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Syfte:  Syftet med denna uppsats är att utifrån situationen Öckerö Resort 

befinner sig i att framställa en upplevelseplan, men fokus på Storytelling, 

Värdskap och Upplevelseekonomi som kan vara till hjälp i första 

kontakten med kunden.  

Aim:   The aim of this thesis is to create a experience plan suited for Öckerö 

Resorts situation. And by using storytelling, hosting and experience 

economy it should work as a helping hand at the first contact with the 

customer..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Upplevelseplan för Öckerö Resort lyder underrubriken på denna uppsats. Öckerö 

Resort är ett kommande resort nära Göteborg som förhoppningsvis inom kort ska 

öppna portarna för gästerna. Tanken bakom namnet upplevelseplan ligger i fokuset 

på upplevelser, därav upplevelseplan och inte marknadsplan eller affärsplan. Tre 

huvudteman kommer vara fundamentet i denna uppsats, som också kommer att 

genomsyra alla olika delar i uppsatsen. Storytelling, Värdskap och 

Upplevelseekonomi ska i slutet mynna ut i konkreta förslag på hur Öckerö Resort kan 

jobba för att tillfredsställa kunden.  

 

Upplevelseekonomi växer i vårt samhälle. Att tillfredsställa kunden blir allt svårare 

med den högre konkurrensen. Därför bör företag fokusera mer på hur de kan 

tillfredsställa kunden genom upplevelser. Upplevelseekonomi handlar både om vad 

man bör erbjuda tillsammans med hur och var man erbjuder det. Öckerö Resort kan 

erbjuda något i varje del av Pines och Gilmores modell (1999) om hur man definierar 

en upplevelse, som t ex skiftande design och mat efter årstiderna, fisketurer, 

föreläsningar och konferensanläggning och avslappning genom ljudböcker i naturen. 

 

Det goda Värdskap handlar om att betjäna kunden och förstå vad denne vill ha och 

sedan tillfredsställa den önskan.  Men för att bedriva det goda värdskapet bör man 

trivas med det jobb man har, sedan bör man välkomna varandra inom företaget, för 

att sedan kunna välkomna kunden på ett bra sätt.  Storytelling för Öckerö Resort 

handlar om att försöka berätta något kunden tycker är intressant. En 

grundarberättelse är det som jag kommit fram till, tillsammans med att marknadsföra 

sina medarbetare i media genom storys.  

 

I och med att Öckerö Resort bara är i introduktionsstadiet valde jag sekundär empiri, 

och har försökt ta fram goda exempel för mina tre teman. Google, Island Hotel i 

Florida och JumboJet på Arlanda är de företag jag anser kan fungera som 

inspirerande exempel. De typiska dragen för de olika företaget överförs och 

anspassas sedan till Öckerö Resort situation.   

 

 



Abstract 
 
 
The experience plan for Öckerö Resort is the name of this thesis. Öckerö Resort 

is a not existing hotel but they are expecting to open close to Göteborg in the 

immendate future. The name of this thesis comes from the focus on experiences, 

and therefore it is not as all embracing as a marketing or a business plan. The three 

main temas which will be permeated with the thesis is Storytelling, Hoasting and 

Experience Economy. These three temas will in the end give concrete examples 

which Öckerö Resort could use trying to satisfy customers.  

 

Experience economy is today a more usual element in the society. To satisfy 

customers is getting harder with the growing competition. Therefore should 

companyies focus more on using experiences when satisfying customers. 

Experience economy deal with both what you can provide to the market, but also 

how and where you offer the experiences. Öckerö Resort have the oppurtunity to 

offer from evert part of the model which is made by Pine and Gimore (1999) to define 

different experiences. An example of education is to provide conference halls and 

lectures, and fore the other thre parts I have choose boat trips, sounds books and 

shifting design and food in the hotel according to the weather. 

 

Hosting is about serving the customer and understand his situation. But before it is 

important that the hoast likes his job so he can welcome the co-workers in the 

company, which leads to a opportunity to carry out good hoasting in the meeting with 

customers. Implenting storytelling in the Öckerö Resort case results in these thesis in 

a foundation story, but also marketing co-workers with storys. 

 

As a result of Öckerö Resort not existing business I have used secondary input from 

Google, Island Hotel in Florida and JumoJet at Arlanda Airport. These three firms 

should inspire and good examples for every business have later been translated and 

adjusted into the business of Öckerö Resort.  
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Prolog 

 

Under våren 2010 har jag skrivit min kandidatkurs inom företagsekonomi på distans. 

Att på egen hand skriva på distans kräver sin ansträngning, och jag har många att 

tacka vad gäller stöttning, synpunkter och feedback.   

 

Mitt mål var att skriva en uppsats mot ett företag utifrån dess villkor, för att få en 

påtaglig verklighetsförankring. Genom att jobba med Sofia Börjesson och Öckerö 

Resort tillfredsställdes de önskan. Uppsatsen har i mångt och mycket byggt på den 

input jag fått av Sofia, vilket jag är mycket tacksam för. Ett stort tack ska också riktas 

till handledare Lars Ekstrand, som inspirerat mig. De tips och råd jag fått har hjälpt 

mig framåt i uppsatsskrivningen. Lars Ekstrand introducerade mig till ämnet för länge 

sedan, och intresset har sedan dess vuxit.  

 

Upplevelseekonomi har inte funnits med i min utbildning, men ämnet är väldigt 

aktuellt och det finner jag intressant. Därför blev resultatet en upplevelseplan för 

Öckerö Resort i Göteborg.
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet avser jag att belysa fundamentala begrepp inom denna 

uppsats. Genom bakgrund, problemformulering, avgränsning och syfte hoppas jag 

kunna informera vad som kommer att ligga som grund för fortsatt läsning. 

Bakgrunden ska förhoppningsvis också vara intresseväckande och en ingång i 

ämnet. 

 

1.1 Bakgrund 

Upplevelseekonomin (uek) expanderar i dagens samhälle. Människan går från att 

vilja konsumera produkter och tjänster till att vilja uppleva någonting. Att köpa saker 

slår inte lika högt längre till fördel för erfarenheter och upplevelser. Kanske har 

internets kraft eller miljöhotet påverkat och gett upplevelseeran genomslagskraft. En 

sak är då säker, att de företag som jobbar med upplevelser kommer att bli fler och 

fler.  

 

De epoker som vi passerat är handelsvara-, produkt- och tjänsteepoken.1 Vi har gått 

mot ett allt mer kundanpassat erbjudande, där varan och produkten inte i samma 

utsträckning behöver personlig kontakt. Idag pratas det om vikten av kundens 

engagemang och dess emotionella tillfredsställelse. 

 

Men det finns en del motstånd mot upplevelseekonomi. Upplevelser kräver ibland en 

scen för att kunna konsumeras, som t ex sporter. Stora arenor byggs runt om i landet 

och den kommunala finansieringen retar många invånare sig på. Argument som ”ni 

tar från skola och äldrevård och istället ger de till ett stort skrytbygge som bara få kan 

ta del av”. Men vad dagens människor efterfrågar är inte desamma som vad som 

efterfrågades förr. En sportarena kan idag användas till flera evenemang, och kallas 

ofta för multiarenor. Arenan ska fungera som en mötesplats, där inte bara de mest 

hängivna supportrarna går, utan också de som vill ta del av upplevelsen. 

 

Upplevelseekonomi handlar, enligt vissa författare om att tänka sig att använda 

produkter och tjänster som på en scen där upplevelsen ska konsumeras. Titeln på 

                                                 
1
 Pine & Gilmore (1999) 
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Joseph Pine och James Gilmores bok The Experience Economy, Work Is Theatre 

And Every Buisness A Stage säger mycket om den förändrade synen man kan ha på 

ett företag. Dom menar att föregets kunder är publik, erbjudandet är en föreställning, 

det dagliga arbetet är teater, att olika verksamhetsprocesser är manus och att 

företagets strategi är dramat. Har man det perspektivet så blir upplevelse ett 

fundament i företagets dagliga arbete, menar Pine och Gilmores bok (1999) som 

anses vara en grundbok i ämnet.  

 

Men hur relatera upplevelseekonomin till denna uppsats?  

Öckerö Resort, som uppsatsen har sitt fokus på, är ett resort som hoppas kunna 

öppna portarna 2012. Det är ett familjeföretag som i 4 år kämpat för att få resorten 

öppnad. Planer finns på att personal ska anställas då resorten ska i framtiden kunna 

ta emot drygt 100 kunder. Hela familjens 4 medlemmar är aktiva i arbetet att starta 

Öckerö Resort men huvudaktörerna är Bertil Berntsson är dottern Sofia Börjesson. I 

skrivande stund arbetar Sofia för att finslipa affärsplanen medan Bertil jobbar med 

markfrågan, medan de övriga medlemmarna ägnar sig åt andra saker. 

 

"På en ö i Göteborgs skärgård vill Öckerö Resort öka gästens välbefinnande genom 

att inspireras av det som karaktäriserar det skandinaviska.” Detta är den affärsidé 

som Öckerö Resort jobbar efter. Planen är att Öckerö Resort ska bestå av både 

hotellverksamhet och andelslägenheter vilket ska locka olika segment av kunder som 

vill njuta av det skandinaviska spektrat. Bland annat vill de utnyttja förändringen i det 

svenska klimatet så kunden verkligen får åtnjuta skillnaderna och skönheterna 

mellan de fyra årstiderna.  

