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Förord  
 
Jag är så enormt glad. Det är lätt att tvivla på sin egen kapacitet när man sitter mitt uppe i ett 
arbete som detta men lika lätt att bli stolt över sig själv när man sedan lyckas. 
 
Till alla er som har stöttat mig under denna process och gjort denna undersökning möjlig 

 
TACK. 
 
 
 
Södertälje, maj 2008 
 
Anna Nilson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ii 
 



Sammanfattning 
 
Allt fler företag lovar upplevelser av det ena eller andra slaget för att attrahera besökare men 
frågan är om de är medvetna om att upplevelser är individuella och inte kan garanteras. De 
teoretiska utgångspunkterna jag har valt är baserade på de faktorer som enligt Mossberg 
(2003) påverkar gästens upplevelse och ger riktlinjer hur förutsättningar för upplevelser kan 
skapas. I studien har jag valt att titta närmare på hotellbranschen, eftersom det även där 
utlovas upplevelser av olika slag. Hotellet jag valt som studieobjekt är Radisson SAS Royal 
Viking, ett förstaklasshotell i Stockholm som erbjuder sina gäster en serviceupplevelse.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida upplevelserummet på Radisson SAS Royal 
Viking medvetet utformats, ses och används som en del i serviceupplevelsen eller om dessa 
två delar ses som oberoende av varandra.  
 
Studien är kvalitativ och för att kunna besvara forskningsfrågorna och syftet intervjuade jag 
två personer på hotellet med kunskap angående mina frågor. Jag använde mig av öppna frågor 
för att ge dem möjlighet att själva berätta om de valda områdena.  
 
De intervjuade ser sitt servicekoncept som ett konkurrensmedel gentemot de andra hotellen 
och menar att alla hotell har som ambition att vara jättefina, vilket gör det svårt att skilja sig 
från mängden med hjälp av den fysiska miljön. Servicekonceptet känns genomarbetat och 
förankrat hos personalen samtidigt som kunskapen om de bakomliggande tankarna angående 
hotellets upplevelserum känns mer knapphändig. En slutsats jag dragit är att 
upplevelserummet och serviceupplevelsen i dagsläget inte är utformade för att komplettera 
varandra.  
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Abstract 
 
Today companies are more willing to promise different kind of experiences in hope to attract 
more visitors. The question is if they are aware of the fact that experiences are individual and 
not possible to guarantee. The theoretical starting points that I have chosen are based on the 
factors that according to Mossberg (2003) affect the guests’ experience and gives guiding 
principles how experiences can be created. In this study I have chosen to take a closer look at 
the hotel business because even there experiences are often promised. The hotel in this case is 
Radisson SAS Royal Viking, a first class hotel in Stockholm that offers the guests a service 
experience. 
 
The purpose of this study is to examine if the physical environment at Radisson SAS Royal 
Viking deliberately was designed and is used as a part of the service experience or is seen as 
two parts, independent from each other.  
 
The research is qualitative and to be able to answer the research questions and the purpose I 
have interviewed two people at the hotel with knowledge concerning my questions. I have 
used open- ended questions in order to give them a chance to tell me about the selected areas. 
 
The respondents are seeing their service concept as a way to compete with the other hotels 
and are saying that all of the hotels have as an ambition to be well designed, which makes it 
hard to stand out from the crowd regarding to the physical environment. The service concept 
seems to have gone through a lot of work and be rooted in the personnel. At the same time the 
knowledge about the thoughts behind the physical environment seems to be scanty. One 
conclusion I came to is that the physical environment and the service experience are not 
designed as a complement to each other. 
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1 Inledning  
 
I detta kapitel introducerar jag läsaren i upplevelseindustrin och visar vilka teoretiska 
utgångspunkter studien är baserad på. Därefter presenterar jag problemdiskussionen och 
problemformuleringen, vilka sedan mynnar ut i syfte och frågeställningar.   
 
Viktigt att påpeka är att där jag skrivit tjänsteföretag menar jag företag som arbetar med 
upplevelseorienterade tjänster med konsumentfokus som Pine & Gilmore (1999) beskrev det. 
 
 

1.1 Introduktion 
Redan tidigt under utbildningen, Upplevelseproduktion 240 hp, visste jag att mitt intresse låg 
inom turism- och besöksnäringen och jag har under dessa fyra år känt en nyfikenhet på hur 
mina kunskaper från utbildningen skulle kunna influera denna sektor. Det visade sig ganska 
snabbt att många av företagen inom detta område vill ge sina gäster upplevelser av det ena 
eller det andra slaget, men frågan som väckts inom mig är vilka kunskaper de har för att skapa 
de rätta förutsättningarna att faktiskt lyckas med det. Utifrån dessa tankar valde jag att titta 
närmare på hotellbranschen för även där utlovas upplevelser. Radisson SAS Royal Viking, ett 
hotell i Stockholm som jag valt som objekt i denna studie, erbjuder sina gäster 
serviceupplevelser, men vad innebär egentligen upplevelser av det mer kommersiella slaget?  
 

1.2 Presentation av upplevelseindustrin 
Fram tills slutet av 90-talet levde vi i det västerländska samhället i ett tjänstesamhälle, om 
man utgår från vårt sätt att konsumera, där alla tjänster oberoende av typ utfördes på ungefär 
samma sätt. Oavsett om vi skulle få bilen tvättad eller gå på restaurang förväntade vi oss 
främst att få våra behov tillfredställda. Vid exempelvis ett restaurangbesök skulle det finnas 
stolar och bord, maten skulle vi få serverad och sedan skulle vi betala och vara nöjda. (Pine & 
Gilmore,1999) Pine & Gilmore (1999) hävdar att vi nu befinner oss i ett upplevelsesamhälle 
där det är viktigt att göra skillnad mellan funktionella tjänster, med resultatet i fokus och 
upplevelseorienterade tjänster, med konsumentfokus. Idag bör samma restaurangbesök med 
andra ord tillfredställa gästens behov men i en iscensatt miljö med den enskilde individen i 
fokus och ha som mål att skapa minnesvärda upplevelser. Anledningen till denna förändring 
tror Pine & Gilmore (1999) har att göra med att vi idag är mer noga med hur vi spenderar vår 
tid och vad vi lägger våra pengar på. Tidigare hade vi inga problem med att spendera pengar 
på föremål och tjänster, men nu vill vi ha någonting minnesvärt och högt värderat, nämligen 
upplevelser. Vi nöjer oss helt enkel inte med service längre. (Pine & Gilmore, 1999, 
Namasivayam & Hinkin, 2003) För att kunna tillfredställa gästen kan man säga att det även 
har blivit allt viktigare att skilja mellan vad en denne accepterar och verkligen önskar. Genom 
att få sina behov tillfredställda och få någonting utöver det förväntade stärks mervärdet och 
därmed upplevelsen hos konsumenten/besökaren. (Pine & Gilmore, 1999)  
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Pine & Gilmore (1999) menar att de företag och personer som förstår att upplevelseindustrin 
är en ny typ av ekonomi och de som tar vara på detta, erbjuds nyckeln till ekonomisk tillväxt i 
framtiden. 
 
KK-stiftelsen (Siftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, www.kks.se) är en av 
organisationerna i Sverige som insett vikten av att satsa på upplevelseindustrin och har sedan 
2000 arbetat med att stärka tillväxten och lönsamheten hos företag som arbetar inom just den 
sektorn (Algotson & Daal, 2007). Följande är KK-stiftelsens definition av 
upplevelseindustrin: 
 

Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag 
med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa 
och/eller leverera upplevelser i någon form (Algotson & Daal, 2007). 

 
KK-stiftelsen har delat in industrin i 15 delområden (Algotson & Daal, 2007): 
 

− arkitektur 
− dator- och tv-spel 
− design 
− film 
− foto 
− konst 
− litteratur 
− marknadskommunikation 

− media 
− mode 
− musik 
− måltid 
− scenkonst 
− turism/besöksnäring 
− upplevelsebaserat lärande

 
Alla 15 delområden har förutsättningen för att skapa upplevelser, då de passar in i KK-
stiftelsens definition från 2007, men det krävs mycket arbete för att lyckas. Om ett företag inte 
vill definieras som en del i tjänsteindustrin utan ta steget in i upplevelseindustrin finns det 
mycket att tänka på. (Pine & Gilmore, 1999, Mossberg, 2003)  
 
Först ska jag presentera de likheter jag sett mellan en tjänst och en upplevelse, utifrån 
Grönroos (1996) definition av en tjänst (Figur 1). För att sedan konkretisera de tydligaste 
skillnaderna mellan tjänster och upplevelser har jag valt att visa en figur (Figur 2) som är 
utformad av Pine & Gilmore (1999).   
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Likheter mellan tjänster och upplevelser 
 
De är immateriella vilket gör dem omöjliga att ta på och testa 
innan köpet. 
De är en aktivitet eller process och upphör att existera. 
Produktionen och konsumtionen inträffar oftast på samma gång.  
Gästen deltar på ett eller annat sätt i produktionen. 
  
    
    
   Figur 1 Grönroos, (1996, s 48)  
 
 
 
         

  
Ekonomiska skillnader mellan tjänster och 
upplevelser  

      

  Ekonomiskt erbjudande Tjänster Upplevelser  

  Typ av ekonomi Tjänst Upplevelse  

  Ekonomisk funktion Leverera Iscensätta  

  Typ av erbjudande Ogripbara Minnesvärda  

  Huvudattribut Skräddarsydda Personliga  

  Leveransmetod På begäran  Är varaktiga  

  Försäljaren Tillhandahållare Iscensättare  

  Köparen Kund Gäst  

  Vad efterfrågas  Fördelar Sensationer   
         
     

 
Figur 2 Pine & Gilmore (1999, s.6), omgjord och översatt av Nilson 
(2008)  
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1.3 Teoretiska utgångspunkter  
Nedan presenterar jag de teoretiska utgångspunkter denna studie är baserad på.  

