
I 

 
 
 
 

 
VÄRDESKAPANDE I 

SMÅSKALIG EKOTURISM  
– EN STUDIE AV TRE FÖRETAG I GHANA 

 
 
 
 
 
 
 

VT 2012:CE24 
 
 

 
 
 

                
 
 
 
 

Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen 
 

Josefine Brohammer 
Susanna Johansson 



II 

Svensk titel: Värdeskapande i Småskalig Ekoturism - En studie av tre företag i Ghana 
 
Engelsk titel: Value Creation in Small Scale Ecotourism - A study of three   
    companies in Ghana 
 
Utgivningsår: 2012 
 
Författare: Josefine Brohammer och Susanna Johansson 
 
Handledare: Nicklas Salomonson 
 
Abstract 
With the growing concern of the environment and the fact that people are travelling more 
frequent, the term Ecotourism has become a new factor. The term ecotourism points to a 
more "eco-friendly" tourism that adds value to local economies and cultures. A large 
proportion of ecotourism is today found in developing countries and Ghana in western 
Africa, where this study was performed, is one of those. There is a lot of research made 
about ecotourism from a anthropological view, but not as many from a business 
perspective. There is also a lot of studies around services and how to create value, but 
these are often based on a theoretical view. The purpose of this study is to empirically 
investigate how value can be created in small scale ecotourism companies and which 
factors that are important for value creation. After a research review a model for value 
creation was developed, with the factors: Service Encounter, Experience Realms, 
Servicescape and Theme. The study was performed in Ghana through a case study of 
three lodges that are operated on an ecological base. The empirical material is based on 
thirteen semi-structured interviews and stationary observations on location. The study 
showed that ecotourism as a value creator was not a focus point to either guests or 
companies. Instead a welcoming and relaxed atmosphere in combination with a safe 
environment proved to be most important to the process of creating value. The result of 
the investigation also showed that the interaction between guests and employees was of 
importance to the process of creating value. Thus the empirical result, in parts, 
strengthened our model and proved that three out of the four factors was of significance 
to the process of adding value in the companies studied. Finally some implications are 
suggested for the companies in the study. For instance this could be to have more 
information about ecotourism and to implicate that information in the daily business of 
the lodges. It is shown in the study that after all a general concern about the environment 
and the local community is something that the guests finds positive. Therefore the 
companies could probably add more value by acting in this way.  
 
 
 
 
 
Keywords: Service Logic, Value Co-Creation, Service Encounter, Experience 
Economy, Experience Realms, Servicescape, Ecotourism. 
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Sammanfattning 
I och med den ökade oron för miljön och människors allt mer frekventa resande har 
begreppet Ekoturism växt fram. Begreppet syftar i stort sett till en "grönare" turism som i 
sin tur gynnar lokala ekonomier och kulturer. En stor del av världens ekoturism återfinns 
idag i utvecklingsländer och ett sådant land är Ghana i västra Afrika, där denna studie 
genomfördes. Det finns en hel del forskning kring ekoturism ur en antropologisk 
synvinkel, men inte lika många ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Det finns även en 
mängd studier kring tjänster och värdeskapande men de är oftast av teoretisk grund. 
Denna studie syftar därför till att empiriskt undersöka hur värde skapas i småskaliga 
ekoturismföretag samt vilka faktorer som är betydelsefulla för värdeskapande. Efter en 
forskningsgenomgång utvecklades en analysmodell för värdeskapande, där faktorerna 
servicemötet, upplevelsefälten, upplevelsefälten samt tema lyfts fram. Studien 
genomfördes i Ghana genom fallstudie av tre lodger som drivs på ekologisk grund. Det 
empiriska materialet utgjordes främst av 13 semi-strukturerade intervjuer samt stationära 
observationer. Studiens resultat visade att diskussionen kring ekoturism, som 
värdeskapande, inte var något stort fokus hos varken gäster eller företag. Det var istället 
en välkomnande och avslappnad atmosfär, i kombination med en trygg miljö som till 
största del visade sig generera värde. Resultatet av undersökningen visade även att 
interaktionen mellan gäster och personal var betydelsefull i processen för värdeskapande. 
Det empiriska resultatet stärkte därmed till viss del vår modell och visade att tre av de 
fyra faktorerna var av betydelse för värdeskapande i de studerade verksamheterna. 
Slutligen ges förslag till implikationer som företagen i studien kan vidta. Dessa är 
exempelvis att öka informationen om ekoturism på lodgen och väva in detta mer i 
verksamheten. Studien visar trots allt att kunder tycker att omtanke om miljö och det 
lokala samhället är positivt. Företagen kan därför troligtvis öka sitt värdeskapande genom 
ett sådant agerande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Tjänstelogik, Värdeskapande, Servicemöte, Upplevelseekonomin, 
Upplevelsefält, Upplevelserummet, Ekoturism.  
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1 Inledning 
I detta kapitel ges först en bakgrundsbeskrivning till den situation och det problem som 
studien behandlar. Efter bakgrunden följer avsnittet problemdiskussion där det studerade 
problemet diskuteras fram med hjälp av vetenskaplig forskning. Slutligen presenteras 
studiens problemformulering, forskningsfrågor, syfte samt disposition. 

1.1 Bakgrund 
Natur- och miljöproblematiken började diskuteras på ett mer allmänt plan i och med 
oljekrisen på 1960 och 1970-talet1. År 1962 kom dessutom första upplagan av boken 
"Tyst Vår", av den amerikanska biologen Rachel Carson, som belyste människans 
negativa påverkan på miljön (Carson, 1979). Denna bok fick mycket uppmärksamhet och 
blev för många en viktig väckarklocka när det gäller miljöfrågorna och den anses ligga 
till grund för uppstartandet av hela den miljödebatt vi ser idag2. I dagens samhälle 
efterfrågar allt fler konsumenter miljömärkningar och miljövänliga alternativ och detta 
har lett till att miljöfrågorna blivit intressanta även inom marknadsföring (Bergström, 
Solér & Shanahan, 2005). Det är till exempel idag vanligt med miljönischade företag som 
i sin tur har lett till att vissa negativa begrepp, såsom Greenwashing3, har uppkommit. 
Det senare innebär generellt en marknadsstrategi där företag utger sig för att vara 
miljövänliga för att dölja en negativ miljöpåverkan. Miljödebatten har alltså fört med sig 
ett nytt spelrum som inte ännu utforskats på alla plan (Bergström, Solér & Shanahan, 
2005; Gummesson, 1994).  
 
En av de branscher som ofta nämns i miljödiskussionen, speciellt med flygets negativa 
miljöpåverkan, är turistbranschen4. En studie av organisationen ”United Nations World 
Tourist Organization” (UNWTO, 2009) uppmärksammar att hela turistbranschen måste ta 
sitt ansvar gentemot miljön. Idag är den globala reseindustrin världens största 
affärssektor5 och branschen är dessutom i snabb tillväxt. I och med tillväxthastigheten i 
turistbranschen riskerar även dess miljöeffekter att öka kraftigt6. Turistbranschen är till 
största del tjänstebaserad då de flesta delar av en genomförd resa, exempelvis flygresa, 
logi och utflykter, baseras på olika tjänster som turisten köper. Tjänsters natur, och även 
synen på dessa, är något som genom åren har kommit att förändras. Forskare, som bland 
annat Vargo och Lusch (2004), beskriver att ett skifte från det tidigare varuorienterade 
synsättet till det nu vanligare tjänsteorienterade synsättet ägt rum. Vargo och Lusch 
(2004) menar att det är synen på värde som har förändrats. Detta har bidragit till att 
                                                
1 Sörlin, Sverker, ”Den svenska naturkänslans historia – en ny natursyn”, Naionalencyklopedin, 
Tillgänglig: http://www.ne.se/rep/den-svenska-naturkänslans-historia [2012-02-17]!
2 Nationalencyklopedin, sökord "Rachel Carson". Tillgänglig: 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/rachel-carson?i_h_word=Tyst%20V%C3%A5r [2012-01-24] 
3 Scientific American, "What is greenwashing". Tillgänglig:  
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=greenwashing-green-energy-hoffman [2012-05-09] 
4 Transportstyrelsen, ”Flygets miljöpåverkan”. Tillgänglig:  
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/Flygets-miljopaverkan/ [2012-03-22] 
5 ”Ekoturism – mer än en grön trend”. Sveriges Television, Elektroniskt, Tillgänglig: 
http://svt.se/2.98355/1.1292341/ekoturism_-_mer_an_en_gron_trend [2012-01-24] 
6 Transportstyrelsen, ”Flygets miljöpåverkan”. Tillgänglig:  
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/Flygets-miljopaverkan/ [2012-03-22] 
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tjänsteföretag idag måste lägga mer fokus på just värdet för kunden och dem själva samt 
hur detta skapas (Grönroos 2008b). Detta gäller såväl inom turistbranschen som i andra 
branscher. Genom att företag lägger ner mer energi på processen för värdeskapande samt 
att konsumenterna gör mer medvetna val, vad gäller miljö, har nya möjligheter utvecklats 
då företagen vill erbjuda något unikt i den rådande konkurrensen. För många länder är 
turism den största inkomstkällan och när det gäller utvecklingsländer bidrar turismen ofta 
med livskvalitet för befolkningen (Binkhorst & Dekker, 2009).  
 
En relativt ny inriktning inom turism som framförallt är vanlig i utvecklingsländer är det 
som kommit att kallas för "ekoturism". Det har blivit ett generellt begrepp men det finns 
enligt Buckley (2009) ingen global lagstiftning kring vad som får klassas som ekoturism 
eller inte. I stora drag innebär det dock en mer ansvarstagande turism än den vanliga 
kommersiella turismen (Clifton & Benson, 2006). Med kommersiell turism menas här i 
stort sett allt turistande som förekommer utan hänsynstagande till, och en tanke om att 
gynna, miljö och omnejd. Enligt Ekoturismföreningens hemsida är ekoturism ett sätt att 
kombinera kommersiell turism "på ett hänsynsfullt och fruktbart vis med traditionella 
ekonomier och ursprungskulturer7". Föreningen Naturens bästa beskriver ekoturism i 
flera punkter och en av dessa är att det är "en form av turism som stärker natur- och 
kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador än annan turism8" (För att se alla 
punkter, se Bilaga 1. Naturens bästa beskriver ekoturism). Med andra ord kan vanligtvis 
ett miljöcertifierat charterbolag inte likställas med ekoturism,9 då ekoturism anses ha en 
djupare förankring i gynnandet av natur och kultur. Björk (2000) menar också att 
ekoturism inte kan likställas med enbart naturutflykter utan ekoturism innebär mer än så, 
det vill säga även ett bevarande av naturen och bidrag till lokalbefolkningen. Weaver och 
Lawton (2002) menar att ekoturismen som koncept har fått en framträdande roll i 
diskussionen kring turismens utveckling. På flera platser världen över försöker företag nu 
erbjuda ekoturism genom exempelvis naturutflykter där man även informerar om miljön 
och har anställt lokal personal10. Enligt Yacob, Shuib och Radam (2008) och Buckley 
(2009) är detta en av ekoturismens grundpelare, att företagen anställer personal från 
närliggande byar samt köper livsmedel lokalt så att verksamhetens pengar stannar inom 
regionen. 
 
Miljödebattens påverkan på turistbranschen har med andra ord, via ekoturismen, lett till 
en del alternativa resmål men även andra boendealternativ. Dessa har vuxit fram som en 
reaktion på hotells miljöpåverkan samt brist på bidrag till den lokala ekonomin. Ett 
sådant boendealternativ är det som kommit att kallas för ekolodge11. Denna typ av 
verksamheter brukar ha ekologi, minimerad miljöpåverkan och socialt ansvarstagande 

                                                
7 Ekoturismföreningen, Tillgänglig: http://www.ekoturism.org/ekoturismforeningen/dettavill/index.asp 
[2012-01-23] 
8 Naturens bästa, Tillgänglig: http://www.naturensbasta.se/ekoturism/index.asp [2012-05-09] 
9 ”Ekoturism – mer än en grön trend”. Sveriges Television, Elektroniskt, Tillgänglig: 
"##$%&&'(#)'*&+),-.//&0)0+,+.10&*23#456'78987*58:;8*;8<53;8#5*;= [2012-01-24] 
10 ”Ekoturism – att resa med respekt” ”, Göteborgs Posten, Elektroniskt, Tillgänglig: 
http://www.gp.se/resor/1.825514-ekoturism-att-resa-med-respekt [2012-01-24] 
11 How Stuff Works, Tillgänglig: http://adventure.howstuffworks.com/ecolodge.htm![2012-02-15] 
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som en värdegrund i företaget. Genom sin ekologiska profil försöker de driva sina 
verksamheter så skonsamt som möjligt för natur, lokalbefolkning och närmiljö12. 

1.2 Problemdiskussion 
I dagens företagsklimat med den hårda konkurrens som råder är det vanligt att företag 
nischar sig och försöker skapa värde för sina kunder på ett eget sätt som skiljer sig från 
andra företag (Grönroos, 2008b). Eftersom ekoturismen blir allt vanligare, och då 
speciellt i utvecklingsländer, kan man fråga sig om denna inriktning är tillräcklig för att 
som företag skapa värde för sina kunder. För att få en ökad förståelse för hur begreppet 
värde har utvecklats och för dess betydelse idag går vi tillbaka en bit i tiden och tittar på 
hur utvecklingen sett ut.  
 
Synen på värde inom företagsvärlden har med tiden kommit att förändras relativt mycket 
(Vargo & Lusch, 2004). Traditionellt sett har värde sammankopplats med varor och 
materiella utbyten med ett inbyggt värde, men detta har kommit att ändras till att nu mera 
inrikta sig mer på tjänster och relationer. Det var alltså förr en varulogik som var grunden 
i företagsvärlden, men utvecklingen har gått framåt och under det senaste decenniet har 
tjänstelogiken istället blivit dominerande. Vargo och Lusch (2004) menar att det i 
grunden är synen på värde som har förändrats vilket i sin tur har lett till nya perspektiv 
och strategier. Även Grönroos (2006) förespråkar denna tjänstelogik och beskriver denna 
som framtiden för företag och då i första hand tjänsteföretag. Det nya perspektivet har 
enligt Grönroos (2008b) lett till att värdeskapande har fått en mer framträdande betydelse 
i relationer och tjänster. Denna diskussion visar att det förr i tiden kunde fungera bra för 
ett företag att enbart skaffa sig en nisch och sedan marknadsföra denna med enkelriktad 
marknadsföring. Resonemanget kring tjänstelogiken visar dock att detta inte räcker 
längre. Detta ger oss en teori om att en ekolodge som är verksam i dagens samhälle inte 
enbart kan förlita sig på sin nisch i frågan om värdeskapande, utan kanske även behöver 
lägga ett visst fokus på relationer och tjänsten som sådan.  
 
Gräver man djupare i begreppet tjänstelogik kan det konstateras att ett stort fokus inom 
denna orientering är samskapande av värde mellan kund och leverantör (Grönroos, 2011). 
Med detta menar Grönroos (2011) att värde inte skapas av en ensam part utan att både 
kund och företag har sin del i processen. Detta resonemang stärker vår teori om att en 
ekolodge troligtvis inte bara kan förlita sig på sin nisch och enbart genom denna skapa 
erbjudanden utan att blanda in kunderna. Grönroos (2011) menar att företag måste bli 
mer aktiva i interaktionsprocesser och samspela med kunder på ett annat sätt än vad de 
gjorde förr. De tidigare så tydliga rollerna av sändare och mottagare har på så sätt suddats 
ut något och båda parter får nu samspela i processen för att tillsammans skapa ett värde 
(Vargo & Lusch, 2004). En ekolodge kan med andra ord inte längre bestämma detaljer i 
verksamheten själva och sedan hoppas på att kunder köper detta. För att detta ska vara 
möjligt måste företag släppa en del av sin kontroll och även släppa in kunderna i själva 
utvecklingsprocessen på ett nytt sätt. Detta har dock visat sig inte vara helt enkelt i alla 
företag och Grönroos (2011) menar att det är vanligt att företag fortfarande inte förstått 
vikten av detta resonemang fullt ut. Genom ekoturism har dock de företag som är aktiva 
                                                
12 Conservation International Foundation, Tillgänglig:  
http://www.conservation.org/learn/culture/ecotourism/Pages/ecotourism.aspx [2012-02-15] 
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inom turistbranschen redan anammat lite av denna utveckling då ekoturismen främst 
vuxit fram på grund av nya synsätt hos allmänheten vad gäller miljö och hållbarhet.  
 
Mehmetoglu och Engen (2011) menar att upplevelser är något som står i centrum i 
turistbranschen. Något som är viktigt att notera är att ett hotell eller en lodge trots allt är 
ett tjänsteföretag som inte bara säljer en säng utan en helhetsupplevelse. I slutänden är det 
dessutom, enligt Vargo, Maglio och Akaka (2008), kunden som fastställer vad det är som 
är värdefullt. Vi resonerar då som så att om tjänstelogiken ska fungera på bästa sätt, inom 
turistbranschen, krävs kanske större fokus på upplevelser samt hur den kan påverka 
kundens värdeskapande. Ekoturism är något som i sig ger en speciell upplevelse eftersom 
resmålet har en ekologisk värdegrund. 
 
Mycket av världens ekoturism återfinns i utvecklingsländer där det finns ett utbud av 
orörd natur, som möter efterfrågan på denna typ av "turistattraktioner" (Clifton & 
Benson, 2006). Förutsättningarna i olika länder kan vara mycket varierande och därav är 
det inte säkert att värdeskapande för kunder i ett utvecklingsland ter sig likadant som i ett 
industriland. Utvecklingslandet Ghana är idag, enligt Ghana Statistical Service, det land i 
Västafrika som är ledande inom turistbranschen. Ghanas turistnäring har ökat markant de 
senaste åren, vilket har hjälpt landet att stabilisera sin valuta och växa som ekonomi. Idag 
ligger stort fokus inom Ghanas turistutveckling på just ekoturism13 och både denna är 
under stark tillväxt14. Detta gör att Ghana sticker ut som ett intressant land när det gäller 
studier kring ekoturism och vi frågar oss hur landets ekolodger arbetar med att skapa 
värde i samverkan med sina kunder? Clifton och Benson (2006) menar att ekoturismen 
blivit allt mer utbredd och detta leder oss åter tillbaka till frågan om det krävs något mer 
än bara denna ”eko-märkning” för att särskilja sig och skapa ett genuint värde. Något 
som dessutom försvårar ekoturismdebatten är att det idag inte finns några entydiga 
riktlinjer om vad som klassas under ekoturism, vilket gör begreppet relativt odefinierat 
och svårbeskrivet både för företag och för dess kunder (Buckley, 2009). 
 
Det har gjorts ett flertal studier kring ekoturism och dess sociala och ekonomiska 
inverkan på en makronivå (Clifton & Benson, 2006; Weaver & Lawton, 2002; Yacob, 
Shuib & Radam, 2008). Dessa studier belyser, som tidigare nämnts, ökad sysselsättning, 
ekonomisk tillväxt i det lokala området samt användandet av grön el som betydelsefulla 
effekter av ekoturismen. Det är däremot inte särskilt vanligt med studier kring just 
ekologiska boenden och hur dessa genererar värde för, eller med, sina kunder. En studie 
av UNWTO (2009) visar dock att turismens miljöpåverkan är någonting som turister 
beaktar. Enligt Thomas, Shaw och Page (2011) har de småskaliga företagen glömts bort i 
ekoturismdebatten, trots att de spelar en avgörande roll i turistbranschens utveckling. Vi 
anser därför att det är intressant att studera värdeskapande i småskaliga ekoturismföretag.  
 
Den tidigare diskussionen kring just värdeskapande visade att synen på denna idag har 
förändrats och när det gäller värdeskapande och tjänstelogik har det gjorts ett antal 
teoretiska studier (se: Vargo & Lusch, 2004, 2008; Grönroos, 2006, 2008a, 2011). Det 
finns dock ytterst få empiriska studier, exempelvis Wikner (2010). Wikners studie utgår 
                                                
13 Touring Ghana, Tillgänglig: http://www.touringghana.com/ecotourism/index.asp [2012-02-16] 
14 Ghana Statistical Service, Tillgänglig: http://www.statsghana.gov.gh/TourismMarket.html [2012-02-11] 
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dock ifrån ett business-to-business perspektiv. Det finns med andra ord för få empiriska 
studier kring det som vi genom tidigare diskussion (Grönroos, 2006, 2008b, 2011; Vargo 
& Lusch, 2004, 2008) definierar som tjänstelogiken och värdeskapande. Genom 
ytterligare empiriska undersökningar kan det även utredas vad som skapar värde för 
konsumenterna eller tvärs om från företagens perspektiv, samt hur man på bästa sätt kan 
kombinera dessa två perspektiv.  

1.2.1 Problemformulering 
Hur skapar småskaliga ekoturismföretag i Ghana värde för sina kunder?  

1.2.2 Forskningsfrågor 
• Vad konstituerar värdeskapande i de undersökta verksamheterna? 
- Vilka faktorer har betydelse för värdeskapande? 
- Vilken betydelse har ekoprofilen för värdeskapande? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur värde mellan kund och företag skapas i 
småskaliga ekoturismföretag i Ghana samt vilka faktorer som är betydelsefulla för 
värdeskapande. 

1.4 Disposition 
Uppsatsens första kapitel presenterar begreppet ekoturism och hur detta vuxit fram i takt 
med den ökade miljödebatten världen över. Parallellt med detta beskrivs också begreppet 
värdeskapande och den utveckling som skett med detta begrepp under det senaste 
årtiondet, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med ekoturism och värdeskapande som 
grund hålls sedan en diskussion som mynnar ut i studiens problemformulering, syfte samt 
forskningsfrågor. Kapitel två ger en djupare inblick i forskningen kring värdeskapande 
och fyra faktorer lyfts fram som speciellt betydelsefulla för värdeskapande. Baserat på 
den forskningsöversikt som gjorts tas sedan en analysmodell fram. Kapitel tre redogör för 
metoden som använts vid genomförandet av studien. Här beskrivs först fallstudien samt 
motiv till valda insamlingstekniker. Kapitlet ger även en tydlig beskrivning av 
tillvägagångssättet via ett narrativt perspektiv samt en studieutvärdering med fokus på 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. I kapitel fyra presenteras 
resultatet från den empiriska undersökningen samt bilder från resan. Efter detta följer i 
kapitel fem en analys av resultatet. Analysen utgår ifrån den modell som tidigare tagits 
fram kring värdeskapande och här diskuteras tidigare forskning ihop med studiens 
empiriska resultat. Kapitel sex lyfter fram det slutsatser som studien bidragit till och 
dessa presenteras utifrån de forskningsfrågor som uppsatsen bygger på. I kapitel sju 
presenteras ett antal råd till de studerade företagen vad gäller förbättringsmöjligheter 
baserat på studiens slutsatser. Här presenteras även studiens bidrag till forskningen. I 
kapitel åtta samlas en komplett källhänvisning av allt material som använts i uppsatsen. 
Slutligen, i kapitel nio, finns bilagor till studien såsom intervjuunderlag, tillägg till metod 
samt riktlinjer för ekoturism.  
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver tjänstelogiken och som syftar till att ge 
läsaren en grundläggande bild av varför denna nya logik uppstått. I detta avsnitt 
avhandlas sedan tjänstelogikens syn på värdeskapande och servicemötet mellan kund och 
företag där interaktionsprocessen är en viktig faktor. Därefter följer ett avsnitt om 
upplevelseekonomin där vi avhandlar temat, upplevelsefälten och upplevelserummet. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teori och en utformad analysmodell. 

2.1 Tjänstelogiken 
Ekonomiska modeller har traditionellt sett grundats i klassisk och neoklassisk ekonomi, 
vilket har inneburit ett fokus på utbyte av materiella varor. Modeller för marknadsföring 
utvecklades till stor del under 1900-talet och den industriella revolutionen. Enligt Vargo 
och Lusch (2004) var värdeskapande under denna tid en fråga om företaget kunde 
omvandla sina resurser till färdiga varor till en låg kostnad. Fokus låg alltså först på 
effektiv produktion och när intresset för marknadsföring började växa övertogs detta som 
fokus. Under de senaste årtiondena har dock nya perspektiv blivit allt mer framträdande, i 
takt med att människan börjat inse att kunskap och färdigheter är en viktig resurs för 
företag. Värde är något som blivit mer och mer uppmärksammat när man talar om 
kvalitet på service och tjänster. Idag läggs allt mer vikt på immateriella tillgångar, 
samskapande av värde samt relationer (Vargo & Lusch, 2004). Dessa faktorer gjorde att 
Vargo och Lusch (2004) ansåg att det behövdes en förändring i synen på de principer 
som styr tankegången inom marknadsföringen. Författarna ansåg att varulogiken sedan 
länge varit förlegad och att det var dags för att ge tjänsteaspekten en mer framträdande 
roll i marknadsföringen. 