 

Genom att tillhandahålla lokaler för konferenser, restauranger och andra aktiviteter 

vill Öckerö Resort ge ett stort utbud av upplevelser för deras kunder. Fortfarande 

finns frågetecken kring vad som skall erbjudas, men närheten till havet och båtlivet 

vill de dra nytta av.  

 

Mycket är fortfarande osäkert och därmed finns möjligheten att förändra och påverka 

företagets medvetande inom uek. Familjen gav mig fria händer gällande ingång och 

fokus vilket senare blev uppskattat då jag presenterade Värdskap, Storytelling och 

Upplevelseekonomi som huvudmomentet. Deras reaktion var positiv och de medgav 
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att de resultat jag skulle komma fram till skulle påverka deras framtida utveckling. 

Familjen befinner sig i ett skede där mycket kan hända. Finansiering söks för själva 

bygget och potentiella kunder charmas för att köpa in sig i andelslägenheterna. Vad 

kan då vara bättre än att locka med ett brett utbud av upplevelser? Genom att ha en 

genomarbetad plan på hur upplevelser ska genomsyra verksamheten via storytelling 

och värdskap ges ett självsäkert intryck som kan förmedlas till potentiella kunder.  

 

1.2 Problemformulering 

Öckerö Resort är ett familjeföretag som ska öppna en resort 2 mil väster om 

Göteborg på en ö i Kattegatt. Familjeföretaget har erfarenhet av hotellbranschen men 

konkurrensen av hotell och resorts i och runt Göteborg är stor. Frågan är då hur man 

som nyetablerat företag ska lyckas i resortbranschen. Min frågeställning är hur ett 

nyetablerat företag kan hjälpas genom ett fokus på hur man ska skapa upplevelser 

för kunden. Det hela mynnar ut i en upplevelseplan, ett namn som jag själv kommit 

på. Upplevelseplanen har många likheter med en affärsplan eller en marknadsplan, 

men då denna uppsats kommer fokusera på upplevelser, föll det sig naturligt att det 

skulle heta upplevelseplan. En upplevelseplan jobbar med olika åtgärder som i 

slutskedet alltid ska stimulera upplevelsen i kundmötet. Den är mer ofullständig 

jämfört med en affärsplan och marknadsplan men ger upplevelseområdet det 

utrymme de förtjänar. Mer konkret blir min problemformulering: 

 

Hur kan det koncept framtaget från Storytelling, Värdskap och Upplevelseekonomi 

användas framgångsrikt av Öckerö Resort för att gynnsamt presentera sig på 

marknaden.  

 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa studien till att arbeta med tre begrepp som jag anser är 

grundläggande för ett resort som vill arbeta med upplevelseekonomi i dagens 

samhälle. Genom att fokusera sina resurser på värdskap och storytelling byggs en 

bra grund för att sedan arbeta med upplevelsekonomi.  Jag väljer därmed bort andra 

områden som är viktiga för ett företag som ska in på en marknad av detta slag, men 

anser att storytelling, värdskap och upplevelseekonomi är centrala och relevanta för 

att kunna tillfredsställa kundens behov. Möjliga åtgärder inom markandsföring, så 

som segmentering och differentiering etc, och den företagsekonomiska aspekten, så 
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som finansiering och ekonomiska styrverktyg, väljer jag således bort för att istället 

kunna hålla en klar röd tråd genom hela uppsatsen. Genom denna avgränsning 

kommer begrepp som Öckerö Resort inte är väl bekanta med tas upp och sedan 

överföras praktiskt till deras verksamhet. De begrepp som jag väljer bort är sådana 

som Öckerö Resort har god koll på och som de redan arbetat med.  

 

Storytelling handlar om att bygga in storys i företaget för att skapa intresse och 

sedan skapa mervärde för kunden.2 Värdskap syftar till hur medarbetarna (i 

fortsättning kallad värdar) ska agera i interaktion med kunden. Vad är viktigt att tänka 

på, vad vill kunden höra och hur påverkar detta möte kundens slutgiltiga upplevelse 

är frågor som är viktiga. Upplevelsebegreppet har en större spännvidd och innehåller 

därför många olika begrepp som är viktiga för ett resort. Upplevelserummet handlar 

om den fysiska miljön, vad det består av och hur det påverkar kunden? Hur kan man 

definiera en upplevelse och vilka upplevelser behöver man tillhandahålla för att 

kunden ska bli nöjd? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa en upplevelseplan för det nystartade Öckerö Resort. Jag vill 

genom exempel från den teori och empiri jag valt komma fram till konkreta förslag till 

hur en upplevelseplan kan se ut. Resultatet kommer att mynna ut i de uppslag som 

jag kommer fram till i det avslutande kapitlet upplevelseplan. Dessa förslag kommer 

att kunna grupperas in i storytelling, värdskap och upplevelseekonomi. Kontentan av 

kommande upplevelseplan ska kunna överföras till andra företag i liknande situation 

vad gäller organisationsform, ekonomiska muskler och erfarenhet. Mer konkret blir 

syften för denna kandidatuppsats: 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån situationen Öckerö Resort befinner sig i att 

framställa en upplevelseplan, men fokus på Storytelling, Värdskap och 

Upplevelsekonomi som kan vara till hjälp i första kontakten med kunden.  

 

 

 

                                                 
2
Heijbel (2010) 



 

5 

 

 

2. Metod 

 

I följande kapitel kommer jag att förklara vilken metod, struktur och tillvägagångssätt 

jag valt. Då denna uppsats förhoppningsvis har en påtaglig kreativ ansats avslutas 

kapitlet med en diskussion om kritik till de metoder, teorier och den empiri jag valt. 

Jag är medveten att uppsatsen kunde ha tagit en annorlunda riktning om jag gjort 

andra val i arbetet kring information och metod. 

 

2.1 Metodologisk utgångspunkt 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två varianter av 

forskningsmetoder, kvantitativ metod och kvalitativ metod.  

Närhet och sensitivitet sammankopplas ofta till den kvalitativa metoden, då 

förhållandet till informationskällan är intimt. Genom att forskaren arbetar tillsammans 

med informatören fastställs inte vilken sorts information som hämtas vilket betyder att 

man är sensitiv för informationens verklighetsuppfattning. Exempel på kvalitativa 

metoder är observationer, som föredras då fenomen ska undersökas i sitt naturliga 

tillstånd. Den andra metoden är intervjun, där det är tänkt att intervjuaren inte ska 

styra samtalet så mycket utan hellre låta diskussionen flöda fritt, så kallad 

ostrukturerad intervju. Detta för att få fram så mycket information som möjligt, enligt 

Halvorsen (1992). 

 

Använder man sig av en kvantitativ metod förknippas det ofta med distans mellan 

forskaren och informationen. Den information som forskaren söker är också den han 

erhåller. En kvantitativ metod förknippas också med ett större urval av information 

och en högre neutralitet och kontroll. Exempel på kvantitativa metoder är 

standardiserade intervjuer och enkäter med frågeformulär. Men en kombination av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder är något som ofta eftersträvas. Denna 

kombination kallas för metodtriangulering, Halvorsen (1992) 

 

Kvalitativ metod är den metod jag använt mig av i den här uppsatsen. Genom 

telefonsamtal till familjemedlemmarna har jag fått tag i lite information, dock inte den 

jag hade hoppats på. Jag har försökt hålla intervjun öppen så den information 
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familjemedlemmarna besuttit kommit fram, även om jag ibland fått förklara mig vad 

jag menat. Men uppsatsen bygger kanske än mer på den sekundärdata jag funnit 

och använt mig av i empirin. Jag har valt tre företag som fungerar som 

inspirationskällor till den avslutande upplevelseplanen.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att den traditionella uppsatsstrukturen med problem, metod och resultat. 

Denna struktur gör det lätt att följa med, den har sina kronologiska följd och slutligen 

mynnar ut i resultatet (i den här uppsatsen upplevelseplanen). Uppsatsens fokus 

ligger i verkligheten, i och med arbetet med Öckerö Resort och framtagandet av en 

upplevelseplan. Men för att komma fram till upplevelseplanen har jag i teorin tagit 

hjälp av sekundärdata, det vill säga information som redan är insamlad. 

Standardverket The Experience Economy anses vara en grundbok i ämnet 

upplevelseekonomi, vilket ha gjort att många teorier och modeller gällande uek 

härstammar därifrån. 

 

Innan den teoretiska referensramen finns i följande ordning en sammanfattning, 

innehållsförteckning, en inledning och ett metodavsnitt. 

 

I sammanfattningen ska läsaren snabbt kunna skapa sig en överblick över vad 

uppsatsen handlar om, och även få ta del av resultatet. Inledningens syfte är att ge 

nödvändig information till läsaren, i form av bakgrund till ämnet men också vad som 

är syftet med uppsatsen. Metodavsnittet ska ge svar på hur jag valt att strukturera 

upp uppsatsen men också visa att kritik kan riktas mot de val jag gjort under 

uppsatsens gång.   

