. Det är 

kraften i storytellingen, i berättelsen, som får kunderna att berätta om hotellet. Man får en 

så kallad word-of-mouth spridning. Storytelling skapar även ett ökat intresse från pressen 

då de är sugna på förpackade historier, det är exempelvis mer intressant att skriva och 

berätta om ett storytelling- eller temahotell än ett vanligt Scandic Hotell. Så fort man 
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förpackar in hotellet i en historia så blir det mer intressant att berätta vidare. Jonas 

Holmsgård gav ett exempel på Icehotel som egentligen är ett temahotell men som det har 

blivit en story kring. Detta beror på att temat har genomförts på ett så bra sätt och att det 

har blivit något som människor pratar och berättar om, även utan att faktiskt ha besökt 

det. Holmsgård menade att om hotellet har en medveten storytelling strategi från början 

har de en stor vinst av det. ”Medvetet användande av storytelling är ypperligt verktyg för 

att nå en framgång”, sade Holmsgård.  

 

När en berättelse skapas kan man utgå från en klassisk dramaturgi det vill säga använda 

sig av en dramatisk berättelse. Enligt Holmsgård finns det vissa regler för vad som gör en 

bra historia och vad som är intressant. I en berättelse måste det bland annat finnas en 

inbyggd konflikt, det måste finnas en god, en ond och något oväntat i handlingen. 

Holmsgård menade att hotell bör bygga på mottagarens förkunskaper. Företaget måste 

veta vad som är fult och snyggt och de måste få använda sig av klichéer eller 

uppfattningar. När hotellet bygger ett tema gäller det att jobba med igenkända signaler 

som visar att den här mattan är marockansk, att kaklet är från Italien eller att man klär ut 

personal så att det ska se ut som de kommer från Mexico. Holmsgård menade att temat 

och storyn händer i huvudet på konsumenten. 

 

På frågan om storytelling och tema påverkar hotellens varumärke och företaget i stort, 

svarade Holmsgård, att om historien och temat tillåts ta plats kan de ha en otrolig 

hävstång. Det handlar om enskilda hotell där man låter temat eller storyn ge namn åt 

företaget eller kedjan. Det blir svårt inom en hotellkedja som exempelvis Scandic eller 

Choice att få full utveckling och namnet är oftast givet från början, även menyer och 

inredning kan då vara satta. ”För att det ska ge riktig utveckling för varumärket bör man 

stå utanför eller bara vara associerad med ett av de stora kedjenamnen”, sade 

Holmsgård. Problemet med att använda sig av storytelling och tematisering är att inte 

veta vad som är sant och inte, menade han. Stylt arbetar mycket med en blandning av sant 

och påhittat men väldigt ofta är det helt korrekta och sanna ursprungs berättelser som de 

använder sig av. I några fall och kanske de mest publika fall är det i viss mån påhittat från 

början till slut men då så pass tydligt och med en tydlig blinkning på att det inte är sant. 

Det finns heller ingen anledning att ha storytelling eller tema om man inte kommunicerar 

utåt att man har det och sen inte använder sig av det. Det sistnämnda, ansåg Holmsgård, 

inte vara en nackdel utan snarare ett generellt förvaltningsproblem. Storytelling är det 

bästa konceptet att använda sig av för att stärka varumärket inom hotellbranschen, ansåg 

Holmsgård. Storytelling är starkare än tema men det är svårt att dra en gräns mellan 

dessa. Då storytelling ibland används som ett verktyg bakom kulisserna, för att 

åstadkomma det som gästerna enbart upplever som ett ganska subtilt tema. Holmsgård 

tyckte att storytelling är ett överlägset verktyg för designmanagement. 

 

Storytellinghotellen återspeglar berättelser i inredning och design. Tre Hotell har 

antikviteter i rummen, i korridoren och i lobbyn. Det finns även en bok om Lady 

Hamilton och författaren till boken var på besök på Tre Hotell och höll föreläsningar för 

kunder och speciellt inbjudna gäster. Spökhotellet har guidade visningar och de lär 

gästerna att leta spöken med hjälp av sök instrument. Spökhotellet och Tre Hotells story 

förmedlas tydligt via deras hemsidor. Storyn har kommit till genom ägarnas intresse eller 
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genom byggnadens historia. Renvall på Spökhotellet menade att företagets varumärke har 

stärkts tack vare berättelsen, och hon ansåg att desto mer positivt det pratas om hotellet 

och desto mer känt det blir, ju fler gäster lockas dit. På så sätt får hotellet även ökade 

intäkter. Rydbacken på Tre Hotell, sade ”Det är svårt att säga hur hotellet har påverkat 

ekonomiskt men varumärket har förstärkts väldigt mycket eftersom vi har något att binda 

upp det på, plus att vi har flera historier inte bara en”.  

 

Rydbacken, på Tre Hotell, ansåg att storytelling är en bra metod för att stärka sitt 

varumärke då det hjälper hotellet att skilja sig från mängden och få en egen nisch och 

kundgrupp. De tips som Tre Hotell gav till andra som vill använda sig av storytelling är 

att de ska göra det genuint och att hotellen bör följa konceptet hela vägen och inte göra 

något halvdant, det ska kännas äkta. Det som Rydbacken ansåg att hotellet hade kunnat 

göra bättre, är att tydligare förmedla storyn. Idag arbetar de med att göra storyn tydlig 

redan när kunden kommer in i lobbyn. De vill att folk ska förstå med en gång att hotellet 

har en story och nordens största privata samling av antikviteter. Berättelser är väldigt 

viktigt för Spökhotellet i Borgvattnet och de stärker sitt varumärke genom dessa. De tips 

som de ville ge till andra som vill använda sig av berättelser i sitt hotellkoncept är att de 

bör tänka på att varje kund som kommer till hotellet är unik då de kanske kommer till 

hotellet för första gången. Service är viktigt och man måste alltid ha det i bakhuvudet. 

Det är viktigt med första intrycket, de första fem minuterna är de som avgör om det blir 

bra eller inte.  

 

Temahotellen, återspeglar sin berättelse genom inredningen och designen av hotellen. 

Exempelvis Icehotel är byggt av is, Hotell J har Newport inredning, det vill säga allt går i 

färgerna vitt, rött och blått samt mat med inspiration från New England köket. Personalen 

på hotellet har kläder som passar till hotellets tema. Även på hotellets hemsida tydliggörs 

temat. Såstaholm har som målsättning att temat ska avspeglas i allting. De visar bland 

annat svartvita filmer i baren, hotellrummen är uppkallade efter skådespelarna och deras 

reklam och annonser innehåller gamla bilder och filmer. Budskapet ska inte se ut som en 

annons utan som ett filmklipp eller en bild. Det planerades även ett kostymprogram för 

personalen och de har kläder, kostymer och peruker från Stockholms stadsteater som 

hotellets gäster kan klä ut sig i. Alla temahotell har olika anledningar till varför de valt 

temat. På Hotell J var det ägarnas intresse för ämnet som ledde till temat och på 

Såstaholm fick byggnadens historia tala för sig. 

 

Icehotel och Hotell J har strategiskt använt sig av temat för att bygga upp sitt varumärke 

vilket har varit deras affärsidé från starten. Icehotel VD Yngve Bergqvist sade att ”Vårt 

tema är vår affärsidé”. Både Icehotel och Hotell J är exempel på att ett hotells varumärke 

kan stärkas genom temat. Bergqvist sade att Icehotel har blivit en unik och världs 

attraktiv reseanledning tack vare det unika konceptet. Det skulle inte heller ha gått bra 

ekonomiskt om de inte hade ett så unikt koncept. Hotell J menade att de aldrig hade 

lyckats ha en så bra beläggning som de har idag om de varit ett ordinarie hotell, detta 

eftersom de ligger en bit utanför Stockholm. Det enda hotellet som var tveksamma till om 

temat påverkat varumärket och hotellet ekonomiskt är Såstaholm. ”Jag önskar att jag 

kunde säga att det har påverkat jättemycket. Jag tror att det är på väg dit men vi har inte 

kommit så långt än, vi har inte varit tillräckligt duktiga på att kommunicera det”, sade 
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Dahlman. Hon menade även att det är väldigt svårt att mäta värdet av ett varumärke och 

att det är svårt att säga vad som är anledningen till hotellets framgång.  

 

De tips som Såstaholm gav till andra som vill använda sig av tematisering var att de bör 

hitta något som är äkta, något som är riktigt och försöka utgå från det. Det finns dock 

exempel på företag som har lyckats att plocka fram ett tema ändå exempelvis 

Hasseludden som är ett japaninspirerat hotell. Det är betydligt enklare om man kan hitta 

något som har med platsen eller stället att göra inte minst för att det inte går att kopiera. 

Det är också viktigt att få ut temat och att det inte blir en fråga för ledningsgruppen utan 

att hotellet får ut det i organisationen. ”Det finns så otroligt mycket fantasi ute i en 

organisation, det gäller att hitta dessa människor”, sade Dahlman. I Såstaholms fall är 

deras kallskänkschef, som är en av de personer på hotellet som är mest fantasifull och de 

involverar henne i flera av deras olika projekt. ”Det är viktigt att alla ska känna sig 

delaktiga inte minst för att de ska kunna förmedla temat bättre”, sade Dahlman.  

 

Eriksson på Hotell J, tipsade om att ”man bör göra berättelsen så trovärdig som möjligt 

och hålla sig till sin story hela tiden och aldrig avvika från det”. Hemsidan ansåg hon 

även vara viktig att satsa på. Hotellet arbetar med att förbättra sin hemsida med lounge 

musik och de försöker hålla sig till de trender som gäller och de riktar sig väldigt mycket 

åt musik som tillhör hotellet. Medlemmarna i Designhotell arbetar med att skapa sin egen 

musik och säljer cd-skivor. Icehotel tyckte att det är viktigt att vara lyhörd på gästerna, 

vara konsekvent och långsiktig när hotell väljer att använda sig av tema. Varken 

Såstaholm eller Hotell J såg något negativt med att använda sig av tema. ”Vissa personer 

har försökt komma in och göra om temat. Det är ganska vanligt idag att folk kommer in 

och tycker och tänker men de personer bör då inte söka sig till ett temahotell”, sade 

Eriksson. Hotell J har en väldigt bred kundgrupp och det är många som är intresserade av 

att bo på temahotell och om det inte är de så har de inte tagit till sig den här känslan och 

de bör då bo på ett Scandic hotell istället menade Eriksson. ”Tematisering är en bra 

metod för att stärka sitt varumärke eftersom man lättare blir ihågkomna eftersom man 

inte ser ut som alla andra utan man sticker ut”, sade Dahlman på Såstaholm. I Hotell J´s 

fall tyckte de att de kan ”branda” varumärket överallt, de har vitt, rött och blått och kläder 

som matchar allt så att man ser temat klart och tydligt. Vitt, rött och blått är de 

kännetecknande färgerna i deras tema Newport. Även Icehotel ansåg att tema är en bra 

metod för att stärka sitt varumärke.  

 

4.3 Den strategiska varumärkesuppbyggande processen 

4.3.1 Produktattribut 

Stylt Trampoli AB menade att hotellen genom storytelling och tema kan ge kunderna ett 

mervärde. ”Hotellprodukten blir något mer än att bara sova. Det blir definitivt svårare 

att kopiera ett hotells koncept om man vågar ta ut svängarna, göra något rejält och 

annorlunda. Det blir svårt att göra ett hotell nummer två som bygger på samma 

koncept”, sade Holmsgård. 
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Storytellinghotellen blir mer speciella och unika jämfört med traditionella hotell genom 

att de använder sig av storytelling. Tre Hotell har genom att de berättar många historier 

kunnat påverka sitt varumärke. De skiljer sig från andra hotell och många kommer dit för 

deras historia. Tre Hotell tyckte också att deras hotell har blivit mer unikt med en helt 

egen nisch. Spökhotellet i Borgvattnet har inte behövt arbeta fram historien eftersom det 

redan är ett hemsökt hus och det är spökena som gör deras hotell speciellt och unikt 

jämfört med andra hotell. De är ett av Sveriges mest kända spökhotell och tack vare deras 

unika berättelser har de fått mycket utrymme i media. Tre Hotell har blivit mer 

svårkopierat genom att de har tagit 40 år för ägarna att köpa in alla antikviteter och därför 

skulle det vara svårt att göra om det här idag. Spökhotellet ansåg att deras hotell är mer 

svårkopierat eftersom det är svårt att bygga upp ett liknande hotell om man inte har 

spökena.  

 

Temahotells historik kan göra dem mer speciella och unika jämfört mot andra hotell. 

Exempel på detta är teaterhotellet Såstaholm där temat bygger på att de tidigare var ett 

pensionat för skådespelare, de arbetar mycket med deras historik. Hotell J använder sig 

av en tidlös inredning och möbler som känns mer som ”hemma”. Deras tema är Newport 

vilket alltid har sett ut som det gör, och stilen är ganska tidlös, detta tyckte de gör dem 

mer speciella. Icehotel menade att deras upplevelser, att sova i -5 grader Celsius och all is 

konst som förnyas varje år, gör dem unika. Hotell J tyckte inte att deras koncept har blivit 

mer unikt och svårkopierat genom valet av tema. Detta eftersom det finns många kopior 

men det finns däremot alltid bara ett original. ”Det går inte att fuska sig till den här 

stilen…Vi har originalet, R.O.O.M.- sofforna och Gant-tröjorna men man kan alltid hitta 

en kopia på ett enklare sätt”, sade Eriksson. För Hotell J var det viktigt att ”hårdvaran” 

exempelvis inredningen kom på andra plats och ”mjukvaran”, servicen, på första plats, 

denna ansågs vara extremt viktig. ”Det spelar ingen roll hur tjusigt man än bygger, 

fungerar inte mjukvaran blir det inte bra. Om man inte lyckas med sin personal kommer 

det inte att fungera oavsett tema”, sade Eriksson. Såstaholms tema är unikt och 

svårkopierat dels för deras historik men även andra faktorer spelar in som deras värdskap, 

goda mat och läge. Det finns även kunder som kommer till hotellet för deras roliga och 

annorlunda tema.  