2.1.1 Tjänstelogikens syn på värdeskapande 
Vargo och Lusch (2008) utvecklade tjänstelogiken för att förtydliga sin bild av 
värdeskapande och den interaktiva process detta medför. Författarna poängterar bland 
annat att kunden alltid är en samskapare av värde, samt att företag inte ensamt kan 
generera värde utan endast kan lämna erbjudanden som genom kundens deltagande kan 
generera värde. Värdet av en vara eller tjänst existerar alltså inte som sådant, utan blir till 
först när konsumenten upplever ett värde (Vargo & Lusch, 2008). Värdeskapande blir på 
så vis en process där företaget konstant eftersträvar att samskapa bättre värde med sina 
kunder (Vargo & Lusch, 2004). Denna syn på värdeskapande bygger på en samarbetsvilja 
mellan de inblandade parterna. Enligt tjänstelogiken kan inte företaget ensamt skapa 
värde för kunden, utan dess roll är först och främst att underlätta för kundens 
värdeskapande (Grönroos, 2008a). Grönroos (2006) anser dessutom att företag kan arbeta 
efter en tjänstelogik utan att erbjudandet till största del består av en tjänst eftersom varor 
är en resurs vilken, i kombination med andra resurser, bidrar till en tjänsteprocess som 
stödjer kundens värdeskapande. Vargo, Maglio och Akaka (2008) poängterar att värde 
och värdeskapande är själva kärnan i tjänsteprocessen. Samtidigt betonar författarna 
svårigheten att definiera värde och vad värde egentligen innebär. Tjänstelogiken 
fokuserar på ”användarvärde”, Vargo och Lusch (2004) menar med detta begrepp att 
kunden bestämmer värdet, eftersom värde skapas genom användning. Detta leder till att 
det i slutändan är kunden som bestämmer var det är som är värdefullt (Vargo, Maglio & 
Akaka 2008).  
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Wikner (2010) konstaterar att det krävs två parter för att kunna samskapa värde, vilket 
nedanstående figur (Figur 4.1) visar. Förväntningar, erbjudandet och ”användarvärde” är 
tre grundläggande föreställningar för kunden. Figuren nedan (Figur 4.1) illustrerar de 
erbjudanden och interaktioner som kunder kräver av leverantören, samt kundens process 
för värdeskapande (Wikner, 2010). Utifrån kundens perspektiv, den högra delen av 
modellen, börjar denna process med ”användarvärde” (Value-in-use), eftersom kunden 
eftersträvar ett speciellt användningsområde med produkten eller tjänsten vilket styr valet 
av erbjudande. Värdet som skapas sätts sedan i relation till den ursprungliga idén om 
erbjudandets ”användarvärde”. Vid varje steg i processen kan kunden ha kontakt med 
leverantören, denna interaktionsprocess illustreras med de horisontella pilarna i figur 4.1. 
Om vi istället går in på den vänstra delen av modellen, som utgår från företaget, visar 
modellen att de processer som företaget har för att fånga kundens användarvärde och 
förväntningar av erbjudandet är nödvändiga för att kunna samskapa värde. Exempel på 
dessa processer är, enligt Wikner (2010) produktutveckling och utbildning av såväl 
kunder som personal. Ifall leverantören tar en aktiv roll i konsumentens process av 
värdeskapande har kunden och leverantören samskapat värde (Wikner, 2010). 
 

 
Figur 4.1 Samskapande av värde (Wikner, 2010, s. 47). 
 
Tjänstelogikens viktigaste bidrag till värdeprocessen är att beskriva och poängtera 
interaktionen mellan leverantören av ett erbjudande och konsumenten (Grönroos, 2011; 
Wikner 2010). Genom att till exempel låta kunden delta mer i produktutveckling eller 
erbjuda service efter köpet, genom telefonkontakt eller internetbaserad service, antar 
leverantören en mer aktiv roll i interaktionsprocessen (Grönroos, 2011). På så vis får de 
kunskaper om kundens upplevda värde och kan förbättra erbjudandet samtidigt som 
företaget får möjlighet att påverka kundens användningsprocess. Det här gör att även 
företaget får ta del i och möjlighet att påverka kundens värdeskapande. Denna interaktion 
kan både vara positiv och främja värdeskapande, samtidigt som den kan vara negativ och 
verka förstörande för processen. I de fall som företaget inte kan kommunicera med 
kunden på ett lämpligt sätt och inte läsa av kundens signaler kan det ha en negativ 
inverkan på det upplevda värdet (Grönroos, 2011). Interaktionen mellan kund och företag 
är med andra ord viktig för värdeprocessen. 
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2.1.2 Servicemötet 
Servicemötet beskrivs av Corvellec och Lindquist (2005) som mötet mellan kund och 
företag. Detta kan som exempel gälla att handla i en butik, att ta ut pengar ur en 
bankomat, checka in på ett hotell, betala en räkning eller att gå på restaurang. Allt detta är 
enligt Corvellec och Linquist (2005) servicemöten där kunden på något sätt integrerar 
med företaget.  Eldh (2005) påpekar dock att det är skillnad på ett bankomatärende och 
exempelvis ett personligt möte vid en hotellreception. Skillnaden utgörs främst av att det 
i det senare fallet är personer som utför tjänsten och på så sätt påverkar personernas insats 
vid servicemötet. Servicemötet har enligt Corvellec och Lindquist (2005) kommit att 
definieras genom olika begrepp för att ge en tydligare bild av vad det innebär. Ett känt 
sådant begrepp myntat av Richard Normann är "sanningens ögonblick" (Normann, 2000). 
Enligt Grönroos (2008b) är detta möte ett "gyllene tillfälle" där företaget har möjlighet att 
visa vilken kvalitet företagets tjänster håller och skapa värde för kunden. Grönroos 
(2008b) poängterar också att företag bör ta vara på dessa tillfällen för i nästa sekund kan 
tillfället vara över, och har ett problem väl uppstått kan det vara svårt att rätta det. Då 
krävs det att man skapar ett nytt sanningens ögonblick för att åtgärda felet samt förklara 
för kunden varför det uppstod, men detta är troligtvis mindre effektivt än om företaget 
från början hanterat sanningens ögonblick på rätt sätt (Grönroos, 2008b).  
 
Bitner (1990) påpekar vikten av kontroll över alla servicemöten som äger rum för att, 
precis som Grönroos (2008b) poängterade, kunna utnyttja sanningens ögonblick i en 
positiv bemärkelse. Genom att som företag redan från början ha en plan för hur 
servicemöten ska hanteras kan man styra alla inblandade i detta möte i samma riktning. 
På så sätt kan företaget, enligt Bitner (1990), ge ett bättre intryck gentemot kunden vad 
gäller servicekvalitet. Med servicekvalitet menas den av kunden upplevda kvaliteten på 
den tjänst eller service som kunden köper av ett företag. Denna kvalitet kan enligt 
Grönroos (1996) delas in i en teknisk och en funktionell dimension. Detta beskrivs av 
Grönroos (1996) som en uppdelning mellan den praktiska tjänsten och hur tjänsten 
levereras. Den tekniska dimensionen, det vill säga vad som levereras, kan påverka en 
kunds uppfattning och tillfredställelse till viss del. Det är enligt Grönroos (1996) 
framförallt den funktionella dimensionen, det vill säga hur den levereras, som gör avtryck 
på kundernas uppfattning. Även Walker (1995) diskuterar de olika dimensionerna av 
kvalitet och menar att den funktionella dimensionen av kvalitet styrs genom servicemöten 
samt omgivande förhållanden.  
 
Lundberg (2008) diskuterar det faktum att stort ansvar i frågan kring interaktion och 
servicemöten ligger på företags frontpersonal, eftersom det ofta är där den dagliga 
interaktionen med kunden sker. Grönroos (1996) påpekar också att insatsen från 
frontpersonalen är viktig just för att kundens kvalitetsupplevelse till största del beror av 
hur kunden bemöts och blir behandlad. Solomon, Surprenant, Czepiel och Gutman (1985) 
anser att all servicepersonal som agerar i ett servicemöte är marknadsförare eftersom de 
representerar företaget och den produkt de säljer. Därför finns det alltid ett mål med 
interaktionen mellan kund och personal, till skillnad från en vardaglig interaktion mellan 
två människor. Även Grönroos (1996) tar upp detta faktum och påpekar att det i ett 
tjänsteföretag inte går att lägga ett företags marknadsföringsansvar på enbart 
marknadsavdelningen. Detta måste vara förankrat även hos personalen då det är de som 
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vanligtvis står för den största delen av interaktionsprocessen med kunden. Själva 
interaktionen mellan kund och företag i servicemötet spelar enligt Lloyd och Luk (2011) 
en stor roll i skapandet av en positiv kundupplevelse. Även Bitner (1990) påpekar 
interaktionens betydelse i servicemötet och hon menar att den kan avgöra hur en kund 
sedan ser på hela företaget som sådant och dess servicekvalitet. Bitner och Mohr (1995) 
menar att ett företags insats och ansträngning är något som kunder uppfattar och gör egna 
bedömningar av. Den upplevda ansträngningen från företagets sida kan också påverka en 
kunds allmänna tillfredställelse av tjänsten. Det här är viktigt att ha i åtanke då dessa 
bedömningar, enligt Bitner och Mohrs (1995), även har ett starkt samband med kundens 
slutliga totaluppfattning om företaget. Det gäller enligt Bitner, Booms och Tetreault 
(1990) dock inte bara att leva upp till en kunds förväntningar utan även ibland överträffa 
dessa med små oväntade positiva aktioner. De menar att kundens positiva uppfattning 
förstärks när den inträffade händelsen inte var något de förväntat sig från början. 
 
Bitner (1990) beskriver vikten av att förstå kunders attribut för att kunna åstadkomma ett 
positivt servicemöte. Med attribut menar Bitner (1990) till exempel vad som är viktigt för 
kunden och hur kunden tänker och resonerar. Detta gäller alla som agerar i servicemötet 
med kunden såväl ägare som personal. För att kunna skapa attraktiva erbjudanden och 
bemöta kunden på det sätt som den önskar måste man som företag se till att vara påläst 
och insatt i kundens situation. Lloyd och Luk (2011) menar att det även är viktigt att man 
som företag i servicemötet visar känslor, är vänlig, uppmärksam samt visar sympati för 
kunden. Vidare menar Lloyd och Luk (2011) att genom att skapa denna behagliga och 
trygga känsla för kunden i servicemötet genereras en högre kundnöjdhet.  
 
Det finns dock situationer då någonting i tjänsten inte gått som planerat och Bitners 
(1990) studie visar att det är viktigt att hantera interaktionen med kunden på ett 
genomtänkt sätt om olyckan väl är framme. Bitner, Booms och Mohr (1994) kallar dessa 
händelser ”critical service encounters”, det vill säga kritiska servicemöten. Lundbergs 
(2010) studie visar att det är viktigt med intern interaktion för att reda ut hur kritiska 
servicemöten hanteras på bästa sätt. Lundberg (2010) menar att den interna interaktionen, 
det vill säga utbytet av erfarenheter mellan kollegor och chefer, skapar bättre 
förutsättningar för dem att kunna hantera ett kritiskt servicemöte nästa gång det inträffar. 
Även Bitner, Booms och Mohr (1994) belyser vikten i att personalen har stöd från 
företaget och blir utbildade i hur de ska bemöta kritiska situationer. De menar som ett 
exempel att det är viktigt att vara medveten om att gäster inte alltid har rätt och att dessa 
själva ibland kan bidra till en kritisk händelse.  Bitner, Booms och Mohr (1994) samt 
Bitner (1990) anser att man kan använda servicemötet för att vända den negativa 
händelsen till ett positivt minne för kunden. Detta främst genom en bra interaktion från 
företagets sida. Om ett problem uppstått menar Bitner (1990) att det är viktigt att som 
företag vara öppen och ge logiska förklaringar samt kompensera kunden. Förutom 
servicemötet spelar kundens engagemang och miljön som detta möte sker i en stor roll för 
kundens värdeskapande  och upplevelse.  

2.2 Upplevelseekonomin 
För att företag ska vara konkurrenskraftiga idag krävs ofta att de kan erbjuda 
skräddarsydda lösningar, som är berikade med upplevelser (Mossberg, 2003). Idag är 
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tjänster och tjänstekvalitet en självklarhet för att företag ska överleva. Mossberg (2003) 
anser att man istället har flyttat fokus till kundupplevelser för att kunna särskilja sina 
produkter eller tjänster. Även Sandström, Edvardsson och Kristensson (2008) anser att 
många tjänster idag möter kunders grundläggande förväntningar och krav när det gäller 
deras funktionella kvaliteter. Detta leder till att företag måste utveckla strategier och 
verktyg för att kunna utveckla unika värdeerbjudanden genom tjänsteupplevelser. Enligt 
Mehmetoglu och Engen (2011) har fokus på upplevelser blivit allt mer framträdande 
inom turistbranschen. Binkhorst och Dekker (2009) anser att upplevelseekonomin är 
intressant att applicera på turistbranschen eftersom turister rör sig i miljöer där 
upplevelser ofta är i centrum.   
 
Vikten i att ge kunden möjlighet att designa sin egen upplevelse uppmärksammades av 
Clarke och Schmidt (1995) i en studie. Författarna konstaterade att kunder måste ges 
möjlighet att differentiera sin upplevelse genom att själva kunna välja och kombinera 
olika aktiviteter. Andersson (2007) anser att värde i en upplevelse genereras genom 
konsumtion och att värdet som uppstår beror på de behov och önskemål som kunden har. 
Det är därför viktigt att kunden får ta en aktiv roll i upplevelsen för att kunna skapa en 
upplevelse som tillfredsställer och kanske även överträffar kundens behov (Andersson, 
2007). En semesterresa är, enligt Prebensen och Foss (2011) till stor utsträckning 
”producerad och konsumerad” på semesterorten, vilket leder till att kunden får hantera 
flera olika situationer och vara med att skapa sin egen upplevelse för att de ursprungliga 
motiven och målen med resan ska bli uppfyllda. Författarnas studie visar att oväntade 
händelser under semestern samt utflykter får kunden att aktivt hantera och samskapa 
upplevelserna tillsammans med arrangörerna, vilket i sin tur kan höja värdet av resan 
(Prebensen & Foss, 2011). Binkhorst och Dekker (2009) anser att nästa steg är att 
företagen naturligt integrerar gästerna i verksamheten och låter dem deltaga mer aktivt, 
vilket i sin tur låter dem påverka sin egen upplevelse och det upplevda värdet (Binkhorst 
& Dekker, 2009).  

2.2.1 Tema 
Pine och Gilmore (1999) påpekar att det är viktigt för företaget att välja ett tema för att 
skapa någonting unikt som dessutom antyder vad kunder kan förvänta sig av upplevelsen. 
Författarna anser att ett effektivt tema är koncist och tilltalande. För att harmonisera 
intryck och positiva signaler är det viktigt att alla signaler som kunden upplever 
överensstämmer med temat och absolut nödvändigt att inga intryck motsäger det. Vidare 
menar Pine och Gilmore (1999) att upplevelser kännetecknas av att företag avsiktligt 
använder tjänster som en grund och varor som stöd för att engagera individer och skapa 
upplevelser. De anser även att själva kärnan i upplevelsen är minnesvärda händelser som 
skapas inom individen som upplever dem. Detta kan göra det problematiskt för företag då 
två personer kan få helt olika upplevelser av samma händelse, men även på grund av att 
individens humör och sinnesstämning påverkar upplevelsen (Pine & Gilmore, 1999). 
Kundens möjlighet att designa sin egen upplevelse och företagets val av tema påverkar 
med andra ord kundens upplevelse. Ytterligare en aspekt som är av vikt för synen på 
totalupplevelsen är kundens engagemang och relation till omgivningen. 
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2.2.2 Upplevelsefälten 
Pine och Gilmore (1999) argumenterar för att företag måste ge sina kunder minnesvärda 
upplevelser, så att minnet i sig självt blir en produkt. Författarna anser att kunder som 
betalar för en upplevelse, betalar för att spendera tid och vara med om händelser som 
engagerar dem personligt och är minnesvärda. Binkhorst och Dekker (2009) anser att 
upplevelser ger mervärde för besökaren samtidigt som det bidrar till att särskilja 
destinationen samt att göra den unik. Detta blir en viktig konkurrensfördel eftersom det 
mänskliga minnet per automatik kopplar samman händelsen med platsen för upplevelsen 
och de personer som var närvarande (Bikenhorst & Dekker, 2009). Upplevelser är inte, 
enligt Pine och Gilmore (1999), en fråga om att underhålla kunder, utan en fråga om att 
engagera dem. Enligt Mossberg (2003) är ett sätt att få kunder engagerade att se dem som 
”delvis anställda” där kunder ges möjligheten att vara medarbetare och delaktiga i 
upplevelsen. Detta engagemang har, enligt Pine och Gilmore (1999) två olika 
dimensioner; graden av deltagande samt relationen till omgivningen. I Figur 4.2 nedan 
illustreras dessa dimensioner, där den horisontella linjen speglar kundens deltagande, här 
är passivt deltagande i ena änden och aktivt deltaganden i den andra. Den vertikala linjen 
beskriver den relation eller anknytning till omgivningen som förenar kunden med 
händelsen. Med ”upplevelsen går in i kunden” menas att kunden passivt absorberar 
händelsen. ”Kunden går in i upplevelsen” är mer djupgående och antyder att kunden blir 
uppslukad av händelsen (Mossberg, 2003).  
 

 
Figur 4.2 Upplevelsefälten (Mossberg, 2003, s. 51, översatt och anpassad efter Pine & 
Gilmore, 1999, s. 30). 
 
De fyra upplevelsefälten, känna, lära, vara och göra sammankopplar de olika 
dimensionerna som nämnts ovan. Känna innebär att kunder passivt tar till sig upplevelsen 
genom sina sinnen, genom underhållning som; lyssna på musik, läsa eller se 
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fotbollsmatch på TV. När det gäller lära är detta, precis som känna, någonting som 
kunden absorberar, men kunden deltar aktivt i utbildningen. Fältet vara handlar om en 
estetisk upplevelse, där kunden fördjupar sig i en händelse eller omgivningen, exempelvis 
besök på konstmuseum. Det sista fältet; göra är motsatsen till känna och innebär en 
djupare eller mer uppslukande underhållning eller utbildning där kunden aktivt går in i 
upplevelsen; exempel på detta fält är resor som omfattar aktiviteter, som surfing, segling 
eller golf (Mossberg, 2003). Den rikaste och mest minnesvärda upplevelsen innefattar, 
enligt Pine och Gilmore (1999), alla fyra aspekter av upplevelsefälten. Det är 
kombinationen av dessa fyra fält som formar den så kallade ”sweet spot” som är själva 
målet när tilltalande upplevelser skall skapas. Mehmetoglu och Engen (2011) anser att 
upplevelsefältens fyra dimensionerna kan bidra till att skapa en förståelse för turister och 
vad de föredrar inom turistbranschen. Författarna anser att begreppen dessutom kan 
användas för att utvärdera olika turistupplevelser. Mehmetoglu och Engens (2011)  studie 
visar att Pine och Gilmores (1999) antagande om att alla fyra dimensioner måste beaktas 
för att skapa den mest minnesvärda upplevelsen inte alltid stämmer. Tvärtom visar deras 
studie att en bra upplevelse inte alltid är beroende av alla fyra dimensioner. En bra 
upplevelse är, förutom upplevelsefälten, även beroende av den miljö som upplevelsen 
utspelar sig i. 

2.2.3 Upplevelserummet 
Mossberg (2003, s. 113) beskriver upplevelserummet som ”den fysiska omgivningen, 
vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom”. Omgivningen är viktig vid 
upplevelser, eftersom motivet är nöje, men även eftersom kunder stannar relativt länge i 
upplevelserummet. Mossberg (2003) anser att en trivsam miljö kan påverka såväl 
anställda till att trivas bättre med sitt arbete som kunders upplevelse och köpbenägenhet. 
Bitner (1992) och Mossberg (2003) konstaterar därmed att det finns möjlighet för företag 
att påverka kundens totala upplevelse genom upplevelserummet. Enligt Binkhorst och 
Dekker (2009) är det viktigt att både omgivningen och andra kunder beaktas när företag 
skapar upplevelsemiljöer i turistdestinationer. Kunderna måste sättas i fokus för att deras 
upplevelse ska bli positiv och minnesvärd. En studie av Arnould, Price och Tierney 
(1998) visar att kunder som är på vildmarks- eller ekoturistresor tycker att 
naturupplevelsen är det viktigaste under resan. Detta gör att denna typ av kunder 
eftersträvar en mer naturlig omgivning. En av anledningarna till detta kan, enligt 
Arnould, Price och Tierney (1998) vara en önskan att komma bort från civilisationen och 
få en ökad förståelse för resmålets natur och kultur. Samtidigt konstaterar författarna att 
omgivningen ändå är ordnad, anpassad och uppbyggd, men på ett mer naturligt sätt och 
utan exempelvis stora betongbyggnader (Arnould, Price & Tierney, 1998). 
 
Bitner (1992) utvecklade en modell för att skapa förståelse för relationen mellan 
omgivningen och användare i tjänsteföretag, den illustreras nedan i Figur 4.3. Författaren 
delar först in upplevelserummet i tre olika fysiska dimensioner; (1) omgivande 
förhållanden, (2) utrymmen och funktionalitet, samt (3) tecken, symboler och artefakter. 
Rosenbaum och Massiah (2011) samt Tombs och McColl-Kennedy (2003) anser att även 
den sociala dimensionen bör ges utrymme i upplevelserummet. I denna studie har vi ändå 
valt att skilja upplevelserummet och den sociala dimensionen åt, då sociala faktorer faller 
in under servicemötet. De olika dimensionerna påverkar användarnas uppfattning om 
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upplevelserummet och i längden även den totala upplevelsen (Bitner 1992). Det är viktigt 
att ha i åtanke att uppfattningen är subjektiv och kan skilja sig åt mellan olika individer. 
Individerna påverkas bland annat av humör, attityd, trivsel och värderingar. Användarnas 
reaktioner, i kombination med det uppfattade upplevelserummet, leder till olika 
beteenden. Exempel på individuella beteenden är, enligt Bitner (1992), engagemang och 
önskan att stanna längre i upplevelserummet. I de fall som upplevelserummet inte 
uppfyller önskvärda krav blir beteendet istället det motsatta, nämligen brist på 
engagemang och en önskan att inte stanna kvar (Bitner, 1992). Wakefield och Blodgetts 
(1996) studie bekräftar Bitners (1992) teori att upplevelserummet har påverkan på 
kunders intentioner att stanna kvar på stället. Deras studie (Wakefield & Blodgett, 1996) 
visar dessutom att upplevelserummet är extra viktigt på hotell, spaanläggningar och 
kryssningar där kunden spenderar långa perioder på platsen.  
 

 
Figur 4.3 Upplevelserummets påverkan på kunder och anställda (Omarbetad och översatt, 
ursprunglig källa: Bitner,1992, s, 60). 
 
De olika fysiska dimensionerna är med andra ord faktorer som påverkar hur kunder 
uppfattar upplevelserummet, antingen var för sig eller genom integration med de övriga 
dimensionerna (Bitner, 1992). Den första dimensionen, omgivande förhållanden, 
kännetecknas, enligt Bitner (1992), av att den påverkar de fem sinnena; syn, hörsel, 
känsel, likt och smak. Ezeh och Harris (2007) menar att kunders medvetenhet om de 
omgivande faktorerna oftast är låg eftersom de berör det undermedvetna. Aubert-Gamet 
(1997) menar att omgivande förhållanden endast blir påtagliga då de är extrema. När 
förhållandena är under acceptabla gränser är kunder med andra ord inte medvetna om 
dem. Detta bekräftas i en studie av Fowler och Bridges (2012) där manipulering av lukt i 
en butik inte påverkade kunderna. Det är dock viktigt att understryka att det endast 
tillsattes en svag och god lukt. Detta stämmer överrens med Ellen och Bones (1998) 
studie som visar att endast dålig lukt hade en signifikant påverkan på kunder, eftersom 
det först är då som lukten blir påtaglig. Det finns även studier som berör hur belysning 
påverkar kunder och deras beteende (Summers & Herbert, 2001; Areni & Kim, 1994) 
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samt intryck av omgivningen (Countryman & Jang, 2006). Countryman och Jang (2006) 
konstaterar att belysning är betydande, i kombination med färgsättning och stil, för 
kunders intryck av en hotellobby. Areni och Kim (1994) menar att belysning ofta 
används för att ge önskad stämning och atmosfär i upplevelserummet. Som exempel 
nämner Areni och Kim (1994) en restaurang som använder dämpad belysning för att 
skapa en romantisk atmosfär. Det är viktigt att belysningen samtidigt uppfyller kundernas 
funktionella krav, dämpad belysning kan till exempel innebära att menyerna blir svåra att 
läsa. Företagen måste alltså ställa önskad stämning mot funktion (Areni & Kim, 1994). 
 