 

Empirin kunde inte byggas på den information familjen Börjesson gav i intervjuerna, 

då verksamheten inte är så långt framskriden. Dock har jag tagit inputen från 

intervjuerna i beaktning, och haft det som utgångspunkt för att få en anknytning till 

Öckerö Resort. Jag har i stället valt att använda sekundär empiri i form av tre företag 

jag anser är goda exempel för de tre områdena jag valt att bygga uppsatsen på, 

Storytelling, Värdskap och Upplevelseekonomi. En kortare presentation görs av 

respektive företag följt av det jag anser kan vara till användning för den avslutande 

upplevelseplanen. De företag jag valt är de amerikanska internetföretaget Google, 
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Hotellet Island Hotel, Cedar Key, Florida och det svenska vandrarhemmet Jumbo 

Stay beläget på Arlanda. Att välja Google kan anses vara konstigt, då den ska 

jämföras och härledas till Öckerö Resort. Men den företagskultur och organisation 

Google har ger starka tecken på det goda värdskapet. Därför valde jag Google. Att 

välja Island Hotel och JumboStay som huserar i samma bransch som Öckerö Resort 

förminskar kritiska röster, dock är inget av dem av samma karaktär som Öckerö 

Reosrt kommer att bli. Men tillsammans kan de bidra med olika perspektiv och 

lösningar på olika problem gällande Storytelling och Värdskap.  

 

Idéer till upplevelseplanen har under arbetets gång vuxit fram med utgångspunkt ur 

den teoretiska referensramen tillsammans med den sekundära empirin. Empirin 

ställs mot teorin och diskuteras sedan hur det ska gå att applicera på Öckerö Resort. 

Resultatet har sedan granskats av familjen Börjesson och omdömet var positivt. De 

var entusiastiska av det annorlunda perspektivet gällande Storytelling, Värdskap och 

Upplevelseekonomi. Senare som avslutande kommentar i upplevelseplanen kommer 

en mer fyllig kommentar om hur och vad de tänker arbeta med. 

 

2.3 Metoddiskussion 

I den metod jag valt finns de saker att diskutera, bland annat att valet av empiri. En 

kritisk röst kan tycka att ta upp tre företag som inte konkurrerar på företagets 

marknad är en smula märkligt. Men jag valde att fokusera på vad som skulle kunna 

gynna Öckerö Resort och gjorde då ett val. Att försöka skapa sig en egen identitet 

utifrån vad man själv är duktig på är viktigare än att veta vad konkurrenterna kan 

göra, anser jag. Det är bättre att försöka bli en bästa version av sig själv än en näst 

bästa versionen av en konkurrent.3  

 

Angående den teoretiska referensramen har jag försökt finna flera källor som påstår 

samma sak för att kontrollera informationen, alltså att söka intersubjektivitet. Men 

ibland har det var omöjligt och då har jag fått förlita mig på min kritiska förmåga. De 

intervjuer jag gjorde med Öckerö Resort kom inte till så stor användning. Istället för 

att välja sekundär empiri, som följd av den knapphändiga inputen, kunde man ha 

skapat frågeformulär och frågat invånarna i Göteborg vad de hade för önskan om 

                                                 
3
 Riddarstråle och Nordström (2004) 
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upplevelser. Jag valde dock det jag trodde skulle ge den bästa upplevelseplanen, i 

och med att jag anser det vara av större vikt att försöka lära av framgångsrecept. Att 

fråga Göteborgs invånare som inte är specifikt insatt i problematiken kring 

företagsstarter gällande strategier etc, skulle troligtvis inte ge uttömmande och 

användbara svar. Dessutom skulle själva utfrågningen av invånarna vara svår i och 

med att jag gjort uppsatsen på distans.  

 

 

3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera de teorier som ligger till grund för min 

upplevelseplan. Teorierna ska fungera som en tankemodell, en ram därifrån idéer 

och förslag kan hämtas. Teorierna hämtas i huvudsak från av Jan Gunnarssons Det 

goda Värdskapet, Lena Mossbergs Att skapa upplevelser och Pines och Gilmores 

The Experience Economy. Mossbergs bok är en försvenskad variant av Pines och 

Gilmores och är därför av intresse i själva skapandet av upplevelser. Gunnarssons 

bok är en genomarbetad bok kring värdskap och har använts som den grund där 

storytelling och upplevelseekonmi ska ta rot från.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: http://ic-pod.typepad.com/design_at_the_edge/images/2008/05/13/commoditization.jpg 

 

http://ic-pod.typepad.com/design_at_the_edge/images/2008/05/13/commoditization.jpg
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Pine och Gilmore (1999) menar att upplevelsen är det fjärde ekonomiska erbjudandet. 

Dess för innan har vi handelsvaror som handlar om vad som kallas ”det ursprungliga”, 

så som olika naturtillgångar. Sedan kommer varor som då har möjligheten att bli mer 

differentierade, vilket medför ett varumärke och ett pris som utgår från kostnader. 

Sedan kommer något som länge blandades ihop med upplevelser, nämligen tjänster. 

Tjänster handlar om något som man inte kan ta på som anpassas efter kundens 

efterfrågan. Upplevelser handlar om att använda produkter som rekvisita och tjänsten 

som scenen där upplevelsen konsumeras för att fängsla kunden.  

 

Som modellen visar så sker en allt större kundanpassning (customization) när det 

kommer till upplevelsestadiet. Kundanpassning innebär att producera i direkt 

avspegling till kunders önskan. Kundanpassning är alltså inte att tillhandahålla ett 

brett sortiment och ge kunder många olika möjligheter. Kunden vill ha det den vill ha 

menar Pine och Gilmore och kunden vill inte vara med om en lång beslutsprocess 

där många olika möjligheter finns.  

 

Genom att producera och tillhandahålla exakt det kunden vill ha, uppstår ingen 

kunduppoffring. Varje gång kunden frågar efter en specifik produkt eller tjänst och 

efterfrågan bara kan tillfredsställas delvis, förminskas den potentiella storleken på 

upplevelsen kunden skulle kunna erhålla. Frågar kunden ett antal gånger utan att 

exakt få vad den efterfrågar, lär sig kunden och anpassar sig till de låga 

förväntningarna. Detta är något som absolut inte är gynnsamt när en upplevelse ska 

skapas menar Pine och Gilmore (1999) 

 

3.1 Storytelling 

 

Storytelling handlar om att berätta en historia för kunden eller medarbetare for att 

förstärka/skapa upplevelsen. Detta kan göras genom sann eller fiktiv historia som 

antingen frekvent lanseras i marknadsföring eller fritt flödar från mun till mun mellan 

kunder. Tematisering kan också vara ett verktyg som ger kunden en bättre 

helhetsbild av företaget. Detta ska senare skapa mervärde är de tänkt. 
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Barbra Benjamin (2006) menar att storytelling är ett sätt att överföra kunskap från en 

storyteller till en annan. Det var ett sätt för människor att utbilda varandra och föra 

information och erfarenheter vidare. Allt eftersom, försvagades syftet med att berätta 

historier som informerar om händelser och kunskap. För människor idag handlar det 

mer om att definiera sin existens, säkerhetsställa och forma sin relation med 

omvärlden och hitta sin plats i kulturen och tillvaron. Storys för dagens människor 

fokuserar mer på att det ska gynna sin egen image framför att informera om 

händelser och kunskap.  

 

Storytelling kan användas som ett internt verktyg samtidigt som det kan användas 

externt i marknadsföringen. Intern storytelling handlar om att ledningen vill betona 

sina värderingar och förstärka företagets relationer till sin kultur. Här är det viktigt att 

storyn är sann för att kunna förmedla trovärdighet till sina medarbetare. Den kan 

också vara ett verktyg som hjälper till att motivera sin medarbetare och ge dem ett 

meningsfullt jobb. Extern storytelling refererar till storys som stärker varumärket och 

förmedlar en story som kunden tycker är intressant. Sanningshalten i storyn behöver 

i det här fallet inte vara vattentätt, men måste vara trovärdigt för ett gott resultat, 

menar Dennisdotter (2007)  

 

Heijbel (2010) menar att lika säkert finns storys inom företag som de finns inom 

familjen. Det gäller bara att plocka fram dem, och sedan använda storykapitalet. Det 

finns olika sorts storys som passar för olika ändamål. 

   

Storyn om post-it-lappen är en klassisk grundarberättelse. Det var nämligen så att 

man hade tänkt producera ett superlim, ett lim som skulle vara starkare än alla andra 

lim på marknaden. Men resultatet blev allt annat än ett superlim, det klibbade bara 

lite utan att man blev kladdig. Forskaren, som också sjöng i en kör, kom senare på 

att han kunde sätta lite ”klibb” på små papper så han lätt kunde se vad han skulle 

sjunga för något. Så där i kören stod han med små papper med lite ”klibb” som 

sedan blev post-it-lappar, skrivbordsmaterial som konsumeras i hela världen.    

 

Att ha en grundarberättelse eller liknande är viktigt och effektivt, men det finns även 

andra typer av storys. Att använda storys för att visa vem man är som organisation, 

hurdan företagets kultur är, har också genomslagskraft.  
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Vägtrafikinspektionen har en story om ett par som ska ut i skogen på en picknick. 

Kvinnan upptäcker ett hål i de nyköpta strumpbyxorna och säger till sin man som kör 

bilen ”är de inte för jäkligt, dom är ju nya å allt, kolla!”. Mannen släpper fokuset på 

vägen för att kika på frun strumpbyxorna. Han tappar kontrollen på bilen och det 

slungas från diken in i ett träd. Mannen dör på fläcken men kvinnan överlever och 

kunde berätta historien för vägtrafiksinspektionen. Detta är en story där vikten ligger i 

att förstå vad som kan orsaka olyckor och senare förbättra trafiksäkerheten. Men de 

är också en viktig story att berätta så allmänheten förstår vad de gör. 