1.3.1 Upplevelseperspektivet som konkurrensmedel 
Användandet av service som konkurrensmedel är snart ett minne blott, enligt Mossberg 
(2003) som menar att servicekvalité på ett tjänsteföretag idag är en förutsättning för ett 
företags överlevnad. Idag krävs andra attribut för att kunna konkurrera om gästerna, vilket är 
precis i linje med det Pine & Gilmore (1999) hävdar. Mossberg (2003) talar om en förbättring 
av utformandet och processen i upplevelserummet (se avsnitt Upplevelserummet.) för att ge 
kunden en minnesvärd händelse eller rent av en upplevelse. Ett tjänsteföretag kan ses som ett 
paket, ju mer det finns i det desto mer intressant blir det i en eventuell beslutsprocess. Ett 
hotell som arbetar med att förstärka nöjesinslaget kan bli mer konkurrenskraftigt än ett hotell 
som endast erbjuder en säng att sova i. Det vill säga, företaget fokuserar på fler värden än bara 
kärnprodukten. Det har även blivit allt viktigare att gästerna vid behov ska kunna kombinera 
nytta med nöje och dessutom att som företag kunna ge det lilla extra som gästen inte hade 
förväntat sig. (Mossberg, 2003) 
 
Att köpa en tjänst eller produkt i hopp om att få en upplevelse är för många någonting 
annorlunda, något utöver det vardagliga som kräver många beslut. Vi måste ta reda på vad vi 
vill göra och vilka olika alternativ som finns. Vi påverkas av våra behov, engagemang, social 
acceptans, ekonomi och så vidare, men även av att vi vill ha någonting som inte hemmet kan 
erbjuda. Via olika typer av marknadsföring blir vi ständigt överösta med information från 
olika företag och vi påverkas av tidigare erfarenheter och rekommendationer från andra. 
Detta, i kombination med företagets image, det vill säga den uppfattning en gäst har av ett 
företag, blir ofta avgörande för våra val och i och med ett beslut om köp skapas förväntningar 
utifrån de intryck vi fått av företaget. Vår uppfattning om tjänsten eller produkten påverkas av 
om förväntningarnas uppnås eller inte och det är först efter konsumtionen som vi kan avgöra 
om det var en upplevelse. Resultatet påverkar i sin tur vår vilja att göra återbesök eller 
rekommendera företaget till andra personer. (Mossberg, 2003) 
 
Det finns många sätt för företag att skapa förutsättningar för upplevelser, men viktiga faktorer 
är den image företaget förmedlar, upplevelserummet samt personerna som befinner sig där 
(Mossberg, 2003). Dessa delar blir i sin tur delar i det första helhetsintryck gästen får av 
företaget (Gunnarson 2002). Se figur 3. 
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 Figur 3 Interaktioner som påverkar kundens upplevelse (Mossberg, 2003 s.28) 

1.3.2 Personalens roll i upplevelsen 
Mötet med gästen en viktig del av helhetsintrycket, speciellt i de branscher där gästen har 
mycket kontakt med personalen, som just på ett hotell (Grönroos, 1996). Detta oavsett om ett 
företag fortfarande befinner sig inom tjänsteindustrin eller har tagit steget till 
upplevelseindustrin. En chef kan inte alltid ha insyn i hur de anställda agerar i mötet med 
gästen, vilket gör det extra viktigt att ledningen informerar personalen om hur de på bästa 
möjliga sätt kan tillmötesgå gästens individuella önskemål och förväntningar. Det har bland 
annat visat sig att det finns ett samband mellan gästens uppfattade kontroll (framförallt 
valmöjligheter och tron om möjligheten att påverka personalen för att uppnå önskat mål) och 
hur nöjda de blir. (Namasivayam & Hinkin, 2003, Mossberg, 2003) Namasivayam & Hinkin 
(2003) har tagit fram fyra nyckelbegrepp i samband med mötet med gästen: 
 

− Omtanke (Man hör sig för) 
− Kunskap (Kunna svara på frågor etc.) 
− Soliditet (Ha gästen i fokus och inte låta någonting annat störa) 
− Rättvisa (Berätta om rabatter etc.) 

 
Dessa attribut har visat sig vara väldigt viktiga och har ett samband med hur nöjd gästen blir. 
När en gäst, som inte känner kontroll, möts av detta bemötande kan det till och med leda till 
att behovet av kontroll minskar, eller kompenserar avsaknad av kontroll. Kontrollbehovet 
ökar ju mer pengar eller personlig risk som är inblandat. (Namasivayam & Hinkin, 2003) 
Namasivayam & Mattila (2007) såg i sin forskning om upplevelserummet att ett bra 
bemötande från personalen till och med kan väga upp ett mindre bra upplevelserum, som 
framkallar dålig sinnesstämning, och påverka gästens humör positivt. Trots detta manar 
författarna organisationer att se över den fysiska omgivningen, då det är påfrestande för 
personalen att väga upp någonting så viktigt som upplevelserummet. 
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Ford & Heaton (2001) menar att gästernas upplevelse kan höjas om de ses som skenanställda, 
vilket även kan vara positivt för företaget. Det är gästerna som träffar personalen, det är 
gästerna som tar del av upplevelsen och det är gästerna som tycker och tänker. Gästernas 
åsikter, förväntningar, kunskap och erfarenhet bör utnyttjas och för det krävs att gästen känner 
sig motiverad att dela med sig. Om en gäst som är missnöjd inte fångas upp tenderar denne att 
gå därifrån och därmed sprida negativ word of mouth och antagligen inte återkomma. Visar 
organisationen däremot tydligt vad gästen har att förvänta sig vid ett besök hos dem samt 
tydliggör att de vill ha gästens feedback om förväntan inte uppfylls kan dessa fångas upp och 
gästerna får genast en mer positiv bild av företaget. Ett sätt att göra gästen uppmärksam är att 
införa en såkallad servicegaranti: Gästen får ersättning av något slag och företaget kan ta 
lärdom och förbättra sig. Företaget måste dock överlägga hur mycket en gästs åsikt är värd 
och därmed också besluta på vilket sätt gästen ska kompenseras. (Ford & Heaton, 2001) 
Genom att betrakta gästerna som skenanställda bidrar det inte bara till att förbättra företaget 
utan det ger även gästen en möjlighet att påverka sin egen upplevelse, vilket kan betyda 
mycket för personen ifråga (Mossberg, 2003).  
 
För att mötet mellan personal och gäst, ska bli något utöver det vanliga menar Pine & Gilmore 
(1999) att arbetet på ett företag inom upplevelseindustrin bör liknas vid en teater, vilket även 
kan utläsas i figur 2. För att göra det enklare att arbeta på detta sätt bör serviceinstitutionen ha 
en tydlig front stage och back stage (det vill säga på scenen och bakom scenen) där scenen 
liknas vid den fysiska omgivningen där tjänsten produceras (se nästa avsnitt). Denna 
gränsdragning ska underlätta för de anställda att kliva in i en roll och iscensätta mötet med 
gästen. Teater uppstår så snart de anställda arbetar inför en gäst. Genom att arbeta utifrån 
detta teaterperspektiv undviks att de anställda uppträder på samma sätt på arbetsplatsen som 
privat, vilket ofta inträffar i form av privata konversationer med kollegor etc. Genom att spela 
en roll ska de anställda kunna förmedla de budskap och intryck företaget vill att gästen ska 
uppleva, vilket kräver en hel del förberedelser och att helst ingenting lämnas åt slumpen. Det 
är dock viktigt att interaktionen blir personlig och anpassas efter varje individ. (Pine & 
Gilmore, 1999, Mossberg, 2003) Detta är någonting Gunnarsson (2002) också håller med om. 
Han säger nämligen att inget möte är det andra likt och att det är viktigt att förstå att varje gäst 
har en egen historia och sina egna samlade livserfarenheter. Ett servicemöte är ofta trevligt 
men samtidigt relativt monotont och det är denna rutinmässiga service som teaterperspektivet 
ska hjälpa till att förebygga och istället bidra till minnesvärda händelser (Pine & Gilmore, 
1999, Mossberg, 2003). 

1.3.3 Upplevelserummet 
Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten 
produceras, levereras och konsumeras inom (Mossberg, 2003 s. 113). 

 
För en gäst som kommer till en serviceinrättning, i detta fall ett hotell, är den fysiska miljön 
någonting av det första personen i fråga möts av och redan här skapas tankar om servicen, 
kvalitén och så vidare. Det är dock inte bara gästerna som påverkas av hur miljön är utformad 
utan även de anställda på företaget. (Bitner, 1992) Ordet upplevelserum är en översättning av 
servicescape vilket är det ord Bitner (1992) har använt i sina studier kring den fysiska 
omgivningen. Trots att de två begreppen är av samma betydelse har jag valt att använda mig 
av upplevelserummet av Mossbergs (2003) i min studie för att tydliggöra min ståndpunkt att 
vi är på väg från ett tjänste- till ett upplevelsesamhälle.  
 
 
 

 6 
 



Upplevelserummet kan, i kombination med marknadskommunikation och pris, användas för 
att kommunicera olika budskap till gästerna och kan användas som konkurrensfördel 
gentemot liknande företag. För ett företag som vill skapa en speciell känsla kan 
upplevelserummet användas för att förstärka den känslan, vilket påverkar tillfredställelsen hos 
gästen. Men det kan även få motsatt effekt om företagets budskap och upplevelserum inte går 
hand i hand. (Mossberg, 2003) Ett exempel kan vara en lågprisbutik som satsat på ett lyxigt 
upplevelserum med uppklädd personal.  
 
Det har blivit allt vanligare att använda upplevelserummet som konkurrensmedel. Många 
företag strävar efter att skapa en unik miljö som lockar till sig gäster, men det är viktigt att 
tänka på att det finns en relation mellan upplevelserummet och de personer som ska vistas där 
(Mossberg, 2003).  
 
Bitner (1992) har utformat ett ramverk, Framework for understanding environment- User 
relationships in service Organizations, för att visa på hur upplevelserummet påverkar 
gästerna och de anställda på en serviceinstitution där interaktionen mellan dessa parter är 
viktig. Modellen, som illustreras i figur 4, visar hur Bitner (1992) sett att upplevelserummets 
utformning hänger ihop med hur personerna i rummet beter sig och reagerar.  
 
 
 

 
  Figur 4 Framework for understanding environment- User relationships in service Organizations (Bitner, 1992) 
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Den första kolumnen i modellen tar upp den fysiska omgivningens dimensioner som kan 
påverkas av företaget och tre faktorer som anses extra viktiga i det sammanhanget, nämligen 
atmosfäriska förhållanden, utrymmen/funktionalitet samt tecken, symboler och artefakter. De 
atmosfäriska förhållandena innefattar allt i bakgrunden. Det är sådant som gästerna och 
personalen i regel inte uppmärksammar förrän att det är någonting som stör. Exempel på detta 
är temperatur, musik, doft, ljud av olika slag och luftkvalité. Utrymmen/funktionalitet samt 
tecken, symboler och artefakter är mer konkreta ting i upplevelserummet som design, möbler 
och utrustning av olika slag. Den sista faktorn symboler och artefakter innefattar skyltar, 
artefakter, stil på dekorer med mera. (Bitner, 1992) Alla dessa faktorer påverkar i sin tur hur 
gästen och personalen formar sin uppfattning om det holistiska upplevelserummet och 
hotellets image (kolumn 2). Det är med andra ord väldigt viktigt att göra medvetna val vid 
utformningen av upplevelserummet, då detta är ett konkret sätt att attrahera sina gäster på en 
plats där service är viktigt men svårare för gästen att greppa (Bitner, 1992, Lin, 2004). Gästen 
söker med andra ord mer gripbara ledtrådar för att bilda sig en uppfattning om kvalitén i de 
sammanhang där en fysisk produkt saknas (Aubert- Gamet, 1996, Mossberg, 2003).  
 
Utifrån hur upplevelserummet uppfattas skapas interna reaktioner bland gästerna och de 
anställda (kolumn 3). Bitner (1992) har delat upp dessa i kognitiva, känslomässiga och 
fysiologiska reaktioner för att visa på vilka olika sätt personerna i upplevelserummet kan 
reagera på den fysiska miljöns utformning.  De kognitiva reaktionerna skapas så snart gästen 
stiger in i det skapta upplevelserummet, eftersom allt i rummet sänder ut tolkningsbara 
ledtrådar om platsen och ger gästen en möjlighet att skapa sig en bild av företaget. För de 
anställda skapas dessa reaktioner på samma sätt, då upplevelserummet, både front stage och 
back stage, skapar en bild av hur ledningen behandlar de som arbetar på platsen.  När gästen 
har bildat sig en uppfattning om platsen uppstår de känslomässiga reaktionerna, positiva eller 
negativa. Detta gäller även för de anställda.  
 