Både dimension två och tre är vad Bitner (1992) kallar den ”byggda miljön”. Enligt 
Wakefield och Blodgett (1996) är det dessa två faktorer som företaget enkelt kan 
kontrollera, speciellt i miljöer utomhus. När det gäller utrymmen och funktionalitet 
konstaterar Bitner (1992) att de har en stor inverkan på upplevelserummet eftersom de 
existerar för att tillmötesgå kundens behov. I denna dimension ingår design och layout av 
möbler och utrustning. Funktionaliteten avser förmågan av möbler och utrustning att 
underlätta för kunder och anställda, samt uppfylla deras krav (Bitner, 1992). Wakefield 
och Blodgett (1996) delar in utrymme och funktionalitet i fem underkategorier; estetik, 
tillgänglighet, renlighet, sittkomfort och elektronisk utrustning. När det gäller estetiken 
menar Wakefield och Blodgett (1996) att den ofta påverkar kundens första intryck av 
omgivningen och företaget. Tillgängligheten är viktig eftersom den avgör hur mycket tid 
som kan tillbringas med att göra det ursprungliga syftet med upplevelsen. I fall kunden 
till exempel tvingas stå i långa köer så tar det tid från det primära tjänsteerbjudandet 
(Wakefield & Blodgett, 1996). Renlighet är, enligt Wakefield och Blodgett (1996), en 
mycket viktig faktor i de fall som kunden stannar länge på stället. När det kommer till 
sittkomfort konstaterar Wakefield och Blodgett (1996) att det är en betydande faktor på 
platser där kunder sitter länge på samma ställe, till exempel i biosalonger. Elektronisk 
utrustning kan ses som en viktig faktor på ställen med lång väntetid. 
 
När det gäller dimensionen tecken, symboler och artefakter anser Bitner (1992) att skyltar 
och stil på dekor spelar en betydande roll när företaget försöker förtydliga sin image. 
Skyltar kan användas både till att kommunicera namn på företaget eller avdelningar 
(“Barnkläder”) och direktioner (“Till receptionen”) såväl som regler (“Rökfritt område”). 
Rosenbaum och Massiah (2011) poängterar att skyltar underlättar för kunden att befinna 
och lokalisera sig i omgivningen. Medan skyltar ger en mer direkta och tydliga signaler 
till kunder ger stil på dekor mer implicita signaler om förväntningar kring hur man bör 
bete sig i miljön eller meningen med platsen (Bitner 1992). Bitner (1992) anser att 
materialval och kvalitet på material påverkar det estetiska intrycket. Som ett exempel 
nämner Bitner (1992) restauranger; vita dukar och dämpad belysning används för att 
förmedla hög service och relativt dyra priser, medan plastmöbler och stark belysning 
förmedlar det motsatta.  

2.3 Sammanfattning av teori 
I dagsläget har ett nytt perspektiv växt fram, tjänstelogiken. Detta har skett som en 
reaktion på det gamla tankesättet att värde återfinns endast i en fysisk produkt, det vill 
säga varuperspektivet. Enligt tjänstelogiken bör man istället ta till vara på de kunskaper 
och färdigheter som finns inom företaget och värdesätta dessa. En viktig grundpelare 
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inom tjänstelogiken är att relationer och långsiktighet står i fokus. Tjänstelogiken lägger 
även ett stort fokus på värdeskapande, speciellt lyfts samskapande av värde och 
interaktionsprocessen fram (Vargo & Lusch, 2004). Med samskapande menas framförallt 
att företaget måste ta en mer aktiv roll i relationen med kunden samt våga låta kunden 
delta mer i produktutvecklingen (Grönroos, 2011). Det är alltså kunden som i slutändan 
bestämmer vad som är värdefullt (Vargo & Lusch, 2008). Även Wikner (2010) belyser 
att interaktionsprocessen mellan kund och företag är viktig för att göra det möjligt att 
samskapa värde (Se Figur 4.1). Interaktionsprocessen mellan kund och företag sker 
genom servicemötet och detta benämns av Normann (2000) som ett sanningens 
ögonblick där företaget får chansen att göra ett positivt intryck hos kunden. I 
servicemötet menar Bitner (1990) att det är viktigt att som företag försöka skapa sig en 
kontroll för att mötet ska ge önskat resultat. Frontpersonalens betydelse belyses av 
Lundberg (2008) och Grönroos (1996) argumenterar för den funktionella dimensionens 
betydelse, det vill säga hur en tjänst levereras. Bitner (1990) diskuterar vikten i att förstå 
kunden och varför denna beter sig på ett visst sätt, om företaget förstår kunden och dess 
reaktioner kan företaget lättare tillmötesgå kundens önskningar och överträffa kundens 
förväntningar. Om leveransen av en tjänst, eller tjänsten som sådan, ändå misslyckas 
menar Bitner, Booms och Mohr (1994) att det oftast går att vända till någonting positivt 
för kunden genom ett välplanerat servicemöte. Bitner (1990) belyser vikten av att 
kompensera kunden och ge logiska förklaringar till eventuella incidenter som inträffat. 
 
Inom turistbranschen är inte bara interaktionen mellan kund och företag viktig utan även 
upplevelsen i sig (Mehmetoglu & Engen, 2011). För att skapa ett värde med kunden 
krävs, enligt Sandström et al. (2008), att företag tar fram unika värdeerbjudanden genom 
upplevelser.  Redan under 1990-talet uppmärksammades upplevelsernas betydelse av 
Pine och Gilmore (1999) som, med upplevelseekonomin, tog fram en modell (se Figur 
4.2) för hur olika nivåer av deltagande och engagemang från kundens sida ger olika typer 
av upplevelser. Pine och Gilmore (1999) menar att känna, lära, vara och göra är viktiga 
aspekter för kundens helhetsupplevelse. Känna innebär ett passivt deltagande i form av 
underhållning, fältet lära tar kunden till sig genom aktivt deltagande i utbildning. Vara 
innebär, precis som känna, ett passivt deltagande, men i detta fält fördjupar sig kunden i 
händelsen genom exempelvis en estetisk upplevelse. Fältet göra innebär både ett aktivt 
deltagande och en mer uppslukande upplevelse, vilket gör det till motsatsen av fältet 
känna. Pine och Gilmore (1999) anser dessutom att företag bör använda sig av ett tema 
för att belysa vad som är unikt för deras verksamhet samt för att ge en bild av vad kunden 
kan förvänta sig. 
 
Gräver man djupare i själva upplevelsen kommer man in på det som Bitner (1992) 
beskriver som upplevelserummet. Med detta menar författaren: omgivande förhållanden, 
utrymmen och funktionalitet samt tecken, symboler och artefakter. De omgivande 
faktorerna påverkar de fem sinnena och berör enligt Ezeh och Harris (2007) ofta det 
undermedvetna. I denna dimension faller till exempel belysning och lukt in (Bitner, 
1992). I utrymmen och funktionalitet ingår design och layout av möbler och utrustning 
(Bitner, 1992). Wakefield och Blodgett (1996) delar in denna kategori i fem 
underkategorier: estetik, tillgänglighet, renlighet, sittkomfort och elektronisk utrustning. 
Den sista dimensionen, tecken, symboler och artefakter, innefattar till exempel skyltar 
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och stil på dekor. Skyltar underlättar för kunder att lokalisera sig i omgivningen 
(Rosenbaum & Massiah, 2011) medan stil på dekor och materialval påverkar det estetiska 
intrycket och skapar förväntningar om hur man bör bete sig i miljön (Bitner, 1992). 
Bitner (1992) utvecklade en modell (se Figur 4.3) för hur upplevelserummet påverkar 
användarna. Denna modell beaktar såväl upplevelserummet som individuella värderingar, 
humör och trivsel samt deras påverkan på användarnas beteende.  

2.4 Utformande av analysmodell 
Med hjälp av den teoretiska referensramen har vi utformat en ny modell för att ha som 
grund i analysen. Figur 4.4 illustrerar att upplevelserummet, upplevelsefälten, föetagets 
tema och interaktionen mellan kund och företag, servicemötet, har en avgörande roll i 
kundens värdeskapande. I modellen står värdeskapande för tjänstelogikens syn på värde. 
I tjänstelogiken är samskapande av värde en av grundstenarna (Vargo & Lusch 2004, 
2006, 2008; Vargo, Maglio & Akaka 2008; Grönroos 2006, 2008a, 2011; Wikner, 2010). 
För att företag och kund ska kunna samskapa värde krävs en interaktionsprocess emellan 
de båda aktörerna (Wikner, 2010; Grönroos, 2011). Denna interaktionsprocess äger rum i 
servicemötet mellan kund och företag och påverkar kundens värdeskapande (Corvellec & 
Lindquist, 2005; Bitner, 1990; Bitner & Mohr, 1995; Lloyd & Luk, 2011). Både 
värdeskapande och servicemötet påverkar varandra, vilket illustreras av dubbelpilen 
mellan servicemötet och värdeskapande.  
 
Eftersom upplevelsen är viktig i turistbranschen  (Mehmetoglu & Engen, 2011) krävs ett 
fokus på denna för att värde skall kunna skapas. Det räcker med andra ord inte att endast 
se till servicemötet för att generera värde. Upplevelsen består av såväl upplevelsefälten 
(Pine & Gilmore, 1999, Mossberg, 2003), upplevelserummet (Bitner, 1992; Mossberg, 
2003; Ezhe & Harris 2007; Wakefield & Blodgett, 1996; Fowler & Bridges, 2012; 
Aubert-Gamet, 1997; Areni & Kim, 1994; Summers & Herbert, 2001; Countryman & 
Jang, 2006; Ellen & Bone, 1998) och tematisering (Pine & Gilmore, 1999). Företagets 
tema är betydande i denna studie eftersom samtliga företag arbetar efter ett specifikt 
tema, nämligen ekoturism. Kundens syn på företagets tema, upplevelserummet och 
upplevelsefälten tillsammans med serviceemötet utgör grunden för upplevelsen och 
genom en positiv totalupplevelse har värde skapats. Alla delarna i modellen är med andra 
ord beroende av och påverkar varandra, vilket illustreras, i Figur 4.4 nedan, av cirkeln 
som länkar samman upplevelserummet, tema, upplevelsefälten och servicemötet.  
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Figur 4.4 Värdeskapande i tjänstebranschen (Egen modell). 
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3 Metod 
Kapitlet inleds med ett kort avsnitt om studiens metodansats för att därefter gå in på 
fallstudien som forskningsmetod samt de olika insamlingstekniker som använts i studien. 
Därefter följer ett avsnitt om valet av fall, både gällande företag att studera och 
intervjurespondenter. Sedan avhandlas studiens tillvägagångssätt för intervjuer och 
observationer på de tre verksamheterna i Ghana. Följande avsnitt behandlar en 
utvärdering av studien, där relevanta begrepp diskuteras. Slutligen avhandlas den 
analysmetod som använts i studien. I detta kapitel löper metoddiskussion och kritik 
löpande i texten. 

3.1 Metodansats 
Det finns i huvudsak två olika sorters metodansatser, kvalitativ och kvantitativ metod. 
Dessa metodansatser lämpar sig olika bra för olika typer av syften och frågeställningar 
och val av metod görs först efter att problem och syfte med studien tagits fram (Bryman 
& Bell, 2011). Denna studie har en kvalitativ metodansats med fallstudie som 
forskningsmetod. Studiens tillvägagångssätt och empiriska resultat beskrivs med hjälp av 
ett narrativt perspektiv. Detta perspektiv bidrar till att ge en djupare förståelse för den 
bakomliggande historien genom själva berättelsen (Holley & Colyar, 2012). Enligt 
Geertz (1973) krävs en detaljerad och omfattande återberättelse för att stärka studien och 
dess överförbarhet. Vi anser att det narrativa perspektivet krävs i denna studie då det är 
viktigt att förmedla både helhetsintryck, miljöbeskrivning och känslor till läsaren. Enligt 
Holley och Colyar (2012) kan det narrativa perspektivet stärka studien eftersom det ger 
läsaren möjlighet att själv tolka och analysera berättelsen. 

3.2 Fallstudie som forskningsmetod och insamlingstekniker 
En fallstudie innebär enligt Bryman och Bell (2011) att man som forskare studerar och 
analyserar ett specifikt fall. I denna studie används fallstudien som metod för att 
undersöka hur verkligheten ser ut i tre specifika företag, målet med studien är således inte 
att generalisera resultatet till andra kontexter. Eftersom studien beaktar tre fall, där 
fokusen ligger på de olika fallen och dess kontext, är lämplig metod en multipel fallstudie 
(Bryman & Bell, 2011). Enligt Merriam (2010) är detta typiskt för en fallstudie då 
författaren menar att syftet ligger på att förstå själva kontexten i varje fall. Detta gör att 
det empiriska materialet från de tre studerade fallen presenteras oberoende av varandra. 
Vid en fallstudie kan olika tekniker tillämpas för att samla empiriskt material kring varje 
fall och det finns även flera olika tekniker för att analysera materialet (Merriam, 2010). 
Vi kommer att gå in mer på analysering av det insamlade materialet under avsnitt 2.7 
Analysmetod. När datainsamlingen har kommit till punkten då inga nya kategorier eller 
teman framkommer så har man nått en så kallad teoretisk mättnad (DiCicco-Bloom & 
Crabtree, 2006). I denna studie består det empiriska materialet av såväl intervjuer, 
observationer och fotografier som vetenskapliga artiklar, referenslitteratur och 
information från de undersökta verksamheternas hemsidor.  
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3.2.1 Intervjuer  
Enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) finns tre typer av intervjuer: strukturerad, 
semi-strukturerad och öppen. Den typ som valdes för denna studie är den 
semistrukturerade intervjun. Det är den vanligast förekommande i kvalitativa studier och 
är en slags kombination av den öppna och den strukturerade, där man ett har antal frågor 
som styr samtalet men samtidigt lämnar utrymme för nya insikter och synvinklar 
(Merriam, 2010). En strukturerad intervju lämpar sig enligt DiCicco-Blom och Crebtree 
(2006) bäst i kvantitativa studier eftersom den lämnar lite utrymme för respondenten att 
göra ”sin röst” hörd och bidra med nya perspektiv. Med en allt för styrd intervju kan nya 
aspekter och synvinklar försummas och en djupare förståelse för problemområdet gå 
förlorad och därför lämpar sig inte strukturerade intervjuer i denna studie. Vi anser inte 
heller att den helt ostrukturerade intervjun hade varit lämpad för denna studie, då den 
kräver en stor kunskap inom ämnet både från intervjuarens och intervjuobjektets sida, 
samt förmåga att utläsa vilket spår man ska följa under intervjuns gång (Merriam, 2010). 
Bryman (2011) betonar att vikten i den semi-strukturerade intervjun måste ligga på hur 
respondenten tolkar intervjufrågorna och en förmåga att uppfatta vad respondenten 
upplever som viktigt. Som forskare måste man även under den semi-strukturerade 
intervjun kunna se förändringar eller oväntade upptäckter som möjligheter och kunna ta 
tillvara detta (Yin, 2007).  
 
I en fallstudie är det viktigt att ställa relevanta frågor men ännu viktigare att kunna tolka 
svaren korrekt. Enligt Yin (2007) är det viktigt att kunna lyssna noga, då det man ska 
försöka förstå är respondentens synvinklar och perspektiv. Nunkoosing (2005) belyser 
detta som en viktig faktor för att kunna skapa och förmedla respondentens berättelse. 
Detta är fakta som noga studerades innan resan till Ghana och frågorna till intervjuerna 
testades även på människor i vår närhet för att ta reda på om de uppfattade frågorna på 
samma sätt som avsett. Detta ledde till att några få frågor formulerades om för att göra 
dem tydligare för intervjuobjektet. Yin (2007) menar att det är viktigt att man inte låter 
sina egna förutfattade meningar styra samtalet. Detta är extra viktigt i en intervju där 
intervjuobjektet inte är särskilt pratsam och intervjuarens roll blir mer framträdande. Vid 
utformandet av intervjufrågorna, främst till personalen, beaktade vi kulturskillnaden 
mellan Ghana och Sverige. Vi antog innan avresa att personalen kanske inte, lika öppet 
och naturligt, skulle svara på frågor om sin arbetsgivare, integrationen med gästerna eller 
sina arbetsuppgifter som en anställd här hemma i Sverige. Detta bekräftades på plats, då 
vi märkte att hierarkin på arbetsplatsen spelade en stor roll. Vi försökte därmed utforma 
frågor som personalen inte skulle uppfatta som olämpliga eller alltför personliga. 
Frågorna kring ekoprofilen placerades medvetet sist i samtliga intervjuer eftersom vi ville 
se om detta var något som nämndes utan att vi först ledde in dem på ämnet. Genom att 
redan innan resan ha en god kunskapsgrund inom ämnet samt en klar idé om vad vi ville 
få ut av intervjuerna underlättades arbetet på plats.  

3.2.2 Observationer  
En fallstudie kan även innefatta observationer. Enligt Yin (2007) är observationer ofta 
användbart för att ge en alternativ syn på det som studeras. Observationerna kan med 
andra ord visa beteenden eller åsikter som inte kommer fram vid en intervju. Utöver 
intervjuer med företagsledare, personal samt gäster innefattar studien alltså även 
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observationer på plats. Där observerades gäster samt personal i verksamheterna men även 
omgivningar och kultur. Enligt Czarniawska (2007) finns det flera olika typer av 
observationer. Först delas de in i indirekta och direkta observationer. De direkta 
kännetecknas av att observationen sker öppet och att observatören befinner sig på plats, 
medan den indirekta är så kallad dold observation som sker utan de observerades vetskap, 
till exempel med hjälp av dolda kameror (Czarniawska, 2007). I denna studie har 
observationerna skett öppet, men då vi rört oss i områden där turister inte behöver vara 
medvetna om att vi inte är helt vanliga turister utan observatörer gör att vi ändå inte kan 
säkerställa att observationerna skett med samtliga observerades vetskap. Personal och 
ägare har dock varit fullt införstådda med att vi observerat dem. Den direkta 
observationen kan sedan delas in ytterligare, både stationär observation och skuggning 
faller in här (Czarniawska, 2007). Den stationära observationen kännetecknas av att 
observatören begränsas till ett visst område, medan skuggning innebär att observatören 
följer efter studieobjektet, till exempel en person under arbetsdagen (Czarniawska, 2008). 
Enligt Czarniawska (2008) är den största fördelen med skuggning att den erbjuder 
mobilitet. Vi har använt oss av stationär observation, fast vi har ändå rört oss till viss del 
inom de olika lodgernas områden. Observationerna skedde dock till största del i 
restaurangområdet där det inträffade flest möten mellan personal och kunder.  

3.2.3 Fotografier  
Fotografier har, precis som av Holbrook (2006), Cochoy (2007) och Carlson Ingdahl 
(2012) använts i vår studie som ett komplement till observationer och intervjuer, för att 
ge läsaren en bättre helhetsbild av studien. Enligt Holbrook (2006) ger fotografier läsaren 
möjlighet att själv undersöka och tolka fotografierna, vilket stärker studiens trovärdighet. 
Enligt Carlson Ingdahl (2012) kan fotografier även ge en ny aspekt eftersom de kan 
studeras efter observationstillfället i lugn och ro. Under observationer kan det vara svårt 
att notera alla detaljer, vilket gör att fotografierna i efterhand kan ge nya infallsvinklar 
samt uppmärksamma detaljer som anteckningar inte lyckats fånga. Ytterligare en fördel 
med fotografier är, enligt Silverman (2006), att de förmedlar en bild av verkligheten i 
dess sanna kontext. I studien har vi varit noggranna med att få medgivande att ha med 
fotografier i studien av verksamheternas ägare.  

3.2.4 Övriga källor 
De övriga källor som använts i studien är; vetenskapliga artiklar, referenslitteratur samt 
de undersökta verksamheternas hemsidor. Sökverktyget ”Summon” och databasen 
”Business Source Premier” har använts för att hitta vetenskapliga artiklar samt 
referenslitteratur till metod- och teorikapitel. Här har vi använt oss av sökord som är av 
intresse för studien. När det gäller metodkapitlet har vi använt sökord som: ”narrative 
research”, ”case study” och interview/ observation/ photographs/ photo essay + 
qualitative research/ case study”. För att få önskat reslutat och sökområde till teorikapitlet 
användes en kombination av olika sökord, som: ”service-dominant logic”, “service 
logic”, “value co-creation”, “value creation”, “value-in-use”, “service encounter”, 
“experience economy”, “servicescape” och ”ecotourism”. Vi har även hittat nya artiklar 
genom ”snöbollseffekten” (Bryman & Bell, 2011). Detta innebär att nya artiklar hittats 
genom att vi utgått från referenslistan på en använd artikel. Vi har till största del använt 
oss av vetenskapliga artiklar för att stärka studien tillförlitlighet och förankra studien till 
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befintlig forskning. I studien har fokus legat på nyare artiklar, i den mån det varit möjligt. 
Inom till exempel servicemötet, upplevelserummet och utvärdering av studien har dock 
äldre artiklar använts eftersom dessa utgör grunden inom området och ideligen refereras 
till i nyare artiklar. I vissa fall har vi även använt oss av referenslitteratur. Detta är främst 
för att få en helhetsbild av vissa perspektiv, men även på grund av att vissa böcker flitigt 
refereras till i forskningsartiklar, ett exempel på detta är upplevelseekonomin. De 
hemsidor som använts i studies empiri är de tre undersökta verksamheternas hemsidor. 

3.3 Urval 
Urvalet består, som tidigare nämnts, av tre företag i Ghana. Dessa företag lämpar sig för 
vår studie då vi inriktat oss på tjänsteföretag inom ekoturism. Anledningen till varför vi 
valde dessa tre verksamheter beror på att vi, genom kontakter, fick access till Desertrose 
Lodge. Sedan valdes ytterligare två verksamheter, Ezile Bay Village och Green Turtle 
Lodge, ut på grund av att de ligger inom samma område och driver liknande 
verksamheter. Att lodgerna låg relativ nära varandra var viktigt eftersom möjligheterna 
att resa runt i Ghana är begränsade och tidskrävande. Något som är gemensamt för alla 
tre företagen är att de är relativt småskaliga vilket är något vi strävat efter, eftersom 
småskaliga företag är de som varit mest framträdande i turismens utveckling enligt 
Thomas, Shaw och Page (2011). Något som alla tre lodger också har gemensamt är att 
alla idag har en ekologisk grund och styrs av de som ursprungligen grundat och byggt 
upp verksamheten. Det är extra intressant med övernattningsverksamheter eftersom det 
både kan vara företag som säljer upplevelser, såväl som ett företag som endast anser sig 
levererar en vara, en säng för natten, och inget mer.  
 
Intervjuer hölls med företagsledare, personal samt gäster för att få en så heltäckande bild 
som möjligt av verksamheten. De företag vi studerat är vad Silverman (2006) kallar 
”closed setting”, vilket innebär att access ges via portvakter. Detta gjorde att vi började 
med att intervjua företagsledarna, för att sedan få access till personal och gäster. När det 
gäller urval av intervjuobjekt är vi medvetna om att ett slumpmässigt urval hade varit 
önskvärt. Det fanns dock inte sådana valmöjligheter eftersom verksamheterna är så pass 
småskaliga och tillgängligheten på intervjuobjekt var begränsad. Vi fick helt enkelt 
intervjua de gäster och personal som fanns tillgängliga och hade tillräckliga 
språkkunskaper. Tillgängligheten på intervjuobjekt kan också ha påverkats av att det inte 
var högsäsong när vi besökte lodgerna, eftersom vi trots de relativt få intervjuerna märkte 
av en teoretisk mättnad anser vi inte att studien märkvärt påverkats av den begränsade 
tillgängligheten på intervjuobjekt.  

3.4 Tillvägagångssätt vid empiriinsamling 
Insamlingen av empiriskt material gjordes på plats i Ghana samt via de olika lodgernas 
hemsidor. Efter ett dygns resa med flyg, taxi, buss och bil via städerna Accra och 
Takoradi anlände vi till Desertrose Lodge. Detta var den lodge vi hade som utgångspunkt 
och bodde på under vår vistelse. För närmare beskrivning av förberedelser och 
händelseförlopp samt fler bilder, se Bilaga 2. Tillägg till Metodkapitel. 
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3.4.1 Förberedelser på plats för intervjuer 
Till intervjuerna hade vi i förväg skrivit ned frågor för att ha som underlag och om det 
blev nödvändigt styra intervjun i önskad riktning. I studien är endast kunderna anonyma. 
Anledningen till att ägare inte är anonyma beror på att det är enkelt att kolla upp vem 
som äger de lodger som finns med i vår studie. Vi valde att ha med lodgernas riktiga 
namn för att ge studien större trovärdighet. Personalen är inte anonym eftersom vi, på två 
av lodgerna, endast intervjuade en i personalen. Eftersom deras arbetsgivare visste om 
vilka vi intervjuade ansåg vi att anonymisering inte var nödvändigt. På den lodge då vi 
intervjuade två i personalen så hade arbetsgivaren, om vi använt fiktiva namn, enkelt 
kunnat skilja de anställda åt eftersom dem hade olika arbetsuppgifter. Varken ägare eller 
personal hade någonting emot att lodgernas och deras riktiga namn fanns med i studien. 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och denna gick att använda med både 
ström och batterier. Detta var viktigt eftersom alla de studerade lodgerna ligger i ett 
område där det endast finns elektricitet från sol- och vindkraft. Något annat som var 
viktigt att beakta under en inspelning av intervjuerna var bakgrundsljud, då detta kan 
förstöra inspelningskvalitén. Eftersom alla lodgerna ligger precis vid stranden är det 
mycket ljud från vågor och därför försökte vi så gott det gick att hitta avskilda platser för 
intervjuerna.  
 