 

Men storytelling kan också användas för att berätta om framtiden, så kallad 

storytelling i visionsarbetet. Denning (2005) menar att man antingen behöver en story 

som inte har hänt i företaget men som skulle kunna hända, eller en som redan har 

hänt och skulle kunna fungera som en språngbräda till framtiden. Att använda en 

story som ännu inte har skett i företaget kräver större storytellingkunskaper, alltså 

mer utvecklade kunskaper om hur man berättar en story. Dessa två storys är 

exempel som har som syfte att presentera framtiden. Det handlar dock lika mycket 

om att förmedla det till företagets kunder som att engagera och motivera 

medarbetarna.  

 

Tematisering kan användas istället för att berätta en story eller som komplement till 

storyn för att stärka upplevelsen. Ett klassisk exempel är Disneyland, som har sina 

karaktärer som tema för upplevelsen. 

Schmitt och Simonson (2009) menar att de finns nio olika perspektiv som kan ligga 

till grund för ett tema4: 

 

1. historia 

2. religion 

3. mode 

4. politik 

5. psykologi 

6. filosofi 

7. den fysiska världen 

                                                 
4
 Schmitt & Simonsson. (2009) 
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8. populär kultur 

9. konst 

 

Det som är gemensamt för dessa nio perspektiv är att om de tillsammans med 

upplevelsen är bra planerade stimulerar våra fem sinnen; smak, lukt, känsel, hörsel 

och synen på ett effektivt sätt. Det finns några principer som företaget bör uppfylla för 

att något av ovanstående teman ska vara framgångsrika. Temat bör kunna förändra 

kundens känsla för verkligheten genom att påverka upplevelsen i form av tid, plats 

och betydelse. Teman bör också kunna integrera tid, rum och betydelse så att 

kunden får en helhetsbild av temat. Den sista faktorn är att teman måste passa 

företagskulturen och verksamhetsområdet.  

 

3.2 Värdskap 

Enligt Jan Gunnarsson (2008) så är värdskap konsten att få folk att känna sig 

välkomna. Kravet på värden är att man ska kunna välkomna en kund på ett gott sätt, 

men då krävs också att man kan välkomna sig själv på ett gott sätt. Man ska 

välkomna varje ny dag med lust och känna att man trivs med det man gör för att 

kunna välkomna gästen korrekt.  Jan Gunnarsson: ”900´000 människor sitter på fel 

buss på väg till jobbet”5 och refererar till att många svenskar inte är nöjda med sitt 

jobb. De trivs inte med sin arbetssyssla och borde istället söka sig till ett nytt jobb. 

Dessa människor har inte förutsättning att bedriva gott värdskap. Det andra steget 

mot ett gott värdskap är att internt välkomna varandra i verksamheten. Har man en 

gemytlig stämning medarbetare emellan speglar det sedan av sig i mötet med 

kunden. Sammanfattningsvis ger ovanstående kriterier en bra grund för att bedriva 

det goda värdskapet till kunden. 

 

När man pratar om värdskap bör man försöka definiera och beskriva vad värdskap 

består av. Grunderna är enligt Jan Gunnarsson (2008) omtänksamhet, dialog, ansvar, 

kunskap, att tjäna och helheten..  

 

 

 

                                                 
5
 http://www.vardskapet.se/mediatv.asp/id/98/lid/47180 (2010-05-10) 

http://www.vardskapet.se/mediatv.asp/id/98/lid/47180
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Omtänksamhet 

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt. 

7:12, Bibel 2000).  

Citatet handlar om att omtänksamhet är något som varit centralt i många år, således 

även idag. I det goda värdskapet är det också centralt, då mötet mellan värd och 

kund är ett mänskligt möte. I både produkt- och tjänsteföretag är omtänksamhet 

viktigt, men i upplevelseföretag gör de sig ännu mer gällande. I upplevelseföretag är 

kundmötet det viktigaste då det är denna plats upplevelsen tar vid, därför är 

omtänksamheten en egenskap värden bör besitta.  

 

Dialog 

Att föra en dialog handlar i första hand om att kunna lyssna. Värden måste lyssna på 

vad kunden förmedlar, både oralt och kroppsspråksmässigt. Det gäller att vara trygg i 

sig själv och kunna förmedla lugn och stabilitet när en kund har en fundering. En god 

värd tar också till sig eventuell kritik, då kritik är ett verktyg som värden använder för 

att utvecklas. En grundregel för en god dialog är att värden tar kunden på allvar och 

behandlar den individuellt. Sedan finns tre vägar för att lösa eventuella 

funderingar/problem som kunden har. Det första alternativet är att värden går in i 

diskussionen med målet att förklara för kunden att den har fel. Den andra möjligheten 

är att värden försöker argumentera och övertyga kunden om att värden har rätt. Det 

sista alternativet är att värden försöker förstå sammanhanget och öppna för en dialog. 

 

Ansvar 

För att vara en bra värd ska du förstå vikten av att ta ansvar. Som värd bör du ta 

ansvar för vad du själv gör och tycker, samtidigt som du bör ta ansvar för 

organisationen i stort. Det som t ex händer i världen kan en värd inte alltid ta ansvar 

för, men att konstatera är något är dåligt och ställa sig på kundens sida brukar 

uppskattas, istället för att skylla ifrån sig eller verka likgiltig. 

 

Kunskap 

Kunskap handlar så mycket mer om den fundamentala kunskapen om den produkt, 

tjänst eller upplevelse företaget säljer. Kunskap handlar också om att bygga en 

företagskultur som ständigt lär sig, och således kan betjäna olika personer från olika 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Matteusevangeliet
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kulturer. Det handlar om att kunna förstå den kunskap kunden besitter och börja 

betjäna utifrån de förutsättningarna. Nyfikenhet för värden leder till kunskap. 

 

Att tjäna 

Att tjäna handlar om att värden finns till för att hjälpa kunden. Värdens uppgift är att 

sätta sig in i kundens situation för att senare underlätta för henne. Personen 

använder sitt sunda förnuft och sina erfarenheter från liknade situationer för att 

betjäna kunden.  

 

Helheten  

När kunden möter företaget ser kunden många olika delar, och det gäller att värden 

tillsammans med andra faktorer ger ett gott intryck. Helheten är inte bara att värden 

tar emot en specifik kund, utan också andra medarbetare, produkter och företaget i 

stort. Exempel på delar av en helhet är om kunden måste ta bilen till företaget och 

sedan ställa bilen på en parkering, antingen är den gratis eller en parkering som 

kunden måste betala för. Ett annat exempel är om företaget befinner sig i ett land där 

vinter och snö finns, då höjs helhetsintrycket om företaget har skottat så kunden 

slipper plumsa fram. Men helheten kan också påverkas av framtoning i media eller 

samarbeten med leverantörer och distributörer mm. Det gäller att se företaget ur 

kundens perspektiv, och utforma in bild som gynnar företagets image. 

 

“The easiest way to turn a service into an experience is to provide poor service.”6 

 

Pine och Gilmore (1999) menar att det är enkelt att skapa en upplevelse som inte 

gynnar företaget. Men att skapa en upplevelse som gynnar företaget kräver arbete. 

Det största misstaget är att standardisera företagets interagerande aktioner med 

kunden. Varje gång kunden kommer i kontakt med företaget finns en möjlighet att 

skapa en positiv upplevelse.  

 

Kund-gap påverkar också utfallet av upplevelsen. Enligt Zeithaml (2006) finns det 4 

gap mellan kund och företag som bör utraderas för att kunden ska uppfatta det ska 

som en tillfredställd upplevelse. Att inte veta vad kunden förväntar sig är ett gap, 

                                                 
6
 Pine & Gilmore (1999) Page 34 
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likaså att inte matcha vad företaget lovat och vad de verkligen levererar De andra två 

gapen har med hur och vad man har för struktur och standarder för service. 

 

Att inte veta vad kunden förväntar sig har med bla dålig marknadsundersökning och 

för dålig kommunikation mellan företag och kund att göra. Förväntningar kan bero på 

olika faktorer, antingen kan kunden ha fått rekommendationer från en bekant om att 

just det här hotellet är de bästa, även om de inte är så dyrt. Det kan också bara så att 

hotellet är väldigt dyrt och därför drar kunden slutsatsen att servicen alltid ska vara 

hög. Men det kan också vara tvärt om, eller att kunden förväntar sig god service men 

har överseende att servicen är sämre vid stressiga tider på dygnet eller året.   

 

Att inte prestera så bra som man lovat kan bero på många olika saker, men ofta 

handlar om att företaget lovar för mycket för att locka kunderna att konsumera. Även 

brist på en genomtänkt marknadsföringplan kan leda till att kunder uppfattar 

budskapen annorlunda än vad som var tänkt. I de fall där företaget har självservice 

är det viktigt att utbildning av kunden görs grundligt, annars matchar inte kundens 

förväntning med själva utfallet. Slutsatsen lyder att företaget ska försöka förminska 

och tillintetgöra gapen.  

 

3.3 Upplevelseekonomi 

 

Vi kan definiera en upplevelse utifrån typ av deltagande menar Mossberg (2003). 

Deltagande kan delas upp i tre olika kategorier. Vi har en mental närvaro, som kan 

exemplifieras vid tv-tittande. Fysisk närvaro innebär att du måste vara där 

upplevelsen utspelas, t ex att gå på bio. Och den tredje och sista är en blandning av 

mental och fysiskt deltagande men även att kunden är delaktig och medproducerar. 

Exempel kan vara körsång, då du måste vara på plats, men också hänga med på 

vilken sång och ton som ska tas, samt att sjunga själva sången. 