Den sista reaktionen är den fysiologiska som uppstår när gästerna eller de anställda känner 
fysiskt obehag eller fysisk trivsel på ett eller annat sätt. Exempel på detta är dålig luft, 
obekväma möbler och oljud respektive bra luft, bekväma möbler och behagliga ljud. (Bitner, 
1992) 
 
Utifrån föregående faktorer skapas i sin tur olika beteenden både bland gästerna och bland de 
anställda. Detta innebär att det är viktigt att organisationen identifierar syftet med 
upplevelserummet och sedan grundligt planerar den fysiska omgivningen för att skapa en så 
bra miljö som möjligt för den tänkta målgruppen och de anställda. En gäst som trivs och mår 
bra tenderar att stanna längre, spendera mer pengar och sprida goda ord om företaget, till 
skillnad från en person som mår dåligt och känner obehag, som med stor sannolikhet visar 
motsatt beteende. Även interaktionen mellan gäst och anställd påverkas av hur de båda 
parterna känner sig, vilket stärker betydelsen av ett väl utformat upplevelserum på just ett 
hotell, där kvalitén på interaktionen mellan de båda parterna är viktig för att höja 
helhetsintrycket hos besökaren. (Bitner, 1992) Namasivayam & Mattila (2007) har i sin 
forskning utifrån Bitners (1992) teori slagit fast att upplevelserummet faktiskt spelar en viktig 
roll på gästens humör och beteende. 
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För att underlätta för de anställda att spela en roll och iscensätta en upplevelse, är det viktigt 
att upplevelserummet är väl genomtänkt och anpassat till en målgrupp och ett syfte. 
Upplevelserummet är scenen där allt händer och därför måste den utformas så att det passar 
teatern, arbetet. Om en anställd går in i en roll på en välutformad scen blir denne, även 
känslomässigt, en del av en stor helhet, vilket kan leda till att arbetet får en helt ny mening 
och viljan att iscensätta en upplevelse ökar. (Bitner,1992, Pine & Gilmore, 1999, Mossberg, 
2003) 

1.3.4 Andra gästers påverkan på upplevelsen 
Ytterligare en faktor som kan påverka en persons upplevelse både positivt och negativt är 
andra gäster i upplevelserummet. Beroende på vad vi söker är vi mer eller mindre öppna för 
att träffa andra människor. En tom restaurang känns inte lockande samtidigt som en tom 
bubbelpool på en relaxavdelning är desto bättre. Vissa aktiviteter kräver dock många besökare 
för att upplevelsen ska bli lyckad, men samtidigt är det viktigt att logistiken fungerar för att 
undvika irriterande köer, trängsel etc. något som lätt kan förstöra helhetsintrycket av en 
annars lyckad tillställning och därmed skapa negativa minnesbilder. Alla människor har som 
sagt olika behov och förväntningar. Ibland blir alla tillfreds och en positiv stämning skapas 
och ibland krockar dessa behov och missnöje kan uppstå. (Mossberg, 2003) 
  
Utifrån ovanstående aspekter är det lätt att förstå varför det är svårt att skapa upplevelser, då 
det är väldigt individuellt vad en person förväntar sig samt tycker och tänker. Det är med 
andra ord endast möjligt att skapa förutsättningar för en upplevelse. Om företaget lyckats eller 
inte visar sig efteråt. En nöjd gäst återkommer och sprider positiva lovord om företaget 
(Grönroos, 1996, Mossberg, 2001), vilket ofta är målet, men detta innebär även en utmaning. 
Ett återbesök ska inte betyda att gästen redan har upplevt allt. Med andra ord gäller det att 
försöka övertyga och överraska igen, gång på gång (Mossberg, 2001, 2003).  
 

1.4 Problemdiskussion  
Pine & Gilmore (1999) menar att vi befinner oss i ett upplevelsesamhälle där gästen ställer 
högre krav än att endast få delar av sina behov tillgodosedda. Allt fler företag har insett detta 
och går ut och lovar upplevelser av olika slag för att attrahera besökare. Frågan är om de är 
medvetna om att upplevelser är väldigt individuella och ingenting som kan garanteras? 
 
De teoretiska utgångspunkterna jag har presenterat är inte heller de en garanti för upplevelser 
men de är några av de verktyg som finns för att skapa de rätta förutsättningarna. Hur ser 
verkligheten ut? Arbetar de företag som utlovar upplevelser av olika slag med att undersöka 
vad som krävs för att lyckas eller saknar de kunskap om detta och arbetar på som vanligt i 
hopp om att gästen får en upplevelse? Jag har valt att undersöka hotellbranschen, då boendet 
är en viktig del av turism- och besöksnäringen, eftersom destinationerna runt om i världen vill 
ha besökare som stannar längre än bara över dagen (Cooper et al. 2005). Det hotell jag har 
valt som objekt i studien ingår i en stor kedja och erbjuder sina gäster en serviceupplevelse. 
 
Att gästen väljer att bo på hotell handlar framförallt som att de vill ha den service om erbjuds 
där, till skillnad från vandrarhem etc. Av all typ av logi så är hotell den i särklass största 
undergruppen och den bransch som sysselsätter flest anställda över hela världen. (Cooper et 
al. 2005) Bara i Sverige fanns det år 2007 1893 hotell med sammanlagt 207 439 bäddar och 
samma år noterades 48,6 miljoner gästnätter i Sverige (Hotell, stugbyar, vandrarhem och 
campingplatser), vilket är en ökning med 1,9 % jämfört med året innan (Nutek & SCB, 2008).  
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Vad är då ett hotell? Jag har valt att redovisa Nuteks definition, framtagen i samarbete med 
SCB (2008): 
 

Hotell är benämningen på de flesta hotell, motell, pensionat, 
gästgivargårdar, kurs- och konferensanläggningar eller liknande som 
hyr ut rum och har viss service. Hotellet är oberoende av belägenhet. 
Tidigare benämndes hotellkategorin i stadshotell och turisthotell varav 
belägenheten var det avgörande. Hotellet måste ha minst fem rum eller 
nio bäddar (Nutek & SCB, 2008). 

 
Hotellet jag har valt är det förstklassiga Radisson SAS Royal Viking som är beläget i 
Stockholm city, bredvid centralstationen. Hotellet har 459 rum och räknas som ett av 
Stockholms modernaste hotell med ljus och luftig atmosfär, mycket glas, öppna ytor, moderna 
färger och designade möbler. Hotellet är en populär plats för möten i form av konferenser, 
kongresser och liknande. (www.radissonsas.com) 
 
Hotellkedjan Radisson SAS Hotels & Resorts, där hotellet ingår, är en del i Rezidor Hotel 
Group och består idag av 194 hotell, nästan 44 000 rum, runt om i världen (www.rezidor.com). 
Radisson SAS är förstklassiga hotell med service av samma klass, bland annat tack vare sin 
100% Guest Satisfaction Guarantee och filosofin Yes I Can! (www.radissonsas.com). Följande 
står på hemsidan där Rezidor Hotel Group beskriver hotellkedjan: 
 

På Radisson SAS innebär Yes I Can!-inställningen till service att alla 
gäster verkligen behandlas som individer. Genom att kombinera 
personlig och uppmärksam gästfrihet med genomtänkta servicekoncept, 
som främst är inriktade på att skapa valmöjligheter och att göra besöket 
så smidigt och enkelt som möjligt, kan Radisson SAS erbjuda en unik 
serviceupplevelse som verkligen garanterar att gästerna blir nöjda till 
100 %. (www.rezidor.com). 
 

1.5 Problemformulering 
Antalet hotell på den svenska marknaden skvallrar om att konkurrensen är hård och att de, 
liksom andra företag, tävlar om att vinna den tänkta målgruppens uppmärksamhet och 
förtroende. Många företag lockar med upplevelser, förnyar sin image och hittar på nya 
lösningar för att skilja sig från mängden. Detta gör de eftersom de vet att gästen är villig att 
betala, i hopp om en minnesvärd upplevelse som sätter guldkant på vardagen (O’ Dell, 2002, 
Pine & Gilmore, 1999). Hotellbranschen är inget undantag. Det dyker ständigt upp nya hotell 
som är större och häftigare än andra och som erbjuder någonting de andra hotellen inte 
erbjuder. Vissa hotell utlovar uttryckligen upplevelser medan andra lockar med service, 
kvalité, rogivande atmosfär, personlighet och så vidare (www.hotelsinsweden.com). I denna 
strid om gästerna är det trots allt viktigt att hotellen håller sig till sanningen för att inte lova 
mer än de kan ge. Skälet till detta är att gästen skapar sig förväntningar utifrån löftena och 
riskerar därmed att bli besviken om löftena inte uppfylls. (Ford & Heaton, 2001, Grönroos, 
1996) Trots detta är det många hotell som vågar använda sig av väldigt målande adjektiv i 
sina hotellbeskrivningar.  
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Det hotell jag har valt att använda som objekt i min studie har som fokus att ge gästen en 
serviceupplevelse och jag vill undersöka hur de förhåller sig till detta. Utifrån den uppfattning 
jag fått av Radisson SAS Royal Viking, känns hotellet väldigt traditionellt med gästen i fokus 
där de anställda finns där för att vara gästen till lags i en fysisk miljö som är relativt lik många 
andra hotell (www.radissonsas.com, www.rezidor.com). Är det sig så eller är verkligheten en 
helt annan? För att tydliggöra vad jag menar har jag utformat en modell (se figur 5) som visar 
två olika synsätt. 
 
Ser hotellorganisationen upplevelserummet och serviceupplevelsen som två olika delar eller 
ser de dessa två delar som en del, som har utformats för att komplettera varandra och skapa en 
helhetskänsla för både gäst och personal? 
 

                 

Upplevelserummet  
(scenen) 

Serviceupplevelse 
(teatern) 

eller 
 

                              

                                 
            
                            ”Teater på en scen” 
           
 

 
Figur 5 Synen på relationen mellan upplevelserummet och serviceupplevelsen (Egen modell) 
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1.6 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida upplevelserummet på Radisson SAS 
Royal Viking medvetet utformats, ses och används som en del av serviceupplevelsen eller om 
dessa två delar ses som oberoende av varandra.   

 
Forskningsfrågor: 

− Vilka tankar ligger bakom Radisson SAS Royal Vikings upplevelserum? Är det 
utformat för att uppnå syftet med att ge gästen en serviceupplevelse? 

− Vad har organisationen för strategier för att ge gästen en serviceupplevelse? 
− Hur påverkar upplevelserummet och servicestrategierna frontpersonalens 

förmåga att ge gästen en serviceupplevelse? 
 

1.7 Avgränsningar  
Trots att det är gästen som upplever och företaget som skapar förutsättningarna för att gästen 
ska få en upplevelse, kommer jag i denna uppsats att utgå från företagets och närmare bestämt 
personalens perspektiv. Detta gör jag för att undersöka om Radisson SAS Royal Viking 
arbetar upplevelseorienterat eller inte. Om det visar sig att de gör det kan jag eller någon 
annan vid ett senare tillfälle utgå från gästens perspektiv för att se om de lyckats eller inte. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för läsaren vilka tillvägagångssätt och metoder jag har använt mig 
av för att samla in det teoretiska och empiriska material studien bygger på. 
 