Något som var viktigt var att intervjuobjekten skulle känna sig så bekväma som möjligt 
och därmed försökte vi att ta bort fokus från diktafonen. Vi informerade dem endast om 
vad det var samt frågade om lov att få spela in intervjun. Vi informerade dem även om att 
inspelningarna endast var till för oss själva för att underlätta vår återberättelse av 
intervjutillfället. För att få bästa möjliga ljudkvalitet på inspelningarna var vi noggranna 
med att placera diktafonen något närmare intervjuobjektet än oss. Detta främst eftersom 
vi var medvetna om problemet med kringljud, såsom vågor och andra naturljud. Även det 
faktum att vi själva har en större vana vid intervjuer och troligtvis lättare kommer ihåg att 
prata högt och tydligt togs med i beräkningen. Något vi också tog upp med alla innan 
intervjun var att det inte fanns några rätt eller fel på frågorna vi ställde utan att vi enbart 
var ute efter deras egna tankar och funderingar.  

3.4.2 Intervjuer och observationer på Desertrose Lodge 
På Desertrose Lodge intervjuades först ägarna Mikael och Julia tillsammans. De har bott i 
Ghana i sju år men kommer ursprungligen från Sverige. Båda två pratar svenska och 
samtalet pågick i cirka 40 minuter.  Samtidigt som intervjun fortlöpte antecknade vi, detta 
för att dels säkra oss för om något skulle hända med inspelningen men även för att få med 
detaljer som inspelningen inte fångade upp. Dagen därpå anlände tre tyska gäster, Philip, 
Carl och Samuel, vilka var i Ghana på en tre veckor lång semesterresa. Det var Samuels 
tredje besök på lodgen, men första gången för Philp och Carl. De intervjuades var och en 
under dagen. En av dem hade lite svårigheter med engelskan ibland men detta löste sig 
genom att hans vän hjälpte till som tolk när det behövdes. Vi upplevde ingen större 
skillnad i intervjun där vi tog hjälp av tolk gentemot de andra utan gästen i fråga pratade 
lika fritt som de andra även om hans vän fick översätta vissa delar för oss. Innan samtliga 
intervjuer startades talade vi om för dem som skulle intervjuas att om det var något de 
inte förstod skulle det säga till. Samma dag intervjuades även Wilberforce som arbetar på 
lodgen. Eftersom detta ställe är så pass litet har de bara en anställd som sköter både mat, 
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städning samt välkomnande av gäster. Han bor i den närliggande byn Achowan och han 
har arbetat på lodgen i nio månader. Intervjuerna med gäster och personal tog ungefär 20 
minuter vardera och blev något kortare än intervjun med ägarna. Detta dels på grund av 
att vi inte hade lika många frågor till dem som till ägarna, men även på grund av att de 
inte var riktigt lika pratsamma.  
 

 
Foto 1: Desertrose Lodge, huvudbyggnad. 
 
Eftersom vi bodde på Desertrose Lodge kan man säga att våra observationer skedde 
kontinuerligt under vistelsen. Här kunde vi verkligen se hur såväl ägare som deras 
personal agerade i kundmöten och bemötte sina gäster. Vi fick även en bra inblick i hur 
städning, matlagning och kringaktiviteter, såsom pingis och biljard, uppfattades av övriga 
gäster. Samtidigt var det viktigt för oss att inte gå runt och observera allting i minsta 
detalj under hela vistelsen. Vi bestämde oss därför för en dag som vi höll till i 
restaurangområdet och observerade interaktionen mellan personal och gäster. Vi 
studerade hur uppmärksam personalen var på folk som ville beställa mat eller på annat 
sätt önskade deras uppmärksamhet och hur mötena mellan personal och gäst tedde sig 
och hur de samtalade med varandra. Utöver detta studerade vi även lodgens uppbyggnad 
och utbud av aktiviteter, under denna rundtur fotograferade vi allt av intresse. Under 
vistelsen tittade vi även extra noga efter tecken på ekoprofilens närvaro.  

3.4.3 Intervjuer och observationer på Green Turtle Lodge 
Efter avslutad empiriinsamling samt observationer på Desertrose Lodge besökte vi Green 
Turtle Lodge över dagen. Vi började med att intervjua britten Tom som äger lodgen 
tillsammans med sin fru Jo. Intervjuerna hölls inne i Tom och Jos hus då det var enda 
sättet att komma undan vågljudet någorlunda samt att komma åt ett strömuttag. Intervjun 
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med Tom pågick i dryga 40 minuter. Därefter intervjuade vi två personer ur personalen, 
Gifty och Emanuel. Gifty har varit anställd på lodgen i åtta år och arbetar i köket medan 
Emanuel har varit anställd på lodgen i ett år och fyra månader och arbetar som bartender. 
Båda kommer ursprungligen från den lilla närliggande byn Akwidaa men Emanuel har 
växt upp i Accra. Trots att deras modersmål inte var engelska gick intervjuerna bra och vi 
upplevde inte att språket var något större hinder. Här blev intervjuerna med personalen 
också något kortare, drygt 20 minuter per person. Vi intervjuade även två gäster, Elin och 
Sofia, som båda är svenskar. Elin har varit volontär i Ghana i drygt en månad och 
avslutar denna vistelse med två semesterveckor medan Sofia har varit i Ghana på en två 
veckor lång semesterresa. Ingen av dem hade varit på Green Turtle Lodge tidigare. 
Intervjuerna med gästerna blev ungefär 20 minuter långa.  
 

 
Foto 2: Del av baren och stranden på Green Turtle Lodge. 
 
Efter att ha avslutat intervjuerna tillbringade vi resten av dagen och kvällen på Green 
Turtle Lodge och testade maten samt samtalade och umgicks med gäster och personal. 
Genom detta kunde vi på ett naturligt sätt observera miljön samt iaktta hur personalen 
agerade och hur gästerna integrerade med dem. Under observationerna satt vi till största 
del i restaurangområdet eftersom det var där de flesta mötena mellan gäster och personal 
ägde rum. Eftersom mycket gäster sitter i restaurangområdet tror vi att de flesta såg oss 
som vanliga turister och inte uppmärksammade eller stördes av vår närvaro. Vi 
observerade främst hur personalen pratade med gästerna, men även hur observant 
personalen var på gäster som sökte deras uppmärksamhet. Vi gick även runt i området för 
att se hur lodgens olika hyddor och byggnader, som duschar och toaletter, såg ut och för 
att fotografera. Även på denna lodge tittade vi efter tecken på ekoprofilens närvaro.  
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3.4.4 Intervjuer och observationer Ezile Bay Village 
Dagen efter besöket på Green Turtle Lodge besökte vi Ezile Bay Village. Vi började med 
att intervjua Danielle som äger och driver lodgen. Danielle kommer från Frankrike men 
har bott i Ghana i sju år. Intervjun pågick en dryg halvtimme. Därefter intervjuade vi en 
kvinna från personalen samt en gäst. Anledningen till att vi endast intervjuade en gäst och 
en personal var att vi redan efter intervjuerna på Green Turtle Lodge började märka av en 
teoretisk mättnad. När vi sedan haft intervjuer med en gäst och en personal på Ezile Bay 
Village och dessa inte givit några nya infallsvinklar eller perspektiv på våra frågor ansåg 
vi att det material vi hade samlat in var tillräckligt. Personalintervjun gjordes med en 
kvinna vid namn Elisabeth som arbetade som kock på lodgen. Hon hade även en viss 
kundkontakt vid beställningar och servering och har arbetat på lodgen i tre år. Hon hade 
inte engelska som modersmål och hon var ganska blyg, men vi fick ut svar på alla våra 
frågor ändå. Gästen vi pratade med var en fransman, Benjamin. Han bor i Ghanas 
huvudstad, Accra, med sin fru och sina barn sedan fyra år tillbaka och arbetar med 
bistånd från EU till Ghana. Han har varit på Ezile Bay Village flera gånger tidigare, men 
endast på helgturer.  
 

 
Foto 3: Stranden framför Ezile Bay Village. 
 
Efter att ha avslutat intervjuerna gick vi en tur runt Ezile Bay Village och tittade oss 
omkring samt fotograferade. Vi satt även ner i restaurangområdet för att observera hur 
personalen och gästerna interagerade med varandra. Vi satt och observerade hur 
personalen samtalade med samt serverade de gäster som önskade beställa mat eller 
dricka. Förutom observationerna i restaurangområdet gick vi runt på området för att se 
övriga byggnader samt fotografera. Precis som på Green Turtle Lodge och Desertrose 
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Lodge var vi även här uppmärksamma på tecken kring ekoprofilen. Vi gick slutligen upp 
till en utsiktsplats alldeles i kanten av den lilla bukten och där kunde man få en fin vy 
över lodgen och även över byn Akwidaa som ligger intill.  

3.4.5 Sammanfattande intryck från intervjuer och observationer 
När det gäller observationerna är vårt samlade intryck att det var relativt lätt att smälta in 
i omgivningen och bland de övriga gästerna på lodgerna. Vi gick även runt och 
fotograferade omgivningarna på de olika lodgerna, men eftersom detta är relativt vanligt 
bland gästerna tror vi inte heller att detta gjorde att vi stack ut. Eftersom vår 
observationsteknik dock inte utgick från en indirekt teknik krävdes det inte att 
observationerna skedde dolt. Det vi främst var ute efter var att observera hur 
interaktionen mellan personal och gäster tedde sig men även lodgernas omgivning. 
Svårigheterna under observationerna var att området var relativt stort, vilket gjorde att det 
ibland var svårt att höra vad personal och gäster sa till varandra, men det gick ändå att 
observera gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck för att få en bild av hur mötet var. 
 
Vi märkte att det var olika lätt att få intervjuobjekten att samtala och reflektera fritt kring 
frågorna. Intervjuerna med företagsledarna gick smidigast i det avseendet och det var i 
regel dessa som tog längst tid. Även intervjuerna med gästerna var relativt lätta och 
svaren kom naturligt. Intervjuerna med personalen var de som var svårast när det gällde 
att få igång en diskussion och en egen reflektion från deras sida. Det är fel att säga att vi 
upplevde det som ett hinder, för vi fick ändå ut den information vi behövde från alla 
intervjuer, men svaren kom inte riktigt lika naturligt här. Det krävdes en större insats från 
intervjuaren vid dessa intervjuer. Under personalintervjuerna noterade vi även att det blev 
en viss kulturkrock. Med det syftar vi på just sättet att kommunicera samt den 
grundkunskap och allmänbildning som en människa har. Ett exempel kan vara när man 
som intervjuare från västvärlden ställer frågan "Din arbetsplats är en eco-friendly lodge, 
vad innebär det för er och era arbetsuppgifter? Hinder eller fördelar?" till afrikansk ung 
medarbetare boende i en liten by utan vare sig el eller rinnande vatten. Med tanke på de 
helt olika kunskapsmässiga förutsättningarna tas en sådan fråga ofta emot med en viss 
förvirring av intervjuobjektet. Detta eftersom ordet ekologiskt, så som det används i det 
västerländska samhället idag, inte är någonting som finns i deras vardag och de kan inte 
sätta det i relation till "något som inte är ekologiskt" på samma sätt som vi. Detta gick 
dock att till viss mån ta sig runt genom grundligare förklaringar och en bra dialog.  

3.5 Utvärdering av studien 
Forskare har länge varit kluvna i frågan kring begrepp som exempelvis validitet och 
reliabilitet och dess relevans inom kvalitativ forskning (Najman, Clavario & Silverman, 
1995). Enligt Bryman (2011) är den huvudsakliga anledningen till att andra begrepp 
bättre lämpar sig för kvalitativ forskning att kriterierna reliabilitet och validitet förutsätter 
att det finns en ”absolut sanning om den sociala verkligheten” (Bryman, 2011, s, 354). 
Guba och Lincoln (1994) anser att det kan finnas fler än en beskrivning av den sociala 
verkligheten. Med anledning av detta anser Guba och Lincoln (1994) att andra kriterier 
bör användas för kvalitativ forskning. De föreslår att trovärdighet bör vara huvudkriterier 
för utvärdering av kvalitativ forskning. Vi har, i vår metodutvärdering, valt att använda 
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de underkriterier till trovärdighet som Guba och Lincoln (1994) föreslår; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och objektivitet15.  

3.5.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten inom kvalitativ forskning handlar om ifall forskarens observationer och 
undersökningar stämmer med de teorier som de utvecklar och med verkligheten (Guba & 
Lincoln, 1994). Lincoln och Denzin (1994) menar att det är viktigt att studien i sig 
gjordes på ett riktigt sätt och att det som studerades uppfattades korrekt utan 
missförstånd. Eftersom forskarens egna bedömningar ligger bakom insamling av data är 
den här frågan viktig (Yin, 2007). För att säkerställa tillförlitligheten intervjuades 
företagsledare från tre olika verksamheter, men även deras kunder och personal. Detta 
gjordes även för att få en mer heltäckande bild av verksamheten och innefatta såväl ett 
kund- samt ett företagsperspektiv. För att stärka studiens tillförlitlighet lade vi stor vikt 
vid att inte välja bort delar som inte överensstämde med valda teorier eller modeller. För 
att vara säker på att de frågor som ställdes under de semistrukturerade intervjuerna inte 
gick att tolka på flera olika sätt testades frågorna på personer i vår omgivning innan de 
riktiga intervjuerna ägde rum. På så sätt stärktes tillförlitligheten och det faktum att 
resultatet var oberoende av feltolkningar i frågorna. Efter att själva ha översatt 
intervjufrågorna till engelska fick vi dem granskade av en person som varit bosatt i 
Storbritannien under flera år.  
 
Ytterligare ett sätt att stärka tillförlitligheten är genom så kallad respondentvalidering, 
vilket innebär att respondenten granskar intervjutranskriberingen för att se att vi tolkat det 
som sades korrekt (Bryman, 2011). Vi valde dock att inte göra en respondentvalidering 
och beslutet grundades främst på att vi anser att den inte gått att genomföra på ett 
effektivt och givande sätt i denna studie. Anledningar till detta är bland annat det faktum 
att vi intervjuat ägare, personal och gäster som inte har engelska som modersmål. 
Dessutom hade respondentvalideringen lett till extra arbete för oss, eftersom vi först fått 
transkribera till engelska och efter svar av respondenterna fått översätta transkriberingen 
till svenska för att kunna kategorisera. Dessa faktorer gör processen med att få alla dessa 
personer att läsa igenom en transkribering, samt att förstå den, troligtvis skulle blivit mer 
komplicerad och tagit mer tid än vad det skulle tillföra trovärdighet till studien.  
 
Tillförlitligheten i studien stärks ytterligare av den utförliga metodberättelsen som 
återfinns i Bilaga 2. Tillägg till Metodkapitel. Där beskrivs detaljer kring 
insamlingsprocessen och förberedelser inför resan, såväl som detaljer under vistelsen i 
Ghana. Denna berättelse, såväl som den utförliga redovisningen av studiens empiri är ett 
resultat av studiens narrativa perspektiv, vilket enligt Holley och Colyar (2012) stärker 
tillförlitligheten i den kvalitativa studien. Utöver detta stärker även de fotografier som 
finns i metod- och empirikapitlet samt bilaga (Bilaga 2. Tillägg till Metodkapitel) 
studiens tillförlitlighet (Holbrook, 2006). 

                                                
15 Fritt översatt från kriterier av Guba & Lincoln (1994), originalkriterier på engelska är: credibility, 
transferablity, dependability och confirmability.  
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3.5.2 Överförbarhet 
Överförbarhet i kvalitativ forskning berör graden av generaliserbarhet i studien och ifall 
resultatet från fallstudien kan tillämpas i andra situationer än den undersökta. Lincoln och 
Guba (1985) menar att detta ofta är ett svårt kriterium inom kvalitativ forskning eftersom 
det är vanligt med fallstudier eller mindre stickprover vilket vanligtvis inte ger ett 
generaliserbart resultat. En alternativ metod för att bedöma till vilken grad en studies 
resultat är överförbart är "Thick description" (Geertz, 1973). Detta innebär att man 
återger omfattande och detaljerade beskrivningar kring sociala miljöer och kulturer, 
vilket skapar en grund som man sedan kan bedöma huruvida resultatet går att överföra till 
andra sammanhang och miljöer. I vår studie har vi därför valt att använda oss av ett 
narrativt perspektiv. Detta för att kunna återge så mycket detaljer som möjligt och på så 
vis skapa en bättre helhetsförståelse av studien och dess resultat (Holley & Colyar, 2012). 
Detta styrks ytterligare av den tidigare nämnda bilagan (Bilaga 2. Tillägg till 
Metodkapitel) där ytterligare detaljer kring tillvägagångssättet beskrivs. Även här menar 
vi att bilderna i rapporten hjälper till att skapa denna utökade beskrivning av studien som 
ett narrativt perspektiv eftersträvar.  
 
Det är dock viktigt att tänka på att man valt fallstudien som metod för att kunna 
undersöka en specifik situation eller händelse utförligt och inte för att generalisera 
(Merriam, 2010). Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att man som forskare i en 
fallstudie inte tror att generaliserbarhet blir möjligt genom val av representativa fall och 
drar generella slutsatser. I vår studie har syftet varit att studera tre lodger i Ghana i form 
av specifika fall och genom de resultat som framkommer se om det verkar finnas några 
gemensamma faktorer. Därför finns inte från början några intentioner på att kunna 
generalisera resultatet utan studien gäller först och främst dessa tre lodger. Vi anser att 
för ett generaliserbart resultat skulle vidare forskning behöva göras med ett större antal 
studieobjekt.  

3.5.3 Pålitlighet 
Studiens pålitlighet berör frågan: kommer studien ge samma resultat om den upprepas? 
LeCompte och Goetz (1982) anser att detta är ett svårt kriterium inom den kvalitativa 
forskningen eftersom det är omöjligt att frysa en social situation och omständigheterna 
som råder och få exakt samma resultat vid en upprepad undersökning. Enligt Yin (2007) 
är kriteriet dock viktigt eftersom det syftar till att utesluta skevheter i studien. LeCompte 
och Goetz (1982) menar dock att för att stärka studiens pålitlighet bör man som forskare 
se till att nästa forskare kan gå in en liknande social roll som ursprungsforskaren gjort vid 
studiens ursprungliga utförande. På så sätt ökas chansen att nästa forskare får en liknande 
upplevelse och ett liknande resultat. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det 
finns fullständig dokumentation av tillvägagångssättet i studien (Yin 2007). Alla detaljer 
som kan vara av betydelse måste redovisas. Vi har varit noggranna med att dokumentera 
alla detaljer i tillvägagångssättet och i bilagan (Bilaga 2. Tillägg till Metodkapitel) 
återfinns närmare beskrivning av tillvägagångssättet. Vi har även noggrant beaktat allt 
uppkommet material från intervjuer samt observationer för att undvika skevheter i 
studiens resultat. När det gäller intervjuerna använde vi diktafon och spelade in samtliga 
intervjuer, samtidigt som en av oss förde anteckningar medan den andra intervjuade. 
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Dessa anteckningar var ett komplement till diktafonen och vi var noga med att skriva ner 
olika uttryck och sinnesstämningar som inte framgår av ljudinspelningen.  

3.5.4 Objektivitet 
Ytterligare ett kriterium som är viktigt inom kvalitativ forskning är objektivitet. Guba och 
Lincoln (1994) säger att även om fullständig objektivitet är omöjlig bör man sträva efter 
att uppnå en så hög grad av objektivitet som möjligt. Med andra ord bör man som 
forskare inte låta personliga värderingar avspeglas i intervjuer och frågor. Efter 
intervjuerna diskuterade vi inte med varandra om hur vi upplevde respondenternas åsikter 
innan vi var för sig skrivit ner våra egna funderingar och åsikter, för att undvika att våra 
åsikter speglades av varandra. För att öka trovärdigheten när det gäller observationer kan 
man, enligt Yin (2007) använda sig av olika observatörer för att göra iakttagelser. Båda 
två observerade och gjorde iakttagelser enskilt på samtliga lodger. Vi var noggranna med 
att skriva ner våra anteckningar och först efter genomförda observationer diskutera med 
varandra. Även detta gjorde vi för att undvika att våra åsikter skulle präglas av varandra 
samt öka objektiviteten.  

3.6 Analysmetod 
Gummesson (2005) anser att analysen av datamaterialet handlar om att skapa en 
förståelse för det material man har samlat in. Enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) 
sker analysen i kvalitativa studier inte bara under själva analysarbetet, utan även under 
insamlingens gång. Gummesson (2005) uppmärksammar också detta och menar att 
analys och tolkning av materialet sker redan under exempelvis en intervju eftersom den 
sker i interaktion med en annan person, vilkas åsikter måste fångas. Under insamlingens 
gång har vi gjort egna reflektioner och börjat fundera på eventuella teman och kategorier.  
 
När intervjuer och observationer var genomförda transkriberade vi materialet så fort som 
möjligt. Detta slutade med att vi hade 13 separata dokument, ett från varje intervju, att 
arbeta vidare med. Utöver dessa intervjudokument sammanställde vi även anteckningarna 
från observationer och intervjuer, så att inga detaljer eller funderingar skulle bli 
förbisedda. Under denna bearbetning av datamaterialet började även tankar om teman och 
kategorier att växa fram, trots att vi ännu inte startat det egentliga analysarbetet. I såväl 
insamlings- som analysarbetet har LeComptes (2000) fem steg för analysarbetet varit till 
stor hjälp. Det första steget är att städa upp i materialet. Detta steg tog vi itu med efter 
transkriberingen i och med sammanställningen av det insamlade materialet. 
 
Efter sammanställningen av intervjuer, observationer och anteckningar startade det 
verkliga och strukturerade analysarbetet. Enligt Gummesson (2005) finns det flera olika 
tekniker att använda vid analysering av datamaterialet. Vi har använt oss av 
innehållsanalys med hjälp av kategorisering (Bryman & Bell, 2011). Vi har inte använt 
oss av något analysverktyg, som QADQDAS eller Nvivo (Bryman & Bell, 2011) 
eftersom det empiriska materialet var hanterbart att kategorisera och koda utan dessa 
verktyg. Andra steget i LeComptes (2000) lista är just kategorisering och kodning av 
materialet. Vi utgick från transkriberingarna för att hitta teman och lyfta fram intressanta 
detaljer. Kategorierna togs fram genom noggranna studier av både teori och empiri samt 
diskussion med varandra och vår handledare. Efter detta tog vi itu med nummer tre på 
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LeComptes (2000) lista, sammanslagning av kategorier. När vi kategoriserat samtliga 
transkriberingar och slagit ihop så många kategorier som möjligt var det dags för 
LeComptes (2000) fjärde steg, att se återkommande mönster i det kategoriserade 
materialet. Vi började nu se en struktur i materialet och sammanställde ett nytt dokument 
där vi använde de olika kategorierna som rubriker och lade in det empiriska materialet 
under respektive kategori. Detta faller in under LeComptes (2000) femte och sista punkt i 
listan, att strukturera upp materialet. Detta gjorde att vi fick en bättre överblick över 
empirin och kunde börja sammanställa analysen. I analysen har vi utgått från den 
analysmodell som togs fram i slutet av teorikapitlet. 
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4 Resultat av empirisk undersökning 
Vi har i detta kapitel delat in de olika fallen var för sig; Desertrose Lodge, Green Turtle 
Lodge och Ezile Bay Village. På vardera lodge har vi börjat med att kort beskriva 
verksamheten. Vi återberättar sedan vad som framkom under intervjuerna, vilka gjordes 
med verksamheternas ägare, personal samt kunder. För intervjumall, se Bilaga 3. Mall för 
intervjuer. 

4.1 Desertrose Lodge16 
Lodgen erbjuder övernattning, restaurang, bar, pool och strand. De har även 
sällskapsaktiviteter såsom biljard, bordtennis, dart, böcker till utlån eller byte samt några 
sällskapsspel. Vid vårt besök var poolen tyvärr ur funktion men den var vackert gjord 
med stenplattor och det fanns handgjorda solstolar i trä runt poolområdet. Enligt 
hemsidan erbjuder lodgen vissa aktiviteter för sina gäster, alla med lokala guider som väl 
känner till området. Turer i regnskogen och närliggande byar kan ordnas och även 
fisketurer med lokala fiskare. Enligt ägarnas berättelse har verksamheten 12 bäddar i 
form av ett dubbelrum, en liten stuga för två personer, en sovsal samt ett tält. Enligt Julia 
har de flesta gäster stannat i snitt två till tre nätter.  
 