 

Den andra kategorin av upplevelsen kan tituleras som absorbering eller uppslukning 

som illustreras i modellen nedan. Mossberg (2003) menar att absorbering handlar 

om att kunden passivt absorberas in i upplevelsen. Således går upplevelsen in i 

kunden som kan exemplifieras med tv-tittning. Uppslukning handlar om kunden går in 
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i/uppslukas av upplevelsen, som kan exemplifieras med ett barn som spelar dataspel 

som varken hör eller ser någonting annat än just spelet i datorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa:       http://www.managingchange.com/masscust/4realms.gif 

 

Det som kännetecknar utbildnings- och eskapismdelarna är att kunden vill delta, vill 

lära sig eller vill aktivera sig, kunden är en medproducent. Genom att kunden är 

delaktig så påverkar de resultatet antingen till de positiva eller till de negativa. De 

avgörande för att utbildning eller eskapism blir av är att kundens input i form aktivt 

deltagande och köp. 

 

Underhållning och estetik är däremot inte beroende av att kundens köp och 

engagemang, de tillhandahålls ändå. Kunden kan i dessa två fall inte påverka 

slutresultatet i någon större utsträckning då kunden vanligtvis inte är aktiv, något som 

den inte vill vara utan eftersträvar njutning framför fysisk ansträngning.    

 

I Csíkszentmihályi (1997) presenteras en teori om den ultimata upplevelsen utifrån 

utmaning och skicklighet. Han menar att det måste finnas en balans mellan utmaning 

och skicklighet för annars kan det leda till att kunden känner ängslan, apati eller 

avkoppling. Ängslan uppstår när utmaningen är för stor jämfört med den egna 

skickligheten, exempel kan vara om personen nyligen fått jobb eller när studenten 

har en svår tentamen som väntar. Apati uppstår när varken utmaning eller skicklighet 

http://www.managingchange.com/masscust/4realms.gif
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är stor, som t ex tv-tittande. Avkoppling sker då skickligheten är stor och utmaningen 

liten. Den optimala upplevelsen sker då skickligheten är jämbördig med utmaningen. 

Den optimala upplevelsen är dock högst individuell, för en person med låg skicklighet 

kan känna total tillfredsställelse då den provar på en utmaning som är i balans med 

hennes skicklighet. På samma sätt händer när en person provar på en upplevelse 

som är väldigt utmanande men kunden besitter skickligheten för att upplevelsen ska 

klassas som optimal, denna del av Csíkszentmihályis modell kallas 

favoritsysselsättning.  

 

Vad som också påverkar hur upplevelsen värderas av kunden är upplevelserummet. 

Upplevelserummet presenteras av Mossberg (2003) som den fysiska plats där 

upplevelsen produceras, levereras och konsumeras. Interiören i rummet dit kunden 

kommer har stor betydelse. Design, färger, ljus och ljud mm avspeglar vilken 

målgrupp som företaget eftersöker. Även andra kunder och hur personalen agerar 

mellan varandra påverkar.  

 

Man kan bryta ner ett upplevelserum till två varienter, antingen ett permanent 

upplevelserum eller ett icke permanent upplevelserum. Permanenta upplevelserum 

kan vara teatrar, sportarenor, folkparker, museer, bigrafer, hotell, konserthus osv då 

själva platsen medverkar till slutgiltiga upplevelsen. Ett hotell med unik arkitektur som 

matchar själva erbjudandet kan leda till en bättre slutgiltig upplevelse för kunden, 

som t ex lyxhotellet Burj Al Arab i Dubai. Hotellet är placerat ute i vattnet på en 

konstgjord ö och mäter ca 200 meter.  Kunderna som väjer detta hotell lägger vikt på 

upplevelsen att få vistas i hotellet istället för funktionen att ha tak över huvudet för 

natten. 

 

De icke permanenta upplevelserummen existerar bara ett kort tag, exempel kan vara 

utställningshallar, evenemang men framförallt sportevenemang. Världsmästerskap i 

fotboll eller de olympiska spelen i OS är exempel på upplevelserum som är icke 

permanenta.  

 

Kundens interaktion i upplevelserummet sker inte bara mellan värden. Andra kunder 

och hur personalen interagerar med varandra påverkar som tidigare konstaterat. 

Personal på en finare restaurang och personal på en sportbar har troligtvis skilt 
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språkbruk då de bör ha ett anpassat språk efter kunden. Helheten är viktig och allt 

kunden ser och hör påverkar slutresultatet. Hur andra kunder beter sig påverkar 

också i allra högsta grad. Ta exemplet då ett par ska ut och äta mat en fredagskväll. 

Det första dom möter i restaurangen är ett stort sällskap som druckit och fortfarande 

dricker alldeles för mycket alkohol. De väsnas för mycket för att paret ska få njuta av 

en mysig måltid och paret går således vidare.  

 

Pine och Gilmore (1999) har som grundtes i sin bok att företaget är en scen och 

arbetet de utför är en teater. Alltså allt som kunden ser när de är i upplevelserummet 

påverkar dennes uppfattning. Allt är en teater och värden spelar en roll. Därför bör 

medarbetarna inte vara sig själv utan gå in i rollen och alltid göra sitt bästa.  

 

 

4. Empiri 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera det empiriska materialet. I och med att 

Öckerö Resort bara är i startgroparna har jag valt att använda sekundär empir i form 

av tydliga uek exempel. Tre företag kommer nedan att presenteras med syfte att de 

ska fungera som inspirationskällor till upplevelseplanen. Först ut kommer Island 

Hotel, Cedar Key, Florida presenteras med fokus på hur de arbetar med storytelling. 

Som andra företag presenteras Goggle för deras värdskap. Sist ut presenteras 

Jumbo Stay vandrarhem på Arlanda för deras upplevelseekonomi.  

 

4.1 Island Hotel, Cedar Key, Florida 

Cedar Key är det området där Island Hotel är beläget och är känd för tre saker: 

Cedar Key Art Festival, fisk och skaldjursfestival och det speciella sätt människorna 

lever sina liv på där. Island Hotel byggdes år 1859 av snäckor tillsammans med ek 

för att klara av de kraftiga höstvindarna som havet orsakar. Och genom alla år har 

fasaden klarat av diverse stormar och naturkatastrofer, men samtidigt syns det tydligt 

att 150 år har satt sina spår. Golven är ojämna och slitna, men Island Hotel behåller 

golven som de är, för att stärka upplevelsen att Island Hotel har en lång historia 

bakom sig. 
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Island Hotel är national registrerat som en viktigt historisk byggnad och det finns 

mycket historia som styrker de påståendet. Det välkända ”Bed and Breakfast” i 

Florida byggdes för ett annat syfte än just att ta emot gäster. I fastighetens 

begynnelse var det ett postkontor och en mataffär. Men mycket av historian som 

skrevs under de olika epokerna har bevarats. Island Hotel delar upp historian om 

hotellet i sju olika epoker som genomsyrar verksamheten än idag: 

 

- In The Beginning (1859-1865) 

- Good Times (1865-1895) 

- Bad Times (1896-1945) 

- Now Eat Those Vegetables (1846-1973) 

- Margaritaville (1973-1991) 

- Recent History (1992-2001) 

- The Intermission and A New Era (2002- Present) 

 

Grundarhistorien handlar om att hur hotellet skulle byggas för att klara av de tuffa 

klimatet, men även om de olika komplikationer som ägaren Major John Parsons 

mötte. I början var det inte ett hotell utan en mataffär. Men under inbördeskriget 

brändes alla byggnader som inte var till nytta för trupperna, men de platser där 

soldaterna kunde sova och äta brändes inte ner.  Att denna mataffär var stor gjorde 

att ”Island Hotel” både kunde nära soldaterna men också ge dem tak över huvudena. 

Efter kriget fortsatte butiken att blomstra men allt som åren gick började ”Island 

Hotel” ta emot gäster, och en av de första gästerna var presidenten Grover Clevland. 

Av hotellets 10 gästrum så har ett rum dedikerats till presidentens ära. I övrigt är alla 

rum olika, med någon händelse i fokus. Men något som är gemensamt är att ingen 

av rummen har varken tv eller telefon, för att skapa en dåtida autentisk känsla. 

 

Mycket har hänt från starten och fram till nu, och de har satt sina spår i Hotellets olika 

delar. Delar av restaurangen, målningar och ett piano från förr finns kvar för att 

förmedla historian. Men det fokuseras inte bara på dåtiden. År 2004 fick Island Hotel 

nya ägare som fått fart på verksamheten igen efter några år på dekis. Ägarna har 

gett hotellet ett ansiktslyft men ändå bibehållit stommen som är så viktig för hotellet. 

http://www.islandhotel-cedarkey.com/history.html
http://www.islandhotel-cedarkey.com/history1.html
http://www.islandhotel-cedarkey.com/history2.html
http://www.islandhotel-cedarkey.com/history3.html
http://www.islandhotel-cedarkey.com/history4.html
http://www.islandhotel-cedarkey.com/history5.html
http://www.islandhotel-cedarkey.com/present.html
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Nu hoppas de att tillsammans med nya gäster skriva historia. Fortfarande finns ingen 

tv eller telefon i rummen och genom att jobba för att Island Hotel ska vara en plats att 

koppla av på kan dom mycket väl lyckas. 7 

 

4.2 Google 

Det internationellt kända företaget Google har sitt säte i Califonia, USA och hade 

2009 drygt 21000 anställda. 1998 grundade Larry Page och Sergey Brin Google och 

har sedan dess vuxit enormt. Deras största konkurrenter genom åren har varit Alta 

Vista, Exite, Yahoo, Bing och MSN men anses nu vara ohotad etta vad gäller kvalité 

och användare till sin söktjänst på internet. Det är inte bara det största företaget inom 

Internet, utan besitter världens värdefullasta varumärke, före bland annat Apple och 

Coca Cola. 8 

 

Konturenlig utveckling av befintliga produkter och tjänster har gjort Google till ett 

framgångsrikt företag. Hur de år efter år kunnat lega i framkant av utvecklingen av 

internet kan härledas till deras företagskultur. Hos Google finns det 10 kärnvärden de 

jobbar efter. Ett urval är dessa fyra: 

 

- Vi vill arbeta med bra folk,  

- Att arbeta på Google är roligt,  

- Var aktivt involverad, du är Google 

- Google bryr sig om sina närmaste, personal och samhälle. 