 

2.1 Metodteori 
En metodteori beskriver olika slags regler om hur en vetenskaplig undersökning bör 
genomföras och det finns två typer av metodteorier, kvantitativ och kvalitativ (Hartman 
2004). 
 
Vid en kvantitativ undersökning studeras hur mycket eller hur många men det även viktigt att 
ställa sig frågan av vad, det vill säga dela upp världen i olika klasser. Vissa frågor kan 
innehålla klassificerade egenskaper, kvalitativa, men ändå få ett kvantitativt, numeriskt svar. 
Ett exempel på en sådan fråga är: - Hur många av dem som bor i Sverige är gifta? Här 
kommer svaret att bli numeriskt och gå att mäta, vilket är ett krav för att kunna genomföra en 
kvantitativ undersökning. (Hartman, 2004) I en kvantitativ studie betraktar forskaren 
verkligheten mer eller mindre objektivt och separerar människan från omvärlden och försöker 
förklara hur den objektiva verkligheten ser ut genom att generalisera (Backman,1998).  
 
Den kvalitativa metodteorin går ut på att försöka förstå hur en person eller grupp uppfattar 
livsvärlden, sin syn på sig själv och relationen till sin omgivning. Det som söks är en 
förståelse hur människan upplever en viss situation, någonting som inte går att mäta. Detta till 
skillnad från kvantitativa studier där ett av kraven är att resultaten ska vara mätbara. 
(Hartman, 2004) Frågor man kan ställa sig i en kvalitativ studie är: Vad? Vem? Var? När? 
Hur och Varför? En kvalitativ studie är mer subjektiv än en kvantitativ och verkligheten ses 
som en individuell, social och kulturell konstruktion. Några vanliga begrepp inom den 
kvalitativa studien är: innebörd, kontext och process. Med innebörd menas hur en individ 
tolkar och upplever verkligheten utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper och utifrån det 
visar på hur livet har eller får mening. Med kontexten menas att individen studeras i dess 
värld ( i verkliga livet) och inte i strukturerade experimentsituationer. Process betyder att 
forskaren fokuserar mer på genomförandeförloppet än på resultatet. (Backman, 1998) 
 
 

 
 
Figur 6 Det traditionella och det kvalitativa perspektivet (Backman, 1998 s. 47) 
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Figuren ovan visar skillnaden mellan den kvantitativa (traditionella) och den kvalitativa 
metodteorin. I den vänstra bilden ser vi hur individen står bredvid som åskådare eller 
observatör av en objektiv värld, medan den högra bilden visar hur individen ingår i och är en 
del i den subjektiva omvärlden (Backman, 1998). Skillnaderna mellan dessa perspektiv är 
många. Ett exempel är resultatet där den kvantitativa forskaren vill förklara och bevisa, 
genom mätningar, kontroller osv. samtidigt som den kvalitativa forskaren vill försöka förstå, 
genom att komma nära människorna och förstå deras tankar. I den kvantitativa forskningen 
kan resultaten ofta generaliseras medan en kvalitativ forskning endast kan ge vissa likheter. 
(Hartman, 2004) 
 
I min undersökning valde jag att använda mig av den kvalitativa metodteorin och anledningen 
till detta är för att den passar bäst för min typ av studie, som handlar om människor och dessa 
personers erfarenheter inom hotellbranschen. Jag ska möta människor i den valda situationen, 
gå in i deras värld och studera vad de tycker och tänker, något som är signifikant i den 
kvalitativa forskningen. Den kvalitativa metodteorin passar även bäst utifrån ett 
upplevelseperspektiv, då jag anser att upplevelser är väldigt individuella och med andra ord 
omöjliga att generalisera. I upplevelseproduktioner försöker man, i likhet med det kvalitativa 
perspektivet, att hitta likheter för att kunna tillgodose behov (Patel & Davidson, 2003).  
 

2.2 Urval 
Jag valde att använda ett studieobjekt i denna undersökning, som i mitt fall går ut på att förstå 
hur en stor organisation arbetar. Anledningen till att jag valde Radisson SAS Royal Viking är 
att jag anser att det hotellet är intressant för min studie. The Rezidor Hotel Group med sina 6 
helägda hotell i Sverige (Royal Viking är ett av dessa) ligger på plats 9 på listan över de 100 
största företagen inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige 2006. På plats 4 om man 
bara tittar på hotellplaceringar (www.shr.se). Med andra ord, Radisson SAS Royal Viking är 
ett populärt hotell och jag vill titta närmare på hur de arbetar och förhåller sig till mina frågor. 
Eftersom hotellet är del av en kedja där alla hotell arbetar på liknande sätt kommer delar av 
det jag kommer fram till att kunna baseras på flera hotell än enbart Radisson SAS Royal 
Viking. 
 

2.3 Datainsamling 
Nedan presenterar jag mina metoder för att samla in data. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Första steget i processen att samla information var att genomföra en litteraturgranskning för 
att få ökad kunskap och förståelse om det valda ämnesområdet och för att se vad tidigare 
forskare har skrivit om ämnet (Patel & Davidson, 2003).  Jag använde mig av databaserna på 
Luleå Tekniska Universitets bibliotek för att hitta lämpliga vetenskapliga artiklar och jag 
uppgav sökord som hospitality, experience, hotel, management, expectations, satisfaction, 
tourism, control, marketing, service, theatre och diverse sammanslagningar av dessa ord. Jag 
lånade dessutom litteratur på olika bibliotek samt använde mig av böcker jag införskaffat 
under min tid som student på utbildningen.  
 
För att få mer kunskap om det valda hotellet letade jag information på deras hemsida och 
andra sidor som har med hotellet att göra.  
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2.3.2 Kvalitativa intervjuer 
För att kunna svara på mitt syfte och mina forskningsfrågor valde jag att använda mig av 
kvalitativa intervjuer som enligt Hartman (2004) anses vara den bästa metoden för insamling 
av data till denna typ av studie. För att få kontakt med det valda hotellet skickade jag ett e-
mail till Erika Karlsson som är receptionschef på Radisson SAS Royal Viking och förklarade 
vem jag är och vad jag studerar. Jag frågade om jag fick använda hotellet som objekt för min 
studie och därmed få tillåtelse att intervjua personer som spelar en viktig roll inom 
organisationen. Erika svarade att hon skulle kontakta de personer som skulle tänkas kunna 
svar på mina frågor och återkomma. Efter ett par dagar fick jag ett positivt besked och datum 
när jag kunde träffa vederbörande personer, Peter Lindberg och Elin Johansen, vars kunskaper 
och ämnesområden stämmer väl överens med det jag ämnar undersöka. Enligt Kvale (1997) 
handlar intervjuer mer om kvalitet än kvantitet och att man ska intervjua så många personer 
som behövs för att få svar på sina frågor och sitt syfte. 
 
Peter Lindberg som arbetar som teknisk chef på hotellet, träffade jag 16 april. Intervjun hölls i 
ett av hotellets konferensrum och varade i 45 minuter. 
 
Elin Johansen, arbetar idag som Quality service manager, som bland annat går ut på att hålla i 
hotellets olika utbildningar och att sätta rutiner för att underlätta och utveckla arbetet på 
hotellet, men arbetar även i receptionen. Hon har även arbetat som nattreceptionist, service 
manager (förste receptionist) och som receptionschef på hotellet. Jag träffade Elin för en 
intervju den 25 april och också den hölls i ett konferensrum på hotellet men varade i 65 min. 
Anledningen till varför jag beskrev hennes bakgrund på hotellet är för att jag även ställde 
mina frågor riktade till en receptionist till henne. Detta på grund av att det var svårt för 
hotellet att låna ut en person ur frontpersonalen på grund av tidsbrist. Dock tyckte både de 
och jag att Elin kunde svara på mina frågor, eftersom även hon arbetar med mötet med gästen. 
Svaren kan dock anses vinklade ur en servicetränares perspektiv, vilket jag får ta med i 
beräkningarna.  
 
Jag genomförde ostrukturerade och ej standardiserade intervjuer, som innebär att frågorna är 
öppna, vilket ger den som blir intervjuad möjlighet att berätta, beskriva och ge sitt perspektiv 
på det som undersöks. Vid denna typ av intervjuform är det lämpligt att forskaren träffar 
personen eller personerna som ska intervjuas (Hartman, 2004). Detta eftersom det lätt dyker 
upp nya frågor/ämnen under intervjuns gång som kan vara intressanta att ta upp för att få nya 
infallsvinklar och tolkningar. Den ostrukturerade och ej standardiserade intervjun är ungefär 
som vilket samtal som helst bara det att den ena parten är ute efter information och tolkar det 
som sägs. Trots att intervjuformen är relativt fri, där den intervjuade får tala fritt, är det viktigt 
att intervjuaren styr samtalet så att svaret på frågeställningen kan nås och att intervjuaren är 
ordentligt förberedd. (Hartman, 2004)  
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Jag förberedde mig genom att utforma en intervjuguide (se bilaga 1) för att få struktur på 
intervjun och inte riskera att vi skulle hamna alltför långt ifrån ämnet. Jag var noga med att 
inte berätta om mitt syfte med studien för att minska risken att de vinklade sina svar allt för 
mycket. Däremot berättade jag kort om mig själv och min utbildning samt förklarade att deras 
insats var viktig för mig. En intervju ska vara ett samspel mellan intervjuare och den som blir 
intervjuad och då är det viktigt att den intervjuade känner delaktighet (Kvale, 1997). Båda 
intervjuerna flöt på väldigt bra och vissa av frågorna behövde jag inte ens ställa eftersom de 
kom in på ämnet själva. Jag försökte att inte tala allt för mycket utan lät dem berätta. Genom 
att träffa intervjupersonerna fick jag möjlighet att analysera svaren under processens gång och 
kunde be dem att utveckla svaren och ställa viktiga följdfrågor, vilket enligt Hartman (2004) 
är positivt. Under intervjun använde jag mig av vanligt förkommande begrepp för att slippa 
förklara dess innebörd och därmed riskera att få vinklade svar. Av samma anledning försökte 
jag att inte ställa ledande frågor under intervjun. Kvale (1997) menar även att det är viktigt att 
dokumentera det som sägs, så för att kunna koncentrera mig på att lyssna valde jag att spela in 
intervjuerna med en mp3-spelare, men var innan dess noga med att fråga om det gick bra.   
 