Elektriciteten som används kommer från sol- och vindenergi. Lodgen är byggd för hand 
och vårt intryck var att all inredning och byggnation var mycket vacker och välgjord. På 
hemsidan kan man läsa att ägarna har startat en ”Community Fund” för att kunna bidra 
till de närliggande byarna, Akyinim och Achowa. Med hjälp av denna fond har de bland 
annat byggt nya fönster till skolbyggnaden. Mikael och Julia berättade att verksamhetens 
anställda kommer från byarna i närheten och de hade vid intervjutillfället två anställda.  
 
Helhetsintrycket av lodgens utseende var att den är designad för att se naturlig ut och alla 
detaljer, färger och material var anpassade efter detta tema. Förutom vindkraftverket som 
syntes tydligt över huset observerade vi inte några tydliga visuella tecken på lodgens eko-
profil som vi läst om på hemsidan. De har belysning i form av lampor över biljardbord 
och pingisbord samt en rörelseaktiverande strömbrytare till lampan på toaletten. Rummen 
är enkla men fräscha. Det finns sängar med myggnät, små nattduksbord i trä, lakan och 
handdukar. Alla rum på lodgen är utrustade med lås och som gäst ombeds man att 
komma ihåg att låsa när man lämnar sitt rum. De hade även satt upp lappar som 
uppmanar gästerna att spara på elförbrukningen genom att släcka lampor när de inte 
används. Lodgen erbjuder trådlöst internet för sina gäster samt även begränsad möjlighet 
till uppladdning av mobiltelefon och liknande. Mobiltäckningen på lodgen är inte den 
bästa men det går att ta emot sms och ringa på nästan hela området. 

                                                
16 Informationen i stycket nedan kommer både från intervju med ägarna (Intervju 2012-03-01 med Mikael 
och Julia), våra egna observationer och lodgens hemsida. Där vi hänvisar till hemsidan, se: Desertrose 
Lodge, Tillgänglig: http://www.desertroselodge.com/ [2012-02-06]!
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4.1.1 Ägarnas berättelse om verksamheten17 
Mikael och Julia beskriver Desertrose Lodge som en liten lodge på stranden i västra 
Ghana som erbjuder boende, restaurang och bar. De vill främst rikta sig till backpackers 
och människor på resande fot, vilket gjorde att planen till slut blev att ha ett "schysst 
ställe med bra priser", som Mikael uttryckte det. Både Mikael och Julia tror att de turister 
som reser till Ghana gör detta för att de är sugna på nya äventyr och att de vill se Afrika. 
Julia anser att man som kund ska välja deras lodge eftersom det är ett litet mysigt ställe 
med familjeatmosfär, med detta menar hon att det ska vara lätt att samtala och umgås 
med såväl andra gäster som personal. Både två tror att familjeatmosfären är det som är 
mest värdefullt för deras gäster. Julia nämnde också att man som gäst ska komma hit för 
att smaka den goda maten som de fått mycket komplimanger för. Julia berättar att det 
första intrycket de vill att gästerna ska få när de kommer är "Wow, vad fint det är!". 
Eftersom Mikael är snickare har de byggt lodgen på ett annorlunda sätt med mycket 
vältänkta detaljer, jämfört med många andra lodger i Ghana. Julia vill att man som gäst 
känna denna wow-känsla när man kommer gående på den lilla stigen och vyn över 
lodgen öppnar sig med havet i bakgrunden. 
 

 
Foto 4: Vy från matplatsen ut över poolen och i bakgrunden stranden. 
 
För att kunderna ska uppskatta sin vistelse maximalt ser de till att stället är rent, att det 
finns kalla drycker, att maten är god och kommer ut i tid. De påpekade att man i Ghana 
annars kan få vänta länge på sin mat. Mikael och Julia vill erbjuda sina gäster sådant som 
de själva uppskattar när de är ute och reser. På så sätt har de utvecklat aktiviteterna som 

                                                
17 Intervju 2012-03-01 med Mikael och Julia, ägarna av Desertrose Lodge.!
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finns på lodgen. Mikael menar dock att de flesta gästerna kommer hit för att slappna av 
och bara vara, men att det givetvis finns de som är rastlösa och vill hitta på saker också. 
Mikael berättade att gästerna även får ta del i verksamheten genom att till exempel hjälpa 
till att förbereda och helgrilla gris eller hummer. Ytterligare en sak som Julia tror kan 
bidra till gästernas positiva upplevelse är att de på grund av sina välfungerande 
vindkraftverk och solpaneler kan erbjuda bra belysning på kvällarna. För att få gästerna 
att tala positivt om lodgen och komma tillbaka försöker de se till att gästerna får en så 
positiv vistelse som möjligt. Julia berättade att det har hänt att gäster som tänkt stanna tre 
dagar istället valt att stanna tre veckor, vilket talar för att de uppskattar lodgen. Känslan 
Mikael och Julia vill att gästerna ska ha då de vistas på lodgen är en avslappnad och 
familjär känsla. De hoppas att hela deras koncept och atmosfär ska framkalla dessa 
känslor.  
 

 
Foto 5: ”Chill Out Lounge”. 
 
Mikael och Julia har en del åsikter kring hur deras personal ska agera i mötet med 
gästerna men i första hand att de ska vara glada och trevliga. Mikael påpekade att de har 
fått lära sin personal att vara noga med att fråga igen om de inte förstår, istället för att 
gissa och då riskera att svara med fel information. Julia berättade att det är viktigt att 
personalen är flexibel, men att detta varit svårt att förmedla till dem. Hon berättade bland 
annat att de har fått säga till personalen att det är okej om en gäst vill ha lunch klockan 
14.05 fast att de bara serverar lunch till 14.00. När det gäller deras egen relation till 
gästerna sa båda två att de vill ha en familjär stämning, men att de med tiden har lärt sig 
att ändå hålla en viss distans och hitta en balans i hur närvarande de behöver vara. 
Eftersom de bor på området kan det annars bli påfrestande. Båda två brukar fortfarande 
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äta middag tillsammans med gästerna och de trivs med att ha den relationen. Julia tycker 
att det är viktigt att de som ägare är glada och positiva i mötet med gästen. Hon påpekade 
också att hon tror att det är viktigt att de visar intresse för gästerna och ger dem all 
nödvändig information.  
 
Mikael och Julia får respons från gästerna på flera olika sätt. Ett exempel är när de ser att 
gästerna fotograferar maten, men vanligast är att gästerna uttrycker det i samtal under sin 
vistelse och det är vanligt att sådana ämnen tas upp när de sitter och äter middag ihop 
med gästerna. Det har även hänt att de fått feedback via sms där gäster givit dem 
komplimanger för deras lodge. Mikael och Julia har på grund av den öppna familjära 
stämningen inga problem med att lyssna och prata med gäster om lodgen. De är även 
öppna för förslag om förändringar och förbättringar, som ett exempel lät de bygga om 
förrådet till ett dubbelrum efter att en gäst tipsat om detta. De har även pratat om att 
ordna med uthyrning av cyklar då vissa gäster efterfrågat detta.  
 

 
Foto 6: Stranden på Desertrose Lodge. 
 
Ekoprofilen är något som växt fram under tiden och det var inget de planerade från 
början. Mikael påpekade också att de inte har haft så mycket val eftersom det varken 
finns el- eller vattenledningar draget till området. Julia tror inte att gäster väljer lodgen 
just för ekoprofilen, utan tror snarare att det är ett plus när de ändå är här. Däremot är 
ekoprofilen något som intresserar gästerna och de pratar gärna om vindkraftverket och 
ställer frågor kring hur systemet fungerar. Mikael tog också upp problematiken i den 
oklara definitionen av ordet "ekolodge", att det är svårt att säga vad som är en ekolodge 
och inte eftersom det inte finns några klara riktlinjer.  Oklarheten kring definitionen 
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ekolodge gör att de inte marknadsför sig som en ekolodge utan bara skriver på hemsidan 
att den är "eco-friendly". Med detta menar de att de gör sitt bästa för att vara ekologiska. 
Varken Mikael eller Julia anser att de begränsas av ekoprofilen, speciellt eftersom de inte 
utger sig för att vara en ekolodge fullt ut. Julia tror att det snarare kan vara ett hinder om 
man utger sig för att vara en ekolodge och sen inte lever upp till det, eftersom det kan 
leda till att gäster ifrågasätter trovärdigheten. Både Mikael och Julia tror att ekoprofilen 
är en fördel då ekoturism är något som ligger i tiden och många människor pratar om.  
 

 
Foto 7: Vindkraftverket på Desertrose Lodge. 

4.1.2 Personalens berättelse om verksamheten18 
Wilberforce tror att det som gästerna mest uppskattar är stranden. Han upplever dessutom 
att många gäster uppskattar och kommenterar poolen och att det är fint och välstädat på 
lodgen. För att få gästerna att trivas maximalt berättade Wilberforce att han brukar plocka 
ned kokosnötter från palmerna och öppnar dem så att de kan dricka färsk kokosmjölk. 
Han försöker arbeta med relationerna till gästerna och se till att den är bra redan från 
början genom att visa runt gästerna på lodgen när de anländer. Vid första mötet 
presenterar han sig, frågar vart de kommer från och småpratar lite för att gästerna ska 
känna sig välkomna och hemmastadda. Att han visar dem alla detaljer och ger 
information, såsom säkerhetslinan de har nere vid stranden ifall någon blir utdragen i 
vågorna samt att gästerna inte bör bada i havet på natten, tror Wilberforce gör att gästerna 
kan slappna av mer. Wilberforce berättade att relationen till gästerna kan förändras något 
beroende på hur länge de stannar eller om de besökt lodgen flera gånger. Han berättade 

                                                
0-!Intervju 2012-03-02 med Wilberforce, en av Desertrose Lodges anställda.!
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även att han fått en del instruktioner för hur han ska arbeta, men det gäller främst vad han 
ska ställa fram till frukost och liknande. Julia har gjort flera listor som han har till hjälp 
både i köket och för städning. Om en gäst klagar på någonting burkar han först och 
främst försöka lösa det själv, men om det inte går pratar han med Mikael och Julia.  
 
Wilberforce tror att gästernas första intryck av lodgen är att det är fina byggnader och 
rum. Han vill att gästerna ska känna sig nöjda och glada när de besöker lodgen. 
Wilberforce berättade att nästan alla gäster som vistas på lodgen brukar roa sig med de 
aktiviteter som erbjuds, exempelvis biljard och pingis, men att det även finns gäster som 
bara vill ta det lugnt och slappna av. Han berättade att alla gäster brukar vara nöjda, men 
han kommer speciellt ihåg en gäst. Gästen hade då frågat honom om det gick att ordna en 
kanottur på havet och Wilberforce gick till byn och organiserade en tur med de lokala 
fiskarna. När gästen kom tillbaka efter turen var han jättenöjda. Wilberforce kan däremot 
inte komma på någon gång då en gäst varit speciellt missnöjd med sin vistelse.  
 
 

 
Foto 9: Köksinstruktioner. 
 
Wilberforce är medveten om att lodgen har en ekologisk grund och berättar att de bland 
annat har en kompost där han måste vara noga med att enbart slänga matrester. Han talar 
även om att elen de använder kommer från vind och sol. Wilberforce tror att gästerna 
tycker det är viktigt med ekoprofilen, men att de inte brukar prata med honom om det.  
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4.1.3 Kundernas berättelse om verksamheten19 
Samuel och Carl var överens om att det är viktigt få se nya kulturer och möta nya 
människor när de är ute och reser. Philip anser däremot att bra service är det viktigaste på 
semestern. Samuel, Philip och Carl betonade även vikten av att kunna integrera med 
människor runt omkring sig och vistas i en familjär atmosfär. Philip och Carl anser 
dessutom att avslappning och flexibilitet är en viktig faktor då de är på semester. En ideal 
semester för dem skulle vara en flexibel avslappnad resa med ryggsäck där de kan få nya 
intryck och upplevelser. Alla tre var nöjda med Desertrose Lodge och Philip uttryckte att 
denna semester faktiskt var hans idealsemester. När det kommer till detaljer kring boende 
anser de att det är viktigt att det är rent på rummen och att det finns myggnät om det 
behövs, men ingen av dem anser det viktigt med lyxiga hotell.  Samuel föredrar att bo på 
små ställen då det ofta är en mer familjär atmosfär på dessa. 
 
Utbudet av aktiviteter är något gästerna har lite olika åsikter om. Samuel anser att det är 
viktigt att det finns tillgång till aktiviteter, speciellt om lodgen ligger ute vid havet 
eftersom det kan bli långtråkigt att ligga på stranden. Philip och Carl menade att det bör 
finnas tillgång till vissa aktiviteter men att de inte behöver göra saker hela tiden. Servicen 
och stämningen på lodgen de bor på är viktig för alla tre. Samuel, Philip och Carl anser 
att det är viktigt att personalen uppmärksammar en och att man inte ska behöva sitta och 
vänta på att få beställa eller liknande.  
 

 
Foto 10: Middag på Desertrose Lodge. 
 
                                                
19 Intervju med  tre av gästerna på Desertrose Lodge, gästerna heter egentligen någonting annat. Intervju 
2012-03-02 med ”Samuel” , Intervju 2012-03-02 med ”Carl” och Intervju 2012-03-02 med ”Philip”.!
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Det första intrycket de fick av Desertrose Lodge var att det var vackert samt att det var en 
välkomnande och avslappnad atmosfär. Carl speciellt förundrades över den vackra 
designen på allting och vyn över stranden. Samuel berättade även att hans första intryck 
var att det var enkelt men välgjort, rent och fräscht. De känslor alla tre får av att bo på 
Desertrose Lodge är lugn och avkoppling. Samuel, Philip och Carl tycker att de utan 
problem kan forma sin egen semesterupplevelse och att de fått hjälp från lodgen med att 
ordna utflykter och de uppskattar den flexibiliteten. De upplevde att både personal och 
ägare var flexibla och gärna hjälper till. Alla tre sa dock att de gärna hade sett att det 
fanns lite mer aktiviteter såsom surfingbrädor eller bodyboards och kanske cyklar att 
låna.  
 

 
Foto 8: Duscharna på Desertrose Lodge. 
 
Deras åsikter om lodgen var över lag positiva. De tyckte alla tre att lodgen har bra service 
och att det är enkelt att prata med personalen och få hjälp om man behöver det. Samuel 
berättade att han flera gånger hört Mikael säga "snälla tveka inte att säga vad ni tycker 
och ge kritik på vad vi kan förbättra". Det de värdesätter mest med sin vistelse är att 
kunna gå ned och simma i havet när som helst, lodgens utformning och gemenskap samt 
den avslappnade atmosfären. Philip och Samuel tycker inte det finns någonting som 
skulle kunna göras annorlunda för att de skulle uppskatta sin vistelse mer. Carl nämnde 
att de skulle kunna ha lite mer underhållning, i form av musik- och dansuppträdanden. 
Förutom att poolen för tillfället är ur funktion är det ingen av dem som kan peka på något 
de varit missnöjda med under sin vistelse på lodgen. Ekoprofilen på Desertrose Lodge är 
något som uppskattas av alla tre. De tycker att det är viktigt att ta hand om miljön och är 
intresserade av hur man genom vindkraftverk och solpaneler får fram ström till lodgen. 
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Philip och Carl sa att de skulle välja en ekolodge framför en vanlig lodge. Philip sa även 
att han tror att det är viktigt för landet att satsa på "eko".  
 
Alla tre skulle absolut vilja komma tillbaka till Desertrose Lodge. Carl och Philip tycker 
även om Ghana som land medan Samuel förklarar att det är endast Desertrose Lodge han 
skulle komma tillbaka till eftersom han verkligen trivs där. Ingen av dem tycker att 
tillgängligheten är något större problem. Visum och vaccinationer tar lite tid men om man 
vet vart man ska vända sig och är ute i god tid är det inga problem. Däremot påpekar 
Samuel att vägen mellan Takoradi och Desertrose Lodge är mycket dålig och han menar 
att man måste vara en speciell person för att åka ut hit, utan att tycka att det är för jobbigt. 
Även Carl anser att vägen till lodgen var besvärlig. Philip däremot menade att vägen ut 
till lodgen var dålig men att ”det är en del av upplevelsen”. 

4.2 Green Turtle Lodge20 
På Green Turtle Lodges hemsida står det att verksamhetens målsättning är att erbjuda en 
lugn och avslappnad miljö där gästerna kan lära sig om den ghananska kulturen, med 
minsta möjliga påverkan på miljön. Ägarna tror starkt på att turismen kan ha en positiv 
inverkan på lokalområdet och poängterar betydelsen av att lokalbefolkningen ska dra 
fördel såväl finansiellt och socialt som miljömässigt av deras verksamhet. Omtanken om 
miljön märks genom att byggnaderna, enligt hemsidan, är gjorda av lokala, naturliga samt 
hållbara material. Hela anläggningen drivs av solenergi, duschvattnet används för att 
vattna växter, toaletterna är självkomposterande och de har grisar för att minimera 
köksavfallet. Folk i den lokala omgivningen får även utbildning om vikten av bevarandet 
av havssköldpaddorna, vilket påverkar miljön positivt. Lodgens sociala ansvarstagande 
märks bland annat på hemsidan där man kan läsa om deras ”Community Fund” dit en del 
av försäljningen går. Tom berättade i intervjun att tanken dessutom alltid har varit att 
endast anställa personal från de närliggande byarna och idag kommer alla lodgens 30 
anställda, inklusive guider, från byarna intill.   
 
Lodgen har, enligt ägaren Tom, tio dubbelrum och två sovsalar där det finns 8 bäddar i 
vartdera rummet. Utöver detta erbjuder Green Turtle Lodge också campingmöjligheter. 
Det har varit en bred variation på gästerna då det är allt från backpackers och volontärer 
till barnfamiljer som besökt lodgen. Tom menade att det dock inte varit så många vanliga 
semesterresenärer som besökt lodgen. De flesta gästerna har varit antingen volontärer 
eller familjer som bor i Ghana och som åkt på en weekend ut till kusten.  
 
Lodgen har en liten souveniraffär med lokalt producerade smycken och tygväskor. 
Lodgen erbjuder sina gäster biljardspel, volleyboll, body boards, kubb och olika 
sällskapsspel. I receptionen och baren finns det informationsskyltar om vad ekoturism 
innebär och vilka olika projekt lodgen bedriver, till exempelvis arbetet för att bevara 
havssköldpaddorna. Det finns även olika anslag om vilka aktiviteter och guidade turer 
som lodgen erbjuder till sina gäster. Enligt hemsidan erbjuder verksamheten vissa 
aktiviteter för sina gäster, så som; kanotutflykter, naturvandringar och kulturella utflykter 
                                                
20 Informationen i stycket nedan kommer både från intervju med ägaren (Intervju 2012-03-04 med Tom), 
våra egna observationer och lodgens hemsida. Där vi hänvisar till hemsidan, se: Green Turtle Lodge, 
Tillgänglig: http://www.greenturtlelodge.com [2012-02-06]. För mall till intervjuer, se Bilaga 2. 



 

43 

till närliggande byar, allt med lokala guider. Under säsongen när sköldpaddor kommer 
upp på stranden för att lägga ägg och under tiden när äggen kläcks anställer de sex 
personer från den närliggande byn för att patrullera stranden och skydda äggen och 
sköldpaddorna från tjuvjakt, som är vanligt förekommande.  Lodgen har även nattliga 
turer med lokal guide för sina gäster, för att ge möjlighet att se sköldpaddor som lägger 
ägg. Lodgen erbjuder inte trådlöst internet men det finns begränsad tillgång till laddning 
av mobiltelefon och liknande. Mobiltäckningen är dålig på lodgen och fungerar i princip 
endast på en punkt vid parkeringen. Det finns dock telefonkiosker vid parkeringsplatsen 
som drivs av solpaneler.  
 

Foto 11: Telefonkiosker på Green Turtle Lodge. 
 
Palmer och öppna ytor kännetecknar lodgen och stranden är fantastisk. Längs med 
stranden finns det ett flertal parasoll av bambu, för de gäster som önskar skugga. Lodgen 
har en lugn atmosfär där personalen är hjälpsam och serviceinriktad. Vi anlände runt 
lunchtid och beställde stenugnsbakad pizza. Vi fick dock vänta en dryg timme på maten, 
men eftersom vi var ett sällskap på över tio personer som beställde pizza samtidigt så var 
väntetiden enligt vår mening fullt förståelig.  Personalen var trevlig och lättillgänglig, det 
var alltid personal i bar- och restaurangområdet vilket gjorde det enkelt att få kontakt med 
personalen för att beställa mat eller dryck. Det gick även bra att sitta i både baren och 
restaurangen utan att beställa någonting. Innan mörkret föll placerade personalen ut 
fotogenlampor på samtliga bord i restaurangen. En del lampor slocknade dock på grund 
av blåsten och då fick gästerna ibland själva gå och be personalen tända lampan igen, 
eftersom personalen enligt vår mening inte alltid uppmärksammade detta. Vid toaletterna 
fanns det ingen belysning förutom en fotogenlampa, men i baren och längs med stigar i 
området finns det belysning. 
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Foto 12: Beachvolleyboll på Green Turtle Lodge. 

4.2.1 Ägarens berättelse om verksamheten21 
Tom beskrev lodgen som en "beach resort" med syftet att vara en ekoturistdestination. 
Han och hans fru Jo hade en bestämd idé redan när de kom till Ghana och deras 
verksamhet grundades på starka principer kring ekologi och hållbarhet. Det företaget gör 
för att skapa maximalt värde för kunderna är att "inte tillsätta någonting", det vill säga att 
vara en enkel lodge med en vacker strand där gästerna får maximalt värde till ett bra pris. 
Enligt Tom skiljer sig lodgen från andra alternativ eftersom de har en mysig och 
välkomnande atmosfär, men att de ändå är billiga och har en bra standard. Tom tror att 
gäster känner sig välkomna och enkelt kan skaffa nya vänner på grund av den 
avslappnade attityden. Han underströk att detta är en av lodgens positiva egenskaper; att 
den inbjuder till kontakt och möten med nya människor. Gäster ska känna sig bekväma 
och han vill att stället ska andas en ”backpackerkänsla”, det vill säga enklare standard, 
avslappnad stämning och gemenskap till ett bra pris. Det som gästerna mest värdesätter är 
den vackra stranden och möjligheten till avkoppling. Den känsla Tom vill att gäster ska 
ha när de stannar på Green Turtle Lodge är att de är avslappnade, men att de samtidigt 
ges möjlighet att ta del av landet och kulturen. Enligt Tom erbjuder inte lodgen ett stort 
utbud av aktiviteter eftersom han tror att gästerna kommer hit för att slappna av och ta det 
lugnt. 
 

                                                
21 Intervju 2012-03-04 med Tom, ägaren av Green Turtle Lodge. 
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Foto 13: Stranden på Green Turtle Lodge. 
 
Gästernas första intryck av lodgen är, enligt Tom, oerhört viktigt. Det intryck han vill att 
gästerna får av lodgen är att de känner sig välkomna och omhändertagna. När gäster 
anländer till lodgen är det viktigt att man går fram och välkomnar dem, hjälper till med 
packning och erbjuder dem en dricka eftersom vägen till lodgen är besvärlig och gästerna 
är trötta när de anländer. Millie är den i personalen som har i uppgift att ta emot gäster 
och Tom berättade att hon har en otrolig karisma och är mycket duktig med gästerna. Han 
anser att hon ger ett bra första intryck av lodgen.  
 
Ägarnas relation till gästerna var förr mer familjär eftersom både Tom och hans fru då 
var mer aktiva i verksamheten och även bodde på området. Idag är det istället personalen 
som står för den familjära relationen till gästerna. Personalen ska kunna umgås med 
gästerna som vänner och kanske spela lite bordtennis med dem en dag för att uppnå den 
varma och avslappnade atmosfären. Tom tror att det är viktigt även för gästerna, för att 
de ska få ut ett kulturellt utbyte under sin vistelse och inte bara samtala med personalen 
när de absolut måste, som vid ett köp i baren. 
 
Den mesta feedbacken från gästerna får Tom från sin personal då de har en mer aktiv 
kontakt med gästerna. De flesta gästerna ger sin feedback på plats och det är sällan de 
ringer eller mailar sina åsikter i efterhand. Det finns det dock andra mer indirekta sätt att 
skaffa sig feedback som exempelvis att gå in på olika reseforum för att se vad gäster 
skriver om sin upplevelse av lodgen. Tom försöker ta till sig gästernas åsikter och som 
exempel på detta säger han att både boendealternativ och maten har utvecklats under åren 
och att detta ibland skett efter att gäster har gett tips. 
 