 

Jenny Saiger i Santa Monica pratar om hur hon och några arbetskamrater ville 

förändra g-mail. Hon använde det mycket och ville verkligen ha några extra 

applikationer i programmet, och därför frågade dem om de kunde lägga till dessa 

applikationer till chefen för g-mail. Svaret det fick var positivt, gruppen som arbetade 

med utvecklingen av g-mail tog gärna emot förslagen och sedan implementeras dom 

i verkligheten. 9 

 

                                                 
7
 http://www.islandhotel-cedarkey.com/ (2010-05-19) 

8
 http://www.dn.se/ekonomi/inget-varumarke-slar-google-1.1084660 (2010-05-09) 

9
 Jarvis (2009) 

http://www.islandhotel-cedarkey.com/
http://www.dn.se/ekonomi/inget-varumarke-slar-google-1.1084660
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Google ser verkligen sina medarbetare som den största tillgången i företaget, och 

försöker därför göra Google till en attraktiv arbetsplats. 20% regeln som införts 

betyder att ingenjörerna får göra vad det vill under 20% av deras arbetstid, vilket 

betyder att Google litar på sina medarbetare.  

 

Det Jenny Saiger i nämnda exempel gjorde var att hon disponerade sina 20% till 

något hon ville göra. Hon arbetade inte med att utveckla g-mail, men i företaget så 

har man ett gott arbetsklimat och tar gärna emot förslag från övriga. Bland annat för 

att på Google jobbar bra folk. 10 

 

Biljardbord, restaurang, tvättstuga, cyklar, café, dagis och volleybollplan är något 

som företaget erbjuder sina anställda. Att t ex erbjuda medarbetarna som har barn 

ett dagis gör Google för att de vill visa på omtänksamhet.  

 

4.3 Jumbo Stay 

10 minuters gångväg från terminalerna på Arlanda hittar vi det nybyggda 

hotellet/vandrarhemmet Jumbo Stay. 2006 köptes de flygplansvraket och ett år 

senare accepterade Sigtuna kommun bygglov, och då satte man igång med att 

transformera det gamla flygplanet till något som skulle uppfylla de krav ett boende 

ställer. Även om det ser ut som ett flygplan utanpå och inuti så följer flygplanet 

reglerna för klimatanpassning, isolering och övrig standard som gäller för byggnader. 

2008 var flygplanet klart och placerades vid ingången till Arlanda, färdig att ta emot 

gäster.  

 

Jumbo Stay erbjuder många olika rum, från en säng i ett 4-bäddsrum för 350 kr till 

Cockpit sviten för 3300 kr. Rummen är olika utrustade beroende på standard. 

Gemensamt för alla rum är att de har kvar bagageutrymmet i takhöjd. Till frukost kan 

man ta de av Jumbo Stays frukostlåda, till utseende exakt den låda du får på ett 

riktigt flygplan. Den serveras av en medarbetare utklädd till flygvärdinna/flygvärd. Till 

middag kan du få en likadan låda men då med varm mat. 

Ett café finns också tillgängligt, både för vandrarhemmets gäster och de som bara vill 

ta del av upplevelsen att befinna sig i ett flygplan. 11 

                                                 
 
11

 http://www.jumbostay.se/DynPage.aspx?id=58283&mn1=4924 (2010-05-09) 

http://www.jumbostay.se/DynPage.aspx?id=58283&mn1=4924
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Jumbo Stay har blivit nominerade till ett antal olika priser, bland annat för unik miljö 

och för bästa hotell. Tomas Cassel, marknadsföringsansvarig för Arlanda flygplats, 

säger att människor inte reser till en flygplats utan till den destination eller stad. Men 

han tror att Arlanda kan bli en destination, i och med Jumbo Stays verksamhet.12 

 

3.4 Summerande kommentar 

Vad dessa tre företag har gemensamt är att de är duktiga på vad de gör, och har 

karaktärsdrag som kan hänföras till Öckerö Resort. De har ingen direkt koppling till 

varandra, utan de olika särdragen som gör företagen framgångsrika har presenterats 

för att kunna användas av Öckerö Resort.  

 

 

5. Diskussion och Analys 

Här kommer jag att ställa teorin mot min sekundära empiri. Målet med diskussion är 

att utifrån syftet analysera om teorin har likheter med hur de tre företagen i 

verkligheten arbetar. Nyvunna iakttagelser ska sedan omförhandlas och föras vidare 

till upplevelseplanen för Öckerö Resort.  

 

5.1 Island Hotel (Storytelling) 

Att Storytelling kan användas både i företaget gentemot medarbetarna och gentemot 

kunderna kan både Dennisdotter (2007) och Heijbel (2010) fastställa. Island Hotel 

anväder sig av en påtaglig storytelling i båda fallen i och med sin sin långa och 

händelsrika historia och att de faktiskt använder sig av den. För det är en viktig 

skillnad mellan att ha storys att berätta och att faktiskt berätta dem.  Mycket finns att 

berätta för Island Hotel, och många berättelser tas till vara på. Dock fokuseras 

mycket på det förflutna, med skaparberättelsen som främsta fokus som handlar om 

hur mataffären förvandlades efter infördeskriget till ett hotell.  

 

Denning (2005) pratar om att storytelling också bör finnas med i en visionsarbetet. 

Att det handlar om att förmedla ett tillstånd eller hur företaget ska uppfattas i 

framtiden till kunderna men också för medarbetarna. Island Hotel fokuserar inte på 

                                                 
12

 http://www.youtube.com/watch?v=736qWts7g8g&feature=player_embedded#! (2010-05-09) 

http://www.youtube.com/watch?v=736qWts7g8g&feature=player_embedded
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storytelling i visionsarbetet, men har dock en omfattande och väl bevarad historia och 

därför många storys att berätta. Men genom att arbeta fram en story som ska 

fungera som något att sträva efter, något att associeras med kan hjälpa företaget att 

skapa en större upplevelse.   

 

Schmitt och Simonson (2009) pratar om tematisering som ett verktyg för att skapa en 

helhetsbild och bidra till upplevelsen. Och på sätt och vis använder sig Island Hotel 

sig av ett historiskt tema i och med att ofta bygger på vad som har hänt. Detta skapar 

också en känsla att man förflyttas i tiden, någon som ett tema också ska uppfylla för 

att utnyttjas rätt.  

 

5.2 Google (Värdskap) 

Min huvudkälla för vad värdskap är, kommer från Gunnarsson (2009) och hur han 

definierar ”det goda värdskapet”. Han ger 6 olika kriterier för vad som innefattas i det 

goda värdskapet och jag anser att Google uppfyller 4 av dem. Ett kriterium som 

uppfylls är dialog som konkretiseras med va aktivt involverad, du är Google. Google 

säger också att de vill arbeta med bra folk vilket refererar till kunskap, men också 

ansvar. Google bryr sig om både personal och samhälle som tydligt kan härledas till 

omtänksamhet. 13 

 

Google är i och för sig inte ett företag som direkt håller på med kundmöten och 

service av den arten ett hotell tillhandahåller. Men hur de arbetar inom företaget för 

att nå resultat tolkar jag som gott värdskap, som också kan hänföras till en 

hotellverksamhet.  

 

Att arbeta på Google har kräver sin ansträngning, men också att du trivs med vad du 

gör. Då Google bara anställer dem som verkligen brinner för vad de gör, visar att 

ledarskapet tar ansvar som sedan förmedlas vidare till medarbetarna. Ledningen 

kräver ansvar, att om en medarbetare har en idé så är dennes skyldighet att 

förverkliga den. Det görs ofta genom att du arbetar i en grupp och för dialoger med 

andra personer med inom andra ämnesområden. Detta tyder på att det finns en 

prestigelös attityd och dialog mellan de olika arbetarna på företaget.  

                                                 
13

 Javris (2009) 
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Gunnarsson (2009) pratar också om att det är viktig att trivas med det jobb man har, 

att kunna välkomna sig själv, för att sedan kunna välkomna medarbetarna och i 

slutskedet kunderna. Genom att kärnvärdet ”det ska vara kul att arbeta på Google” 

förverkligas de kriteriet. Ett annat kärnvärde förverkligar kriteriet kunskap, nämligen 

att ”Google vill arbeta med bra folk”. Omtänksamhet är något Google stravar efter att 

förknippas med, ett bevis på det är att de erbjuder dagisverksamhet för att underlätta 

för medarbetare som har barn. 

 

Med andra ord har Google ett gott värdskap i och med att de aktivt arbetar med att 

utbilda och anställa kunnigt folk, de arbetar i grupper och för framgångsrika dialoger, 

de tar ansvar både i anställningsfasen och i framförandet av nya idéer och ledningen 

visar tydlig omtänksamhet i form av dagisverksamhet etc.  