2.4 Behandling av materialet 
Till skillnad från den kvantitativa forskningen finns inga särskilda rutiner i bearbetningen av 
det insamlade kvalitativa materialet utan det är vanligt att forskaren tillämpar egna tolkningar 
av kvalitativa metoder (Patel & Davidson, 2003). För att få ett textmaterial att arbeta med 
skrev jag ut intervjuerna så snart de var genomförda. Därefter sorterade jag och strukturerade 
jag upp materialet (ibid.). Mycket av det som sades var intressant för mina forskningsfrågor 
och mitt syfte, vilket jag anade redan under intervjuerna. Jag valde därför att sammanställa 
intervjuerna utifrån de olika teman som togs upp och presentera dessa i en resultatdel. 
Innehållet har jag sedan tolkat för att hitta samband mellan det empiriska materialet och de av 
mig valda teoretiska utgångspunkterna, för att kunna dra slutsatser och besvara syftet med 
studien. 
 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två sätt att kontrollera kvalitén och säkerheten på den 
undersökning som gjorts. Validiteten visar om forskaren har studerat det som var avsett att 
studera samtidigt som reliabiliteten visar om studien genomförts på ett tillförlitligt sätt, vilket 
i sin tur innebär att samma resultat ska kunna fås om och om igen. Detta gäller dock 
framförallt vid kvantitativa studier, men begreppen förekommer även inom den kvalitativa 
studien, som jag har valt som metodteori, men har då en annan innebörd. Här är det inte 
mätningarnas noggrannhet, instrumentens kvalité etc. som är det viktiga, utan snarare hela 
forskningsprocessen och dess olika delar där det gäller att systematiskt visa hur man gått till 
väga med datainsamlingen och behandlingen av materialet. Detta görs för att läsaren ska 
kunna bilda sig en egen uppfattning om undersökningens trovärdighet. Begreppet reliabilitet 
används dock knappt inom den kvalitativa forskningen eftersom de unika svaren är viktigare 
än att gång på gång erhålla samma svar. (Patel & Davidson, 2003) Ofta talas det om en 
studies generaliserbarhet, det vill säga att de resultat som fås kan generaliseras från en 
population, ett stickprov eller liknande. Inom en kvalitativ studie handlar generaliseringen 
snarare om att resultaten kan sättas i relation andra liknande sammanhang eller situationer 
(ibid.).  
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Jag har genom att redovisa mitt tillvägagångssätt hjälpt läsaren att bedöma undersökningens 
tillförlitlighet och visat varför jag har fattat vissa beslut. Jag har även bifogat den 
intervjuguide jag använde vid genomförandet av intervjuerna.  
 
Någonting som kan ifrågasättas angående denna studie är varför jag inte intervjuade de 
personer som har vetskap om tankarna bakom hotellets fysiska miljö, såsom strateger, 
designers, arkitekter och formgivare, för att på så sätt få tydligare besked. Att studien endast 
är baserad på två personers kunskap och tankar, kan tänkas ge en subjektiv bild av hotellets 
utformning och strategier istället för en objektiv, vilket kan ha lett till en missvisande bild. 
Men det är dock på detta sätt de uppfattar verkligheten och jag anser att det viktiga för denna 
studie har varit att undersöka hur personalen uppfattar situationen, eftersom det trots allt är de 
som arbetar på hotellet och ska förmedla serviceupplevelser.  
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3 Resultat 
 
I detta kapitel har jag sammanställt de intervjuer jag har genomfört. De inleds med Peter 
Lindbergs intervju angående hotellets upplevelserum och följs av intervjun med Elin 
Johansen och serviceupplevelsen och avslutas med Elin Johansens svar utifrån en 
frontpersonals perspektiv kring dessa två delar. Vissa ord kan framstå som talspråk men detta 
är för att jag valt att använda respondenternas ordval. Bilder från hotellet finns att se i bilaga 
2. 
 
  

3.1 Intervju med Peter Lindberg 
Nedan presenterar jag en sammanställning av intervjun med Peter Lindberg. 

3.1.1 Upplevelserummet på Radisson SAS Royal Viking 
Radisson SAS Royal Viking är del av en koncern och på grund av det finns det många ramar 
att hålla sig inom gällande utformningen av den fysiska miljön, menar Lindberg. Det är vissa 
servicefaciliteter som måste finnas på ett hotell, som detta, där en av affärsidéerna är att du 
som gäst ska känna igen dig och veta vad du får, oavsett var i världen du befinner dig. Det är 
strateger på huvudkontoret i Bryssel som bestämmer vilken inriktning hotellgruppen ska ha 
och det är även de som vet vilka tankar som ligger bakom besluten. Dock tror Lindberg att det 
framförallt är trender av olika slag som ligger till grund för de val som görs. Enligt Lindberg 
kan han förstå dessa val men vet inte varför strategerna valt som de gjort. Trots denna 
styrning finns det utrymme för personalen på det specifika hotellet att forma den fysiska 
miljön på det sätt de tror på och tycker passar, dock ofta i samråd med en arkitekt eller 
inredningsarkitekt. Han påpekar att det inte bara handlar om färg och form utan även om 
funktion, vilket är det gästen upplever. Trots att Lindberg uttrycker att det är gästen som ska 
uppleva tror han att just gällande form, färg och design kommer trenderna in och han menar 
att det är därför många hotell ser relativt lika ut och att man känner igen sig trots att det är 
olika kedjor. Detta menar han beror på att en designer iscensätter en ny trend och sedan gör en 
annan designer samma sak och därmed ser de flesta nya hotell ganska lika ut. Lindberg menar 
att man kan gå in på ett hotell och känna igen sig från ett annat hotell och konstatera att 
designen är från ett specifikt år.  
 
Att Radisson SAS Royal Viking skulle skilja sig från andra hotell gällande den fysiska miljön 
tycker Lindberg är för mycket sagt, eftersom han tror att alla hotell har en ambition att vara 
jättefina. Att använda sig av exempelvis färgstarka detaljer på rummen och publika ytor är ett 
bra sätt att få positiva reaktioner bland gästerna, eftersom designen kanske inte är någonting 
de skulle vilja ha hemma 365 dagar om året men som passar bra på en plats där man i snitt bor 
1,2 nätter. På det här sättet tänker nästan alla designers som jobbar med hotell och det är 
därför det blir svårt att använda den fysiska miljön som konkurrensmedel. Dessutom är det en 
kostnadsfråga. Enligt Lindberg har kreatörer av olika slag inga problem att gå in i en butik 
och plocka upp en miljö och design som skulle passa hotellet men det är här Lindberg måste 
komma in och styra. Förutom att rummen och de publika utrymmena ska vara estetiskt 
tilltalande måste de hålla och vara funktionella. Pris, funktion och underhåll kan ibland krocka 
med designernas idéer, menar Lindberg, och då gäller det att kompromissa genom att till 
exempel låta kreatörerna sväva ut kring vissa detaljer som även får kosta mycket pengar.  
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Enligt Lindberg är belysningen väldigt viktig och någonting som alltid diskuteras hur den 
upplevs. Oftast är det inredningsarkitekten som kommer med förslag även angående ljuset 
men ibland tar de in ljuskonsulter som arbetar med ljus som design, beroende på vad det är för 
projekt. I det senaste projektet, renovering av konferensdelen, satte Lindberg och hans 
kollegor ljuset tillsammans med elektriker som är vana att arbeta med inredningsarkitekter. 
Lindberg menar att en inredningsarkitekt inte alltid behöver vara det bästa utan att kompetens 
i huset kan vara minst lika bra. Även gällande ljuset finns det kriterier som kan krocka med 
olika visioner, bland annat en miljöpolicy. Även olika människors behov bidrar till 
kompromisser, detta eftersom ljuset ska passa dem med bra syn såväl för dem med sämre syn. 
Lindberg säger att ljuset säkert kunde vara tuffare eller mer designat men påpekar att det i 
dagsläget är optimalt för den mångfald av funktioner som hotellet har.  
 

3.1.2 Alla ska känna sig välkomna 
När vi kommer att tala om personalen och deras uppfattning om hotellet säger Lindberg: 
 

Du kan ju inte få någon att dra ett äkta leende och äkta engagemang om 
du är missnöjd och tycker att det är ett skitställe du jobbar på. Det 
funkar inte. Personalen är vår viktigaste tillgång. 

 
Lindberg menar att personalens arbetsmiljö är väldigt viktig. Han ser det som ett 
misslyckande om personalen är missnöjd och har svårt att arbeta på grund av att en 
förändring i miljön har genomförts. Det är även detta som gör att kreatörerna måste hållas 
tillbaka. Inredningen och designen måste vara praktisk även för personalen, det går inte bara 
att köra över dem. Personalen måste trivas och enligt Lindberg trivs personalen på Radisson 
SAS Royal Viking, vilket bland annat syns på den relativt låga personalomsättningen samt att 
många har jobbat väldigt många år.  
 
I lobbyn på Radisson SAS Royal Viking finns ingen lång receptionsdisk utan flera så kallade 
satelliter, vilket Lindberg menar är en strategi för att få gästen att känna sig välkommen. 
Lindberg säger att det är lätt att som vanlig knegare känna sig ganska liten när man kommer 
fram till en lång, hög disk med strikt klädd personal bakom och disken kan då uppfattas som 
en mur mellan gäst och personal. Tack vare satelliterna kommer du som gäst närmare 
personalen och oavsett om du har miljoner på kontot eller normal lön är tanken att du ska 
känna samma känsla när du kommer in på hotellet. Alla ska känna sig lika välkomna, säger 
han. Lindberg berättar att många gäster som är vana resenärer påpekar att de fått en känsla av 
att Radisson SAS Royal Viking är ett tillmötesgående och trevligt hotell, innan de ens hunnit 
prata med någon. Han är inte säker, men personligen tror Lindberg att det är just den imagen 
hotellet vill sända ut. Ett familjärt hotell, trots sin storlek, med mervärden som en gäst kanske 
vanligtvis får på ett mindre hotell. Lindberg menar att gästen har betalat och ska få minst vad 
han/hon förväntar sig.  
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3.1.3 I slutändan handlar det om sköna sängar och vänligt bemötande 
Radisson SAS Royal Viking lockar med serviceupplevelser samtidigt som vissa andra hotell 
lockar med upplevelser, konst, musik och liknande. Lindberg menar att det handlar om att 
personalen på Radisson SAS Royal Viking inte tror att gästerna är naiva utan säger att de 
som bor på hotell ofta vet vad som finns innanför väggarna. Det som har kommit upp är att 
gästerna vill ha rena badrum, sköna sängar och vänligt bemötande. Vissa detaljer kan vara 
häftigt några gånger men för dem som bor på hotell ofta uppstår en mättnadskänsla och du är 
tillbaka på basic, säger Lindberg.  
 
Lindberg berättar att det förekommer evenemang av olika slag i de publika delarna på 
hotellet men påpekar att dessa är styrda och önskade av beställare för stora grupper. Många 
av deltagarna bor då på hotellet, vilket oftast är en förutsättning, eftersom ett event kan störa 
gäster som har sitt rum i närheten, på grund av hotellets utformning. Tidigare ordnade 
hotellet jazzkvällar med kända artister i Skybaren och trots att det var en trevlig tillställning 
menar Lindberg att det inte var ekonomsikt hållbart men lägger till att hotellet har öppna 
faciliteter som barer, gym, pool etc. samt gångavstånd till Stockholm City och dess utbud.  
 