 

Såstaholm menade att hotellets erbjudande har blivit bättre genom att de använder sig av 

temat, eftersom det har blivit en mer helhet i konceptet. ”När man jobbar med en röd tråd 

så blir allt så mycket tydligare än om man bara ska göra lite förbättringar här och lite 

utveckling där. Det blir tydligare för personal, gäster och för alla”, sade Dahlman. Hotell 

J tyckte att deras kvalitet på erbjudandet har blivit bättre genom temat och den generation 

som växer upp nu är mycket mer medveten. Det har varit svårt att förmedla temat till folk 

men det blir bättre för varje år. De presenterar en upplevelse och det brukar Eriksson säga 

om kunden klagar på ett högt pris ”om en kund endast är ute efter en säng så ska de inte 

sova hos oss”, sade Eriksson.  Icehotel ansåg inte att de har blivit mer svårkopierade via 

sitt tema eftersom de har ett antal kopior, men påpekade att de var först med sitt tema.  
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4.3.2 Märkesidentitet 

Stylt Trampoli AB arbetar utifrån att storytelling och tematisering kan stärka ett hotells 

image och identitet och menade att det handlar om berättandets kraft. Holmsgård trodde 

att det i första hand handlar om att hotellet får mer uppmärksamhet. Denna 

uppmärksamhet är viktig för att förmedla en image och identitet. ”Man får en chans 

genom att konsumenterna och media blir intresserade och sätter en på kartan. Man får 

en möjlighet att vara tydlig med den identitet som man vill förmedla”, sade Holmsgård. 

Stylt Trampoli AB använder sig av de traditionella faktorerna som; grafisk profil, 

marknadskommunikation, namngivning, servicemanualer och inredning när de bygger 

upp hotellens identitet. Men de arbetar även gärna med icke traditionella faktorer som 

doft eller ljud. De arbetar med alla fem sinnen och Holmsgård talade även om ett sjätte 

sinne som de gärna arbetar med och det är fantasin. 

 

Storytellinghotellen ansåg att servicen är viktig när det gäller imagen och att de vill att 

gästen ska minnas hotellet när de åker därifrån och att de ska vara ett ställe som de vill 

komma tillbaka till. Renvall på Spökhotellet sade exempelvis att: ”99 nöjda gäster de 

sade inte så mycket, men den här hundrade som är sur och grinig berättar för allt och 

alla”. Därför är det viktigt att skapa nöjda kunder. Tre Hotell vill framhäva det 

personliga och familjära och att gästerna ska känna att personalen bryr sig om dem.  

 

Temahotellen ansåg att servicen är viktig när det gäller hur kunderna ska uppfatta dem, 

det vill säga vilken image de vill ha. De nämnde även att de vill att gästen ska minnas 

hotellet när de åker därifrån och att de ska vara ett ställe som de vill komma tillbaka till. 

På Icehotel var äkthet, renhet, sinnlighet och unikhet viktigt. Hotell J tryckte på att vara 

härliga och genuina och att det ska vara en bra service och ett omhändertagande när man 

bor på hotellet. Såstaholm menade att de vill att gästerna ska uppfatta dem som 

professionella men personliga och att det ska finnas en glädje i allt de gör. Det 

professionella ska kombineras med glimten i ögat.  

4.3.3 Kärnvärde 

Stylt Trampoli AB’s Storyteller, Holmsgård menade att det är genom storytelling som 

hotellet stärker sina konkurrensfördelar, men också genom att de är tydliga med idén. Det 

är viktigt att hotellen vet vad de ska vara och hur de vill bli uppfattade för att de i ett 

tidigt skede ska kunna slå fast hur de skall hantera arbetet. Holmsgård menade att det inte 

är annorlunda än något annat marknadsföringsstrategiskt arbete och att man definierar om 

priset är en viktig konkurrensfördel och att det faktiskt finns en poäng med att höja priset 

på ett storytelling- och temahotell.  

 

Storytellinghotellens värderingar skiljer sig åt mellan de båda hotellen. Tre Hotell lägger 

störst vikt på det personliga och familjära, medan Spökhotellet tyckte att trovärdighet är 

ett viktigt begrepp. Båda hotellens värderingar har vuxit fram med tiden.  

 

Temahotellens värderingar skiljer sig åt, Icehotel och Såstaholm har immateriella 

värderingar medan Hotell J har materiella värderingar. Hotell J´s värderingar är Newport-

färgerna rött, blått och vitt, att de ska ligga nära vattnet och att gästerna ska se brasan och 

havet samtidigt. Immateriella värderingar kan vara såsom Icehotels: äkthet, renhet, 
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sinnlighet och unikhet eller som Såstaholms: personlighet, glädje, engagemang och 

affärsmässighet. Hotell J är det enda hotellet i studien som medvetet valt sina 

värderingar, Icehotels värderingar har vuxit fram med tiden. Vissa av Såstaholms 

värderingar har vuxit fram med tiden medan andra har tillförts i och med samarbetet med 

Stylt Trampoli AB. Dahlman ansåg att det är lättare att följa värderingar som vuxit fram 

med tiden än de som har tillförts senare.  

4.3.4 Positionering 

Stylt Trampoli AB hjälper hotellen att skapa en kännedom om deras produkter och att 

positionera sig på marknaden. Detta gör de genom utformning av traditionell reklam, 

annonser, hemsidor och allt som förvaltar storyn. De hjälper till med PR eftersom de vet 

vad pressen brukar nappa på och vilja höra. De arbetar även aktivt som PR-konsulter med 

inriktning på den story eller tema som de arbetat fram. 

 

Storytellinghotellet Tre Hotells viktigaste marknadsföringskanal är Internet eftersom de 

har en majoritet av utländska gäster. Enligt dem gäller det att finnas på alla Internet- och 

bokningskanaler och på mässor utomlands men annonser är mindre viktigt. De anordnar 

också olika aktiviteter för att komma i kontakt med kunder. Spökhotellet använder sig 

också av Internet och Renvall menade att de har stor hjälp av nattgästerna som lägger upp 

mycket på Internet. De skapar då länkar till Spökhotellets hemsida. Storytellingen har här 

varit till stor hjälp. De använder sig lite av annonser men ansåg att word-of-mouth är 

viktigast. De har bland annat blivit mycket omskrivna i tidningar och både tv och radio 

har gjort reportage där. Detta är till stor hjälp för Spökhotellet eftersom det ger gratis 

marknadsföring.  

 

Temahotellen arbetar på olika sätt för att positionera sig på marknaden och skapa 

kännedom om deras hotell. Icehotel arbetar mycket med media och ansåg att det är 

oerhört viktigt, de har även en tidning som gör att de når ut till sina gäster. De arbetar 

även mycket med sin hemsida, är med på mässor och samarbetar med olika företag. De 

arbetar även för att nå ut internationellt genom att samarbeta med några utvalda utländska 

researrangörer. Hotell J är medlem i Designhotels, de åker utomlands på workshops samt 

arbetar mycket med nyhetsbrev. De ansåg att det är viktigt idag att ha kontroll på alla 

mailadresser och kategorisera dem, detta för att sedan kunna skicka ut utvalda 

erbjudanden och happenings. Hotellet utvecklar även sin hemsida för att tydligare 

förmedla sitt tema och de bjuder företag till hotellet på så kallade visningsresor. Detta är 

ett effektivt marknadsföringsknep, ansåg Eriksson på Hotell J. Såstaholm arbetar även de 

mycket med Internet, det gäller att finnas tillgängligt och ha en bra hemsida med stor 

räckvidd. De arbetar mycket med distributionskanaler och sade att dessa idag blir allt 

viktigare och marknadsföringen mindre viktig. ”Syns man inte så finns man inte” sade 

Dahlman. Det gäller att finnas där det är möjligt för gästerna att boka rummen. 

Temahotellen ansåg att det är lättare att nå ut till kunder när man har ett tema eftersom 

man skiljer sig från mängden. Det är ett sätt att differentiera sig på och få 

uppmärksamhet.  
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4.3.5 Marknadskommunikation 

Stylt Trampoli AB:s storyteller, Holmsgård såg användandet av både storytelling och 

tematisering som bra sätt att lättare nå ut till kunderna. Han menade att förväntningar hos 

kunder görs på ett annat sätt när man använder sig av storytelling och teman. Gästerna får 

förväntningar på att se och uppleva nya saker. Han sade att det framförallt inte behövs 

lika mycket traditionell reklam som exempelvis annonser och radiospottar eftersom 

storyn själv tenderar att sprida sig mycket bättre om man har ett tema eller en story. Om 

det dessutom finns ett givet tema eller en story så har man något att arbeta vidare med i 

den traditionella reklamen. Holmsgård ansåg att de flesta traditionella former är lämpliga 

kommunikationskanaler då man använder sig av storytelling och tematisering. Han 

menade att genom användandet av dessa koncept kan man göra något kul av både 

annonser och radiospottar, men det lämpar sig även för event och annat som kan synas i 

staden.  

 

Holmsgård ansåg att de viktigaste marknadsföringskanalerna för hotell är journalistiskt 

redaktionellt material som man skapar intresset för hotellet. Storytelling och tema är 

något som journalister gärna skriver om då de ser detta som mycket intressant. Detta i 

kombination med word-of-mouth ansåg han vara viktigast. Istället för att prata om klass 

på hotellet har man något annat att komma med. När man pratar om ett hotells klass är 

det väldigt subjektivt och varierar från person till person. Han sade att ”Det är lättare att 

överraska positivt med ett tema och en story”. Holmsgård menade att det kan vara svårt 

för kunderna att veta vilka förväntningar de kan ha på ett storytelling- och temahotell. 

Förväntningarna blir istället på att man ska få uppleva något annorlunda.  Han ansåg att 

koncepten även hjälper till att skapa kännedom om hotellens produkt. ”Vi vet ganska väl 

vad som pressen brukar nappa på och vill höra. Så vi jobbar ganska aktivt även som PR-

konsulter med inriktning på den story eller tema som vi arbetat fram.” 

 

Storytellinghotellet Spökprästgården har, enligt Renvall, alltid koncentrerat sig på god 

service för att nå ut till sina kunder men trodde att deras story gör att de lättare når ut till 

sina kunder. Renvall tog även upp att de får mycket gratis reklam i media, bland annat 

har både Aftonbladet och Expressen nyligen skrivit om deras hotell. Rydbacken på Tre 

Hotell sade att deras största marknadsföringskanal är Internet då de har 75 % utländska 

gäster. Hon sade att det är viktigt att finnas på alla Internet och bokningskanaler. De 

använder sig av ett fåtal annonser och först och främst emot konferenser men de är även 

med på mässor utomlands. För att attrahera kunder ordnar de även en rad olika 

aktiviteter. Renvall ansåg att de skapar gästernas förväntningar genom guidning och hur 

personalen är. Hon menade även att det är mycket word-of-mouth som gör att folk hör 

talas om dem. ”Människor som är halvrädda kommer tillbaka”, sade Renvall. Rydbacken 

sade att förväntningar på Tre Hotell skapas via deras hemsida och genom texter och 

bilder på Internet. Hon menade att word-of-mouth är viktigt men ser Internet som den 

absolut viktigaste marknadsföringskanalen för deras företag.  

 

Temahotellet Såstaholm märkte för några år sedan att deras egna gäster inte kände till 

hotellets tema och dess historia. Ända sedan dess har de koncentrerat sig på att bli bättre 

på att förmedla sitt tema. Dahlman berättade att de i sin annonsering framförallt jobbar 

lokalt och med gamla svartvita filmbilder. Istället för att de skriver reklamtext använder 
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de sig av ”subtitles”. Dessutom såg hon tematisering som ett roligt sätt att nå ut till 

kunderna. Det är ett sätt som gör att de sticker ut och som gör att många kommer ihåg 

dem. Såstaholm har nyligen gått med i en medlemsorganisation som heter ”svenska 

möten” och de fokuserar på att locka konferenser som är 70 % av Såstaholms 

verksamhet. Eriksson på Hotell J, ansåg att de har som alla andra paketering, 

weekendpaket och olika tävlingar. Tematiseringen gör att de lättare når ut och att fler vill 

samarbeta med dem på grund av deras starka varumärke. Hotellet gör nästan inga 

annonser och använder sig inte av tv eller radio men däremot gör de mycket nyhetsbrev, 

”flyers” och de har valt att koncentrera sig på kundaktiviteter. De låter bland annat 

gästerna prova på att bo på hotellet. Icehotel har varje år ett annorlunda konsttema och i 

år valde de astronomi. De tror att olika konstteman gör det lättare att nå ut till kunderna. 

Icehotel ser media som något mycket viktigt och sade ”Vi är en av Europas mest 

omskrivna upplevelseattraktioner. Därför är media oerhört viktig.” De har en egen 

tidning som heter ICEHOTEL Magazine som publiceras i 300 000 exemplar. De ansåg 

även att Internet är viktigt och de gör mycket projekt med sina olika partners och är med 

på mässor. 

 

När hotellen fick frågan om vilken marknadsföringskanal som de ansåg vara viktigast, 

svarade de word-of-mouth. Dahlman på Såstaholm sade att de inte har gjort några 

mätningar om detta stämmer men de hör folk som besöker hotellet en gång och sade ”Åh 

det här var ett bra ställe, hit ska vi åka, hit ska jag ta med vårt företag” och sedan dyker 

de upp igen. Eriksson på Hotell J, sade att de inte tror på den dyra reklamen. ”Word-of-

mouth är nog den viktigaste för oss… idag kan man säga att vi lever på mun-till-mun… 

när man ska arbeta med denna metod ska man ska komma ihåg att det tar tid”. Dahlman 

på Såstaholm ansåg, att de arbetar mycket med Internet och add-word för att nå ut och 

skapa kännedom. Hon sade att ”Syns man inte finns man inte, man måste finnas där det 

går att boka.”  Eriksson på Hotell J, berättade att de arbetar väldigt aktivt med 

designhotels och att de ibland är utomlands och är med i workshops. För att synas väljer 

de ut kunder som de sedan skickar e-mail till med olika erbjudanden och ”happenings”, 

men framförallt bjuder de dit kunder och företag för visningsresor. Eriksson menade att 

dessa resor är absolut bäst för att skapa kännedom om hotellet. Dahlman på Såstaholm 

sade, att hon lever under devisen ”under promise, over deliver”. Hon menade att det är 

viktigt att man håller det man lovar. Förväntningarna som gästerna skapat, skapas genom 

Såstaholms hemsida, texter och bilder som finns på Internet. Eriksson på Hotell J 

menade, att kundernas förväntningar skapas genom att hotellet är duktiga på att stå för 

sitt koncept. ”vi ser det med sannings ögon, att vi måste hela tiden vara top-of-the-mind 

och får aldrig vika. Det får aldrig bli en miss så enkelt är det.” Icehotel menade att deras 

gäster får förväntningar genom tidningen och media.  