 

5.3 Jumbo Stay (Upplevelseekonomi) 

I empirin tog jag upp Jumbo Stay som ett utstickande exempel för 

upplevelseekonomin. Att bygga ett vandrarhem av ett pensionerat flygplan hör inte till 

vanligheten. Jumbo Stay har ett spännande permanent upplevelserum där de har 

alla möjligheter att få kunden att uppleva något annat än en vanliga. Utifrån Pines 

och Gilmors (1999) cirkelmodell om hur en upplevelse bör delas upp motsvarar 

Jumbo Stay den vänstra delen av cirkeln, underhållnings- och estetik delen. 

Visserligen hänvisar de till den nyfikne kunden att ta del av upplevelsen att vara i ett 

avdankad Jumbojet. Någon direkt tjänst där medarbetarna utbildar kunden finns inte.  

 

Att de fortfarande tillhandahåller matlådorna som man får på en flygning med ett 

riktigt plan är ett exempel på hur de tänker upplevelseekonomi. Dessa lådor serveras 

också av utklädd flygvärdinna, vilket tyder på ett att de använder både en produkt i 

maten och en tjänst i serveringen för att transformera det till en upplevelse. Pine och 

Gilmore (1999) menade att man använder produkt som rekvisita och tjänster som 

scen där upplevelsen ska upplevas.  

 

Både Csíkszentmihályi (1997) och Mossbergs (2003) högra del av cirkeln som 

definierar upplevelser är inte representerat i Jumbo Stays utbud. Det vill säga att de 

upplevelser där kunden måste vara delaktig är inte representerat hos Jumbo Stay. 
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Visserligen kan det vara svårt att engagera en kund när de handlar om 

vandrarhemsverksamhet, men genom att utnyttja jumbojetens möjligheter ännu mer 

kan det vara möjligt att göra kunden engagerad till en så kallad medproducent.   

 

5.4 Avslutande kommentar 

Efter att ha ställt teorin mot empirin ges en bra möjlighet att angripa 

upplevelseplanen. Likheter med presenterade modeller och med den inhämtade 

empirin kommer vara en grogrund för åtgärder i Öckerö Resorts upplevelseplan. 

Upplevelseplanen kommer att vara koncis och kort, både för att vara enkel att 

verklighetsställa och för att Öckerö Resort är ett litet företag som inte kan realisera 

allt för stora projekt.  

 

 

6. Upplevelseplan Öckerö Resort 

 

I den avslutande delen i denna uppsats hittar vi upplevelseplanen. Den motsvaras av 

resultatdelen i andra uppsatser. Tanken är att denna upplevelseplan ska vara 

konkret tillämpningsbar för Öckero Resort och fokusera på hur olika upplevelser kan 

utvecklas och tillämpas på berörda fall. Här nedan kommer jag, med utgångspunkt 

av den teori jag funnit relevant och den information jag tagit del av i empirin, 

presentera några åtgärder som kan appliceras i Öckero Resorts verksamhet. 

Åtgärderna är koncentrerade till de tre huvudbegreppen Storytelling, Värdskap och 

Upplevelseekonomi, och är koncist presenterade och få till antalet, för att bibehålla 

relevansen och i och med att Öckerö Resort är ett litet företag som inte kan 

genomföra många och stora förändringar så snabbt.  

 

6.1 Storytelling 

Öckero Resort befinner sig just nu i introduktionsstadiet i och med byggandet av 

själva resorten. Öckerö Resort har tänkt spendera pengar på marknadsföring men 

budgeten är liten och billiga alternativ eftersträvas. Vilka kanaler finns det som når ut 

till de tänkbara kunderna men samtidigt är billiga? Goda relationer med media är 

alltid en början till gratis publicitet. Men för att media ska vilja berätta om Öckerö 

Resort måste det vara av intresse för mediet. Att göra något helt nytt skapar såklart 
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intresse men vad Öckerö Resort planerar för är inte något helt nytt. Storytelling är 

dock något som kan skapa intresse, för båda gamla och nya idéer.  

 

Jag tänker mig en grundarstory som egentligen inte är något speciellt överdrivet men 

något som är sant och enkelt att ta till sig. I och med att Sofia Börjeson kommer att 

jobba och möta kunder, kommer säkerligen vädjan från kunder om att berätta mer 

om storyn. Är det överdrivet och falsk kommer Sofia inte att kunna berätta storyn på 

ett lika bra sätt, vilket skulle vara en katastrof. I Öckerö Resort historia hittills har det 

inte hänt så mycket i företaget, vilket gör det svårt att hitta storys värda at berätta och 

som någon skulle vilja lyssna på. Därför är det här en story jag tänker mig skulle 

kunna möta kunden i ateljén, som kan leda in kunden i rätt stämning och känsla: 

 

”För ett antal år sedan kommer Sofia till en ö, hon ser sig runt, förförs och kärlek 

uppstår. Hon tänker att fler borde få uppleva denna plats, tanken gick till familjen och 

hon böjande redan planera nästa helgs utflykt med familjen.  

Familjen Börjesson kommer dit och känner, wow! Vilket ställe! Fler borde få komma 

hit för att uppleva detta, tänker familjen. Och då var idén om Öckerö Resort kläckt. 

Nu kommer kunder hit från Göteborg, övriga Sverige och övriga världen och tänker, 

hit borde fler komma för att få uppleva.” 

 

Öckerö Resort kan också använda storytelling i andra sammanhang.  

Som tidigare konstaterat ligger mycket i värdarnas händer. Att marknadsföra sina 

medarbetare som en stor tillgång är inte speciellt unikt men att marknadsföra dem 

med hjälp av en story är inte lika vanligt.  En story som hänt respektive medarbetare 

kan berättas vilket kan skapa större intresse än andra åtgärder, samtidigt som storyn 

symboliseras med företaget. 

 

Island Hotel i Florida har många påtagliga inslag av storytelling, dock mest vad som 

hänt i det förflutna. Många gånger använder de sig av rekvisita i hotellet som bärare 

av storys vilket ger en intryck av genuinitet. Genom att välja rätt rekvisita till Öckerö 

Resort kan det hjälpa till att skapa intryck och att få kunden att känna att de förflyttas 

i tid och rum. Det Öckerö Resort bör göra, såhär i introduktionsfasen men också i 

fortsättningen, är att uppmuntra kunderna att beskriva deras vistelse på resorten med 
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någon händelse på hemsidans gästbok. Detta är ett sätt att få kunden att 

rekommendera Öckerö till nya kunder, vilket också kallas mun till mun metoden.  

 

Sammanfattning: 

- En grundarberättelse som indikerar att plasten är perfekt för upplevelser, man har 

kontakt med naturen och det skandinaviska. 

- Använd storytelling för att marknadsföra medarbetarna.  

- Uppmuntra storyberättande via gästboken på hemsidan. 

 

 

6.2 Värdskap 

Öckerö Resort består i dagsläget bara av familjen Börjesson. Som tidigare nämnts 

har de planer att utöka personalstyrkan och då är det vikigt att anställa rätt folk. Rätt 

folk är alltid relativt, men i en resort som denna tycker jag det är viktigt att flexibla 

lagspelare eftersöks, som har karaktär och är duktiga på att lyssna. Att medarbetarna 

har karaktär syftar till att kunder vill höra storys från någon som verkligen tar sin roll 

på allvar och kan förmedla en känsla. Lyssnar inte medarbetarna eller kan dom inte 

lätt anpassa sig till en grupp kommer de inte bli framgångsrika i mänskliga möten. 

 

Gunnarsson (2008) har försökt definiera det goda värdskapet och menar att det 

består av omtänksamhet, dialog, ansvar, kunskap, att tjäna och helheten. Har man 

alla dessa kriterier representerade hos en individ har den personen goda grunder att 

bedriva det goda värdskapet. Den personen välkomnar sig själv inför varje ny dag, 

vilket gör att den också kan välkomna sina medarbetare. Detta är en vital del som 

kan leda till det goda värdskapet enligt Gunnarsson (2008).  

 

Det är viktigt att rätt person är på rätt plats. Annars tillkommer många komplikationer 

som försvårar för det goda värdskapet, som tidigare nämnt. För Öckerö Resort är det 

inte bara viktigt att anställa rätt person utan att också att jobba fram en god stämning 

på jobbet. Detta kan göras genom att utbilda medarbetarna om vikten av de olika 

kriterierna. Jag anser att omtänksamhet, dialog och ansvar kan fungera som en 

grund för att lyckas i kundmötet.  Dock föreställer jag att nästan alla kriterier går ihop 

i varandra vilket gör själv definieringen av vad som är viktigast svårt.  
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Att tjäna, som är ett av kriterierna för det goda värdskapet, handlar om att hjälpa 

kunden med eventuella problem eller förfrågningar. Därför menar jag att om kunden 

frågar om något som inte rör Öckerö Resorts verksamhet ska värden göra allt för att 

svara på frågan. Det kan till exempel handla om att värden måste ringa ett samtal 

eller leta på Internet. Jag menar också att värden på Öckerö Resort ska 

rekommendera andra hotell om Öckerö Resort inte kan tillfredsställa kundens 

efterfråga. Detta för att kunden själv enkelt kan finna vilket hotell de ska välja nästa 

gång med hjälp av internet etc, och blir då besviken om servicen inte kommer från 

Öckerö Resort..  