 

46 

Tom tror att ekoprofilen är viktig, speciellt för de yngre gästerna och att de flesta av dem 
bryr sig om ekologi och hållbarhet. Han är säker på att ekoprofilen i vissa fall är 
avgörande för gästens beslut att besöka lodgen, Eftersom en stor del av deras gäster är 
volontärer tror han att deras levnadsstil och åsikter väl passar ihop med deras ekoprofil. 
Han tror också att unga människor idag är mycket medvetna och bryr sig om miljö, 
hållbarhet och socialt ansvarstagande. Ekoturism blir dessutom mer och mer populärt 
världen över vilket gör att intresset från turister ökar. Tom antydde dock att det är viktigt 
att vara lite försiktig och inte marknadsföra sig totalt som "ekologisk" eftersom det inte 
finns någon klar definition av vad ekoturism faktiskt är.  Skillnaden mellan deras lodge 
och en "vanlig lodge" är, enligt Tom, att de aktivt arbetar med att bidra till det lokala 
samhället, till exempel genom att använda naturliga byggmaterial från trakten. Ytterligare 
en skillnad är att elektriciteten kommer från solenergi och deras arbete med att bevara 
havssköldpaddorna.  
 

 
Foto 14: Informationsskylt om bevarandet av havssköldpaddor. 

4.2.2 Personalens berättelse om verksamheten22 
För att få gästerna att trivas och uppskatta sin vistelse så anser Emanuel att det är viktigt 
att le och vara glad, såväl mot gästerna som övrig personal. Han tycker att det är viktigt 

                                                
22 Intervju med två av de anställda på Green Turtle Lodge. Intervju 2012-03-04 med Emanuel, Intervju 
2012-03-04 med Gifty. 
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som bartender att prata med gästerna och skämta med dem, eftersom han är lodgens 
ansikte utåt och gästerna kommer till baren för att slappna av och trivas. Gifty försöker få 
gästerna att trivas genom att göra sitt bästa i köket och även småprata med gästerna. 
Emanuel vill att gästerna ska uppskatta sin vistelse på lodgen och slappna av. Gifty vill, 
liksom Emanuel, att gästerna ska känna hur fridfullt det är på lodgen och att det inte finns 
någonting att oroa sig för. Green Turtle Lodge har många återkommande kunder och det 
är enligt Emanuel ett tecken på att de trivs på lodgen. Han sa även att det är många 
kunder som bara bokat någon natt på lodgen som säger ”åh, detta ställe var bra så jag vill 
stanna längre”. Han tror att det beror på hur personalen har behandlat gästen och hur 
atmosfären på lodgen är. Den vackra stranden är, enligt Emanuel, en stor anledning till 
varför gäster besöker Green Turtle, så för att få gästerna att trivas städas stranden varje 
dag. Emanuel sa att många gäster kommenterar den vackra stranden, men även den goda 
maten. Detta berättade även Gifty, flera gäster har sagt att de uppskattar maten och den är 
en av anledningarna till varför de kommer tillbaka. Utöver detta tror både Emanuel och 
Gifty att bemötandet från personalen, relationen mellan personal och gäster och den 
sköna stämningen är en stor anledning till varför gäster trivs och kommer tillbaka. 
 

 
Foto 15: Baren på Green Turtle Lodge är byggd av en gammal fiskebåt. 
 
Emanuel tror att det som gästerna värdesätter mest är deras bidrag till den närliggande 
byn Akwidaa. Det stöd som ges till det lokala samhället i form av deras ”Community 
Fund”, som till exempel betalar för en av lärarna i skolan, tror han är viktigt för gästerna. 
Gifty berättade också att gästerna uppskattar de fina hyddorna. Dessutom tror hon att 
gästerna värdesätter att personalen bemöter dem på ett trevligt sätt. Utöver detta tror hon 
att de uppskattar miljön och det avskilda läget, men att lodgen ändå är trygg och 
avslappnad. Emanuel vill att gästernas första intryck om lodgen ska vara att det är 
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paradiset. När gäster kommer säger han ofta ”Welcome to paradise” eller ”Welcome to 
dreamland” och då svarar ofta gästerna att det verkligen är paradiset och att de skulle 
vilja stanna för evigt. Gifty vill att gästernas första intryck är att de blir väl 
omhändertagna och att någon ger dem instruktioner och visar dem till sina rum. Hon 
säger att det är viktigt att personalen som möter dem ger dem all information för att detta 
intryck skall uppnås. 
 
När det gäller relationen med gästerna så vill Emanuel ha mer av en affärsrelation, men 
ändå med humor och avslappnad stämning. Någonting som han tycker är viktigt är att 
försöka möta gästernas önskemål så gott det går, till exempel kan gästerna ibland be om 
någon maträtt som egentligen inte säljs på lodgen och då försöker de uppfylla gästens 
önskemål om ingredienserna finns hemma. Som guide på lodgen berättade han också att 
det är viktigt att prata med gästerna som är intresserade av att göra någon aktivitet för att 
se vad de är ute efter och ge förslag som matchar deras önskemål. Gifty tycker att hon har 
en vänskaplig relation med gästerna, för att kunna samtala med dem på ett avslappnat 
sätt.  
 
Kunderna ger ibland feedback till Emanuel, som ett exempel tar han upp att gäster kan 
ifrågasätta varför det inte finns elektricitet i sovsalarna. Han sa dock att de flesta gästerna 
är nöjda och gillar idén att det inte är lampor överallt utan att man får gå med sin egen 
ficklampa eller använda fotogenlampor. Om gäster är missnöjda med någonting pratar 
personalen i första hand med dem och försöker lösa det, om det inte räcker så ringer de 
chefen så att han kan prata med gästerna. Emanuel sa att det brukar lösa sig så att 
gästerna är nöjda och vill stanna. Gifty berättade att hon oftast får feedback från gästerna 
personligen och att det främst berör maten. För att gästen ändå ska vara nöjd anser Gifty 
att det är viktigt att man pratar med gästen, är artig och på bästa sätt försöker lösa 
problemet. Emanuel berättade även att gäster klagar på vädret när det regnar och att det 
tydligt märks att gästerna trivs bäst när det är sol. 
 
De fördelar som, enligt Emanuel, finns på grund av att Green Turtle Lodge är en 
ekolodge är att en del av försäljningen går till byn. Han sa även att det är en stor fördel 
för miljön och den omkringliggande omgivningen. Han berättade att det kan påverka 
hans arbete på olika sätt, till exempel att de försöker inhandla sina varor lokalt, vilket kan 
innebära att vissa varor ibland tar slut. Emanuel tror att ekostämpel är viktigt för gästerna 
och att en del gäster kommer hit just på grund av att det är en ekolodge. Det Gifty tror är 
viktigast med ekoprofilen är bevarandet av sköldpaddorna. Hon tror även att ekostämpeln 
är en fördel för verksamheten eftersom det intresserar deras gäster, hon tror även att en 
del gäster kommer hit just på grund av att det är en ekolodge. 
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Foto 16: Aktivitetsskylt på Green Turtle Lodge.  

4.2.3 Kundernas berättelse om verksamheten23 
En ideal semester innefattar, enligt Elin, sol, bad och äventyr blandat med avslappning. 
Sofia berättade även hon att den perfekta semestern har delar av både avslappning, som 
sol och bad, och aktiviteter. Utöver detta sa Elin att god mat spelar stor roll och påverkar 
den totala upplevelsen. Elin sa att det är viktigt att boendet erbjuder en mängd aktiviteter, 
även Sofia höll med om detta och sa att hon hellre skapar sina egna aktiviteter. Samtidigt 
tycker hon att det är bra att personalen ger lite tips och råd eftersom man som turist inte 
alltid vet vad som är intressant att se i området. När det gäller servicen på boendet sa Elin 
att hon förväntar sig svar på praktiska frågor, så som hur man tar sig från punkt A till 
punkt B samt hur mycket taxiresan bör kosta. Sofia förväntar sig en trevlig personal. Hon 
förväntar sig inte att bli uppassad, utan tycker att en avslappnad och skön stämning är 
viktigare. Elin berättade att det viktigaste på semestern är upplevelser och möten med 
människor och olika kulturer, men att det samtidigt måste finns utrymme för att slappna 
av och ta det lugnt. Sofia sa att kultur är det viktigaste på semestern. När det gäller 
boendet så är säkerhet och trygghet det Elin mest värdesätter och även Sofia anser att just 
känslan av säkerhet är viktigt. Boendet behöver enligt Elins mening inte vara lyxigt utan 
mer inbjuda till avslappning.  
 
Elins första intryck av Green Turtle Lodge var ”äntligen framme”, på grund av den långa 
resan på dålig väg för att ta sig till lodgen. När det gäller lodgen var hennes första tanke 
att det var paradiset. Alla palmer, de fina hyddorna och atmosfären stärkte detta intryck. 
                                                
23 Intervju med  två av gästerna på Green Turtle Lodge, gästerna heter egentligen någonting annat.  
Intervju 2012-03-04 med ”Elin”, Intervju 2012-03-04 med ”Sofia”.!
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Sofias första intryck var att allting var mycket välorganiserat, personalen gav ett bra 
välkomnande och stället ingav en trygg känsla. Trots lodgens enkla design tyckte Sofia 
att det kändes lyxigt, hennes intryck av hyddorna var att de är helt fantastiska. Den känsla 
både Elin och Sofia får av att bo på Green Turtle Lodge är ett väldigt lugn och att bara 
vara. Båda två anser att stämningen är väldigt avslappnad. Eftersom Elin har varit i 
Ghana som volontär har hon en del intryck och upplevelser som hon behöver smälta 
innan hon kommer hem och Green Turtle Lodge är det perfekta stället för just detta. Det 
som är mest värdefullt med hennes vistelse här är med andra ord att kunna varva ner och 
koppla av. Det Sofia värdesätter på lodgen är känslan av trygghet och avslappning. Hon 
tycker att den goda stämningen mellan personalen smittar av sig på gästerna och det 
tycker hon är viktigt och värdefullt.  
 

 
Foto 17: En av hyddorna på Green Turtle Lodge. 
 
Elin berättade att personalen på lodgen är vädigt bra, det viktigaste för henne är att 
personalen är vänlig och hjälpsam. När hon satt i bussen på väg mot Takoradi ringde 
personalen upp och frågade om resan gick bra och gav numret till en taxichaufför som 
kunde ta med henne till lodgen. Det här förvånade henne mycket och hon uppskattade 
verkligen personalens omtanke och engagemang. När Elin väl kom fram med taxin fick 
hon ett väldigt bra välkomnande och personalen var väldigt servicemedveten och 
informerande. När det gäller servicen berättade Sofia att personalen är mycket 
tillmötesgående och hjälpsamma, även med uppgifter som egentligen kanske inte ingår i 
deras arbetsuppgifter. Hon har till exempel fått hjälp att boka flygbiljett. På Green Turtle 
Lodge är personalen dessutom mycket flexibel när det gäller val av utflykter och 
aktiviteter och Elin kände att hon kan vara med och forma sin egen upplevelse. Hon hade 
tänkt åka på en egen utflykt till och personalen var mycket hjälpsam och informerade om 



 

51 

restid dit och sa att de självklart hjälper till att ordna transport och gav mycket 
information. Sofia ss att hon inte har gjort några aktiviteter här, utan mest tagit det lugnt. 
Hon har inte letat efter aktiviteter, men det finns anslagstavlor med olika ekoturer i 
receptionen vilket gör att hon känner att hon enkelt skulle kunna ordna en utflykt om hon 
ville. 
 
Spontant kände Elin att personalen är väldigt tillmötesgående och lyssnar på sina gäster, 
hon tror därför att hon skulle kunna framföra åsikter eller klagomål till dem. Även Sofia 
trodde att det enklaste sättet att framföra sina åsikter till personalen skulle vara att tala 
med dem direkt och hon tror absolut att hennes åsikter skulle få gensvar. Någonting som 
Sofia upplevde som negativt var den långa väntetiden på maten. Hon sa att hon har fått 
vänta minst en timme på både frukost, lunch och middag. Hon sa samtidigt att detta hade  
inte varit något problem ifall personalen hade upplyst henne om att det tar ungefär en 
timme att få maten när man beställer. Hon sa dock att även detta är på petitessnivå och att 
hon inte hade tänkt på det om hon inte fått frågan, mer än när hon suttit och väntat på 
maten. Sofia kände därför att detta inte var någonting hon skulle ta upp ytterligare med 
personalen. För att uppskatta sin vistelse maximalt så anser Sofia dessutom att låsen på 
dörrarna skulle kunna förbättras. Samtidigt anser hon att detta var en petitess och inte en 
betydande brist. Elin däremot kom inte på någonting som hon varit missnöjd med eller 
som skulle kunna förbättras.  
 

 
Foto 18: Duscharna på Green Turtle Lodge. 
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Informationen om att Green Turtle Lodge är en ekolodge fick både Elin och Sofia i 
Bradt-guiden24, däremot fick ingen av dem någon information om detta när de anlände till 
lodgen. Detta är något som Sofia anser hade varit önskvärt eftersom det är någonting som 
hon värdesätter och beaktade vid val av boende. Däremot står det lappar i receptionen 
och hyddorna att hela lodgen drivs med solenergi och på toaletten står det om varför de 
valt att ha mulltoa. När Elin valde att bo på Green Turtle Lodge var det till stor del just på 
grund av ekostämpeln, hon anser att det är ”viktigt att man som turist stödjer 
lokalbefolkningen och ger någonting tillbaka till dem”. Hon vill kunna ”turista med ett 
gott samvete”. Elin berättade att det som avgjorde hennes beslut att åka till Green Turtle 
Lodge var att det är en ekolodge som anställer lokalbefolkning, skyddar sköldpaddor och 
minimerar påverkan på miljön. Hon sa att ekostämpeln gjorde att det var värt den 
besvärliga och långa resan. Sofia sa att ekostämpeln påverkade hennes val att bo på 
Green Turtle Lodge, samtidigt påpekade hon att om det funnits ett lika fint ställe med 
bättre lokalisering så hade hon nog valt det istället. Sofia tycker att hela verksamheten är 
mycket genomtänkt och att ekostämpeln har beaktats i alla led. Som några exempel på 
detta nämner hon; att lodgen drivs med solenergi, användningen av fotogenlampor vid 
borden på kvällen, mulltoa, dusch med kallvatten och att matrester komposteras. 
 
Elin skulle mycket väl kunna tänka sig att komma tillbaka till Green Turtle Lodge, men 
samtidigt tycker hon inte att upplevelsen är så speciell. Om det bara är sol och bad man är 
ute efter anser Elin att hon hellre hade valt ett annat land än Ghana, eftersom havet är 
mycket strömt. Anledningen till att hon valde Ghana för sitt volontärprojekt är att det är 
ett relativt säkert afrikanskt land att befinna sig i. Sofia däremot skulle absolut kunna 
tänka sig att återvända till Green Turtle Lodge, det enda som talar emot det är 
lokaliseringen och den dåliga vägen för att ta sig till lodgen.  Ännu en nackdel, enligt 
Sofia, är visumet som krävs för att komma in i Ghana, det är ganska dyrt och krångligt att 
ordna. Elin anser även hon att visumet var lite väl dyrt och besvärligt att ordna, vilket hon 
tror gör att många väljer andra afrikanska länder där visum inte krävs framför Ghana. 

4.3 Ezile Bay Village25 
Ezile Bay Village ägs och drivs av det franska paret Olivier och Danielle. Enligt 
hemsidan är verksamheten en ekolodge som erbjuder hyddor byggda enligt den lokala 
traditionen. Danielle berättade att lodgen har 30 bäddar, men de erbjuder även tält. På 
hemsidan står det att dessa bäddar är uppdelade i fem hyddor och fyra stora familjerum, 
och elektriciteten i alla rum drivs med solenergi. Det finns även en restaurang som 
erbjuder franska maträtter. Det finns flera olika aktiviteter att välja på, så som surfing, 
bodybording, pingis samt volleyboll. Lodgen erbjuder inte trådlöst internetuppkoppling 
men däremot finns i baren ett strömuttag där gästerna kan ladda datorer och 
mobiltelefoner. Täckningen för mobiltelefoner är begränsad på lodgen.  
 
Enligt Danielle drivs lodgen med hjälp av 10 anställda, varav de flesta kommer från 
byarna Akwidaa eller Katoko som ligger intill, men de har även anställda som kommer 
                                                
24 En reseguidebok om Ghana. 
25 Informationen i stycket nedan kommer både från intervju med ägaren (Intervju 2012-03-05 med 
Danielle), våra egna observationer och lodgens hemsida. Där vi hänvisar till hemsidan, se: Ezile Bay 
Village, Tillgänglig:!http://ezilebay.com/ [2012-02-24]!
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från städerna Accra och Takoradi. Danielle sa att det främst är familjer som besöker 
lodgen, eftersom havet är relativt lugnt på stranden som lodgen är belägen vid. Danielle 
berättade att lodgen i princip har alla slags besökare, men att lodgen inte har så många 
backpackers och volontärer eftersom baren stänger tidigt på kvällen. Gästerna stannar 
oftast mellan tre nätter och en vecka, främst på grund av att många besökare är familjer 
som bor i Accra och vill ut till havet på helgerna.  
 
Ezile bay Village ligger i en liten dalsänka och området är beläget på samma höjd som 
stranden med berg runt omkring vilket gör att vinden inte kommer åt så mycket. Vågorna 
är små i jämförelse med andra stränder i Ghana eftersom kusten tillsammans med en ö 
bildar en liten lagun kring stranden och man får en känsla av att den är inhägnad. Det är 
en lugn atmosfär och det märks inte av mycket liv och rörelse på lodgen i allmänhet. Vi 
besökte dock Ezile Bay då det inte var så mycket gäster som bodde där vilket kan ha haft 
en inverkan på den lugna tysta atmosfären. Vi observerade att relationen mellan ägare 
och personal verkade något hierarkisk och flera gånger under intervjun med Danielle 
ropade hon saker åt personalen som hon ville att de skulle uträtta. Det märktes även på 
personalen som arbetade där att de inte hade särskilt stort ansvar och frihet i att fatta 
beslut då de flera gånger under vårt besök kom och frågade Danielle om saker. Vi fick 
inte riktigt den varma välkomnande känslan på Ezile Bay Village som vi fått på de två 
tidigare lodgerna. 

4.3.1 Ägarens berättelse om verksamheten26 
Danielle beskriver Ezile Bay Village som ett boendealternativ som erbjuder rum och 
hyddor på stranden. Hela verksamheten försöker hållas så naturlig och enkel som möjligt 
och de har en egen trädgård och palmträdsodling intill lodgen. Danielle försöker driva 
verksamheten på bästa sätt både för arbetarna på lodgen och befolkningen i byarna som 
ligger intill, eftersom det är viktigt att relationen till byarna Akwidaa och Katoko är bra. 
Danielle anser att gäster ska välja att bo på Ezile Bay Village eftersom stranden är 
speciell där, den är kantad av stora lövträd istället för palmer. Havet är lugnt att bada i, 
men de har en annan strand intill som är perfekt för surfing. Danielle anser att lodgen är 
ett prisvärt alternativ då man som gäst trots det låga priset ändå får tillgång till en vacker 
strand. Hon anser också att man får vara ifred och kan koppla av, samtidigt som man 
kommer i kontakt med den lokala kulturen. Lodgen är belägen mellan två byar vilket gör 
att lokalbefolkningen ofta går förbi på stranden, men gäster kan även gå till Akwidaa som 
ligger precis intill.  
 
Danielle vill att gästernas första intryck av lodgen ska vara att det är rent och fräscht. Det 
är viktigt för henne att allting är rent överallt och det är hon noggrann med. Som ett 
exempel städas stranden varje morgon, men även under dagen om det är mycket vågor. 
Danielle vill att Ezile Bay Villages gäster ska känna sig avslappnade och bara ta det 
lugnt. För att uppnå detta försöker Danielle och personalen göra allting enkelt för sina 
gäster. Om en gäst vill ha en taxi, eller fiska med lokala fiskare så ringer Danielle och 
ordnar det, utan att ta betalt för det.  
 

                                                
26 Intervju 2012-03-05 med Danielle, ägaren av Ezile Bay Village. 
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Det som lodgens gäster ser som mest värdefullt är, enligt Danielle, maten och servicen. 
Hon berättade att gäster till och med kan få laga mat själva i köket, eller be personalen 
laga någonting som inte finns med på menyn. För franska gäster, som tycker att det är 
viktigt med ett bra vin till maten, låter Danielle dem ta med sig sitt eget vin att dricka till 
maten, vilket är mycket uppskattat. Utöver detta tror Danielle att den vackra stranden och 
priset är någonting som de flesta gäster värdesätter. För att ge gästerna maximalt värde 
bakar de eget bröd i restaurangen, eftersom det endast finns vitt, sött bröd att köpa i 
Ghana. Utöver detta sa Danielle att de försöker laga mat som vanligtvis inte finns i 
Ghana, som fiskpaté. Maten är extra viktig för Danielle när lodgen har franska gäster. 
Någonting som Danielle lyfte fram som speciellt och värdefullt för lodgens gäster är att 
de med jämna mellanrum ordnar fester med livemusik. Lodgen erbjuder även sina gäster 
vissa aktiviteter, som vandringar i mangroveskogen med lokal guide. 
 

 
Foto 19: Restaurangen på Ezile Bay Village. 
 
Danielle anser att relationen till gästerna beror på situation och besökare. Lodgen har 
flera gäster som varit på lodgen återkommande under flera års tid och dem har hon en 
mer vänskaplig relation till. I annat fall påpekar Danielle att hon behöver ha sitt privatliv 
och inte alltid kan umgås med gästerna, eftersom det kan bli påfrestande då hon till 
största del bor på området. När det gäller personalen så anser Danielle att de ska vara 
vänliga mot gästerna, men inte till överdrift. Hon understryker att gästerna ska få känslan 
att personalen är hjälpsamma och vänliga, men att de inte ska försöka vara kompisar.  
 
Feedback får Danielle främst direkt från gästerna, det lodgen främst fått positiv kritik på 
är att stället är rent och fräscht, maten samt den vackra stranden och det lugna havet. 
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Danielle försöker ta till sig gästernas kommentarer för att förbättra lodgen. Hon har bland 
annat köpt in cyklar som gäster får hyra, efter att hon fått in tips på detta. Gäster har även 
påpekat att det är svårt att ladda sin laptop eftersom det inte finns kontaktuttag på 
rummen, vilket gjorde att Danielle installerade ett kontaktuttag i baren.  
 

 
Foto 20: Stranden framför Ezile Bay Village. 
 
Det viktigaste med ekoprofilen tror Danielle är att personalen undervisas till att värna om 
miljön och naturen i sitt dagliga arbete, till exempel genom att minska vattenförbrukning 
och kompostera avfall. Ekoprofilen är inte ett mål i sig för Danielle, utan ett sätt att vara 
och driva hela verksamheten efter. Hon poängterade att miljö- och samhällsaspekten 
beaktas i hela verksamheten, till exempel genom att anställda får skälig lön och att 
verksamheten betalar in skatt och arbetsgivaravgifter för samtliga anställda. Danielle 
berättade att hon inte marknadsför sin lodge som en ekolodge, eftersom det kan vara svårt 
att veta vad denna stämpel kräver av verksamheten. Allting är, enligt Danielle, “eko” idag 
och det har blivit en marknadsföringsstrategi.  

4.3.2 Personalens berättelse om verksamheten27 
För att gästerna ska trivas på lodgen lagar Elisabeth, och övriga anställda i köket, god 
mat. Till exempel grillar de hummer och gör goda drinkar av färska frukter. Det här är, 
enligt Elisabeth, mycket uppskattat av gästerna. Hon tror dessutom att gästerna tycker om 
den naturliga brisen som kommer från havet och svalkar på nätterna. Elisabeth tror att de 
flesta gästerna redan har en bild av lodgen eftersom de flesta bokat i förväg på internet. 
Hon tror dock att gästerna tycker att lodgen är bättre än vad de först trodde, eftersom det 
                                                
+>!Intervju 2012-03-05 med Elisabeth, en av Ezile Bay Villages anställda.!



 

56 

är väldigt fint. Hon tror att det första gästerna lägger märke till och uppskattar mest är 
den vackra stranden och det lugna havet. Elisabeth vill att gästerna ska vara avslappnade 
när de bor på Ezile Bay Village, och hon tror att det är just för att få denna avkoppling 
som flera gäster besöker lodgen.  
 

 
Foto 21: Stranden på Ezile Bay Village. 
 
Utöver detta tror hon att gästerna kommer hit för att vila upp sig och få god mat. För att 
få gästerna att trivas försöker Elisabeth att le och vara trevlig mot alla, hon tror att detta 
är det viktigaste i mötet med kunder. Den relation som Elisabeth vill ha till gästerna är en 
vänskaplig, man ska kunna umgås och småprata med varandra. När det gäller feedback 
berättade Elisabeth att gäster pratar med henne eller någon annan i personalen om de 
önskar någonting, eller har synpunkter. Om det är några problem pratar hon med gästen 
och försöker hjälpa dem efter bästa förmåga. Elisabeth kan inte komma på någon 
situation när en gäst varit, varken extra nöjd eller missnöjd med sin vistelse. Enligt 
Elisabeth är Ezile Bay Village inte en ekolodge, hon berättade samtidigt att Green Turtle 
Lodge intill är en ekolodge. Hon sa även att hon inte tror att en ekoprofil är viktig för 
turister.  