4.3.6 Intern märkeslojalitet 

Stylt Trampoli AB’s storyteller, Jonas Holmsgård ansåg inte att storytelling och tema 

påverkar lojaliteten i första hand. Han ansåg att hotellbranschen är duktiga på service 

eller lojalitetsprogram. Däremot sade han att det storytelling och tematisering kan göra 

för att bygga lojalitet är att kunder kan fungera som ambassadörer. Han förklarade detta 

med att ”Om du eller jag varit på ett hotell som vart annorlunda och underhållande eller 

så kan man rekommendera det och ta med kollegor och vänner”. På frågan om det är 
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viktigt att kontinuerligt utveckla sin story eller tema tvekade han och ansåg att det beror 

på. Han berättade om Stora Hotellet i Fjällbacka som var ett av de första uppdragen där 

de väldigt aktivt arbetade med storytelling. Hotellet som är tio år gammalt, har inte 

ändrats någonting. Han menade att hotellets framgång snarare består av kontinuiteten av 

att hålla fast vid konceptet. Det har inte behövts ändrats eftersom gästen inte kommer 

tillbaka så ofta som om man drev en kvarterskrog eller något liknande. ”Det finns faktiskt 

en poäng att vårda konceptet och det krävs nog en viss fingertoppskänsla om det behöver 

ändras eller inte. Men vi har fler exempel på fall där det mått bra av att låta det vara som 

det varit i början” sade Holmsgård. 

 

Storytellinghotell ägaren Renvall menade att de gäster som är halvrädda kommer 

tillbaka till hotellet. Hon ser en potentiell utveckling hela tiden för hotellet. Att använda 

sig av en berättelse har verkligen hjälpt dem menade hon och sade: ”annars skulle det 

bara vara ett gammalt hus”. Rydbacken på Tre Hotell sade: ”vi har väldigt mycket 

stammisar…Vi identifierar en stammis genom att vi märker att de som är nöjda bor hos 

oss väldigt mycket. Då kontaktar vi dem och hör om de vill ha ett stammisavtal”. 

Rydbacken berättade att det är många som anser att hotellet är personligt och vänligt.  

Rummen känns snarare som någons gästrum än ett hotellrum vilket hon ansåg är 

anledningen till att de har så många stamgäster. Hon ansåg även att användandet av en 

berättelse kan påverka kunderna att bli lojala. ”Jag tror att det är lättare för oss som 

storytellinghotell att skapa lojala kunder eftersom vi har en sådan stark nisch.” På Tre 

Hotell arbetar de med att förmedla berättelsen ännu bättre. De håller just nu på att skapa 

en bättre Internetsida och gör om sin lobby så att besökaren med en gång ska förstå att de 

har en privat samling av antikviteter. De hittar inte på fler berättelser.  

 

Temahotellen arbetar som alla hotell med att få lojala och återkommande kunder. 

Dahlman på Såstaholm berättade att deras hotell har 90 % återkommande 

konferensgäster. Hon ansåg att det är lättare för temahotell att skapa lojala kunder. 

”Gillar man hotellets tema så är det svårare för kunden att byta…därför det kommer inte 

att finnas någon liknande produkt.” Eriksson på Hotell J, sade att de skapar lojala och 

återkommande kunder genom att de skriver avtal men även genom att de lever upp till 

förväntningarna. Hon ansåg sig även vara helt övertygad om att det är lättare för ett 

temahotell att skapa lojala kunder. Icehotel har några få lokala återbesökare men att det 

främst är de utländska gästerna som återkommer. De har även besökande från media och 

”repeaters” som vill se hur det går med Icehotels olika projekt. 

 

Dahlman sade även att deras hotell kontinuerligt arbetar för att förbättra och förändra. 

Hotellet arbetar väldigt målstyrt i organisationen och försöker få alla inom företaget att 

komma med idéer och få möjligheten att påverka och förändra hotellet. Dahlman sade 

även att ”Vi är inte alltid 100 procentiga vad gäller teatertemat, det är klart ibland 

slinker det genom saker där man skulle kunna gjort det ännu mer tematiserat”. Hotell J 

arbetar inte för att förändra sitt tema utan de arbetar med att försöka hålla de vita sofforna 

vita, filtarna rena och de byter en Gant-filt till höstkollektionen istället för 

vårkollektionen. ”Vi håller oss uppdaterade den vägen…vi arbetar med vår, sommar och 

höst. Då förbättrar vi temat men det är ändå samma stil”. 
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För att öka medvetenheten bland personalen arbetar Såstaholm, enligt Dahlman, med att 

regelbundet berätta historien bakom hotellet. Dessutom berättade Dahlman att deras 

personal har gemensamma luncher där historien återberättas. Hotell J låter sina anställda 

läsa genom en skrift innan de börjar på företaget men de ansåg att konceptet är så tydligt 

att det inte behövs vidareutvecklas. Däremot går de noggrant genom vilka de anställer. 

Hon menade att när de anställer en person har hon en sekund på sig att bestämma känslan 

på denna person, för det är så lång tid som det tar för kunden att skapa känslan om 

servicen. De förklarar Newport stilen till sina anställda, vilket är den stil som hotellet 

använder sig av. Hotell J försöker även förmedla varumärket till de anställda. Hotell J´s 

varumärke står för segling och vatten och det genomsyrar hela hotellet. ”Gammal vacker 

båt som seglar så ska vi bli lika vackra och gamla en dag som den här båten”. Hon ansåg 

även att det är viktigt att vara tydlig med sitt tema och berättar ”jag har arbetat med 

koncept där man har vikit ifrån och man tänker nu gör vi så här och så gör vi så nu, för 

det här funkar ju inte. Då är man redan ur bana, man ska vara konsekvent”. 

 

4.4 The Brand Building Model 

Stylt Trampoli AB menade att man ”alltid ska utgå från kundens perspektiv och försöka 

se verksamheten med kundens glasögon”. Verksamheten bör ses utifrån och det gäller att 

försöka överraska och bjuda på en upplevelse, på detta sätt kan man skapa en positiv 

upplevelse för varje kund. En del av kunderna blir upprörda över de fall där det 

förekommer en påhittad historia och känner att man lurar dem när historien inte är sann. I 

dessa fall får hotellen försöka förklara det för kunden och att det givetvis inte är 

meningen att vilseleda någon. Det gäller att man inte påstår att något är sant om det inte 

är det. ”Utan det är liksom premissen för upplevelserna, som att se film och läsa en bok”, 

sade Holmsgård. Han påpekade att detta är det missnöje som kan uppstå kopplat till 

storyn. Hotellbranschen är generellt sätt redan bra på att bemöta missnöjda kunder. 

”Fördelarna med att använda sig av storytelling är att man kan tillfredställa en kunds 

förväntningar genom att kittla fantasin i förväg genom att bjuda på överraskningar… 

Genom att förvalta storyn på ett lite oväntat sätt och med glimten i ögat så kan man 

överträffa kundens förväntningar”, sade Holmsgård. Skillnaden mellan story och tema är 

djupet och de extra nivåer som en story kan innebära och förvalta än om det ”bara” är 

tematiserat.  

 

Storytellinghotellet Tre Hotell försöker skapa en positiv upplevelse för varje kund 

genom att skapa det där personliga och privata som mindre hotell oftast har, exempelvis 

att varje gäst blir sedd. Missnöjda kunder bemöter de genom att de verkligen lyssnar och 

tar till sig problemen. Det är även en fördel att familjen är så engagerad i driften. Ägarna 

är också hotellets chefer, de kommer ut och bemöter gästerna, ”när ägarna kommer så 

blir det lite annat därför då känner gästen att det här tar vi på största allvar så då blir 

det till något positivt istället”, sade Rydbacken. Tre Hotell arbetar med egna enkäter som 

återfinns på varje rum och under vissa perioder så har de ”driver” och ber alla att fylla i 

en enkät. De använder sig även av olika Internetsidor som exempelvis hotels.com där 

gästerna kan gå in och skriva recensioner. Detta kan hotellet sedan använda sig av för att 

få veta vad som behövs göras bättre och vad som redan är bra. Det är ett sätt för dem att 

skapa kännedom om kundernas belåtenhet. För att skapa en positiv upplevelse för varje 
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kund så försöker Spökhotellet ta reda på om någon kund är missnöjd och sedan åtgärda 

det så att de inte lämnar byn missnöjda. Enligt Renvall gör de inget speciellt för att ta 

reda på om kundens belåtenhet eftersom det brukar märkas om en kund inte är nöjd. Utan 

information och berättelser om hotellet blir det ett vanligt gammalt hus. Därför guidar de 

in sina gäster för att visa vad som finns, detta för att förstärka upplevelsen.  

 

Temahotellet Såstaholm försöker skapa en positiv upplevelse för varje kund genom att 

arbeta med ett gott värdskap och storytelling internt. Personalen är de som kan skapa en 

positiv upplevelse för varje enskild kund, därför är valet av personal viktigt. När de 

rekryterar har de vissa värdeord kring hur de personer de anställer ska vara. De vill ha 

personal som är villiga att betjäna andra och de ansåg att det är viktigt med befogenhet att 

kunna göra det lilla extra för varje enskild gäst. Det är viktigt att personalen känner att de 

har en frihet så att de kan göra detta. Om någon i personalen gör något unikt och bra mot 

en gäst så mailar de ut detta och berättar om det på personallunchen. De har arbetat 

mycket med personalutbildningar i värdskap och där de jobbar mycket uppifrån och ner 

med hur de ska vara mot varandra och deras gäster. Hotell J arbetar med en del åtgärder 

för att kunna skapa en positiv upplevelse för varje kund. ”Vi har enkäter på alla rum, vi 

ringer upp de kunder som varit missnöjda och vi har även ett lojalitetsprogram så att 

varje person kan ta ett eget beslut på studs. Om någon av gästerna blivit störd en natt så 

bjuder vi inte bara på något att dricka utan på hela rummet. Personalen ska inte behöva 

fråga chefen om något sådant utan kompensationen ska ske hands-on”, sade Eriksson. 

Icehotel skapar en positiv upplevelse för varje kund genom att utbilda sin personal och att 

ha gästkontakt. 

 

Såstaholm bemöter missnöjda kunder genom deras reklamationspolicy vilket innebär att 

deras VD alltid ska bli involverad så att kunderna känner att de har lyft upp deras fall. 

Målsättningen är att de alltid ska överkompensera och målet i reklamationspolicyn är att 

de ska ha gäster som är nöjda när de åker därifrån. Det är också viktigt att försöka vända 

reklamationen till något positivt och de vill att kunderna ska komma tillbaka till dem igen 

så att de får visa vad de kan leverera. De har få reklamationer och det beror på att de är 

duktiga att fånga upp kunderna på plats och de stämmer oftast av flera gånger under 

vistelsen att allt är bra speciellt om det är extra viktiga grupper eller nya kunder. 

Såstaholm använder sig av gästenkäter för att få kännedom om deras kunders belåtenhet. 

De stämmer även av med kunderna på plats samt via telefon men de har tyvärr inte tid att 

stämma av med alla gäster utan bedömer vilka de bör ringa upp. När de ringer upp 

kunderna så gör de en utvärdering, denna gås sedan genom på ledningsgruppsmöten för 

att se om något kan göras bättre. De kollar även igenom deras gästenkäter på dessa möten 

för att se vart de ligger i snitt. Informationen förs sedan vidare ner i organisationen. De 

delger så mycket information som de bara kan till sin personal. Hotell J använder sig av 

ett så kallat NKI – ”nöjdkundsindex” blanketter så mycket som det bara går, dessa lägger 

de på varje hotellrum. Icehotel använder sig av enkäter till gästerna och deras partners 

samt researrangörer för att få reda på kundernas belåtenhet.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I denna analyserande del av studien kommer vi att koppla resultat från intervjuerna med 

teorierna som använts. Därefter kommer vi att komma med en utvecklad version på vår 

modell som visar på hur den interna varumärkesuppbyggande processen inom 

storytelling- och temahotell kan se ut. 

5.1 Användning av storytelling och tematisering i 
hotellbranschen  

Tema kan exempelvis vara en stil eller en inredning utan att det har någon historia att 

berätta. Däremot kan en historia förstärka ett tema. Vanliga teman kan vara sport, safari, 

is och musik. Pine och Gilmore menar att tema är ett underliggande koncept för allt på en 

speciell plats och att det är den dominerande idén som skapar en upplevelse för gästerna. 

Storytelling är när man använder sig av en berättelse för att marknadsföra sig, bygga ett 

koncept eller berätta ett företagets historia. Denning skriver att en historia är i stort sett 

allt som berättas men oftast är det något som berättas i form av en sammanlänkad serie av 

händelser, oavsett om de är sanna eller falska. Skillnaden mellan tema och storytelling är 

alltså att tema är lite enklare och att det inte behöver innehålla någon story, det är lättare 

att kopiera och i många fall lättare att synliggöra.  

 

Pine och Gilmore skriver att ett tema är ett koncept som genomsyrar alla delar på 

företaget och att temat kan omvandla en vanlig service till en upplevelse. Detta verkar 

stämma bra överens med de temahotellen vi har undersökt. Alla dessa har ett tema som 

genomsyrar hela företaget och har blivit kända tack vare temat samt att de erbjuder en 

annorlunda hotellupplevelse. Icehotel har blivit världskänt tack vare sitt unika tema och 

Hotell J skulle inte ha haft en så bra beläggning om det inte hade varit för temat. 

Spökhotellet och Tre Hotell är hotell som använt sig av historier när de byggt upp sina 

koncept. Storytelling handlar mycket om att utnyttja kraften hos en bra berättelse och 

använda sig av denna för att differentiera sig från konkurrenterna och att lättare kunna 

marknadsföra sig. Spökhotellet bygger upp sin berättelse runt Prästgårdens historia. Detta 

tillsammans med gästernas egna berättelser från deras spökupplevelser i huset, så har 

detta blivit ett unikt hotell. Även Tre Hotell har blivit känt och nått framgång tack vare 

sin berättelse runt den engelska sjöhjälten Lord Nelson och hans älskarinna Lady 

Hamilton. Holmsgård menade att historierna antingen kan vara påhittade eller sanna, det 

som är viktigt är att de är trovärdiga. Han sade också att ju mer beresta och 

upplevelsetörstande människor blir, desto större blir efterfrågan på äkthet. När det gäller 

Spökhotellet och Tre Hotell är berättelserna till en viss del sanna men en aning omskrivna 

för att göra det hela lite mer spännande. Båda historierna är trovärdiga vilket innebär att 

hotellen har lyckats med sitt koncept. Alla hotell har olika anledningar till varför de valt 

temat eller storyn. När det gäller Hotell J och Tre Hotell var det ägarnas intresse för 

ämnet som ledde till temat respektive storyn. På Spökhotellet och Såstaholm fick 

byggnadens historia tala för sig. 