3.1.4 Olika typer av gäster leder till olika förväntningar 
Enligt Lindberg hänger typ av resenär ihop med vilka förväntningar som finns. En 
affärsresenär har vissa förväntningar samtidigt som de som reser på ledig tid förväntar sig 
någonting annat. 70 % av hotellets gäster är affärsresenärer, oftast en man mellan 30-55 år, 
men därtill kommer helgresenärer och sommarens alla turistgrupper från hela världen. Trots 
att affärsresenären är i fokus går det inte att bortprioritera de andra, säger Lindberg. Dock 
anser inte weekendresenären att hotellet är optimalt för dem, då exempelvis gym inte ingår i 
de lite billigare rummen på grund av att det är en känd entreprenör som driver gymmet på 
hotellet. Enligt Lindberg är det också en kompromiss som måste tas. Vissa får en negativ 
upplevelse när gymmet inte ingår i priset samtidigt som andra, som betalar mer, får en positiv 
upplevelse när ett jättefräscht gym ingår. Frukost ingår inte heller i rumspriset för de billigare 
rummen. Lindberg menar att det har att göra med att Sverige blir allt mer internationellt och 
att gästerna letar bästa möjliga pris och jämför mellan hotellen. På somrarna, juli- augusti, 
sker dock vissa förändringar på hotellet för att passa turistgrupperna bättre, säger han. Till 
exempel åker personalens kavajer av och vissa konferensrum blir lekrum med personal där 
det finns tv- spel och aktiviteter, där föräldrarna kan lämna sina barn för att gå ut och äta eller 
liknande. 
 

3.1.5 Inför kommande renoveringar gäller det att blicka framåt 
Nästa år är tanken att över 300 rum på hotellet ska genomgå en helrenovering och med tanke 
på projektets omfattning menar Lindberg att det är viktigt att ta reda på vad gästerna vill ha 
och förväntar sig. Därför ska hotellet nu sammanställa provrum och sedan intervjua utvalda 
gäster som ska få kommentera rummen. Även andra efterforskningar kommer att genomföras 
för att inte missa något som anses viktigt hos gästerna. Det gäller att blicka framåt men 
samtidigt vara traditionell då det finns förväntningar från gästens sida angående vad som bör 
finnas. 
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3.2 Intervju med Elin Johansen  
Nedan presenterar jag en sammanställning av intervjun med Elin Johansen. 

3.2.1 Serviceupplevelsen på Radisson SAS Royal viking 
Service är det elementära på ett hotell, exempelvis rena rum samt väl fungerande in- och 
utcheckning. En serviceupplevelse, däremot, är helheten och en personal som vågar kliva 
fram och ge det lilla extra till gästen, menar Johansen. Hon berättar att de kallar det för 
surprise & delight och att det kan handla om att gästen får ett wienerbröd till kaffet, som 
serveras i lobbyn, tillsammans med en önskan om en trevlig dag eller att ge en liten leksak 
till ett barn som ska bo på hotellet. Enligt Johansen handlar det om att läsa av gästen och 
använda sig av gester som inte behöver kosta så mycket men som samtidigt förhöjer gästens 
upplevelse av hotellet. Johansen påpekar samtidigt att det inte bara handlar om lullull och 
mysfaktor utan även om effektivitet där överlämningar mellan personalen och bokningar 
inom hotellet ska fungera samt att olika arrangemang fungerar som en helhet. Gästen ska 
känna ett förtroende för hotellet och personalen, säger hon. 

3.2.2 Yes I Can 
För att kunna ge gästerna en serviceupplevelse arbetar hela hotellkedjan sedan 1995 efter 
visionen Yes I Can. Om man inte gillar att jobba med gästen ska man inte arbeta på Radisson 
SAS Royal Viking! Efter rekryteringen får alla nyanställda en introduktion med handledare 
och så kallad cross training på andra avdelningar. Dessutom ska alla nyanställda ha gått 
träningen i Yes I Can som hotellet håller i inom 1-3 månader, säger Johansen. Där pratas det 
om att det är du som person som väljer din attityd men även om olika beteenden. Gästen ska 
alltid tilltalas på ett speciellt sätt och Johansen berättar att det är viktigt att stämma av med 
gästen om han/hon är nöjd redan under vistelsen och inte vänta fram tills utcheckningen. 
Detta kan göras på många sätt men ett exempel är att fråga om rummet är till belåtenhet. 
Någonting som de talar väldigt mycket om på kurserna är klagomålshantering och personalen 
tränas enligt en modell som enligt Johansen först går ut på att låta gästen prata klart. Ett stort 
problem för gästen kan vara lätt för personalen att åtgärda. Sedan ska man inte skylla ifrån 
sig utan ärligt och personligt be om ursäkt. Först när man gjort detta ska personalen försöka 
att lösa problemet. Johansen menar att det är personalen som är experterna och ska komma 
med förslag, om de sedan inte faller gästen i smaken ska personalen fråga vad de kan göra för 
att personen i fråga ska bli nöjd igen.  
 
Hon menar att gästerna allt som oftast inte vill ha pengarna tillbaka eller gratis middag, utan 
bara vill att saker och ting ska fungera och känna att de får valuta för pengarna. Johansen 
säger att personalen får lov att göra misstag så länge de kan rätta till dem igen och det är 
bland annat därför Yes I Can- träningen är viktig. 

 
Vi ska tänka att gästen är här för upplevelsens skull oavsett om det är på 
fritiden eller ett effektivt affärsmöte (Johansen) 
 

Johansen berättar om kedjans 100% guest satisfaction guarantee som går ut på att personalen 
vill få reda på om det är någonting gästen inte är nöjd med. Om de sedan inte kan rätta till 
problemet behöver inte gästen betala för just den tjänsten. Detta är någonting som hotellets 
säljare ständigt berättar om för att få nya gäster intresserade och våga testa hotellet under 
trygga förhållanden. Information om detta finns även på hotellrummen, men Johansen påpekar 
att de inte berättar om denna garanti vid incheckning då det lätt kan uppfattas som att här går 
saker fel.  
 

 21 
 



Detta är inte bara en garanti och säkerhet för gästerna utan även en trygghet för personalen att 
veta att de får ställa saker och ting till rätta. Johansen berättar att personalen har befogenhet att 
göra vad de tycker passar för att göra gästen nöjd igen, men först måste de gå igenom vissa 
rutiner. Personalen måste komma med lösningar, är gästen trots allt inte nöjd och du vet att du 
har försökt, får du göra det du tycker krävs, dock med en gräns på 5000 kronor. Det är här 
nästa steg kommer i klagomålshanteringen nämligen uppföljning för att se till att gästen får den 
lösning du har lovat. Det sista steget är även här surprise & delight, det vill säga att man 
skickar upp ett kort eller liknande på rummet där man ber om ursäkt för det inträffande. Trots 
dessa förberedelser handlar det hela tiden om träning, säger Johansen, att träna på hur du ska 
bemöta gästen och kunna läsa av denne och träna på din attityd. Personalen uppmuntras 
ständigt att ge förbättringsförslag så att hotellet hela tiden kan bli ännu bättre. Det är just den 
gemensamma plattformen och samarbetet mellan personalen och de olika avdelningarna som 
gör att servicen blir så pass bra, menar Johansen. Hon säger även att attityden, som är så viktig, 
inte bara påverkar gästerna utan även medarbetarna. Bakom kulisserna, får man vara sig själv 
och skoja och skratta men i receptionen är det korrekt och ingenting annat som gäller, berättar 
hon men lägger även till att det är jätteviktigt att ta med sig skrattet ut till gästerna. De har ofta 
fått höra hur glad och trevlig personalen är. 
 
Enligt Johansen har hotellet gäster, inte kunder eller liknade. Hon menar att det är viktigt att 
personalen välkomnar dem på samma sätt som de skulle välkomna en gäst i hemmet, detta för 
att ge gästen den rätta välkomnande känslan när denne kliver in på hotellet. Förutom känslan 
av ett effektivt och välfungerande hotell säger Johansen att gästerna ska känna sig välkomna, 
sedda och väl omhändertagna av personalen.  
 
Hon påpekar att det finns hotell i varje gathörn i Stockholm och att det då gäller att sticka ut 
och ge intrycket av att det inte finns något annat alternativ än Radisson SAS Royal Viking. 
Enligt Johansen är serviceupplevelsen deras konkurrensmedel i och med att de tagit servicen 
till en ny nivå bland annat tack vare Yes I Can- visionen, som gäller all personal. Det spelar 
ingen roll om gästen pratar med en städerska eller receptionist, alla har viljan och önskan att 
hjälpa till för att göra gästen nöjd, säger Johansen. Hon säger även att det är svårt att på ett så 
stort hotell se alla gäster och berättar att de därför jobbar mycket med fokus, att fokusera på 
gästen framför sig och försöka läsa av denne och sedan våga ge förslag. 
 

Kommer man med två barn och frågar om vägen till Gondolen så kanske 
det inte är Gondolen gästen ska till utan kanske en restaurang som är 
lite mer barnvänlig, där barnen får lov att springa omkring lite 
(Johansen) 

 
Enligt Johansen arbetar hon själv mycket med ankomstlistor och försöker, genom att läsa 
mellan raderna, förstå vad gästerna vill ha för typ av rum. Amerikaner till exempel flyttar hon 
alltid över till ett rum med stor säng. Hotellet har även knep för att uppmärksamma personalen 
att gästen framför dem är en stamgäst så att mötet kan göras ännu mer personligt och 
igenkännande. 
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3.3 Frontpersonalens perspektiv 
Johansen kallar sig själv för receptionist och ingenting annat. Förutom att ta hand om gästen, 
som är en självklarhet, går arbetet ut på att se till att allt fungerar i receptionen och beroende på 
vilken tid man arbetar finns olika rutiner som måste gås igenom för att se till gästerna får en 
bra vistelse och för att underlätta för kollegorna. Receptionsarbetet går även ut på att beställa 
teaterbiljetter, rekommendera restauranger och visa gästerna olika platser på kartan. Johansen 
berättar att det kan vara lite svårt när det både finns affärsresenärer och turister på hotellet, 
eftersom affärsresenären är van vid att allt går relativt snabbt och inte van vid att få stå och 
vänta på en gäst som vill ha hjälp att läsa kartan. Hon poängterar dock att det oftast fungerar 
bra och menar att en turist inte ska få sämre service bara för att rummet de bor i eventuellt är 
billigare än en annan gästs rum.  
 

Fritidsresenären är affärsresenären med fru och barn (Johansen) 
 

Johansen tycker att hon har förutsättningarna för att skapa en serviceupplevelse och talar även 
för hennes kollegors räkning. Hon menar att de är ett team där alla kan lita på varandra, vilket 
är jätteviktigt så att inte en person lovar någonting som en annan person inte kan hjälpa till 
med. Enligt Johansen är det en trygghet att ha Yes I Can- konceptet i ryggen men även 
vetskapen om att man får ha roligt på jobbet, så länge man tar mötet med gästen seriöst, och 
vet att det är ens egen personlighet som gör gästens upplevelse, är väsentligt. 
 
Enligt Johansen passar hotellets fysiska miljö ihop med den känsla hotellet ska förmedla och 
gästerna blir ofta fascinerade av allt ljus och rymd. Hon menar att gästen får en positiv 
inställning redan i lobbyn tack vare utformningen och den trevliga musik som spelas och att 
man som receptionist enkelt kan bygga vidare på det. Kommer det dessutom en person och 
hjälper till med väskorna, menar Johansen att det nästan inte spelar någon roll vilket rum 
gästen får, eftersom denne redan nu är så pass positiv till hotellet. Däremot berättar hon att 
rummen börjar bli lite slitna så vissa gäster undrar hur de kan kosta så pass mycket pengar. 
 