4.3.3 Kundens berättelse om verksamheten28 
En idealsemester för Benjamin handlar om god mat och dryck, barnvänlighet samt 
intressanta kulturer. På semestern är det viktigt med säkerhet, avslappning och bra 
sanitet. Han berättar att lyx inte är något som är viktigt för honom utan han uppskattar 
                                                
28!Intervju med en av gästerna på Ezile Bay Village, gästen heter egentligen någonting annat. Intervju 
2012-03-05 med ”Benjamin”. 
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enkelheten på Ezile Bay Village. Han tycker själv att lodgen är det bästa stället i Ghana 
och detta beror speciellt på den goda, hälsosamma maten samt den lugna stranden. När 
det gäller vikten av kringaktiviteter sa Benjamin att han tror att det skiljer sig lite mellan 
vanliga turister och hans familj som bor i Ghana. Han är nöjd med att bara komma hit och 
slappna av och inte göra något speciellt över helgen. Han påpekade dock att han och 
familjen ibland hittar på saker, speciellt om de åker hit ihop med vänner. De har bland 
annat cyklat till fyren, promenerat till mangroveskogen samt åkt ut till fortet på ön 
utanför lodgen. Benjamin förväntar sig en enkel och grundläggande service på boendet. 
Med det menar han att maten är bra och att man får det man beställt. Han sa även att det 
är viktigt att personalen kan ge en ungefärlig tid för när maten är klar.  
 

 
Foto 22: En av hyddorna på Ezile Bay Village. 
 
Det första intrycket Benjamin fick av Ezile Bay Village var positivt. Han sa att han tyckte 
om att det inte är så mycket kokospalmer på stranden utan stora träd, det har han inte sett 
någon annanstans. Han sa dock att detta inte är ”ett ställe för en pedantisk gäst” som 
måste ha skinande rent, privat dusch och WC. Benjamin berättade att känslorna han får 
av att vistas på lodgen är att bara slappna av och njuta. Att inte använda telefon eller ha 
tillgång till internet utan bara äta god mat och umgås är något som får honom avslappnad.  
 
Benjamin anser att servicen på Ezile Bay Village är ganska professionell med tanke på 
situationen och vad man betalar. Han påpekade även att personalen är trevlig och att 
servicen är bättre än på de flesta ställen i Ghana. Det han mest värdesätter är 
kombinationen av det enkla oexploaterade stället och den goda, billiga maten. Han 
berättade även att de till exempel får ta med sig eget vin till maten vilket är något de 
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uppskattar då de som fransmän tycker det är viktigt med ett bra vin till middagen. 
Benjamin anser att det som skulle kunna förbättras på lodgen är elen. Detta främst 
eftersom det, beroende på klimat och säsong, kan vara skönt med en fläkt på rummet. 
Han uppskattar att de har satt in lampor på rummen nu och säger att det egentligen inte 
finns någonting han känner sig missnöjd med på lodgen. Han nämner dock att han hört att 
vissa gäster varit missnöjda med alla hundar som springer omkring och att de tycker att 
de smutsar ned, men det är inget han själv bryr sig om eftersom han själv har hund med 
sig till lodgen.  
 

 
Foto 23: Vy över Ezile Bay Village. Källa: Ezile Bay Village, Tillgänglig: 
http://ezilebay.com/ [2012-02-24]  
 
För Benjamin är det viktigt att kunna ge feedback. Han menar att om man som företag 
inte får höra kundernas åsikter vet man inte vad man ska förbättra. Han känner att han 
utan problem kan uttrycka sina åsikter till personalen på Ezile Bay Village och att de har 
en bra dialog. Benjamin uppskattar flexibiliteten på lodgen och den hjälp han får då de 
ibland vill hitta på saker. Han nämnde som ett exempel att han fått hjälp av Danielle att 
ringa en man från byn som de själva sedan kunde bestämma tid med för en guidad 
promenad i skogen. Han tycker att det finns tillräckligt med aktiviteter på lodgen för 
honom själv då han personligen mest uppskattar att koppla av och endast ibland hitta på 
någonting. Benjamin skulle gärna komma tillbaka till lodgen, men han poängterar att det 
tar mellan fem och sju timmar att ta sig från Accra till Ezile Bay Village så det krävs att 
man har tillräckligt med tid.  
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel knyts resultatet från den empiriska insamlingen till teorin. Den 
analysmodell som togs fram i den teoretiska referensramen används här för att utreda hur 
de tre lodgerna skapar värde för sina kunder. Kapitlets uppdelning grundar sig i 
analysmodellen, där de fyra faktorerna servicemötet, upplevelsefälten, tema och 
upplevelserummet ses som grundläggande när man vill skapa värde. Det första avsnittet 
utgår från analysmodellens mitt, nämligen värdeskapande. Därefter följer servicemötet, 
upplevelsefälten, tema och upplevelserummet.  

5.1 Värdeskapande 
Vargo och Lusch (2008) anser att värde blir till först när kunden upplever ett värde. 
Någonting som flertalet studier visar, när det gäller upplevelser, är vikten av att ge 
kunden möjlighet att designa sin egen upplevelse för att värde skall skapas (Clark & 
Smith, 1995; Andersson, 2007; Prebensen & Foss, 2011; Binkhorst & Dekker, 2009). Ett 
sätt att göra detta och öka kundens engagemang är, enligt Mossberg (2003), att se 
kunderna som ”delvis anställda”. På Ezile Bay Village berättade ägaren att gästerna i 
vissa fall får laga sin egen mat i köket, vilket visar på ett sätt att engagera kunderna och 
göra dem delaktiga i den värdeskapande processen. På Desertrose Lodge fick gäster 
också deltaga aktivt i vissa aktiviteter, som hjälpa till att helgrilla en gris eller grilla 
hummer. På samtliga lodger ansåg gästerna att de kunde bestämma aktiviteter och 
utflykter själva, vilket talar för att gästerna kan forma sin upplevelse och även gör dem 
delaktiga i den värdeskapande processen. Samtidigt ansåg en del av gästerna att det i 
vissa fall kunde finnas fler aktiviteter att välja från, som cykling och surfing. Detta är 
dock någonting som ägarna till Desertrose Lodge har tagit till sig och har planer på att 
åtgärda. 
 
Vargo och Lusch (2008) menar att i en tjänstelogik skapas värde inte av en ensam part 
utan det är något som samskapas mellan kund och företag. Lodgerna i Ghana kan alltså 
inte ensamma skapa värde utan att involvera kunderna i denna process. Precis som Vargo 
och Lusch (2008) säger kan de endast lämna ett värdeerbjudande till sina kunder, men 
Vargo, Maglio och Akaka (2008) menar att det sedan är upp till kunderna att bestämma 
vad de vill göra med erbjudandet. Företagen kan i sin tur endast försöka underlätta för 
kundens värdeskapande (Grönroos, 2008a) eftersom det i slutändan är kunden som 
bestämmer vad som är värdefullt (Vargo, Maglio & Akaka, 2008). På den minsta lodgen, 
Desertrose Lodge, var denna process tydligast. Ägarna berättade i intervjun att de anser 
att deras möjlighet att kunna skapa värde ligger just i att göra processen smidig för 
kunden. Som exempel tog de upp att allting ska fungera på lodgen och att allt ska vara 
påfyllt och städat samt att det alltid finns någon som uppmärksammar gästen och kan stå 
till tjänst om det behövs. Detta är ett exempel på hur värdeprocessen sker genom att 
företaget gör vad de kan för att underlätta kundens värdeskapande. Samtidigt kräver 
samskapande en mer aktiv interaktion där kunden inte bara har möjligheten att välja fritt 
mellan en massa aktivteter. Kunden måste även, precis som Grönroos (2011) konstaterat, 
vara med och kunna skapa sina egna aktiviteter efter sina önskemål och behov. Ägarna 
poängterade också att de tror att en välkomnande omhändertagande atmosfär på lodgen 
gör att gäster känner sig bekväma med sin vistelse där. De uttryckte tydligt att de tror att 
genom att de är noga med att dessa kringaktiviteter sköts ökar de chansen för att gästen 
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får ett positivt minne med sig hem från sin semester. Detta är ett typiskt exempel på hur 
företag kan lämna ett värdeerbjudande och sedan genom kringaktiviteter underlätta för 
kunden i den värdeskapande processen. På Ezile Bay Village låg fokus däremot mer på 
synliga ting såsom städning och på Green Turtle Lodge diskuterades mestadels vikten av 
avslappnad personal. Även om dessa punkter i sig är viktiga fick vi uppfattningen att det 
helhetstänk som vi upplevde att ägarna hade på Desertrose Lodge hade saknades på de 
andra två lodgerna. Resultatet av studien visar att Desertrose Lodge var den av de tre 
studerade lodgerna där helheten kring tjänstelogikens samskapande av värde märktes 
tydligast medan de andra två lodgerna snarare lyfte fram specifika delar såsom renlighet 
och serviceinriktad personal.  
 
Det resonemang kring värde som förs av Wikner (2010) är intressant för studien. Wikner 
menar att förväntningar, erbjudande och användarvärde är tre grundläggande 
föreställningar för kundens värdeskapande process. Då gäster besöker lodgerna spelar det 
en viktig roll i hur dessa tre föreställningar hanteras av företaget. Wikner (2010) menar 
att det är viktigt att företaget tar en aktiv roll i kundens värdeskapande process. Med det 
menas att företaget anstränger sig för att uppfylla förväntningar, ge kunden attraktiva 
erbjudanden och skapa användarvärde i tjänsten. Lyckas dessa steg har kund och företag 
samskapat värde (Wikner, 2010). På de tre lodgerna fick vi, när det gäller kundens 
förväntningar och användarvärde, helhetsintrycket av att kunderna i allmänhet var 
tillfredställda på dessa punkter. På Green Turtle Lodge ansåg en av personalen till 
exempel att det var viktigt att kunna ge förslag på aktiviteter som matchade deras 
önskemål, vilket talar för att han försökte ge gästen ett så bra erbjudande som möjligt för 
att underlätta värdeskapande. Några av gästerna på Desertrose Lodge påpekade att de 
önskade lite fler aktiviteter, som även tidigare nämnts, och detta är något som skulle 
kunna förbättra just erbjudandet och därmed även värdeskapandet. Ägarna till lodgerna 
tar, precis som Wikner (2020), upp vikten i att interaktionen som sådan sköts snyggt, 
eftersom mötet mellan kund och företag spelar en avgörande roll i den värdeskapande 
processen.  

5.2 Servicemötet 
Enligt Corvellec och Linquist (2005) innebär servicemötet själva mötet och interaktionen 
mellan företag och kund. Studien visade att samtliga lodgers personal och ägare hade 
åsikter om hur detta möte skulle gå till och vad man borde tänka på. Detta blev extra 
tydligt då frågan kring gästernas första intryck ställdes. Från ägarnas sida diskuterades 
trevliga och serviceinriktade välkomnanden, vackra vyer och renlighet. Personalen 
menade att de bidrar till ett positivt första intryck genom att vara artiga och välkomnande 
mot gästerna. Vikten i detta möte poängteras av Richard Normanns kända begrepp 
"sanningens ögonblick" med vilket han menar att servicemötet är företagets chans att 
bevisa en positiv sida för kunden (Normann 2000). Vår uppfattning efter att ha intervjuat 
gäster, personal och ägare på de tre lodgerna är att sanningens ögonblick är något som 
utnyttjas på alla tre ställena. Det kunde till exempel vara att personalen erbjuder gästerna 
en kall drink efter en lång och varm bilresa samt hjälpa till med väskor och svara på 
frågor. Gästerna var i allmänhet nöjda med den kontakt de fått med personal och ägare 
och tyckte att de alltid var trevliga och hjälpsamma. De upplevde att personalen var måna 
om dem och deras välmående och att de alltid var glada och artiga. Sanningens ögonblick 
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är enligt Normann (2000) inte enbart ett fenomen som inträffar vid det första mötet utan 
involverar alla möten och all interaktion mellan företag och kund. Gästerna på Green 
Turtle Lodge berättade till exempel att de fick vänta länge på maten utan att ha fått någon 
information om att maten skulle dröja så pass länge.  
 
För att få servicemöten att fungera smidigt menar Bitner (1990) att det är viktigt att som 
företag ha kontroll över dessa och tänka ut olika scenarier i förväg för att vara förberedd 
med en lösning. Genom intervjuerna med ägarna förstår vi att de försöker kontrollera 
dessa servicemöten exempelvis genom att lära upp personalen och ge dem tydliga 
instruktioner i hur arbetet på lodgen samt interaktionen med gästerna ska skötas. På 
Desertrose Lodge har ägarna till exempel satt upp tydliga checklistor i exempelvis köket 
och baren för att hjälpa sin personal att komma ihåg de viktigaste punkterna (se Foto 8, 
sida 39). Dessa ägare berättade även att de fått lära sin personal vikten i att faktiskt förstå 
vad kunden vill och att alltid fråga igen om de inte förstår istället för att gissa och riskera 
att svara eller göra fel. Även på Green Turtle nämnde ägarna att de lade stort fokus på att 
försöka få personalen mer flexibel och serviceinriktad. Detta är också ett exempel på hur 
ägarna försöker skapa en viss kontroll över de servicemöten som äger rum på lodgerna. 
Det faktum att det inte bara är tjänsten i sig som spelar roll utan även hur den levereras 
diskuteras av Grönroos (1996) och tas även upp av de flesta ägarna som medverkat i vår 
studie. På i alla fall två av lodgerna, Desertrose Lodge och Green Turtle Lodge, sa ägarna 
att de fått prata mycket med personalen om vikten i att agera på ett avslappnat sätt samt 
att ta initiativ och inte vara blyga mot gästerna. På Ezile Bay Village fick vi inte intrycket 
av att detta var lika högt prioriterat utan där pratade ägaren mer om praktiska saker såsom 
vikten av renlighet, god mat och underhållning. Gästerna på denna lodge nämnde dock 
inget om att de saknade den funktionella dimensionen, men vi märkte i alla fall en klar 
skillnad vad gäller ägarens och personalens inställning om man jämför med de andra två 
besökta lodgerna. Walker (1995) menar att både den tekniska och den funktionella 
dimensionen av en tjänst är viktig och att man som företag utvecklar båda. 
 
På alla de besökta lodgerna hanteras mycket av interaktionen av personalen. Precis som 
Bitner (1990) påpekar har ett företags frontpersonal stor betydelse för intrycket som 
skapas. Efter observationer på samtliga lodger fick vi intrycket att atmosfären på 
Desertrose Lodge och Green Turtle Lodge var något mer avslappnad, välkomnande och 
positiv. Dock skiljde sig återigen Ezile Bay Village lite åt då denna verksamhet var något 
mer toppstyrd och vi uppfattade det som att personalen inte gavs riktigt lika stor frihet i 
sina arbetsuppgifter. Trots denna uppfattning från vår observation talade ägaren om 
vikten i att ge sin personal ansvar och handlingsutrymme. Solomon et al. (1985) belyser 
vikten av att personalen i ett företag måste vara medveten om sin marknadsföringsroll, 
eftersom man är företagets ansikte utåt. Detta diskuterades av samtliga ägare som 
någonting de arbetar aktivt med och försöker uppmuntra personalen till. Personalen som 
intervjuades talade också om vikten att ge gästen en positiv upplevelse och en känsla av 
trygghet och omtanke. En av de anställda på Green Turtle Lodge sa som ett exempel att 
han brukar välkomna gästerna med frasen ”Welcome to paradise”.  
 
Interaktion är något som diskuterats flitigt i teorin och det nämns av bland annat Bitner 
(1990) och Lloyd och Luk (2011) som något som kan spela en avgörande roll för ett 
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företags framgång. Samtliga ägare talade om vikten av en god interaktion mellan såväl 
ägare och personal som kunder och personal. Även personalen på de olika lodgerna 
betonade vikten av att samtala med gästerna på ett lättsamt sätt och att ta initiativ till 
konversationer. Gästerna ansåg att det var lätt att prata med personalen och att de var 
hjälpsamma och vänliga vilket tyder på att ägarnas arbete med att styra personalen mot 
ett professionellt och positivt servicemöte har lyckats. 
 
Bitner och Mohr (1995) talar om vikten av den ansträngning eller insats som kunden 
upplever att företaget utövar i den tjänst de erbjuder. Detta kan visas i praktiken genom 
studien av de tre lodgerna då samtliga intervjuade gäster påpekade att de var imponerade 
av vad som åstadkommits ute i bushen och hur de lyckats ordna med el och god mat trots 
de dåliga förutsättningarna. Bitner, Booms och Tetreault (1990) påpekar också vikten i att 
försöka överträffa kunders förväntningar och komma med positiva överraskningar. 
Personalens ansträngning på lodgerna visas tydligt genom deras vilja att skapa mervärde 
för kunderna i form av extratjänster. Några exempel är då personalen utan att det direkt 
står i deras arbetsbeskrivning hjälpt kunder att boka flygbiljetter eller hjälpt dem att 
plocka ned och  öppna kokosnötter. Dessa aktiviteter är exempel på uppgifter som ligger 
utanför personalens ordinarie ansvarsområde, men genom att verksamheterna är starkt 
inriktade på interaktion och service är det något som kommer naturligt från personalens 
sida. Dessa drag märktes tydligt på Green Turtle Lodge och Desertrose Lodge men inte 
alls i samma utsträckning på Ezile Bay Village. Att anstränga sig och skapa mervärde för 
kunder är enligt Bitner och Mohr (1995) viktiga insatser från företagets sida då det 
påverkar kunders slutliga uppfattning om företaget. Ytterligare något som tyder på att 
företagen är måna om kundernas välmående är flexibilitet. Kunderna på samtliga lodger 
beskrev att de fått hjälp med allt de bett om samt att de haft möjlighet att få hjälp med 
guidade turer eller tips på andra utflykter när de vill. Även ägare och personal uppger att 
de gärna hjälper till och exempelvis ordnar med turer eller andra aktiviteter om kunderna 
så önskar. 
 
För att kunna hjälpa kunderna och skapa ett så positivt intryck som möjligt för dem är 
det, enligt Bitner (1990), viktigt att som ägare och personal känna till kundernas attribut. 
Med attribut menas i stort sett kundens sätt att vara och dennes preferenser. Genom en 
förståelse för hur kunderna fungerar och vad de uppskattar är det lättare att erbjuda rätt 
tjänster från början och bemöta dem på ett sätt som gör att de känner sig bekväma och 
omhändertagna. Något som vi reagerade på under våra intervjuer samt observationer var 
att det inte finns något system för kunderna att lämna feedback. Personalen och ägarna 
menar att de får den mesta feedbacken i samtal öga mot öga och att detta fungerar mycket 
bra. Även kunderna inte klagade på detta sa vissa att att det fanns en del småsaker som 
lodgerna skulle kunna förbättra, men eftersom det var bagateller planerade inte kunderna  
ta upp det med ägare eller personal. Vi ställer oss där frågan om det genom detta system 
är så att man på lodgerna tappar en del feedback på grund av att gästerna enbart tar upp 
vad de själva kallar ”större saker”?  
 
Om det dock sker ett misstag i tjänsten som resulterar i en missnöjd kund finns det enligt 
Bitner (1990) ändå möjlighet att rädda situationen. Lundberg (2010) betonar vikten i en 
intern interaktion som skapar stöd och diskussion kring hur kritiska situationer ska 
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hanteras. Detta resonemang är något vi saknar på alla de tre lodgerna då det inte verkar 
finnas några rutiner för hur en eventuell kritisk situation ska hanteras. Personalen och 
även i viss mån ägarna hänvisade till samtal som lösning på eventuella problem men tog 
inte upp något såsom kompensation eller vikten av förståelse och förklaringar. Personalen 
på samtliga ställen hade inte fått några direktiv till hur de skulle agera, förutom att 
försöka prata med gästen och reda ut problemet, i en eventuell kritisk situation. Bitner 
(1990) samt Bitner, Booms och Tetrenault (1990) menar att man som företag kan 
använda sig av servicemötet för att vända situationen till något positivt och kanske om 
man har tur till och med lyckas skapa ett positivt minne för kunden istället. Genom att 
skapa rutiner för hantering av kritiska händelser kan detta resonemang tillämpas på de 
studerade lodgerna och de kan på så sätt utnyttja servicemötet maximalt även i dessa 
situationer.   

5.3 Tema 
Pine och Gilmore (1999) poängterar vikten av att ha ett tema för att kunden ska vara 
förbered på vad den har att vänta sig av upplevelsen och upplevelserummet. Det är 
dessutom, enligt Pine och Gilmore (1999), viktigt att inga intryck motsäger temat. Det 
tema som lodgerna arbetar efter är ekoprofilen och ägarna vill att lodgerna ska vara så 
naturliga som möjligt och ”andas eko”. En av gästerna på Green Turtle Lodge uttryckte 
att ”hela verksamheten är mycket genomtänkt och att ekostämpeln beaktats i alla led”, 
vilket talar för att de har lyckats med sitt tema. Eftersom begreppet ekoturism idag, enligt 
Buckley (2009), är relativt odefinierat så tror vi att det kan vara svårt för verksamheterna 
att se till att inga intryck går emot temat. Bedömningen av vad som är ekoturism är med 
andra ord till viss del grundat i subjektiva bedömningar, vilka kan skilja sig mycket åt 
beroende på engagemang för natur och miljö. Ägarna på samtliga lodger uttryckte detta 
som en problematik och ansåg att bristen på riktlinjer kring ekoturism gör att det är svårt 
att kalla sig för helt “ekologisk”.  
 
På samtliga lodger uttryckte ägarna att ekoturism ligger i tiden och att intresset från 
turister ökar. Ägarna sa dessutom att ekoturism idag, i vissa fall, kanske endast är en 
marknadsföringsstrategi eftersom efterfrågan på det har ökat. Det är detta som gör att 
Desertrose Lodge är försiktiga i sin marknadsföring och endast säger att lodgen är ”eco-
friendly”. Ägaren till Ezile Bay Village berättade att hon inte använder “ekolodge” i sin 
marknadsföring. På lodgens hemsida29 står det dock att Ezile Bay Village är en ekolodge, 
vilket gör att ekostämpeln ändå används i marknadsföringen. Ägaren ansåg dessutom att 
det viktigaste med ekoprofilen var att utbilda sin personal inom området, till exempel 
vikten av att minska vattenförbrukning eller kompostera avfall. Vi fann det därför extra 
anmärkningsvärt att personalen som vi intervjuade på lodgen sa till oss att Ezile Bay 
Village inte är en ekolodge, speciellt eftersom den anställde arbetat på lodgen i tre år. 
Hon berättade dessutom att Green Turtle bredvid var en ekolodge, vilket visar att hon inte 
missförstått begreppet. Det känns med andra ord som att Ezile Bay Village till viss del 
använder ekoturismen som just en marknadsföringsstrategi, då miljötänket inte finns 
förankrat i verksamheten. Personalen på Green Turtle Lodge och Desertrose Lodge var 
medvetna om ekoprofilen och kunde säga hur det påverkade deras arbete, till exempel 

                                                
29 Ezile Bay Villages hemsida. Tillgänglig: :!http://ezilebay.com/ [2012-02-24]!
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betydelsen av att inhandla varor lokalt och kompostera avfall, att elektriciteten är från 
vindkraftverk eller solpaneler samt bidraget till det lokala samhället. Personalen på dessa 
två lodger trodde dessutom att ekostämpeln var viktig för gästerna. 
 
UNWTO (2009) tydliggör i sin rapport att turismens miljöpåverkan är någonting som 
turister beaktar, detta framgår även i vår empiri. På Green Turtle Lodge uttryckte en av 
gästerna att det är “viktigt att man som turist stödjer lokalbefolkningen och ger någonting 
tillbaka till dem”. Enligt Yacob, Shuib och Radam (2008) och Buckely (2009) ger 
ekoturismen upphov till vissa positiva effekter, som ökad sysselsättning och ekonomisk 
tillväxt samt användning av grön el. Ekoturismens positiva effekter gör det möjligt att 
“turista med gott samvete”, som en av gästerna på Green Turtle Lodge uttryckte sig. Det 
som gästerna på Desertrose Lodge talade om kring ekoprofilen var att lodgen drivs på 
vindkraftverk och solpaneler (se Foto 7, sida 38). Detta gör att vi ställer oss frågan ifall 
de vet om att ekoturism även handlar om andra aspekter, som anställning av 
lokalbefolkning. Gästerna på Green Turtle Lodge nämnde detta med bidraget till 
lokalbefolkningen och bevarandet av havssköldpaddorna. Detta talar för att Green Turtle 
Lodge kanske har lyckats bättre i sin information om ekoturism genom de plakat och 
skyltar som är utplacerade över lodgen (se Foto 16, sida 49 och Foto 14, sida 46). Under 
intervjuerna med såväl ägare och personal som gäster framkom det att ekoprofilen inte 
stack ut som extra betydande för gästernas upplevda värde. Det var endast på Green 
Turtle Lodge som ägare och gäster tog upp ekoprofilen utan att vi lett in dem på området. 
Detta visar att varken ägare eller gäster på de andra två lodgerna verkar lägga stor 
betydelse på ekoprofilen, utan ser det snarare som ett plus i kanten. 