 

Teorin i denna studie visar att tematisering kan användas på två olika sätt; medvetet och 

synligt eller omedvetet och osynligt. Det medvetna och synliga sättet är exempelvis 

design och är tydligt för utomstående, vilket är ett medvetet drag från företaget. Det 
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omedvetna och osynliga sättet har mest uppkommit av en slump och det är svårt för 

utomstående att se temat. De tre temahotellen, vi har intervjuat, har alla använt sig av ett 

medvetet och synligt tema. Temat syns tydligt i inredningen och designen av hotellen. 

När man besöker Icehotel är det ingen tvekan om att temat är is, vinter och kyla, detta då 

hela hotellet är uppbyggt av is. På Hotell J ansåg de att det inte är svårt att se vad de har 

för tema då hotellet är inrett i Newport färger och design. Icehotel och Hotell J har använt 

sig av temat strategiskt för att bygga upp deras varumärke. Såstaholm har däremot inte 

alltid haft ett tema utan det utvecklades i och med renoveringen för fem år sedan då de 

fick hjälp av Stylt Trampoli AB, men de har sedan dess använt sig av temat strategiskt.  

 

Enligt Mossberg och Johansen är det idag vanligt att hotellen försöker differentiera sig 

med hjälp av storytelling men det finns olika sätt att använda sig av storytelling. En del 

hotell bygger upp hela konceptet runt en historia medan andra bygger på att gästerna 

själva ska skapa sin historia. När det gäller storytellinghotellen i undersökningen har vi 

kommit fram till att de använder sig av storytelling som ett sätt att utmärka sig och locka 

fler kunder samt att de båda har använt historien för att bygga upp hela konceptet. Även 

när det gäller storytelling genomsyrar den ofta inredningen och designen, vilket den gör 

på Tre Hotell och Spökhotellet. Tre Hotell har antikviteter i rummen, i korridoren och i 

lobbyn. Spökhotellet har inte renoverats, istället är det de gamla och slitna som de 

använder sig av då det passar in på hotellets historia. De har även guidade visningar och 

de lär gästerna att leta spöken med hjälp av sökinstrument. Att använda sig av aktiviteter, 

som Spökhotellet, och kurser med berättelsen som grund är ett annat exempel på hur 

berättelsen kan återspeglas i hotellet. Det gäller att använda berättelsen och ge den plats 

då kan den ha en stor hävstångseffekt för företaget, menade Holmsgård. 

 

Holmsgård ansåg att man kan använda sig av storytelling och teman för att bygga upp 

hotellets varumärke. Detta kan vi även konstatera i vår undersökning, att hotellens 

varumärken verkar ha stärkts genom storytelling och tematisering. Det har stärkts genom 

att folk pratar om hotellet och att dess budskap spridits via word-of-mouth, varumärket 

blir mer känt och lockar fler besökare. Det är kraften i storytelling och tematisering som 

får kunderna att berätta om hotellet. Det leder i sin tur till en bättre ekonomi för hotellet 

och spridningseffekten blir ännu större. Storyn och temat leder även till att folk lättare 

minns hotellet eftersom det sticker ut från mängden. Anledningen till att folk pratar om 

hotellen är att de kan erbjuda något unikt och en annorlunda hotellupplevelse. Holmsgård 

menade att temat och storyn skapar ett ökat intresse från pressen då de anser att det är 

mer intressant att skriva om ett storytelling- och temahotell än ett vanligt traditionellt 

hotell. Media är intresserade av förpackade historier och så fort man förpackar in hotellet 

i en historia anses det bli mer intressant att publicera. Han gav ett exempel på Icehotel 

som egentligen är ett temahotell men som det har blivit en story runt. Detta beror på att 

temat har genomförts på ett så bra sätt och att det har blivit något som människor pratar 

och berättar om, även utan att faktiskt ha besökt det. Har man en medveten 

storytellingstrategi från början och låter temat ta plats, då kan det ha en stor 

hävstångseffekt för företaget. Detta eftersom berättelsen och temat skapar en word-of-

mouth effekt och att hotellen har något att binda upp varumärket på. Studien visar på att 

det är svårt att mäta hur temat och storytellingen har påverkat varumärket och hotellet 

ekonomiskt. Flera av hotellen nämnde den svårigheten, Såstaholm är ett av dessa och 
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sade att det är svårt att se vad som är anledningen till hotellets framgång. Den kan även 

påverkas av yttre faktorer som exempelvis upp och nedgångar i den svenska ekonomin  

 

Vi frågade Holmsgård på Stylt vad hotellen bör tänka på när de bygger upp ett tema. Han 

svarade att det är viktigt att arbeta med igenkända signaler som exempelvis visar på att 

den här mattan är marockansk eller att kaklet är från Italien. Han sade att temat till stor 

del sker i huvudet på konsumenten. Det har även framgått av intervjuerna att det är 

viktigt att man håller sig till temat och aldrig viker ifrån det. Det är viktigt att vara 

konsekvent, trovärdig och att det finns en röd tråd genom hotellet. Detta skriver även 

Pine och Gilmore; det är viktigt att temat är välutformat, är det inte genomarbetat kan en 

förvirring uppstå och gästerna får inte ut något av upplevelsen. De skriver också att ett 

effektivt tema ska vara koncist och övertygande och omfatta alla delar i upplevelsen. Alla 

intryck måste stödja temat. Detta är något som även kom fram under våra intervjuer.  

 

När man ska skapa en bra berättelse bör man utgå från en klassisk dramaturgi. Enligt 

Holmsgård finns det vissa regler för vad som gör en bra historia och vad som är 

intressant. I en berättelse måste det bland annat finnas en inbyggd konflikt, det bör finnas 

en god, en ond och något oväntat i handlingen. Även när det gäller storytelling är det 

viktigt att hela tiden hålla sig till konceptet och inte förändra historien. Detta för att den 

ska bli så trovärdig som möjligt. Enligt Heijbel ska en historia beröra och vara unik, 

spännande, humoristisk samt ha en tydlig koppling till varumärket. Samtliga intervjuade 

storytellinghotell har allt detta. Enligt Denning har människor berättat historier i alla tider 

men det har nu blivit ett starkt och unikt marknadsföringsverktyg och det handlar mycket 

om differentiering. Mossberg och Johansen nämner att i dag är det många hotell som 

använder sig av storytelling för att differentiera sig. I vår studie kan vi också se att 

hotellen ansåg att de kan lättare differentiera sig genom att använda sig av storytelling 

och tema. Därför kan det vara ett sätt att försöka överleva konkurrensen från de större 

hotellkedjorna, vilket annars kan vara ett problem för mindre hotell.  

 

När hotell ska använda sig av ett tema så är det viktigt att hitta något äkta och unikt och 

sedan utgå ifrån det. Ett sätt som är bra är att se på platsen om det finns något som man 

kan lyfta fram som i exemplet med Såstaholm som tidigare var ett pensionat för 

skådespelare. Det är bra att göra som de har gjort, det vill säga lyft fram sitt tema ur 

platsens historia. Det innebär att det blir mer äkta samt enklare eftersom man då slipper 

hitta på ett tema. Det kan även vara lättare att hålla sig till ett tema om det bygger på ett 

sant ursprung. Hotellens koncept blir också svårare att kopiera om man bygger temat på 

platsens historia eftersom det oftast inte finns flera platser med samma historia. Enligt 

Nilson är varumärken skapade i konsumenternas medvetande, därför är det viktigt med 

upplevelser. Genom att använda sig av story eller tema så kan man skapa upplevelser. 

Hur kunden upplever den upplevelse som hotellet förmedlar påverkar hotellets image. 

Upplevelsen är huvudfaktorn och kommunikationen kommer på andra plats. Därför 

använder sig storytelling- och temahotell av word-of-mouth som främsta 

kommunikationsverktyg. Upplevelser är speciella eftersom människor pratar om det som 

de upplever vilket leder till en slags gratis reklam och sprider kännedom om hotellet. 

Hotellens upplevelse får också lättare uppmärksamhet i media när det betraktas som en 

positiv och annorlunda upplevelse samt ger en större möjlighet till att kunden pratar 
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vidare. Detta leder till att hotellet kan locka ytterligare kunder. Temat ska skapa en 

upplevelse både genom det materiella, som exempelvis design och inredning samt det 

immateriella, som service eller atmosfären som kan skapa känslor. Det är också viktigt att 

hotellen hela tiden är konsekventa och att temat leder som en röd tråd genom hela hotellet 

i både de materiella och immateriella.  

 

Hotellen i studien ansåg att hemsidan är viktig för att redan där kunna förmedla hotellens 

tema och story samt skapa förväntningar och ”trigga” fantasin. Det är viktigt att de 

kommunicerar konceptet så att det blir tydligt för både kunder och personal. Om 

personalen är väl medveten om hotellets koncept blir det även lättare för dem att 

förmedla detta vidare till kunderna. Detta är viktigt därför att konceptet inte bara ska 

signaleras utifrån designen utan även från det immateriella som personalens service och 

beteende. Nilsson beskriver att man kan synliggöra varumärkets budskap genom design 

och entréns atmosfär. Han menar även att upplevelser kan skapa ett varumärke av sig 

självt. Därför är det viktigt för storytelling- och temahotell att ha detta i åtanke. Det ska 

synas vad hotellet vill förmedla redan när kunden kommer in i entrén. Det är viktigt att 

hotellen är konsekventa och följer konceptet. I studien arbetar några av hotellen med att 

bättre synliggöra konceptet i entrén. Hotellen såg inget negativt med att använda sig av 

storytelling eller tema förutom att det finns en risk att andra människor kommer med nya 

idéer som förändrar temat. Det är då lätt att glida iväg från temat. Eriksson på Hotell J 

nämnde att hon har arbetat med koncept där man har vikit ifrån temat och tagit in nya 

förslag.  

 

Det kan vara bra för ett hotell att använda sig av storytelling eller tema eftersom 

kunderna lättare kommer ihåg en upplevelse, vilket innebär att de då även kommer ihåg 

hotellet. De flesta storytelling- och temahotell spelar på kundernas alla fem sinnen. Enligt 

Holmsgård har även kunder ett sjätte sinne vilket han menade är fantasin. Genom ett 

tema kan man lättare få en synlig identitet som exempelvis i fallet med Hotell J då de 

använder sig av tre färger rött, blått och vitt som är typiska färger för Newport. De kan 

vara lättare att komma ihåg ett varumärke om man kan associera det med något. Samtliga 

hotell tyckte att man kan förstärka sitt varumärke genom storytelling och tema. Det är 

ingen idé att använda sig av ett storytelling eller tema om man inte kan förmedla 

konceptet. Det är bra att vara tydlig med konceptet genom hela hotellet, det ska synas 

redan när kunden kommer in i entrén. Nilsson skriver om att det är viktigt att 

kommunicera varumärket utåt. Detta görs mycket via andra sätt än vanlig traditionell 

reklam. Utrymme i media och rekommendationer från vänner har större betydelse. För 

Spökhotellet i Borgvattnet har utrymme i media haft en väldigt stor betydelse. De 

kommunicerar även sitt varumärke genom andra gästers berättelser om vad de varit med 

om i spökhuset, vilket är effektivare än annonser. När man ska bygga upp sitt hotell med 

storytelling eller tema är det viktigt att förstå att det är en bra upplevelse som gör att de 

kan locka nya kunder. Eftersom bra upplevelser oftast sprids genom word-of-mouth och 

skapar intresse bland journalister.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att skillnaden mellan storytelling och tema är att temat 

är lite enklare och mer materiellt än storytelling. Tema är mer en inredningsstil, klädstil 

eller en meny som hotellet valt att följa och som genomsyrar det. Storytelling är mer 

immateriell och svårkopierad och kan vara synlig eller dold. Både storytelling- och 

temahotellen i vår undersökning har låtit sitt koncept genomsyra alla delar på hotellet. 