Johansen tycker att den fysiska miljön är anpassad efter det personalen ska prestera och tar 
receptionsdiskarna som exempel. De gör det möjligt för personalen att gå runt på utsidan och 
möta upp gästen. Miljön är även bra för personalen, säger hon. Om det trots allt är gäster som 
på ett eller annat sätt är missnöjda med den fysiska miljön menar Johansen att det är hennes 
och hennes kollegors uppgift att göra gästerna nöjda igen. 95 % av klagomålen hamnar i 
receptionen och hon berättar att det inte spelar någon roll om gästen klagar på restaurangen 
eller rummet, det är ändå personen som gästen vänder sig till som ska lösa problemet. 
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4 Analyserande diskussion 
 
I detta kapitel har jag jämfört de empiriska resultaten med de teoretiska utgångspunkterna 
jag presenterade tidigare för att jag senare ska kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
 
Angående Radisson SAS Royal Vikings upplevelserum berättade Lindberg att han trodde att 
de val strategerna tagit beror på de olika trender som råder på marknaden och att detta in sin 
tur lett till att olika hotell och hotellkedjor ser reaktivt lika ut. Med tanke på att Bitner (1992) 
sett att upplevelserummets utformning hänger ihop med hur personerna i rummet reagerar och 
beter sig borde inte trenderna vara det som i huvudsak avgör vilka beslut som tas gällande 
utformningen. Istället bör personerna som vistas på hotellet vara i fokus, eftersom det är deras 
behov som ska tillfredställas och deras reaktioner som är viktiga. Utifrån de resultat som fås 
borde ett upplevelserum, med ett identifierat syfte, kunna skapas och för att nå detta syfte vore 
en idé att iscensätta en känsla, istället för att iscensätta en trend som Lindberg uttryckte det.  
Detta kan vara ett sätt för hotellet att skilja sig från mängden men ändå kunna vara så där 
jättefint som Lindberg berättade att de flesta hotell har som ambition att vara. Väljer andra 
hotell att ta efter samma koncept innebär det förvisso att hotellen kommer att se lika ut, men 
att Radisson SAS Royal Viking har ett syfte med miljön som passar just deras vision och 
målgrupp samt stärker den känsla hotellet vill förmedla till sina gäster, vilket enligt Mossberg 
(2003) är viktigt. Enligt Lindberg ska alla gäster som kommer till hotellet känna sig 
välkomna, oavsett om de tillhör hotellets huvudmålgrupp eller inte. Receptionssatelliterna är 
en del i upplevelserummet som personalen vet syftet bakom och är ett bra exempel på 
inredning vars syfte är att förhöja den tänkta välkomnade känslan och som inte styrts av 
trender. Trots att personalen är medvetna om syftet bakom vissa delar av upplevelserummet 
råder det osäkerhet kring andra delar. Lindberg säger att han inte är säker på vilka tankar som 
ligger bakom de val som gjorts av strategerna. Det gör det svårt att kritisera, både åt ena och 
andra hållet, men däremot borde någon på hotellet ta reda på tankarna bakom, för att öka 
förståelsen kring varför hotellet ser ut som det gör, varför det innehåller vissa attribut samt 
vad målet med dessa val är. Om det är som Lindberg tror att det är trender som styr de olika 
valen blir det svårare för personalen att förmedla det rätta budskapet och känna sig delaktiga, 
eftersom det inte finns några klara syften med upplevelserummet (Bitner, 1992, Pine & 
Gilmore, 1999, Mossberg, 2003). Skulle de anställda även få reda på vilka känslor och 
beteenden upplevelserummet har som mål att framkalla skulle de kunna uppmärksamma 
huruvida mål och verklighet stämmer överens eller inte. 
 
Det faktum att hotellet fått positiva kommentarer angående att det känns trevlig och 
tillmötesgående redan innan mötet med personalen har skett, visar på en lyckad utformning. 
Detta med tanke på att gästen söker fysiska attribut för att bilda sig en uppfattning om 
kvalitén, då service normalt är svårt att greppa (Bitner, 1992, Lin, 2004). Därmed inte sagt att 
upplevelserummet inte skulle kunna bli ännu bättre och skapa ännu starkare känslor om de 
bakomliggande tankarna var ännu tydligare och mer genomtänkta. Eftersom gästerna skapar 
sig en uppfattning om hotellet så snart de stiger in är det viktigt att de val som gjorts är 
medvetna, för att attrahera gästerna, detta oavsett vem som fattat besluten. Gästerna inte tar 
hänsyn till att Radisson SAS Royal Viking ingår i en koncern där de som är huvudansvariga 
för utformningen av upplevelserummet sitter i Bryssel.  
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Personalen måste även bli medveten om vilken image Radisson SAS Royal Viking strävar 
efter att ha, eftersom image är en viktig del i förutsättningen för att skapa en upplevelse. Alla 
företag har en image, dock mer eller mindre medveten. (Mossberg, 2003) Om inte personalen 
vet vilket image hotellet vill förmedla är det inte heller lätt för dem att ta reda på om gästen 
uppfattar hotellet på rätt sätt eller inte. Det är trots allt viktigt att den tänkta imagen stämmer 
överens med den upplevda imagen för att inte gästens förväntningar ska krocka med 
verkligheten (Mossberg, 2003). Att Radisson SAS Royal Viking har en väldigt bred 
målgrupp vissa perioder kan bidra till att förväntningar hos gästerna inte uppfylls och de 
olika behoven mellan gästerna krockar. En affärsresenär som är van vid snabb service kanske 
inte uppskattar att hamna mitt i en turistgrupp som har tusen frågor, eftersom det går emot 
hans förväntningar och bild av hotellet. Trots att Lindberg inte är säker på vilken image 
hotellet vill sända ut har gästerna skapat sig en egen bild av hotellet och den bilden skiljer sig 
antagligen mellan gästerna beroende på när på året gästen har varit på hotellet (Mossberg, 
2003), eftersom hotellet, enligt Lindberg, byter skepnad och image under sommarmånaderna. 
Det kan låta som ett perfekt drag från hotellets sida för att locka andra målgrupper men jag 
tror dock att detta kan skapa förvirring både bland gäster och bland personal att hotellets 
image inte är konsekvent. 
 
Nu när hotellet ska genomgå en renovering är det viktigt att ta reda på sådana här fakta för att 
skapa en helhetskänsla på hotellet och på så sätt få tydliga mål att arbeta efter. Det bästa är 
om hela hotellet genomsyras av samma känsla eftersom gästen hela tiden plockar upp 
detaljer som i slutändan blir till en helhet som gästen sedan bär med sig och agerar efter 
(Bitner, 1992). Att, som planerat, undersöka vad gästerna faktiskt vill ha och förväntar sig är 
en bra grund att stå på men som Pine & Gilmore (1999) påpekar ska man akta sig för att 
endast tillfredställa de behov som finns utan man ska även våga ge det lilla extra gästen inte 
hade förväntat sig. 
 
Att även personalen påverkas av upplevelserummets utformning (Bitner, 1992) är någonting 
Radisson SAS Royal Viking förstått i och med att de anser att personalens arbetsmiljö är 
viktig för att de helhjärtat ska kunna känna och förmedla glädje på arbetsplatsen, vilket styrks 
av Johansen. Trots att Yes I Can ger bra träning i hur personalen ska hantera klagomål och 
lyckas få en gäst nöjd igen är det viktigt att ständigt göra förbättringar i upplevelserummet 
för att personalen i mindre utsträckning ska behöva väga upp för någonting så viktigt som 
den fysiska miljön. Även om det inte är uttalat av Johansen så kan personalen påverkas 
negativt när de måste väga upp detta (Namasivayam & Hinkin, 2003) och enligt Johansen ser 
hon det som sitt ansvar att göra en missnöjd gäst nöjd igen oavsett vad klagomålet handlar 
om. Trots att alla gäster inte alltid är nöjda så tycker Johansen att den fysiska miljön 
underlättar hennes arbete och mötet med gästen och menar att den passar ihop med den 
känsla hotellet ska förmedla. Den känsla som nämns av både Lindberg och Johansen är den 
välkomnade. Förutom att hotellet arbetar med ett gästperspektiv och vill att alla ska känna sig 
välkomna, frågar jag mig vad som ligger till grund för detta val? 
 
Det går inte att ta mista på att Radisson SAS Royal Viking arbetar hårt för att ge bra service. 
Samtidigt är detta någonting som är väldigt viktigt inom denna typ av bransch (Grönroos, 
1996). Enligt Johansen kan de, tvärtemot vad Mossberg (2003) uttrycker använda sitt 
servicekoncept som konkurrensmedel tack vare att de tagit servicen till en helt ny nivå och 
erbjuder en serviceupplevelse. Genom att ha träningar med sin personal och ge dem 
befogenheter att kompensera gästen på det sätt som passar för situationen ges inte bara 
personalen en trygghet och gästen ett förtroende för företaget.  
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Hotellet har dessutom, likt det Ford & Heaton (2001) säger, på ett bra sätt säkerställt att en 
gäst som är missnöjd kompenserats och på så vis förhoppningsvis vänts från missnöjd till 
nöjd. Genom att kontinuerligt fråga hur gästen har det undviker de att gästen att lämnar 
hotellet missnöjd och bidrar istället till att hotellet kan utvecklas utifrån de klagomål som tas 
upp. Radisson SAS Royal Viking värderar sina gästers åsikter och det kan tänkas att de ser 
sina gäster som skenanställda, som Ford & Heaton (2001) uttryckte det, vilket görs tydligt 
genom 100 % guest satisfaction guarantee där de är beredda att kompensera för sina brister. 
Det kan dock vara svårt för personalen att förstå den typ av klagomål som handlar om 
förväntningar om de inte är medvetna om, eller framför allt osäkra på vilken image hotellet 
strävar efter att ha. Genom att visa gästen att det är fullt tillåtet att ha åsikter om hotellet 
innebär att de ger gästen en viss kontroll, vilket enligt Namasivayam & Hinkin (2003) och 
Mossberg (2003), kan påverka hur nöjd gästen blir. Att sedan personalen på hotellet får ta 
vissa beslut för gästens räkning samt ge förslag som de tror kan passa kan innebära att gästen 
upplever kontrollen som förlorad men det kan också leda till att personen känner sig sedd och 
personligt bemött av en person som verkligen bryr sig, vilket i sig kan vara ett mervärde. 
Ambitionen att hotellets personal ska se sina besökare som gäster och inte som konsumenter, 
vilket enligt Pine & Gilmore (1999) är en viktig skillnad mellan de företag som ämnar 
levererar tjänster respektive upplevelser, är någonting som kan påverka att mötet blir just 
personligt och välkomnande 
 
Yes I Can känns som ett väldigt bra koncept för att underlätta personalens arbete och för att 
se till att gästen alltid blir bemött på bästa möjliga sätt. Problemet kan vara att det framförallt 
är de gäster som klagar och vågar fråga som verkligen får ta del av konceptet och därmed får 
en känsla av service utöver det vanliga. De personer som känner att de trots allt inte vill säga 
till om det är någonting som stör dem får aldrig chansen att uppleva Yes I Can mer än just de 
elementära in- och utcheckningarna. Även den känsla av effektivitet som Johansen nämnde 
känns mer som en självklarhet på ett hotell som Radisson SAS Royal Viking än en 
serviceupplevelse. För personalen verkar detta koncept symbolisera trygghet då det ger 
tydliga riktlinjer hur mötet med gästen ska se ut. Det kan på vissa sätt jämföras med Pine & 
Gilmores (1999) teaterperspektiv, där hotellet arbetar med att ha individen i fokus för att 
tillgodose just dennes behov samt medvetet arbetar, framför och bakom kulisserna, för att 
arbetsplatsen ska vara trivsam och rolig och för att mötet med gästen ska bli korrekt. 
Skillnaden är dock att Pine & Gilmore (1999) även anser att teaterperspektivet ska användas 
för att hjälpa personalen att förmedla de budskap hotellet vill förmedla till sina gäster, vilket 
är svårt att göra om budskapen inte är förankrade bland personalen. Detta kräver även ett 
upplevelserum som är anpassat därefter, dels för att underlätta personalens arbete att gå in i 
en roll och förmedla det tänkta budskapet och dels för att gästerna tydligt ska känna att 
hotellet genomsyras av ett helhetstänk, utan att de riktigt förstår vad det är som gör hotellet 
så bra (Bitner, 1992, Pine & Gilmore, 1999, Mossberg, 2003). 
 