 

Öckerö Resort ligger utanför Göteborg, därför behöver företaget hjälpa till med att 

informera hur man enklast kan komma till anläggningen. Öckerö Resort har en 

påbörjad hemsida och bör där skriva noggrant hur man tar sig till anläggningen från 

olika startstäder. 14 Allt för att förenkla för kunden, kanske ska man ta kort på kända 

ställen som kunden passerar på vägen till Öckerö Resort för att underlätta och ta bort 

eventuella orosmoment. Värden ska också kunna berätta för kunden om vad som är 

värt att besöka på ön samt även tipsa om trevliga utflykter inom närområdet.  

 

Att Öckerö Resort är litet kan utnyttjas, flexibiliteten bör kunna vara hög och specifika 

önskemål från kunder borde kunna tillfredställas. Efterfrågar kunden något specifikt 

bör företaget ta det på största allvar och försöka tillfredställa efterfrågan. Varje gång 

kunden inte får exakt det den vill ha förminskas dennes upplevelse vilket inte någon 

strävar efter. Sedan är det viktigt att Öckerö Resort levererar vad de lovar för att 

minska det fjärde kundgapet, enligt Zeithaml (2006). Detta gap tillsammans med det 

första, att inte veta vad kunden efterfrågar, anser jag vara de viktigaste. Dessa två 

kan undvikas genom att vara ödmjuk inför uppgiften och vara flexibel i kundmötena. 

Men också genom att skapa en stämning i företaget där dialog, omtänksamhet och 

ansvar eftersträvas. Känner en medarbetare att ett kundmöte inte var 

hundraprocentigt bör denna tillsammans med en annan medarbetare föra en dialog 

om eventuella förbättringar vilket båda medarbetarna utvecklas av. Google anser att 

personen är det viktigaste vilket de också tydliggör. De vill att medarbetarna 

förverkligar olika idéer som kan vara bra för företaget och har 20 %-regeln som 

                                                 
14

 http://www.bagenholm.net/ockero_resort/ 2010-05-26 

http://www.bagenholm.net/ockero_resort/
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möjliggör eventuella idéer utanför deras verksamhetsområde vilket jag anser vara en 

bra regel även för Ockerö Resort. 

 

Sammanfattning: 

- Anställ rätt person, någon som brinner för värdskap. Det leder till en god grund 

för det goda värdskapet. 

- Omtänksamhet, dialog och ansvar ska fungera som honnörsord i företaget.  

- Tjäna kunden innebär ibland att rekommendera sin konkurrent.  

- Jobba för att förminska kundgapen genom att medarbetare aktivt tar ansvar 

för eventuella förbättrande åtgärder. 

6.3 Upplevelse 

 

Öckerö Resort vill utnyttja det skandinaviska och de olika årstiderna. Det ska vara 

grunden för vad de erbjuder och tillhandahåller. Cirkelmodellen om hur man 

definierar upplevelser enligt Pine och Gilmore (1999) kommer leda till en bra balans 

av olika upplevelser. Att fylla alla fyra tårtbitarna med en upplevelse kan vara svårt 

för Öckerö Resort men bör eftersträvas. Att Öckerö Resort ligger på en ö och 

närheten till vattnet vill de utnyttja. Därför kan de erbjuda fisketurer och tillhandahålla 

alltifrån båt till bete, vilket kan vara ett exempel på eskapism. För att göra 

upplevelsen tillgänglig för alla måste finna olika svårighetsgrader. Detta för att 

förhindra att det som är väldigt skickliga på att fiska inte ska känna uttråkning eller 

tvärt om. Detta kan göras genom att tillhandahålla en bred utrustning från ett 

startpaket för nybörjare till avancerade prylar. Enligt Csíkszentmihályi (1997) vill man 

undvika apati, avkoppling och ängslan genom att balansera utmaning och skicklighet 

för kunden i upplevelsemomentet.   

 

Estetik för kunderna hos Öckerö Resort kan vara interiören i rummen. Med fokus på 

de fyra årstiderna något ganska typiskt för det skandinaviska klimatet, kan man nå 

goda resultat med tanke på kundens uppfattning.  

De bör skifta färger och eventuellt också vissa möbler efter årstiderna. På hösten bör 

det finnas extra filtar och stearinljus tillgängliga för gästerna, medan på sommaren 

bör man kanske använda tunnare täcken i sängarna.  Om Öckerö Resort ska 

tillhandahålla frukost på sängen, bör frukosten skifta lite efter årstiderna, kanske gröt, 

varm choklad och te under de kallare månaderna medan mer frukt, juice och ”kall 
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förtäring” på högsommaren. Maten bör vara snyggt placerad, för man äter inte ju inte 

bara med munnen, också med ögat.  

 

Underhållning kan skapas genom att låta kunderna låna mp3-spelare fyllda med 

ljudböcker eller med musik. Ljudböcker är något som ofta tar tid, men stannar 

kunderna över två dagar eller mer kan de hinna en bra bit in i historien. Dessa 

berättelser kan sedan avnjutas gåendes runt ön samtidigt som man tar del av den 

vackra naturen. 

 

Utbildning står inte Öckerö Resort för själv. De kommer dock att tillhandahålla lokaler 

för andra företag att hyra och på så sätt blir utbildningstårtbiten. Det är då viktigt att 

tillhandahålla alla olika tekniker som företag kan tänkas vara intresserade av.  Men 

Öckerö Resort kan också försöka tillhandahålla föreläsningar från kända personer 

som pratar om sina liv eller aktuella ämnen.  

 

JumboJet har som sagt ett annorlunda upplevelserum, något som är ett fundament 

för företaget. Som tankarna gått angående arkitekturen för Öckerö Resort är det inte 

något i stil med JumboJet. Det ska inte bli något annorlunda som sticker ut vilket kan 

tyckas vara lite tråkigt och onödigt. Visserligen har Öckerö Resort ett skandinaviskt 

tema vilket gör att arkitekturen inte kan bli så speciellt utstickande, men ändå tycker 

jag man ska utnyttja chansen att göra något som folk vill komma och uppleva.  

 

Upplevelserummet för Öckerö Resort är både hotellet och naturen. Det är ett 

permanent upplevelserum som spänner sig över många områden. Exempel på 

upplevelserum är ateljén, hotellrummen, andelslägenheterna, konferensrummen 

naturen där kunderna tar en promenad, havet där kunderna fiskar etc.  Alltså finns 

det möjligheter att på många olika håll påverka hur upplevelsen uppfattas av kunden. 

I ateljén bör utsmyckningen i så stor grad som möjligt förändras efter årstiderna, det 

kan t ex handla om att förändra färger, byta musikslinga, använda andra luktljus etc.  

Även hur värdarna är klädda påverkar, vilket leder till att deras kläder bör följa 

årstidernas skiftningar. Hotellrummen och konferensrummen bör som tidigare 

konstaterat förändras efter årstiderna. I andelslägenheterna bör kunderna ha 

valfriheten att förändra rummen själva.  
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Naturen bör i den uträckning det är möjligt hållas ren från skräp och dylikt. Finns igen 

naturlig promenadväg kan det vara smart av Öckerö Resort att skapa en stig mellan 

två vägar. Det kanske också ska placeras ut någon trästol på något ställe i naturen 

där det är fint att bara sitta och filosofera, för både unga och gamla.  

 

Fisketuren kräver en båt och det finns många olika sorters båtar. Gamla träbåtar, en 

liten eka eller en ny motorbåt i plast, valen är många och påverkar slutresultatet. 

Finns gamla båtar att tillgå skulle jag välja en sådan, att fiska anses ofta inte så 

modernt utan mer avstressande och därför behöver man inte en ny motorbåt. I övrigt 

kan inte naturen påverkas i så stor betydelse, och de är väl de som är de fina med 

naturen.  

 

Sammanfattning: 

– Underhåll med ljudböcker och en promenad i den vackra naturen.  

– Anpassa interiören efter årstiderna, så även maten. 

– Tillhandahåll fiskeutrustning för nybörjare som proffs, för att få alla att erfarna 

en perfekt upplevelse utifrån kunskap och erfarenhet. 

– Bygg en resort som både har det typsika skandinaviska samtidigt något extra 

som folk vill uppleva. 

– Tänk på hur upplevelserummet påverkar, inte bara inom resorten utan också i 

naturen. 

 

6.4 Avslutande Kommentar 

Familjen Börjesson har efter avslutad uppsatsperiod, sommaren 2010, gett goda 

omdömen för de förslag som kommits fram i upplevelseplanen. Vissa delar var 

familjen inte lika lyriska över, medan andra delar var av större intresse. Bland annat 

tilltalade avsnittet om storytelling familjen, vilket de senare också tänkt använda sig 

av.  De egenproducerade grundarberättelsen kan komma att realiseras, dock med 

någon modifikation i språkbruket. 

 

Tanken om att förändra interiören och maten efter årstiderna är något som 

tillsammans med familjen arbetats fram. Detta har alltså kraftig verklighetsförankring 

och kommer med största sannolikhet att genomföras. Att sedan lägga stor vikt vid 

kundmöte låg familjen varmt om hjärtat redan innan denna uppsats. Att jag sedan 
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valt att benämna det som värdskap och fokuset på att definiera det mänskliga mötet 

har alltmer ökat intresset för att tillhandahålla god service, bedriva det god 

värdskapet.  

 

Vad gäller marknadsföring genom egna finansiella kapital eller genom andra sätt, 

anses det viktigt för Öckerö Resort att hålla vad man lovar och att veta vad som 

lovats. Har kunder andra förväntningar vill företaget kunna vara flexibla och möta 

efterfrågan och vara väl utbildade så kvalité i kundmötet kan levereras.     
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