Alla hotell har använt sig av storyn eller temat medvetet och det syns tydligt i inredning 

och design. De nämnde även att konceptet kan omvandla en vanlig hotellövernattning till 

en minnesvärd upplevelse. När det gäller storytelling behöver berättelserna inte vara 

sanna men det är viktigt att de är trovärdiga. Storytellinghotellen använder storyn som ett 

sätt att utmärka sig och locka fler kunder och för att bygga upp hotell konceptet. Det som 

är gemensamt för alla hotell är att de vill sticka ut och inte vara som alla andra. Alla 

hotellen har blivit kända, fått mer uppmärksamhet och fått en bättre beläggning tack vare 

storyn eller temat. Storytellinghotellen har en färdig berättelse som de levererar och som 

kunderna berättar vidare och på så sätt sprids deras budskap och koncept. Temahotellen 

däremot skapar en storytelling genom att vara unika och erbjuda en speciell 

hotellupplevelse. Det får folk att prata och berätta om dem. Alla hotell har olika 

anledningar till varför de valt temat eller storyn. På några hotell var det ägarnas intresse 

för ämnet som ledde till temat respektive storyn på andra fick byggnadens historia tala för 

sig själv. Gemensamt för hotellen är att storyn eller temat går genom hotellet som en röd 

tråd och återspeglas bland annat i inredningen. Det som är viktigt när det gäller både 

storytelling och tematisering är att det gäller att vara konsekvent, övertygande, att hålla 

sig till storyn eller temat samt att vara trovärdig. När man arbetar med tema är det viktigt 

att arbeta med igenkända signaler. Storytelling och tema kan användas av hotell för att 

bygga upp deras varumärke. Varumärket stärks genom att hotellet har något att binda upp 

varumärket på, att folk pratar om hotellet och att de lättare minns det genom den 

upplevelse som övernattningen gav. Storytellingen och temat hjälper hotellet att sticka ut 

från mängden samt att det attraherar kunder vilket leder till en bättre beläggning och även 

ökade intäkter. De ger även en möjlighet för hotellet att kunna ta ut ett högre pris tack 

vare den upplevelse som de producerar. Det verkar däremot svårt att mäta hur storyn och 

temat har påverkat hotellets varumärke och det kan behövas vidare undersökningar på hur 

man kan mäta påverkan. Det går även att differentiera sig lättare genom att använda sig 

av storytelling eller tema. Detta är ett bra sätt att överleva den hårda konkurrensen från 

hotellkedjorna. Det är viktigt att hotell använder sig av något äkta och unikt när de 

använder sig av storytelling eller tema. De kan använda sig av något från platsen som går 

att lyfta fram i sitt koncept exempelvis platsens historia. Det är även lättare att hålla sig 

till storyn eller temat om den bygger på ett sant ursprung och de blir svårare att kopiera 

konceptet. När hotell använder sig av story eller tema kan man skapa upplevelser. Genom 

att använda sig av upplevelser får man även lättare uppmärksamhet genom utrymme i 

media och word-of-mouth spridning, speciellt i de fall där upplevelsen betraktas som 

annorlunda och speciell. Det är viktigt att hotellet kommunicerar ut sitt koncept till 

personalen och kunderna så att de blir tydligt för alla. Det går att synliggöra varumärkets 

budskap genom inredningen och atmosfären för att tydliggöra storyn eller temat. Det som 

kan vara svårt när man använder sig av storytelling eller tema är att det är lätt att glida 

ifrån sitt koncept. Det är bra att använda sig av dessa eftersom kunderna lättare kommer 

ihåg en upplevelse. Genom storytelling eller tema kan hotellen synliggöra sin identitet, de 

kan exempelvis använda sig av färger eller föremål som är typiska för konceptet. Hotell 
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kan förstärka sitt varumärke genom att använda sig av storytelling eller tema men det 

gäller att vara tydlig genom hela hotellet och även i sin kommunikation så att alla förstår 

konceptet.  

 

5.2 Den strategiska varumärkesuppbyggande processen 

5.2.1 Produktattribut  

Produktattribut är ett centralt begrepp vid produktdifferentiering. I hotellens fall handlar 

det om storyn eller temat som de erbjuder. Holmsgård sade att hotell genom att använda 

sig av berättelser kan ge kunden ett mervärde, vilket även Melin antyder i sin 

varumärkesuppbyggande modell. Produktattribut är även de kännetecken som en produkt 

har. I temahotellen är det främst inredning och design som är viktiga produktattribut men 

i fallet med Såstaholm är även historiken viktig. Hotellen kan bygga temat på den historik 

som byggnaden eller platsen har. Hotell kan bli unika om de lyfter fram sin historia i sitt 

tema och på så sätt blir det också svårare för andra hotell att kopiera. I 

storytellinghotellen är berättelserna de viktiga attributen när man bygger sitt varumärke. 

Hotellen kan bli speciella och unika genom den berättelse som de förmedlar och på så 

sätt kan de differentiera sig från traditionella hotell. Hotellen kan skapa sig en egen nisch 

genom sin berättelse eller tema. När det gäller storytelling är det viktigt att hotellen 

bygger sin story på platsens historik för att få ett mer svårkopierat koncept.  

 

För att utveckla en konkurrenskraftig produkt och göra den mer individuell och visuell är 

produktkvalitet, förpackningsdesign, färgsignaler och logotyp av stor betydelse. Vid 

utvecklandet av storytelling- och temahotell är designen betydelsefull och i Hotell J’s fall 

är även, förutom designen, färgerna blått, vitt och rött av stor vikt. När det gäller 

Spökhotellet är inredningen inte det viktigaste, utan betydelsen av berättelsen. Den 

information som gästerna får när de är på plats är viktig, utan denna är hotellet bara ett 

vanligt gammalt hus. Enligt Kotler, är den fysiska miljön viktig och kan vara avgörande 

för kunden vid valet av hotell. Samtliga hotell i studien har en speciell miljö och 

kunderna väljer oftast hotellen framför ett vanligt traditionellt hotell på grund av denna. 

Storytellinghotellen har något unikt och speciellt som de behöver förmedla för att de ska 

kunna attrahera kunder. Ett storytellinghotell vars story bygger på en verklig historia är 

mer svårkopierat eftersom denna story inte går att hitta i något annat hotell. Grönroos 

menar att den upplevda kvaliteten är upplevelser och förväntningar och hur dessa 

samspelar. Om det exempelvis inte fanns några förväntningar skulle kunderna inte 

komma till Spökhotellet i Borgvattnet. Dessa förväntningar har skapats genom att deras 

tidigare gäster har skrivit om sina upplevelser. Förväntningarna på hotellet har även 

skapats genom word-of-mouth. Det är viktigt att dessa upplevelser sprids via gästerna för 

att de ska bli mer trovärdigt och skapa nyfikenhet. När ett hotell använder sig av en story 

eller ett tema kan kunderna uppfatta det som roligt och annorlunda. Ett exempel på detta 

är Såstaholm som erbjuder gästerna att klä ut sig i Stockholms stadsteaters dräkter. 

Attributen är även viktiga för att kunna varumärkes registrera sin produkt då den endast 

kan registreras om den är unik. Därför är det bra om hotellen kan bygga upp sitt koncept 

på något som har med platsen att göra för att bli mer unika. Detta har Spökhotellet och 



   42 

 

Såstaholm gjort. Enligt Holmsgård ska hotell som vill använda sig av story och tema inte 

vara rädda för att ta ut svängarna och göra något rejält och annorlunda.  

 

Kotler nämner att atmosfären upplevs genom en kunds sinnen. Det är därför viktigt att 

beakta detta vid uppbyggandet av ett koncept då det påverkar kundens beteende. 

Storytelling- och temahotellen bör tänka på att det ska gå en röd tråd genom hela hotellet 

och att de ska spela på en kunds alla sinnen. Den ”röda tråden” är viktig så att kunden får 

en känsla av vad det handlar om annars kan det bara förvirra och upplevelsen riskerar att 

inte bli lika stark. Hotellen tyckte att deras erbjudande har blivit bättre genom att använda 

sig av en story eller ett tema. Hotellen i studien kan genom sin upplevelse förmedla ett 

mervärde då det inte enbart är ett rum med en säng, utan något utöver det vanliga. I ett 

storytelling- och temahotell är inredningen viktig, det är den som är synlig för kunderna. 

Inredningen kan signalera vilket tema som gäller samt göra hotellen mer speciella och 

unika jämfört mot traditionella hotell. Ett företag kan, enligt Melin, konkurrera med en 

unik förpackning och i denna studie ses detta som hotellets arkitektur, inredning och 

design. Därför kan även dessa hotell vara dyrare än traditionella hotell då de förmedlar en 

upplevelse. Kunderna accepterar ett högre pris på grund av att de upplever hotellet som 

unikt och speciellt. Eriksson på Hotell J, menade att de tar ut ett högre pris och om 

kunderna klagar på detta har de inte förstått vilken upplevelse de erbjuder. Även fast det 

materiella som designen är viktig är även servicen av stor betydelse, om den inte är bra 

blir inte helheten bra. I storytelling- och temahotell är det därför viktigt vilken personal 

man väljer. Dessa måste kunna fungera bra på hotellet och förmedla den service och de 

värderingar som hotellet har. 

 

Kvalitet är viktigt men det kan lätt kopieras och är därför bara en tidsbegränsad 

konkurrensfördel. Enligt Grönroos är den upplevda kvalitén de upplevelser och 

förväntningar en gäst tar med sig från hotellet. Hotellen tyckte att deras kvalitet på 

erbjudandet har blivit bättre genom storyn och temat vilket även styrker Grönroos 

uttalande. Det som dock vissa upplever som svårt är att förmedla sitt tema utåt. Hotellen 

måste arbeta med detta kontinuerligt för att bli bättre, detta är främst viktigt eftersom den 

upplevda kvalitén är det som kunden uppfattar som kvalitet, enligt Melin. Därför bör 

hotellen vara tydliga med vad de vill förmedla.    

 

Grönroos skriver att det man måste tänka på är att produktattribut inom tjänstesektorn 

även består av immateriella egenskaper eftersom tjänster inte är detsamma som varor.  

Enligt Kotler är en fysisk vara inte det som en kund har med sig då de lämnar hotellet, 

utan det är de minnen som de kan dela med andra. Därför är det viktigt att skapa 

minnesvärda upplevelser. I studien kan man se att storytelling- och temahotell kan bidra 

till upplevelser som i sin tur ger minnen samt en word-of-mouth effekt, vilket är vanligt 

inom dessa hotell. Det hemsökta huset skapar upplevelser av sig själv genom spökena 

men det är ändå viktigt att förmedla berättelsen genom information för att förstärka 

upplevelsen. I Spökhotellet är det tidigare gästernas upplevelser och informationen som 

man får på platsen som kan anses vara de immateriella produktattributen. I Spökhotellet 

är det viktigt med det immateriella för att kunna förstärka upplevelsen men även det 

materiella som anses vara byggnaden i sig. Hade hotellet inte haft spöken hade det inte 

funnits något speciellt att uppleva. Tre Hotells immateriella produktattribut kan anses 
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vara alla de spännande berättelser som de har att ge till sina gäster. I storytelling- och 

temahotell är det materiella viktigt för att kunna se den röda tråden genom konceptet. Det 

immateriella som atmosfären och det som personalen förmedlar måste även finnas där för 

att konceptet ska kunna fungera och förstärka upplevelsen. 

 

Enligt Kotler måste personalen och kunden inom hotellbranschen vara närvarande för att 

överföringen ska ske. Kunden och tjänsteföretaget möts och det sker en interaktion 

mellan kund och personal. Om ett hotell har ett bra erbjudande måste de även se till att ha 

en bra service annars kan kunden förknippa upplevelsen med något negativt. Kunderna 

påverkar delar av företaget samtidigt som de påverkas själva. Det är viktigt att personalen 

blir medveten om konceptet och att de kan förmedla önskade värderingar och service till 

kunderna. Såstaholm planerar att låta personalen klä ut sig, detta för att förmedla temat 

ännu bättre. De vill att de ska bli ännu roligare att arbeta hos dem och att temat även ska 

skapa trivsel hos kunderna. På Såstaholm kan kunderna klä ut sig och känna sig mer 

delaktiga i upplevelsen. Det ska, enligt Dahlman, finnas något att återberätta och prata 

om när man besöker Såstaholm. Därför är det bra att hotellen utbildar och informerar sin 

personal så att de blir väl medvetna om berättelsen och temat och hur företaget vill att de 

ska vara mot gästen. Det är därför bra om storyn eller temat blir ännu tydligare genom att 

exempelvis klä ut sin personal. Det är viktigt att det ska gå en röd tråd genom hela 

hotellet och att man är konsekvent samt inte avviker från hotellets koncept. Enligt Kotler 

är service varierande och kvalitén beror på vem som erbjuder den. Därför bör hotellen 

vara konsekventa för att inte förvirra kunden. Ett annat kännetecken för tjänster är att de 

inte kan lagras men det kan lösas genom innovativ prissättning. Vissa av hotellen satsar 

exempelvis mycket på konferenser och gör dessa speciella och annorlunda då de 

genomsyras av hotellets koncept. Detta är bra för att tydliggöra sitt koncept och 

differentiera sig från övriga hotell som vill attrahera konferenser.  

 

Grönroos skriver även om ett fjärde attribut för tjänster där kunden medverkar i 

tjänsteproduktionen och att kunden oftast har två roller istället för en som i produktionen 

av varor. Detta bör hotellen tänka på, de kan få kunderna att känna sig mer engagerade 

genom att delta i upplevelsen och att detta även kan leda till en mer minnesvärd 

upplevelse exempelvis genom aktiviteter eller information. Såstaholm arbetar med att få 

kunderna att engagera sig i olika aktiviteter  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att produktattribut är de kännetecken som en produkt 

har. I storytelling- och temahotell är erbjudandet upplevelsen och genom den skapar de 

ett mervärde till gästerna. Historiken och berättelserna är två viktiga faktorer när man 

bygger sitt hotell genom storytelling eller tema. Hotellen kan bli speciella och unika 

genom de berättelser som de förmedlar och på så sätt differentiera sig och skapa en egen 

nisch. Storytellinghotell blir även mer svårkopierade om de bygger på en sann historia. 

Därför är det bra att bygga sitt koncept på något som har med platsen att göra. 

Inredningen är viktigast för temahotell och berättelser är viktiga inom storytellinghotell. 

En kund kan välja ett hotell beroende på dess fysiska miljö och därför har storytelling- 

och temahotell en fördel genom att de erbjuder en annorlunda och speciell atmosfär. Det 

bör gå en röd tråd genom hela hotellet och konceptet bör spela på en kunds alla sinnen för 

att förstärka upplevelsen. Det materiella som design och inredning är viktig inom 
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storytelling- och temahotell men de får inte glömma bort det immateriella som 

atmosfären och en bra service. Detta för att hotellets helhet ska bli bra. Flera hotell tyckte 

att deras kvalitet på erbjudandet har blivit bättre. En del hotell upplever det som svårt att 

förmedla storyn eller temat men de arbetar med detta kontinuerligt för att bli bättre. Det 

är viktigt att hotellen är tydliga med det som de vill förmedla. Det speciella med 

produktattribut inom tjänstesektorn är att de även består av immateriella egenskaper då 

tjänster inte är detsamma som varor. Kunden har inte med sig en vara utan minnen efter 

en hotellupplevelse därför är det viktigt att hotellen kan skapa en minnesvärd upplevelse. 

Det är viktigt i vissa fall att förmedla berättelsen genom information och guidning för att 

förstärka upplevelsen. I samtliga fall är det viktigt att personalen är väl medveten om 

storyn eller temat för att kunna förmedla den till gästerna. Det kan exempelvis vara bra 

att klä ut sin personal i kläder som matchar storyn eller temat, detta för att kunna 

förmedla konceptet bättre. Det är bra att involvera och engagera kunderna i storyn och 

temat för att de ska få en upplevelse och att ha något att återberätta, detta i form av 

aktiviteter. Det är viktigt att storyn och temat genomsyrar hela hotellet och att de 

förmedlar en viss känsla för att förstärka upplevelsen.       

5.2.2 Märkesidentitet 

Märkesidentiteten är det som gör ett varumärke unikt, det som förmedlar vad varumärket 

står för och det som ger det mening. Identiteten är det man förknippar ett varumärke med. 