Jag håller med Mossberg (2003) om att service som konkurrensmedel hör till det förflutna, i 
detta fall eftersom alla inte får möjligheten att uppleva det lilla extra som allt som oftast 
verkar gå hand i hand med klagomål eller annan övrig kontakt med personalen. Hotellets 
välkomnande och trevliga bemötande skulle kunna ha setts som någonting extra och därmed 
gjort konceptet mer tillgängligt för flera personer. Johansen ser dock vänligt bemötande som 
en del i den elementära servicen som bör finnas på ett hotell är därmed inte någonting som är 
utmärkande just för Radisson SAS Royal Viking. Yes I Can- konceptet i sig är dock väldigt 
bra eftersom gästerna vet att det är meningen att de ska känna sig 100 % nöjda och att 
personalen är hjälpsam, glad och trevlig.  
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Trots att personalens sätt att bemöta gästen är en oerhört viktigt del i den helhetsbild gästen 
får av hotellet (Grönroos, 1996) nöjer sig inte gästerna med service längre (Pine & Gilmore, 
1999). Eftersom Radisson SAS Royal Viking talar om serviceupplevelser med helheten i 
fokus, och inte service, borde det därför vara ännu viktigare för dem att upplevelserummets 
utformning blir en medveten del i denna serviceupplevelse, för att därmed underlätta för 
personalen att iscensätta en känsla för att uppnå det tänkta syftet. 
 
När Lindberg berättade att de som ofta reser blir mättade och endast vill ha rena badrum, 
sköna sängar och bra bemötande kände jag att han och Johansen sa emot varandra. Jag 
upplevde att han då indirekt påstod att gästen vill ha det som Johansen beskrev som service, 
medan hon talar om serviceupplevelser. Är det inte just endast sköna sängar och ett vänligt 
bemötande som skapar denna mättnadskänsla snarare det runt omkring som skapar 
mervärden? Det går inte att skapa serviceupplevelser och samtidigt hävda att gästerna redan 
vet vad som finns innanför väggarna. Då har de enligt Mossberg (2001, 2003) så viktiga 
överraskningsmomenten försvunnit och gästen får precis det denne har förväntat sig och 
ingenting mer.  
 
Att Radisson SAS Royal Viking fokuserar på de mjuka värdena och vill erbjuda sina gäster 
bra service går inte att ta miste på, men därifrån till att erbjuda sina gäster en 
serviceupplevelse är steget desto längre. Istället för att uttryckligen erbjuda gästen en 
serviceupplevelse vore det kanske bättre att endast ha det som ett mål inom organisationen.  
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5 Slutsatser  
 
I detta kapitel har jag dragit slutsatser baserade på förra kapitlet för att på detta sätt kunna 
besvara syftet med uppsatsen. Jag har även att gett förslag på praktisk tillämpning och 
fortsatt forskning. 
 
 

5.1 Vilka slutsatser kan jag dra? 
Mitt syfte med studien var att undersöka huruvida upplevelserummet på Radisson SAS Royal 
Viking medvetet utformats, ses och används som en del i serviceupplevelsen eller om dessa 
två delar ses som oberoende av varandra.   
 
Min studie har visat att mötet med gästen ses som den viktigaste delen på Radisson SAS 
Royal Viking och till och med ses som ett konkurrensmedel gentemot andra hotell. Med hjälp 
av koncept och rutiner som personalen tränas i ämnar hotellet ge sina gäster 
serviceupplevelser. Personalen verkar vara nöjd med dessa premisser, eftersom de 
uppenbarligen känner att de har förutsättningarna för att ge gästen en serviceupplevelse. Att 
de sedan tycker att den fysiska miljön passar ihop med den känsla hotellet vill förmedla tror 
jag har att göra med att hotellets upplevelserum är snyggt och fräscht, vilket gör gästerna 
imponerade snarare än att det faktiskt är anpassat efter en speciell känsla eller ett syfte. Med 
tanke på de svar jag fick angående upplevelserummets utformning anar jag en viss okunskap 
angående hur pass viktigt det är för att skapa den serviceupplevelse hotellet erbjuder. Att 
formge ett upplevelserum baserat på de trender som råder leder säkert till reaktioner av olika 
slag men kanske inte de rätta. Om det nu är så att strategerna i Bryssel är fullt medvetna om 
syftet med upplevelserummet och tankarna bakom det, råder det fortfarande okunskap på 
hotellet angående detta, med tanke på att dessa tankar inte är förankrade hos personalen som 
arbetar där och ska ge gästen serviceupplevelsen. 
 
Just nu skulle jag säga att serviceupplevelsen (teatern) utspelas på en fin men oidentifierad 
scen (upplevelserummet), vilket inte är tillräckligt för att säga att upplevelserummet medvetet 
utformats, ses och används som en del i serviceupplevelsen. Utifrån min egen modell Synen 
på relationen mellan upplevelserummet och serviceupplevelsen är följande synsätt det som 
stämmer bäst överens med mina slutsatser:  
 
 
 

                 

Upplevelserummet  
(scenen) 

Serviceupplevelse 
(teatern) 
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Upplevelserummet och serviceupplevelsen känns med andra ord som två olika delar. De 
spelar dock inte ut varandra genom att sända ut helt olika signaler men de går inte heller hand 
i hand för att skapa den så viktiga helheten. Frågan är då om det, i dagsläget, ens borde kallas 
serviceupplevelse med tanke på de faktorer, som jag nämnt tidigare i uppsatsen, som bör 
finnas med för att skapa de rätta förutsättningarna?  
 

5.2 Praktisk tillämpning 
Utifrån denna studie och det empiriska underlag den är baserad på kan jag konstatera att det 
råder ett glapp i kommunikationen mellan de personer som besitter kunskapen angående de 
bakomliggande tankarna med hotellets upplevelserum och personalen på hotellet. Med 
utgångspunkt i denna uppsats skulle möjligheten att leverera en serviceupplevelse öka om 
tankarna bakom upplevelserummets utformning förankrades hos personalen. Denna uppsats 
kan bidra till en förståelse varför detta är viktigt och förhoppningvis kan det i sin tur leda till 
en förändring inom detta område. Även om studien är baserad på Radisson SAS Royal Viking 
är det här någonting som är viktigt även på andra hotell och företag. Kommunikationen måste 
bli bättre så att alla anställda förstår varför upplevelserummet ser ut som det gör och vad det 
ska leda till. Detta borde vara lika självklart som att introducera personalen i Yes I Can- 
konceptet, i detta fall. Ju mer medveten personalen är om de olika delarna, desto enklare blir 
det att få alla att arbeta mot samma mål.  
 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom denna studie utgår från företagets perspektiv känns det naturligt och intressant att 
som nästa steg undersöka hur gästen uppfattar hotellet och huruvida de lämnar hotellet med 
känslan att de fått en serviceupplevelse eller inte. Jag skulle även rekommendera att studera 
hur andra hotell som utlovar upplevelse arbetar. Det vore även intressant att få reda på om de 
företag som utlovar upplevelser faktiskt har ändrat sitt sätt att tänka och agera jämfört mot 
innan upplevelsebegreppet blev så populärt. Eller om det bara ses som ett ord som är trendigt 
och används för att locka kunder utan att de lägger någon större vikt vid vad det innebär. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
Presentera mig själv och utbildningen 
Berätta om arbetet och intervjuprocessen 

− Öppna frågor 
− Bandspelare 
− Har DU några frågor? 

 
(Alla) Berätta om dig och din roll på företaget 
 
Upplevelse (alla) 

− Vad lägger ni in i begreppet upplevelse? 
− På vilket sett yttrar det sig i arbetet? 

 
Service (med person som har kunskap om detta område) 

− Berätta på vilket sätt ni arbetar för att ge service utöver det vanliga 
− Vad är skillnaden mellan service och unik serviceupplevelse? 
− Hur förbereds personalen inför mötet med gästen? 
− Finns det några strategier för att underlätta deras arbete? 
− Vilka budskap och intryck vill ni att gästen ska ta med sig från hotellet? 
− Hur gör ni för att ta till vara på gästernas åsikter, positiva som negativa? 
− Gemensamma strategier över hela kedjan eller skiljer ni er åt? 

 
 
Fysisk omgivning (med person som har kunskap om detta område) 

− Berätta om tankarna bakom hotellets fysiska miljö (De val som gjorts, för vem 
etc atmosfäriska förhållanden, utrymmen/funktionalitet samt tecken, symboler 
och artefakter) 

− Vad ligger till grund för de valen, syftet (känslor hos gäst personal? mm) 
− Vilken image vill ni sända ut? (den bild gästen har/får av företaget, vad vill ni 

kommunicera till gästen) 
− Vad är det första ni vill att en gäst ska känna när denne kliver in på hotellet 
− Arbetar ni utifrån något specifikt tema gällande den fysiska miljön? 
− Vad anser du skiljer detta hotell från andra? (används fysiska omgivningen som 

konkurrensmedel?)  
− Gemensamma strategier över hela kedjan eller skiljer ni er åt? 
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Iscensättning (frontpersonal) 
− Berätta om din roll på hotellet. Vad skulle du kalla dig själv? 
− Känner du att du har förutsättningarna att vara med och skapa en 

serviceupplevelse för gästen? På vilket sätt? 
− Känner du att hotellets fysiska omgivning påverkar dig och ditt arbete 

(positivt/negativ) 
− Är den fysiska miljön anpassad efter det du ska prestera?  
− Om en gäst är missnöjd med någonting i den fysiska miljön, känner du att det är 

din uppgift att göra gästen nöjd igen? 
 
Avslut 
Tacka för hjälpen 
Frågor? 
Kontaktuppgifter  
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Bilaga 2 
 
Foton, Radisson SAS Royal Viking.  
 
Samtliga bilder är hämtade från fotogalleriet på deras hemsida (radissonsas.com). 
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