När det gäller storytelling- och temahotellen så är det temat och storyn som man 

förknippar hotellens varumärke med. Icehotel förknippar man exempelvis med en 

isbyggnad och Spökhotellet förknippas med spöken. Grönroos skriver att hotellens 

märkesidentitet är något som gör hotellet unikt och som de kan differentiera sig med. I 

studien kom det fram att det är temat och storyn som gör hotellen unika och som ger 

besökarna något utöver det vanliga. Enligt Icehotel är det iskonsten och upplevelsen att 

sova i -5 grader som gör hotellet unikt, det vill säga temat. Det som har gjort Spökhotellet 

unikt är spökena, utan spökena så vore hotellet bara ett vanligt gammalt hus, här är det 

alltså storyn som utgör det unika. Även de andra hotellen svarade att det är temat och 

storyn som gör hotellet unikt. När det gäller hotellens image verkar den inte ha något med 

storyn och temat att göra. På frågan om vilken image de vill förmedla så svarade hotellen 

att en bra service var bland det viktigaste. De nämnde även att de vill att gästen ska 

minnas hotellet när de åker därifrån och att det ska vara ett ställe som de vill komma 

tillbaka till. Icehotel svarade exempelvis att de vill förmedla äkthet, renhet, sinnlighet och 

unikhet. Såstaholm vill att gästerna ska uppfatta hotellet som professionellt men 

personligt. Tre Hotell vill framhäva det personliga och familjära och att gästerna ska 

känna att personalen bryr sig om dem. 

 

Melin skriver att identiteten är immateriell och svår att kopiera. Enligt Icehotel och Hotell 

J går det materiella temat att kopiera, men att det endast finns ett original. När det gäller 

storytellinghotellen så är deras koncept oftast svårare att kopiera eftersom en berättelse 

inte är lika lätt att kopiera som ett tema. Det går att göra flera hotell med spöktema men 

inte flera med samma spökhistoria, konceptet blir då inte lika trovärdigt, då samma spöke 

inte kan finnas i flera hus. Detta kan bero på att en story är mer immateriell än ett tema. 

Berättelsen kan synas tydligt i inredning och i hotellets koncept, men den kan även vara 

mer dold och mest finnas i bakgrunden till hotellet. Ett tema är mer en inredningsstil, 



   45 

 

design eller ett sätt att klä personalen på, detta är mer materiellt. Däremot är det 

immateriella som exempelvis bra service mer svårkopierat. Detta visar på att i 

temahotellens fall är det inte temat som gör hotellens märkesidentitet mer svårkopierad 

utan att det är imagen som exempelvis personlighet och bra service som bidrar till detta. 

När det gäller storytellinghotellen är det berättelsen som gör identiteten mer 

svårkopierad, men även den immateriella imagen bidrar till detta.  

 

Holmsgård förklarade vilka faktorer som är viktiga när man bygger upp ett storytelling- 

och temahotells identitet. Dessa är de traditionella faktorerna som; grafisk profil, 

marknadskommunikation, namngivning, servicemanualer och inredning men även icke 

traditionella faktorer som doft eller ljud. Stylt Trampoli arbetar mycket med de fem 

sinnena och Holmsgård talade även om ett sjätte sinne som de gärna arbetar med och det 

är fantasin. Vi har genom våra intervjuer konstaterat att tematisering och storytelling kan 

stärka ett hotells image och identitet och att det i första hand handlar om att temat och 

storyn hjälper hotellet att få mer uppmärksamhet från både konsumenter och media. 

Denna uppmärksamhet är viktig för att kunna förmedla image och märkesidentitet. Man 

får en möjlighet att vara tydlig med den identitet som man vill förmedla. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att hotellens identitet är storyn eller temat, det är den 

som gästerna förknippar hotellen med. Det är även dessa koncept som gör hotellet unikt 

och minnesvärt. Imagen är däremot inte direkt kopplad till storyn eller temat, den är på de 

flesta hotellen immateriell och handlar om gästernas trivsel. Temahotell är lättare att 

kopiera än storytellinghotell, detta beror på att en story är mer immateriell än ett tema. I 

temahotellens fall är det den immateriella imagen som gör hotellet mer svårkopierat och 

inte själva temat. När det gäller storytellinghotellen är det först och främst storyn som gör 

identiteten svårkopierad, men även här bidrar imagen till detta. De faktorer som är viktiga 

när man bygger upp ett storytelling- och temahotells identitet är: grafisk profil, 

marknadskommunikation, namngivning, servicemanualer och inredning, men även 

användning av de fem sinnena. Storytelling och tematisering kan stärka ett hotells image 

och identitet tack vare att hotellet får mer uppmärksamhet. När det gäller 

märkesidentiteten är storytelling- och temahotellen väldigt lika, det enda som skiljer är 

hur svårkopierat konceptet är, men de är mer svårkopierade än traditionella hotell.  

5.2.3 Kärnvärde 

Värderingarna är det som genomsyrar hotellen och utgör deras kärnvärden, dessa skiljer 

sig här mellan hotellen i vår undersökning. Alla hotellen har immateriella värderingar det 

är bara Hotell J som har materiella värderingar. Enligt Melin finns det både synliga och 

osynliga differentieringsfördelar. De synliga är det materiella värderingarna som går att ta 

på, som i Hotell J´s fall med Newportfärgerna och designen. De osynliga 

differentieringsfördelarna är de immateriella värderingarna som Icehotels; äkthet, renhet 

och unikhet eller Tre Hotell som lägger störst vikt på det personliga och familjära. 

Kärnvärdena kan enligt Melin antingen väljas medvetet vid hotellets start eller växa fram 

med tiden. Hotell J är det enda av hotellen som medvetet har valt sina grundläggande 

värderingar, Icehotels, Tre Hotells och Spökhotellets värderingar har vuxit fram med 

tiden. Såstaholm däremot har några värderingar som har vuxit fram medan andra har 

tillförts i och med samarbetet med Stylt Trampoli AB. Det är lättare att följa värderingar 
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som vuxit fram med tiden än de som har tillförts senare. Det som är positivt med att välja 

värderingarna medvetet är att man kan välja sådana som man vet tillfredsställer 

konsumenterna, skriver Melin. Han skriver att kärnvärdet representerar en produkts 

primära konkurrensfördel och att märkesinnehavaren därför bör se över vilka faktorer 

som kan leda till en långsiktig och uthållig konkurrensfördel. Holmsgård menade att det 

är genom storytelling och tema som hotellet stärker sina konkurrensfördelar, men också 

genom att de är tydliga med konceptet. Det är viktigt att hotellen vet vad de ska vara och 

hur de vill bli uppfattade så att de i ett tidigt skedde kan slå fast hur de skall hantera 

arbetet.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta hotell har osynliga och immateriella 

värderingar som har vuxit fram med tiden. Hotellen har alltså inte medvetet valt 

värderingarna för att på så sätt bättre kunna tillfredsställa konsumenterna. Det som 

däremot är positivt med detta är att det verkar lättare att leva efter de värderingar som 

kommit fram naturligt än de som blivit ”påtvingade”. Storyn och temat gör att hotellen 

stärker sina konkurrensfördelar. När det gäller kärnvärdet finns det inget som skiljer 

storytelling- och temahotellen åt. De har ungefär liknande sätt att se och hantera denna bit 

på.   

5.2.4 Positionering 

Melin skriver att positionering kan delas upp i intern och extern positionering. Den 

interna positioneringen är en process som företaget använder sig av för att skapa 

kännedom om företagets varumärke. Inom hotell och andra företag är det viktigt att 

gästerna känner igen varumärket och skapar märkeslojalitet till företaget.  Stylt Trampoli 

hjälper hotellen att skapa kännedom om deras varumärke. När hotell ska positionera sig 

kan de göra detta på olika sätt, det kan vara bra att differentiera sitt hotell för att visa att 

man har något som konkurrenterna inte har. Stylt Trampoli försöker få hotellen att skapa 

kännedom genom traditionell reklam, annonser, hemsidor och allt annat som hjälper till 

att förvalta en story. För att nå ut på marknaden är det viktigt att även ha något som lyfter 

fram hotellet. Icehotel arbetar med att positionera sig på marknaden, bland annat har de 

en tidning, en hemsida och de arbetar även med ett antal utländska företag för att nå ut till 

andra länder. Samtliga hotell har hemsidor och är med på mässor detta för att synas. 

Renvall, på Spökhotellet, menade att de når ut till folk genom sina tidigare besökare. Hon 

menade att de har mycket hjälp av nattgäster som skrivit om dem och länkar till deras 

hemsida. När man tar upp positionering är det även viktigt att ta med word-of-mouth 

effekten som är viktig inom marknadskommunikation. Word-of-mouth effekten kan 

skapa stor kännedom om hotellet hos gästerna. Den externa positioneringen handlar om 

att företaget måste skapa en konkurrenskraftig produkt positionering. Företaget måste 

veta vad de har för kärnvärden och själva bestämma sin position innan de försöker 

förmedla detta utåt. Detta för att konsumenten inte skall bli förvirrad och för att företaget 

skall skapa en stark mental positionering. En stark mental positionering kan hotellen 

bland annat skapa genom att först bestämma sina värderingar och sedan låta detta synas 

utåt genom bland annat designen av hotellet. Storytelling- och temahotellen ansåg att 

deras koncept syns tydligt utåt. Tre Hotell menade att det är svårt att komma till dem och 

undgå deras story.  
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Sammanfattningsvis är det viktigt att först vara medveten om sin identitet samt vad man 

vill förmedla och sedan synliggöra detta genom olika marknadsföringskanaler. För att få 

en bra position är det viktigt att kunna differentiera sig och erbjuda något annat än sina 

konkurrenter. Gör hotellen detta skapar de en egen nisch och då minskar konkurrensen. 

Word-of-mouth är ett bra sätt för att få folk att höra talas om hotellet och varumärket men 

det går dock inte att styra vad det är som sägs. 

5.2.5 Marknadskommunikation 

Melin poängterar vikten av marknadskommunikation i varumärkesuppbyggandet. Han 

menar att när man ska bygga upp ett starkt varumärke bör man prioritera reklam som är 

mer individuellt inriktad till konsumenterna. Att använda sig av reklam är något som alla 

hotellen i denna studie gör men de använder sig av olika tillvägagångssätt. Enligt 

Holmsgård, kan användandet av både storytelling och tematisering ses som ett bra sätt för 

att lättare nå ut till kunder. Genom de olika koncepten får man hjälp att nå ut, detta är 

något som alla hotell i studien har märkt. Det är viktigt att undersöka att man verkligen 

når ut och inte enbart anta detta. Såstaholm märkte för några år sedan, att de hade 

misslyckats med att nå ut med sitt varumärkes tema och budskap. Hotellets gäster visste 

inte vad Såstaholm hade för ursprung och vad hotellet hade för tema. Därför valde de att 

koncentrerat sig på att bli bättre på att förmedla hotellets tema och budskap. Renvall på 

Spökhotellet, trodde att deras berättelse har gjort att de nått ut till sina kunder samt att om 

de inte hade någon berättelse skulle de enbart vara ett vanligt hus. Då deras story är unik 

och annorlunda, får de även mycket gratis reklam av media. Enligt Melin bör reklamen 

som företagen använder sig av, ge varumärket ett kommunikativt mervärde. Detta 

mervärde uppstår då hotellets identitet kommuniceras på ett enhetligt sätt oavsett valet av 

kommunikationskanal. Holmsgård menade att storytelling- och temahotell, har koncept 

som är bra att använda då de ska göra reklam. De kan vara lättare nå ut med en 

upplevelse men det är ytterst viktigt att vara konsekvent. Nilsson anser att upplevelser 

kan skapa ett varumärke och att det är viktigt att inte utlova något som man inte har. 

Holmsgård såg storytelling som något som är starkare än tema men det handlar även om 

att vara konsekvent för att skapa ett starkt varumärke. Dahlman på hotell Såstaholm, 

menade att de ibland har låtit saker passera som hade kunnat vara mer tematiserade. 

Hotell J har arbetat med att visa det som de är och inte lova mer än vad som finns men att 

sedan försöka ge gästerna mer när de är på plats. Såstaholm ansåg att de har varit 

konsekventa med sitt tema då de har gjort reklam. De använder sig bland annat av 

”subtitles” och svartvita filmbilder i sina annonser och övrig reklam. Tre Hotell och 

Såstaholm använder sig av Internet och de talade om vikten av att vara med i de 

bokningskanaler som finns. En orsak till varför de båda ansåg att det är viktigt med att 

synas på Internet kan vara att de har mycket utländska gäster och konferenser.  Tre Hotell 

menade att de förväntningar som skapas på deras hotell kommer ifrån deras Internetsida 

samt de bilder och texter som finns på Internet. Hotell J och Såstaholm, är två av de 

intervjuade temahotellen och båda anordnar kundaktiviteter där de låter kunder få prova 

på att övernatta. Detta är något som inte storytellinghotellen gör eftersom de då ger bort 

hela upplevelsen. Holmsgård menade att användandet av storytelling skapar 

förväntningar på något nytt. Icehotel som är ett temahotell har enligt Holmsgård, blivit 

som ett storytellinghotell på grund av sitt tema. Detta kan vara en orsak till varför de inte 

erbjuder kunderna att prova att bo i hotellet vilket de andra temahotellen gör.  
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Holmsgård menade att genom att använda sig av sitt hotells unika koncept kan hotellen 

göra något kul med detta i annonser och radiospottar, men att konceptet även lämpar sig 

till events och annat som syns i staden. Dahlman på Såstaholm, förklarade deras 

användning av reklamen som ”ett roligt sätt att nå ut till kunderna, med lite humor, där 

vi sticker ut lite, där många kommer ihåg oss”. Renvall på Spökhotellet, menade att de 

har fått mycket gratis reklam och uppmärksamhet av media då de har använt sig av 

storytelling. Ett hotell som lyckas med att sticka ut och kan kommunicera sitt budskap 

kan även skapa word-of-mouth. Enligt vad som framgått i intervjuerna kan ett sätt att 

sticka ut och differentiera sitt hotell vara att använda sig av storytelling och tematisering. 

Holmsgård menade att storyn själv tenderar att sprida sig mycket bättre än om man inte 

har en story eller ett tema.  Nilsson skriver om att det är viktigt att kommunicera sitt 

varumärke utåt men att det kan göras på många olika sätt än enbart reklam. Han menar att 

vänner och familj har en större påverkan än vanlig traditionell reklam. Hotell kan genom 

att skapa en upplevelse få uppmärksamhet i media och detta kan leda till att de attraherar 

kunder. Om upplevelsen är positiv kan det leda till en word-of-mouth effekt, eftersom 

människor gärna vill dela sina positiva upplevelser med andra. Även Holmsgård menade 

på att människor som varit med om en positiv upplevelse tenderar att sprida den vidare. 

Han sade att gästerna som besökt ett hotell kan fungera som ambassadörer. Detta 

förklarade han genom ”Om du eller jag varit på ett hotell som vart annorlunda och 

underhållande eller så, kan man rekommendera det och ta med kollegor och vänner”. I 

all marknadsföring finns det dock en risk att man lovar något som man sedan kanske inte 

håller och på så sätt skapas ett missnöje. När man använder sig av tema och storytelling 

inom hotell ansåg Holmsgård att man skapar förväntningar på något nytt. Nilsson menar 

att design inom företaget är viktigt för att synliggöra varumärkets budskap i ett tidigt 

skede och på så sätt undvika missförstånd. Han anser att upplevelser kan skapa ett 

varumärke och att det är viktigt att inte utlova något som man inte har. Blir en gäst 

besviken kommer den att berätta detta vidare. Det negativa för hotellen med word-of-

mouth effekten är att de inte kan styra över vad som sägs utan det gäller att alltid ha nöjda 

kunder och på så sätt försöka skapa positiv word-of-mouth effekt. 

 

Melin skriver om att företag bör erbjuda ett mervärde. Det mervärde som hotellen 

erbjuder kan bland annat vara den upplevelse som erbjuds. Mervärdet kan öka word-of-

mouth effekten, då hotellen som ger mervärde erbjuder något utöver en vanlig 

övernattning. Temahotellen ansåg att de är beroende av word-of-mouth samt att den är 

deras viktigaste marknadsföringskanal. Även inom storytelling är det viktigt med word-

of-mouth. Storytelling skapar ett ökat intresse från pressen då man genom storytelling 

erbjuder en förpackad helhet. Holmsgård påstod även att ”Medvetet användande av 

Storytelling är ypperligt verktyg för att nå en framgång”.  Renvall på Spökhotellet, ansåg 

att orsaken till varför folk hört talas om dem är mycket på grund av word-of-mouth. Har 

man något unikt kommer kunderna tillbaka och tar sina vänner med sig menade hon.  

 

Sammanfattningsvis är marknadskommunikation en viktig del inom 

varumärkesuppbyggandet men för att kunna ha en bra marknadskommunikation är det 

ytterst viktigt att hotellen är konsekventa och inte lovar för mycket. Storytelling och tema 

kan göra det enklare för hotellen att nå ut till kunderna med sitt varumärke och budskap. 

För hotellen är word-of-mouth en viktig marknadsföringskanal. Det är dock viktigt att 
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tänka på att det som sägs även kan vara negativt för hotellen. Därför måste hotellen 

fokusera sig på att alltid göra kunderna nöjda och att erbjuda ett mervärde. Samtliga 

hotell nämnde vikten av att synas. Temahotellen använde sig mycket av Internet för att 

göra sig synliga på de olika bokningskanalerna. Det kan alltså vara bra att veta vilken 

målgrupp som hotellet har och vart de går att nå. I de fall som gästerna är utländska kan 

det vara bra att synas på bokningskanaler på Internet.  

5.2.6 Intern Märkeslojalitet  

Melin skriver att det är viktigt för företag att veta vad deras eget varumärke står för och 

hur man ska vidareutveckla detta, annars finns det en risk för att man fattar dåliga beslut. 

Detta kan vara viktigt att tänka på då hotellen använder sig av storytelling eller tema som 

koncept. De bör tänka på att vara tydliga för att inte förvirra kunderna. Melin skriver om 

att veta vad företagets eget varumärke står för handlar det även mycket om att vara 

konsekvent och ha en röd tråd genom hela företaget. Holmsgård menade att om ett hotell 

använder sig av tema eller storytelling kan det ibland vara bra att inte vidareutveckla 

detta utan bara fortsätta i samma riktning. Han menade att det inom denna bransch och 

med dessa koncept handlar om en ”fingertoppskänsla” för när man ska vidareutveckla 

och när man ska låta hotellet vara. Såstaholm ansåg sig arbeta för att förbättra och inte 

förändra men att de ibland glider från sitt tema. Renvall på Spökhotellet, menade att hon 

hela tiden ser en potentiell utveckling för Spökhotellet. Eriksson på Hotell J ser däremot 

en risk med att glida från sitt koncept. Tre Hotell däremot arbetar med att bli bättre på att 

förmedla sin berättelse. De håller på att skapa en bättre Internetsida och gör om sin lobby 

så att man skall se och förstå att hotellet bygger upp sitt koncept på en historia. Däremot 

menade hon att de inte hittar på fler berättelser. Hotell J, har valt att hålla kvar sitt tema 

men att koncentrera sig på sommar-, vår- och höstkollektionerna och att bland annat byta 

interiören efter dessa. Detta är även något som Nilsson tar upp då han skriver att design 

inom företaget är viktigt för att synliggöra varumärkets budskap i ett tidigt skede. 

Holmsgård ansåg inte att storytelling och tema påverkar kundernas lojalitet i första hand. 

Detta skiljer sig från vad hotellen i studien ansåg då de menade att de blir enklare att 

skapa lojala kunder. Dahlman på Såstaholm menade att om man har ett tema som en gäst 

gillar är det svårt för gästen att hitta ett annat hotell med samma tema. Rydbacken på Tre 

Hotell, ansåg att det är lättare för storytellinghotell att skapa lojala kunder då de har en 

stark nisch.  

 

När man pratar om intern märkeslojalitet är det viktigt att komma ihåg att företagen inte 

bara måste förmedla sitt budskap utåt till gästerna utan de behöver även förmedla sitt 

budskap till sina anställda. Såstaholm arbetar med att öka medvetenheten bland 

personalen genom att berätta sin historia vid olika tillfällen samt att se till att de anställda 

träffas på luncher. Hotell J låter sina anställda läsa genom en skrift på konceptet samt att 

de berättar och förklarar Newport-stilen. I övrigt ansåg de att deras tema är ganska enkelt 

och att det inte behövs förmedlas tydligare. Hotell J är dock mycket noga med vilka de 

anställer och anställer bara sådana som stämmer in på deras tema. Spökhotellet ansåg att 

de är mycket beroende av sina anställda eftersom det är de som sätter känslan för 

gästerna.  
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Sammanfattningsvis är den interna märkeslojaliteten mycket viktig för de olika hotellen. 

Att veta vad man har för värderingar och att hålla fast vid dessa är oerhört viktigt. Att 

förbättra och utveckla sitt hotell kan vara en bra idé men att ändra konceptet helt är inte 

alltid det bästa då det kan skapa en förvirring för kunden. Ibland kan hotell med starka 

koncept inte behöva förändras däremot kan dessa kanske rikta in sig på att förbättra sin 

hemsida och sina övriga kommunikationskanaler. När man anställer personal är det även 

viktigt att dessa vet vad företaget har för budskap så att det hjälper till att upprätthålla den 

röda tråd som bör finnas i varje hotell. Personalen kan även förmedla budskapet bättre 

om de är medvetna och tror på storyn och temat.  

 

5.3 The Brand Building Model 

Nilsson menar att om upplevelsen är positiv kommer konsumenterna att förknippa 

varumärket med något positivt. Eftersom det är personalen som har den nära kontakten 

med gästen är de viktiga för samtliga hotellen i vår studie. De kan hjälpa till att skapa en 

positiv upplevelse för varje kund. Därför kan det vara bra att ha någon slags 

internutbildning när man anställer personal för att de ska kunna förmedla det företaget 

står för. Storytelling- och temahotell är ofta mindre, därför anses de i de flesta fall vara 

viktigt med det personliga och privata samt att varje gäst ska bli sedd. På Tre Hotell och 

Spökhotellet är ägarna även chefer på hotellen. De är på så sätt mer involverad med 

gästerna än i de större hotellkedjorna där gästen inte blir sedd på samma sätt. Detta kan 

upplevas av kunden som något positivt då de får träffa ägaren av hotellet inte bara chefen 

när de är missnöjda med något. Vilket kan leda till att kundens missnöjdhet istället kan 

vändas till något positivt.  

 

Nilsson menar att det är ännu viktigare med produkttillfredsställelse när det gäller 

tjänstesektorn än i varusektorn. Därför är det viktigt för många hotell att se till så att 

gästerna är nöjda när de lämnar hotellet och personalen bör checka av med gästerna när 

de är på plats att allting är bra. Holmsgård nämnde att man ska se allting med ”kundens 

glasögon” det vill säga att se saker och ting utifrån kundens perspektiv. Nilsson beskriver 

också att det är viktigt att kontinuerligt kontrollera kvalitén för att behålla företagets 

image. Studien visar på att hotellen försöker göra detta genom sina olika åtgärder. Flera 

hotell använder sig av enkäter och blanketter för att hålla sig uppdaterade om vad 

kunderna tyckte om dem. Tre Hotell använder sig även av kunders recensioner på 

Internetsidor. Detta är bra för att kunna förändra det som man är dålig på och behålla det 

som redan upplevs som bra. Det är även bra att kunna förmedla ut denna information till 

de anställda så att de blir medvetna om detta och kan agera därefter. 

 

Nilsson skriver att en kunds uppfattning om varumärket är påverkat av tidigare 

användning exempelvis tidigare besök på ett hotell. Därför är det viktigt att se till att 

varje möte med varumärket är positivt. I studien ansåg samtliga hotell att detta är viktigt 

då de ser till att ingen kund är missnöjd när de lämnar hotellet. Det kan också vara bra att 

försäkra sig om att gästen är nöjd eftersom word-of-mouth även sprids genom negativa 

upplevelser och kan på så sätt skada hotellets varumärke. I vissa fall är det också mycket 

viktigt att informera kunderna om storyn eftersom det annars bara kan ses som ett vanligt 

traditionellt hotell. Hotellet förlorar då meningen med att använda sig av storyn eller 
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temat. Holmsgård på Stylt Trampoli AB sade att vissa kunder kan bli upprörda om 

hotellet använder sig av en påhittad historia då de kan känna sig lurade. När det gäller 

storytelling och tema är det viktigt att vara tydlig med sin kommunikation och att 

informera kunderna om konceptet samt kommunicera ut detta på ett bra sätt så inget 

missuppfattas. Studien visar på att flera av hotellen försöker vara tydliga med sitt koncept 

och ger kunderna information via guidning eller genom design och inredning. Nilsson 

och Holmsgård menar att det är bra om hotell kan överträffa kundernas förväntningar. 

Nilsson menar att det kan bidra till att kunderna vill använda varumärket igen och att de 

blir mer välvilligt inställda när de använder sig av varumärket. Hotell J och Såstaholm 

lovar inte kunderna mer än vad de kan ge, vilket är bra för att kunna överraska kunderna.  

 

Sammanfattningsvis visar studien på att personalen är en viktig del i processen för att 

skapa en positiv upplevelse för gästerna, de bör alltså vara välinformerade om hotellets 

koncept. Därför bör man involvera personalen i alla delar eftersom de är närmast gästen. 

Det är viktigt att se allting från kundens perspektiv och att undersöka om kunden är nöjd 

genom olika åtgärder. Detta för att sedan ändra det som uppfattats som mindre bra och 

förstärka det som redan är bra. Om hotell använder sig av en story är det viktigt att 

informera kunderna och kommunicera ut konceptet på rätt sätt, så att det blir tydligt för 

kunden. Det är även viktigt att vara tydlig när man använder sig av tema men att man då 

ska kunna se temat genom inredning och design. Det är viktigt med en röd tråd och att 

vara konsekvent i bägge koncepten. Avslutningsvis är det viktigt att kunna överträffa 

kundernas förväntningar och inte lova mer än vad man kan ge, utan istället överraska 

kunderna och försöka överträffa deras förväntningar.  

 

5.4 Den interna varumärkesuppbyggande processen inom 
storytelling- och temahotell 

Melins interna varumärkesuppbyggande modell är inriktad på varor och passar därför 

mindre bra till hur varumärken inom tjänstesektorn byggs upp. Vi har därför utvecklat en 

egen modell som grundar sig på Melins modell samt erhållen information från denna 

studie. Vår modell förklarar hur den interna varumärkesuppbyggande processen kan se ut 

inom hotell som riktat in sig på storytelling och tema. Denna baserar sig alltså på Melins 

begrepp men dessa får en annan betydelse i vår modell. Begreppen är även i vår modell 

intimt kopplade till varandra. Begreppen är: Produktattribut (inredning, design, atmosfär 

och berättelser), Märkesidentitet (äkthet och unikhet), Kärnvärde (immateriella 

värderingar), Positionering (förtydliga och synliggöra), Marknadskommunikation 

(förmedla rätt budskap), Intern märkeslojalitet (kommunicera och informera internt). 
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Figur 6 – Den interna varumärkesuppbyggande processen inom storytelling- och temahotell 

 

 Produktattribut - inredning, design, atmosfär och berättelser - Denna del är 

viktig eftersom hotellen måste skapa en trovärdig story eller tema. Detta gör de 

genom att synliggöra sitt koncept genom materiella ting som design och inredning 

och låta detta genomsyra hela hotellet. Det är viktigt att det finns en röd tråd och 

att storyn eller temat återspeglas i alla delar av hotellet. Berättelser kan också ses 

som ett produktattribut, information är bra för att förstärka denna typ av attribut. 

Dessa är immateriella och svårkopierade särskilt om de bygger på platsen eller 

byggnadens historia. När man använder sig av storytelling eller tema är det viktigt 

att tilltala alla fem sinnen samt även det så kallade sjätte sinnet, vilket är fantasin. 

Hotell kan genom att tillföra en story eller ett tema till produktattributen lättare 

överleva den hårda konkurrensen som idag är ett problem inom hotellbranschen. 

För att skapa en bra produkt måste man även leverera mer än vad kunderna 

förväntat sig och på så sätt överraska dem.  

 

 Märkesidentitet - äkthet och unikhet – Genom att använda sig av storytelling 

eller tema skapar hotellen en identitet. Om hotellen använder sig av en story eller 

ett tema som bygger på platsens historia skapar de mer äkthet i konceptet. Har 

man en bra story eller ett tema kan man differentiera sig och skapa en egen nisch. 

Detta kan även innebära att man blir mer unik och speciell då man med storyn och 

temat kan sticka ut från mängden. Ett storytelling- och temahotell skapar en 
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upplevelse som kan användas till att stärka imagen, som exempelvis att uppfattas 

som ett teaterhotell. När hotellen bygger upp sin identitet är det viktigt att 

inkludera de fem sinnena vilket skiljer sig från hur man bygger märkesidentitet i 

varusektorn. 

 

 Kärnvärde - immateriella värderingar – När ett hotell grundas kan det vara bra 

att redan då bestämma vilka värderingar man ska ha och om man ska använda sig 

av storytelling eller tema. De immateriella värderingarna kan växa fram med 

tiden. Det är viktigt att inte ”påtvinga” värderingar inom hotellet utan det är bättre 

om dessa uppstår naturligt, dessa är då lättare för företaget att följa.   

 

 Positionering – Förtydliga och synliggöra – Denna del handlar om att hotellet 

måste bestämma vilket koncept de har tänkt använda sig av. Hotellen bör ha en 

stark identitet för att lättare kunna positionera sig på marknaden. Det är ytterst 

viktigt att hålla sig till konceptet och vara tydlig hela vägen samt synliggöra 

identiteten genom hotellets produktattribut. Storytelling och tematisering gör att 

hotellen kan lättare differentiera sig det vill säga sticka ut från mängden och på så 

sätt kan hotellen bli synligare och skapa en egen nisch.   

 

 Marknadskommunikation – Förmedla rätt budskap – När det gäller 

marknadskommunikation är det viktigt att hotellen är konsekventa och inte lovar 

för mycket, de måste vara noga med att förmedla ut rätt budskap. Det är viktigt att 

hela tiden använda sig av sitt utvalda koncept inom alla delar av 

marknadskommunikationen. Hotellen bör även koncentrera sig på att alltid göra 

kunderna nöjda eftersom en missnöjd kund kan innebära en dålig marknadsföring. 

Detta eftersom word-of-mouth effekten är den viktigaste marknadsföringskanalen 

för storytelling- och temahotell.  

 

 Intern märkeslojalitet, kommunicera och informera internt – I denna del är 

personalen en viktig faktor då de har närmast kontakt med kunden. Personalen bör 

vara välinformerad om deras story eller tema samt tro på konceptet för att kunna 

förmedla detta till kunden på ett bra sätt. Informationen som personalen förmedlar 

är väldigt viktig för att tydliggöra konceptet, detta speciellt inom 

storytellinghotell. Saknas denna information riskerar hotellet att inte upplevas 

som speciellt utan som ett vanligt hotell. Personalen måste även kunna se utifrån 

kundens perspektiv och se till att kunderna blir nöjda.  

 

Hotellets story eller tema ska genomsyra hela hotellet detta tillsammans med de olika 

begreppen i vår modell kan skapa en minnesvärd hotellupplevelse. Det skapas även ett 

mervärde för kunden samt att hotellet stärker sina konkurrensfördelar. En speciell och 

annorlunda upplevelse, vilket en story och ett tema kan bidra till, engagerar fler sinnen 

och känslor. Desto fler sinnen och känslor som berörs ju starkare blir upplevelsen och 

minnet av denna. En stark och minnesvärd upplevelse tenderar människor att prata mer 

om, vilket leder till en word-of-mouth effekt. Det kan även leda till ett ökat media 

utrymme. Uppmärksamhet genom word-of-mouth och media leder i sin tur till att 

hotellen ökar sina konkurrensfördelar genom att de får gratis reklam. Människornas 
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förväntningar ökar och om hotellet överträffar dessa, bidrar det till en starkare upplevelse 

och ett ökat mervärde för kunden. Allt detta leder till ett immateriellt varumärke. Enligt 

oss går ett immateriellt varumärke inte att ta på, det innehåller upplevelser, känslor och 

minnen, man kan säga att det bygger på människornas fem sinnen. Det immateriella 

varumärket måste även innehålla materiella ting för att kunna förtydliga vilken story och 

tema som hotellet vill förmedla samt att de immateriella tingen hjälper till att förstärka 

upplevelsen.  
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6. SLUTSATSER 

I denna del kommer slutsatserna från studien att redovisas. De forskningsfrågor som 

nämnts i syftet kommer att besvaras och slutligen ges förslag till vidarestudier inom 

området. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att det går att bygga upp hotells varumärke genom 

storytelling och tema. Vår interna varumärkesuppbyggande process skiljer sig från 

Melins. Detta då hotell bör engagera kunden mer genom att inkludera så många sinnen 

och känslor som möjligt i sitt koncept, detta kan en bra atmosfär möjliggöra. När hotell 

använder sig av storytelling och tema för att bygga upp varumärket är det viktigt att de är 

konsekventa genom hela konceptet. Konceptet måste vara trovärdigt och det är viktigt att 

det finns en tydlig röd tråd. Produktattributen design, inredning samt berättelser är viktiga 

för att förtydliga och synliggöra konceptet, detta för att få rätt position på marknaden. För 

att kunna positionera sig bör hotellen veta sin identitet och denna bör vara unik och äkta 

för att de ska kunna differentiera sig och skapa en egen nisch. Ett hotells kärnvärden bör 

växa fram med tiden för att värderingarna ska kännas naturliga och vara enklare att följa. 

Det gäller att se erbjudandet från kundens perspektiv, detta för att se hur dessa upplever 

konceptet och erbjudandet och på så sätt öka gästernas tillfredsställelse. Även personalen 

är viktig i denna process eftersom de är nära gästen och kan förstärka konceptet och 

hotellupplevelsen. Därför är det viktigt att dessa är välinformerade och insatta i konceptet 

så att de kan förmedla det på ett bra sätt. Kommunikation och information är även dessa 

betydelsefulla delar för att tydliggöra temat eller storyn, det gäller att man inte lovar för 

mycket. Det är viktigt att hotellen förmedlar ut rätt budskap, för att bland annat få önskad 

position på marknaden och för att förtydliga sitt koncept.  

 

När hotellen bygger upp sitt varumärke genom storytelling och tema leder det till positiva 

effekter. Hotellen kan skapa en upplevelse genom att använda sig av storytelling och 

tema vilket även bidrar till ett mervärde för kunden och ökade konkurrensfördelar. Detta 

då hotellen erbjuder något mer än de traditionella hotellen. Får gästerna ett ökat mervärde 

har hotellen större befogenhet till att ta ut ett högre pris för hotellprodukten. Hotellen får 

även gratis reklam då en stark och minnesvärd upplevelse leder till att de får mer 

uppmärksamhet i media och en word-of-mouth effekt. Detta påverkar i sin tur 

upplevelsen, mervärdet och konkurrensfördelarna. Word-of-mouth och uppmärksamhet i 

media kan öka förväntningarna på upplevelsen och på så sätt förstärka den ytterligare 

vilket leder till ett mervärde för kunderna. Hotellet får även större konkurrensfördelar 

genom den ökade uppmärksamheten. Om hotell beaktar modellens begrepp vid 

uppbyggandet av varumärket kan det skapa ett immateriellt varumärke, vilket bygger på 

de fem sinnena. Det immateriella varumärket måste även innehålla materiella ting för att 

kunna förstärka upplevelsen samt för att storyn och temat ska bli tydlig. I denna 

undersökning har vi kommit fram till att båda koncepten är bra för att differentiera sig 

och stärka sitt varumärke. Däremot verkar storytelling vara ett starkare koncept, då det är 

mer svårkopierat än tema. Detta eftersom en story går djupare in i hotellet och är mer 

immateriell. Storytelling kräver även mer bakgrundsarbete. Informationen är av stor 

betydelse då den hjälper till att tydliggöra och lyfta fram berättelsen. Tema är mer synligt 

och lättförståeligt och kräver därför inte lika mycket bakgrundsarbete. Med vår modell 

har vi visat hur hotell kan bygga upp sitt varumärke med hjälp av storytelling och tema.  
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Förslag till vidarestudier: Det vi lade märke till vid genomförandet av studien var att 

hotellen ansåg att det var svårt att mäta hur varumärket påverkats genom användningen 

av storytelling och tema. Detta skulle kunna vara något att undersöka vidare i en annan 

studie. Vi valde endast att studera den interna varumärkesuppbyggande processen därför 

vore det även intressant att se hur den externa processen inom hotell skulle kunna 

fungera. Detta genom att undersöka varumärket utifrån kundernas perspektiv. Det skulle 

även vara intressant att se hur storyn eller temat påverkar hotellet i stort det vill säga 

prissättning, marknadsföring och så vidare. Vi funderade även på de negativa aspekterna 

av koncepten och hur de skulle kunna påverka varumärket. Exempelvis frågar vi oss om 

upplevelsen inte uppfattas som positiv kan detta leda till en negativ word-of-mouth effekt 

vilket i sin tur kan leda till ett svagt immateriellt varumärke. Slutligen skulle det även 

vara intressant att se om vår modell skulle kunna fungera på samtliga storytelling- och 

temahotell i Sverige.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Stylt Trampoli AB 

 

Storytelling och tematisering 

 Hur kan man använda sig av storytelling för att bygga upp ett hotells varumärke? 

 Hur kan man använda sig av tematisering för att bygga upp ett hotells varumärke? 

 

 Hur går ni tillväga för att komma fram till en bra story? Vad ska man tänka på vid 

skapandet av en story?  

 Hur går ni tillväga för att bygga ett bra tema? Vad ska man tänka på vid skapande 

av ett tema? 

 

 Anser ni att storytelling är en bra metod för att stärka sitt varumärke? 

Positivt/Negativt?  

 Anser ni att tematisering är en bra sätt inom hotellbranschen för att stärka sitt 

varumärke? Positivt/Negativt? 

 

 Har ni några tips till andra som vill använda sig av storytelling om vad de bör 

tänka på?  

 Har ni några tips till andra hotell som vill använda sig av tematisering och vad de 

bör tänka på? 

 

 Hur påverkar storytelling hotellens varumärke och hur påverkar det företaget i 

stort?  

 Hur påverkar temahotellens varumärke och hur påverkar det företaget i stort?  

 

 Vilket koncept är bäst att använda sig av för att stärka sitt varumärke inom 

hotellbranschen(tema eller storytelling)? 

 

Produktattribut 

 Kan man skapa mervärde till kunderna genom tematisering/storytelling och hur? 

 Hur har ni arbetat med att stärka hotellen genom storytelling och tematisering? 

 Tycker ni att storytelling och tematisering är ett sätt för hotell att bli mer 

svårkopierade? 

 

Märkesidentitet 

 Kan man genom storytelling och tematisering stärka hotellens image och identitet 

och på vilket sätt? 

 Vilka faktorer har ni använt när ni byggt upp hotellens identitet? (varumärke, 

logotyp, förpackning, symbol, marknadskommunikation) 

 

Kärnvärde 

 Hur arbetar ni för att hotellen ska stärka sina konkurrensfördelar?  

  

Positionering 

 Hjälper ni företagen att skapa kännedom om deras produkter och hur?



Marknadskommunikation  

 Tror ni att det är lättare nå ut till kunderna (i reklam) genom storytelling och 

tematisering? 

 Vilka är lämpliga kommunikationskanaler när man använder sig av storytelling 

och tematisering? Vilka marknadsförings kanaler anser ni är viktigast för hotell 

med tematisering och storytelling för att attrahera kunder? 

 Hur skapar ni förväntningar hos kunderna? (reklam el word-of-mouth) 

 

Intern märkeslojalitet 

 Tror ni att det är lättare/svårare för ett storytelling/tema hotell att skapa lojala 

kunder? 

 Är det viktigt att kontinuerligt utveckla temat och storyn? 

 

The Brand Building Model 

 Hur kan man arbeta för att skapa en positiv upplevelse för varje kund?  

 Hur kan man bemöta missnöjda kunder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Intervjufrågor till hotellen 

 Hur har ni använt er av tematisering/storytelling för att bygga upp ert varumärke? 

 Hur återspeglas temat/storyn i ert företag? (mat, aktiviteter, design, personal) 

 Vad är grunden till att ni valt er av just ert tema/story, vad är det ni vill förmedla 

genom ert tema/story? 

 Hur har tematisering/storytelling påverkat ert varumärke och vad har ni som 

företag fått ut av detta (ekonomiskt etc).  

 Anser ni att tematisering/storytelling är en bra metod för att stärka sitt varumärke, 

på vilket sätt? 

 Har ni några tips till andra som vill använda sig av tematisering/storytelling och 

vad de bör tänka på? 

 

Produktattribut  

 Vad det är som gör ert hotell speciellt/unikt jämfört med andra hotell?  

 Tycker ni att ert hotell har blivit mer unikt och svårkopierat via 

tematisering/storytelling, på vilket sätt? 

 Anser ni att hotell erbjudandets kvalité har förändrats genom att använda er av 

tematisering/storytelling och på vilket sätt? 

 

Märkesidentitet  

 Hur vill ni att kunderna ska uppfatta er? Vilken image? 

 

Kärnvärde  

 Vilka värderingar anser ni att ert hotell grundar sig på? 

 Har ni valt era värderingar medvetet eller har de vuxit fram med tiden?  

 

Marknadskommunikation  

 Använder ni er av tematisering/storytelling för att lättare nå ut till kunderna och i 

så fall hur? (i reklam)  

 På vilka sätt marknadsför ni er och varför? (tv, radio, annonser, mässor) Vilka är 

era viktigaste marknadsföringskanaler och varför? (word-of-mouth)  

 Hur skapar ni förväntningar hos kunderna? (reklam el word-of-mouth) 

 

Positionering 

 Hur arbetar ni för att skapa kännedom om er produkt?   

 

Intern märkeslojalitet 

 Arbetar ni för att få lojala och återkommande kunder och hur? Tror ni att det är 

lättare/svårare för ett temahotell/storytellinghotell att skapa lojala kunder? 

 Arbetar ni kontinuerligt för att förbättra och förändra ert tema/story? 

 

The Brand Building Model 

 Hur arbetar ni för att skapa en positiv upplevelse för varje kund? Hur bemöter ni 

missnöjda kunder?  

 Hur arbetar ni för att få kännedom om era kunders belåtenhet?  