5.4 Upplevelsefälten 
Pine och Gilmore (1999) anser att upplevelser handlar om att engagera kunder, för att 
göra upplevelsen minnesvärd och ge värde. Mossberg (2003) delar in detta engagemang i 
olika fält; känna, lära, vara och göra. Vår empiriska studie har uppmärksammat att 
verksamheterna arbetar med att engagera sina kunder. Känna, vilket innebär att kunder 
passivt tar till sig upplevelsen, beaktas i verksamheterna då samtliga har bar med musik. 
På Desertrose Lodge och Green Turtle Lodge erbjuds även utlåning av böcker till 
gästerna. Ezile Bay Village ordnar med jämna mellanrum fester med livespelningar, 
vilket faller under kategorin underhållning eller fältet känna. En av gästerna på 
Desertrose Lodge önskade mer musik- och dansuppträdanden, vilket visar att han inte var 
helt nöjd med den underhållning som erbjöds på lodgen. På Green Turtle Lodge fångas 
fältet lära in i de olika informationsskyltarna om ekoturism och havssköldpaddor. På 
Desertrose Lodge berättade ägarna att deras gäster brukar ställa frågor om 
vindkraftverket och hur det fungerar, vilket hamnar under lära. När det gäller fältet vara 
arbetade samtliga lodger med att ge kunderna en positiv estetisk upplevelse. Ägarna till 
de olika lodgerna berättade att de vill erbjuda gästerna ett naturligt ställe, där design och 
layout går hand i hand med ekoprofilen. Speciellt Desertrose Lodge är en estetisk 
upplevelse, där ägarna har arbetat mycket med designen av lodgen. Såväl gäster som 
ägare och personal anser att det är viktigt att kunna slappna av, ta det lugnt och bara vara. 
Samtliga verksamheter erbjuder aktiviteter i olika former till sina kunder, vilket täcker in 
fältet göra. Det erbjuds till exempel aktiviteter på stället, så som pingis, volleyboll, 
biljard och surfing, men även guidade turer. Vissa turer innefattar även en del utbildning, 
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som sköldpaddsafari, vilket gör att de hamnar under två fält: lära och göra. Gästerna var 
till största del nöjda med de aktiviteter som erbjöds på de olika lodgerna, men på 
Desertrose Lodge önskade samtliga gäster lite fler aktiviteter i form av cyklar och 
surfingbrädor att låna. Överlag ansåg de flesta gäster att det inte var särskilt viktigt att 
lodgerna erbjöd en mängd aktiviteter, utan det viktigaste var möjligheten att kunna 
slappna av. På Desertrose Lodge ansåg dock en av gästerna att det var långtråkigt att 
ligga på stranden hela tiden, varför han ansåg att det var viktigt med sysselsättning.  
 
Pine och Gilmore (1999) anser att alla fyra fält bör kombineras för att skapa den mest 
minnesvärda upplevelsen, men Mehmetoglu och Engens (2011) studie visar att alla fyra 
dimensioner inte behövs för att skapa en bra upplevelse. Vår empiriska studie visar att 
gästerna på de undersökta verksamheterna anser att fälten känna, vara och göra är de 
som är mest betydelsefulla. Det var dessa fält som gästerna hade synpunkter på och i 
vissa fall önskade att lodgerna förbättrade. På Desertrose Lodge önskade en av gästerna 
till exempel mer underhållning, vilket talar för att detta fält kan förbättras för att få 
gästerna att uppskatta sin vistelse mer. Även mer aktivteter i form av cyklar och surfing 
efterfrågades på Desertrose Lodge, vilket talar för att fältet göra är viktigt för att gästerna 
på de undersökta lodgerna skall uppskatta sin vistelse maximalt. Fältet lära, eller 
undervisning, verkar det däremot inte vara någon av gästerna som lade stor vikt vid eller 
saknade. Detta talar för Mehmetoglu och Engens (2011) resultat att samtliga dimensioner 
inte är nödvändiga för att skapa en bra upplevelse. Samtidigt efterfrågade en av gästerna 
på Green Turtle Lodge mer information om ekoprofilen från personalen vid ankomsten 
till lodgen, vilket talar för att lära är betydelsefullt för vissa gäster.  

5.5 Upplevelserummet 
Upplevelserummet är enligt Bitner (1992) och Mossberg (2003) mycket betydelsefullt 
och påverkar kundens totala upplevelse. Enligt Arnould, Price och Tierney (1998) är 
natur- och kulturupplevelsen viktig för ekoturister. Detta gör att den byggda miljön 
önskas vara naturlig, utan exempelvis stora betongbyggnader. Ägarna till samtliga lodger 
sa att deras mål var att behålla lodgen just naturlig. På Desetrose Lodge fanns det även en 
strävan att erbjuda en vacker byggnation med snickarglädje, som ändå är naturlig och 
passar in i omgivningen. Gästerna på de undersökta lodgerna ansåg att byggnationen var 
enkel, men att det var precis vad de var ute efter. Gästerna på Green Turtle Lodge 
uttryckte att lodgens enkla design ändå kändes lyxig och de uppskattade alla palmer, den 
vackra stranden (se Foto 13, sida 45) och de fina hyddorna (se Foto 17, sida 50). På 
Desertrose Lodge sa en av gästerna att han ”speciellt förundrades över den vackra 
designen på allting och vyn över havet” (se Foto 4, sida 35, Foto 5, sida 36 och Foto 6, 
sida 37). När det gäller den kulturella aspekten, vilken även uppmärksammas av Arnould, 
Price och Tierney (1998), ansåg ägarna till Green Turtle Lodge att det är viktigt att 
gästerna ges möjlighet att lära sig om den ghanesiska kulturen30. Även ägaren till Ezile 
Bay Village underströk att kontakten med den lokala kulturen är betydelsefull, eftersom 
lodgen är beläggen precis invid två byar så integrerar gästerna naturligt med 
lokalbefolkningen (se Foto 26 och Foto 27, på sidan 87). För gästerna verkade kultur vara 
en viktig faktor i valet av resmål. Alla gäster, förutom en av gästerna på Desertrose 

                                                
30 Green Turtle Lodges hemsida. Tillgänglig: http://www.greenturtlelodge.com [2012-02-06]!
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Lodge, nämnde möten med intressanta människor och kulturer som en viktig del på 
semestern. 
 
Både Bitner (1992) och Wakefield och Blodgetts (1996) studie visar att 
upplevelserummet kan påverka kunders önskan att stanna kvar på platsen och att detta är 
extra tydligt på platser där kunder spenderar långa perioder, till exempel hotell. 
Personalen på Green Turtle Lodge berättade att det flera gånger hänt att gäster uttryckt: 
”åh, detta ställe var bra så jag vill stanna längre”. Även ägarna på Desertrose Lodge 
berättade att de haft gäster som stannat kvar längre än vad de planerat, vilket enligt deras 
mening talar för att gästerna trivdes på lodgen. På Ezile Bay Village berättar ägaren att de 
har gäster som återkommit till lodgen under flera års tid, vilket även det talar för att 
gästerna varit nöjda med sin vistelse. Förutom upplevelserummet spelar även humör, 
attityd och trivsel roll för kunders beteende (Bitner, 1992). De känslor som såväl ägare 
som personal vill förmedla till sina gäster är lugn och avslappning, vår studie visar att 
verksamheterna har lyckats med detta då samtliga gäster säger att de känner sig 
avslappnade. Gästerna ansåg dessutom att en bra stämning är viktigt, på både Desertrose 
Lodge och Green Turtle Lodge uttrycker ägare, personal och gäster att den familjära 
stämningen är viktig och värdefull. Ägarna på de två lodgerna ville dessutom att stället 
ska andas en ”backpacker känsla” som ägaren till Green Turtle Lodge uttryckte det. Med 
backpackerkänsla menar de en enklare standard som erbjuder avslappnad stämning och 
gemenskap. På Ezile Bay Village uttryckte varken ägaren, personal eller gäster någonting 
om vikten av en skön stämning. Gästerna på Green Turtle Lodge ansåg även att en känsla 
av trygghet och säkerhet var mycket viktig, detta var även någonting som personalen på 
Green Turtle Lodge trodde att deras gäster uppskattade.  
 
När det gäller upplevelserummets olika fysiska dimensioner delar Bitner (1992) in dem i 
tre olika; omgivande förhållanden, utrymme och funktionalitet samt tecken, symboler och 
artefakter. Den första dimensionen berör det undermedvetna (Ezeh & Harris, 2007) och 
blir påtaglig först när den är extrem (Aubert-Gamet, 1997; Ellen & Bone, 1998; Fowler 
och Bridges, 2012). Wakefield och Blodgett (1996) anser att denna dimension är svår att 
påverka i utomhusmiljöer, som de undersökta ekolodgerna till största del är. Någonting 
som dock personalen på Green Turtle Lodge uppmärksammade var att gästerna inte är 
nöjda när det regnar och är kallt. Detta understryker även gästerna, samtliga anser att sol 
och bad är mycket betydelsefullt på semestern, vilket faller under denna dimension. 
Ägarna på Desertrose Lodge anser att de har mycket bra belysning på kvällarna. Vi 
observerade att de har bra belysning i bar- och restaurangområdet (se Foto 9, sida 40), 
sensorstyrda lampor på toaletten och belysning över biljard- och pingisbord. Areni och 
Kim (1994) poängterar att belysningen ofta används för att ge önskad stämning, men att 
den samtidigt måste uppfylla kundernas funktionella krav. På Green Turtle Lodge är den 
enda belysningen vid restaurangen fotogenlampor, vilket gör det svårt att läsa menyer 
och se maten. Speciellt då lamporna vid upprepade tillfällen blåste ut, utan att personalen 
tillräckligt snabbt tände upp dem. På toaletterna fanns det endast en fotogenlampa 
utanför, vilket gav en mycket dämpad belysning. Det var begränsad belysning även på 
Ezile Bay Village, gästen på lodgen ansåg att elen på lodgen skulle behöva förbättras. 
Maten hamnar under omgivande förhållanden, på Ezile Bay Village och Desertrose 
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Lodge ansåg ägarna att den goda maten var betydelsefull för gästerna. Bland personalen 
på Green Turtle Lodge och Ezile Bay Village verkade också maten vara viktig. 
 
Bitner (1992) anser att dimensionen utrymmen och funktionalitet handlar om hur möbler 
och utrustning uppfyller kunders funktionella krav. På samtliga lodger ansåg gästerna att 
sol, bad och avslappning var betydelsefullt. Med andra ord krävs det möbler som 
underlättar detta och inbjuder till avslappning. Desertrose Lodge erbjuder flera 
hängmattor (se Foto 5, sida 36) och solstolar för sina gäster (se Foto 4, sida 35), på Ezile 
Bay Village och Green Turtle Lodge får man sitta i restaurangens möbler vid stranden, 
men det erbjuds inga hängmattor eller likande för gästerna. Wakefield och Blodgett 
(1996) har delat in Bitners (1992) kategori utrymmen och funktionalitet i fem 
underkategorier; estetik, tillgänglighet, renlighet, sittkomfort samt elektronisk utrustning.  
 
I kategorin estetik hamnar det första intrycket av lodgen (Wakefield & Blodgett, 1996). 
Det första intryck som ägarna vill ge sina gäster varierar lite på de olika lodgerna; på 
Desertrose Lodge vill man att gästerna ska känna “wow, vad fint det är!”, för Ezile Bay 
Villages ägare är det viktigt att gästernas intryck av lodgen är att det är rent och fräscht. 
Green Turtle Lodges ägare anser att det viktigaste är att gästerna känner sig 
omhändertagna, snarare än hur den fysiska omgivningen ser ut. Personalens åsikter om 
det första intrycket på de olika lodgerna stämmer väl överrens med ägarnas. På 
Desertrose Lodge och Ezile Bay Village uttryckte personalen omgivande faktorer som de 
fina rummen och byggnaderna samt stranden, medan personalen på Green Turtle Lodge 
tror att gästernas första intryck är att de blir väl omhändertagna. Sedan nämner även en av 
personalen på Green Turtle Lodge att gästernas första intryck är stranden och att det är 
paradiset, han välkomnar ofta gästerna med att säga: ”welcome to paradise”. På Green 
Turtle Lodge och Desertrose Lodge var gästernas första intryck att det var vackert, såväl 
gällande byggnader och stranden som alla palmer på området. Gästerna ansåg dessutom 
att de kände sig välkomna och trygga. På Ezile Bay Village var det stranden med 
lövträden som gav det första intrycket. Något som vi observerade och som enligt vår 
mening negativt påverkade det första intrycket på Green Turtle Lodge var de två 
telefonkioskerna som var utplacerade precis vid parkeringen och därmed var det första 
man såg av lodgen (se Foto 11, sida 43). Det tog enligt vår mening bort en del av den 
naturliga och vackra vyn som i övrigt återfinns på lodgen samt att första intrycket av en 
lodge som marknadsför sig som "ekolodge" kanske inte bör vara två lysande 
telefonkiosker, även om de drivs av solenergi. 
 
Wakefield och Blodgett (1996) anser att tillgänglighet är en mycket viktig faktor 
eftersom den avgör hur mycket tid som kunden kan tillbringa med att göra det 
ursprungliga syftet med upplevelsen. För att resa till Ghana krävs visum vilket man kan 
få från Ghanas ambassad. Det finns dock inga elektroniska visum utan man behöver som 
turist skicka in flera papper med underskrifter och information, foton samt sitt pass. För 
att få komma in i Ghana krävs även vaccination mot Gula Febern och även vaccination 
mot Hepatit A och B rekommenderas. Det var ingen av gästerna som upplevde visum och 
vaccinationer som ett större hinder men det påpekades under intervjuerna att turister som 
inte rest mycket tidigare säkerligen kan finna detta besvärligt. Eftersom vägen till 
samtliga lodger är dålig och tar lång tid så kommenterade gästerna tillgängligheten (se 
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Foto 25, sida 86). De flesta ansåg att resan var besvärlig och påverkade upplevelsen 
negativt, den första känslan väl på plats var ”äntligen framme” som en av gästerna på 
Green Turtle Lodge uttryckte det. En av gästerna på Desertrose Lodge Lodge ansåg dock 
att den tuffa resan var positiv och ” en del av upplevelsen”. I denna underkategori faller 
även väntetiden på maten in eftersom det tar tid i anspråk från det ursprungliga syftet 
med upplevelsen. Som tidigare nämnts ansåg de flesta gästerna inte att det varit något 
problem så länge personalen kunnat ge en ungefärlig tid när maten ska vara färdig. De 
menade dock att det är jobbigt och irriterande att sitta och vänta länge på maten när man 
är hungrig.  
 
Renlighet är en särskilt betydande faktor när gäster stannar länge på stället (Wakefield & 
Blodgett, 1996). På de undersökta lodgerna uttryckte ägaren till Ezile Bay Village att 
renlighet var mycket viktigt. Det var därför extra intressant att gästerna på de andra två 
lodgerna sa att de ansåg att lodgerna var rena och fräsch, medan gästen på Ezile Bay 
Village sa att det inte var ”ett ställe för en pedantisk gäst”. Han ansåg bland annat att 
gäster tycker att alla hundar som springer omkring på lodgen smutsar ner. Wakefield och 
Blodgett (1996) anser att sittkomfort är en betydande faktor då gäster sitter länge på 
samma ställe. Den empiriska undersökningen visar att detta är en viktig kategori eftersom 
det krävs bekväma sittmöjligheter för att gästerna skall känna sig lugna och avslappnade. 
Ifall det inte finns bekväma sittmöjligheter kan gästerna bli rastlösa eftersom de inte kan 
sitta och bara ta det lugnt. Enligt Wakefield och Blodgett (1996) är elektronisk utrustning 
viktig på platser med lång väntetid. Desertrose Lodge ebjuder Wi-Fi till sina gäster, men 
eftersom det verkar vara viktigt för gästerna att kunna koppla av så kanske tillgång till 
internet inte är särskilt viktigt. Gästen på Ezile Bay Village sa att det som får honom 
avslappnad är just att det inte finns tillgång till internet. På samtliga lodger erbjuds det 
begränsad uppladdning av datorer och mobiltelefoner eftersom det inte alltid finns god 
tillgång på el beroende på väder och vind. Mottagningen på mobiltelefoner är också 
bristfällig på lodgerna, på Green Turtle Lodge uppvägs detta dock till viss del genom de 
två telefonkioskerna som är utplacerade på området.  
 
När det gäller dimensionen tecken, symboler och artefakter anser Bitner (1992) att skyltar 
ger mer direkta signaler (som ”Rökfritt område”) medan materialval och kvalitet på dekor 
påverkar det estetiska intrycket och kan användas för att förtydliga företagets image. På 
Desertrose Lodge var detta extra viktigt, hela lodgen är uppbyggd med fokus på bra 
material och detaljer, till exempel är poolen byggt i natursten. Alla tre lodger har använt 
sig av naturliga material, vilket förstärker strävan att smälta in i omgivningen. På Green 
Turtle Lodge finns det, som tidigare nämnts, gott om skyltar kring ekoturism vilket 
förtydligar denna fokus (se Foto 14, sida 46 och Foto 16, sida 49).  Bitner (1992) påpekar 
även att stil på dekor kan ge kunder förväntningar kring hur man bör bete sig på platsen. 
Detta har speciellt Desertrose Lodge anammat, exempel på detta är att hängmattor är 
utplacerade över hela området, solstolar vid poolen (se Foto 4, sida 35). Ägarna har 
dessutom döpt ett område till ”Chill Out Lounge” (se Foto 5, sida 36), där det finns 
hängmatta, biljardbord, bar samt sittgrupp. Namnet ger gäster förväntningen och 
uppmaningen att bara ta det lugnt i detta område.  
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6 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka hur värde mellan kund och företag kan skapas i 
småskaliga ekoturismföretag i Ghana. För att uppnå detta syfte utgick vi från ett antal 
forskningsfrågor, med ”Vad konstituerar värdeskapande i de undersökta 
verksamheterna?” som huvudfråga. Vi kommer nedan att gå igenom underfrågorna var 
för sig för att i slutet återkomma till studiens huvudfråga, där vi kort sammanfattar vad 
det är som konstituerar värdeskapande i de undersökta verksamheterna.  
 
- Vilken betydelse har ekoprofilen för värdeskapande? 

 
När det gäller ekoprofilen visade vår empiriska studie att den inte stod i fokus för de 
flesta gästerna. Detta blev tydligt då vi frågade om vad gästerna ansåg vara värdefullt 
under vistelsen och varför de valt att bo på lodgen. Ekoprofilen togs då endast upp av 
gästerna på Green Turtle Lodge, utan att vi lett in dem på området. Det var dessutom bara 
på Green Turtle Lodge som ägaren diskuterade ekoprofilen och bidraget till miljö och 
samhälle under intervjun utan att vi först tagit upp ämnet. På de andra lodgerna verkade 
därför ekoprofilen inte vara någonting som hela verksamheten drivs på, eller som 
gästerna anser vara centralt.  
 
Samtliga ägare betonade vikten i att ha en utbildad personal såväl inom service som 
frågor kring lodgens ekologiska drift, som solpaneler eller vindkraftverk. Något som 
avvek från mönstret var intervjun med personalen på Ezile Bay Village eftersom kvinnan 
som intervjuades förklarade för oss att lodgen inte är en ekolodge. Hon kunde dock ge 
exempel på andra lodger som arbetade efter ekoprofilen, vilket tyder på att hon inte 
missuppfattat begreppet. Ägaren påpekade dessutom att de inte marknadsför sig som en 
ekolodge men på hemsidan kunde vi läsa att Ezile Bay Village är en ekolodge. 
Förklaringen till denna avvikande diskussion tror vi är en bristande kommunikation 
internt på lodgen samt även en bristande länk mellan marknadsföringen på hemsidan och 
hur lodgen faktiskt bedrivs. Studien visar att det finns en viss problematik kring att 
marknadsföra sig som en ekolodge. Ägarna på samtliga lodger poängterade alla att 
begreppet ekolodge är något diffust och svårdefinierat eftersom det inte finns någon 
global standard för vad som är en ekolodge och inte. Detta kan leda till att gäster med 
starka ekologiska principer inte anser att verksamheterna uppfyller ekoturismens krav, 
vilket påverkar värdeskapande negativt. Det var flera, såväl bland ägare och personal som 
gäster, som menade att ekoprofilen var viktigt och att det kunde skapa värde för kunderna 
att veta att verksamheten bedrivs ekologiskt.  
 
- Vilka faktorer är betydelsefulla för värdeskapande? 

 
Vår empiriska studie visar att interaktion, i alla dess bemärkelser, är något som anses 
viktigt på de tre studerade lodgerna. Detta gör servicemötet till en viktig faktor för 
värdeskapande. På Desertrose Lodge och Green Turtle Lodge diskuterades både intern 
interaktion samt interaktionen utåt mot kunderna och hur den ska skötas vilket tyder på 
att detta är något som lodgerna arbetar aktivt med. På Ezile Bays Village diskuterades 
mest den externa interaktionen och vikten i att personalen sköter sig då de pratar med 
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kunderna. Vi uppfattade att den något stränga relationen mellan ägare och personal 
gjorde att de inte verkade ha särskilt stor frihet i sina arbetsuppgifter utan gick ständigt 
och frågade ägaren om hur arbetet skulle utföras. Studien visar att flexibilitet är 
betydelsefullt och både ägare och personal på de tre lodgerna påpekade att det är viktigt 
att göra sitt yttersta för att tillgodose gästens önskemål. Samtliga gäster anser att 
personalen är mycket hjälpsam och flexibel, så detta har verksamheterna lyckats bra med.  
 
Nivån på samskapandet av värde och även interaktion mellan personal och kunder på de 
tre företagen i studien verkar vara något som avtar i och med ökad storlek på 
verksamheten. Även om försök görs till att uppnå samma nivå på samskapandet av värde 
på de större lodgerna märks inte detta på samma sätt som på den minsta, Desertrose 
Lodge. Den familjära stämningen och noggrannheten det talas om av både gäster, ägare 
och personal på Desertrose Lodge återfinns inte i samma skala på de andra ställena. Det 
fanns ett fåtal tillfällen där kunderna är delaktiga i processen med att skapa värde. Ett 
exempel är att Ezile Bay Village erbjuder gästerna att själva få tillgång till köket om de 
vill laga sin egen mat och att gästerna på Desertrose Lodge får vara med och hjälpa till att 
helgrilla en gris. Samtidigt innebär samskapande av värde inte att företag endast låter 
kunder vara med och hjälpa till, utan de måste engageras djupare.  
 
Den mesta feedbacken från kunderna kom in via samtal under vistelsen, och detta gäller 
för alla tre lodgerna. Det fanns med andra ord inga system för exempelvis anonym 
feedback såsom formulär som fylls i vid avresa eller liknande. Dessutom nämnde 
gästerna en del åsikter kring verksamheten under intervjuerna men som de menade var 
"för små" för att ta upp med personalen. Inte heller pratades det om några planer eller 
åtgärder som personalen ska vidta vid kritiska händelser såsom klagomål från kunder.  
 
Själva upplevelsen på lodgen speglades även av upplevelsefälten och upplevelserummets 
olika faktorer som visade sig vara viktiga för kundernas värdeskapande. De 
upplevelsefält som visade sig viktigast i vår studie var känna, vara och göra. Det var 
inom dessa fält som gästerna hade synpunkter och det var även inom dessa fält som ägare 
och personal diskuterade mest aktivt. Fältet lära är dock inte obetydligt men nämndes 
endast av en gäst och verkar därför vara något som endast har betydelse för enstaka 
gäster. När det gäller upplevelserummet visade studien att ägarna till samtliga lodger 
försökt skapa en känsla av naturlighet genom byggnader och design. Detta verkar ha fallit 
gästerna i smaken då de menade att byggnaderna på lodgerna är enkla men fina och att de 
fått vad de var ute efter. Desertrose Lodge särskiljer sig lite från de andra med sin mer 
utpräglade design och snickarglädje som lyser igenom i all byggnation på lodgen. Detta 
var även något som kunderna på lodgen tog upp som någonting de uppskattade. 
Upplevelserummet beaktar även den kulturella aspekten och detta är något som återfinns 
i den insamlade empirin. Både gäster och ägare diskuterade kultur som en viktig faktor 
för att skapa värde och i princip alla gäster menade att de gärna vill uppleva nya kulturer 
under semestern.  
 
Studien visar att gäster uppskattar en avslappnande och välkomnande atmosfär men även 
känslan av trygghet på lodgen är viktigt. Även ägarna till lodgerna tror att gästerna 
uppskattar att kunna komma dit och slappna av och må bra men de nämnde också 
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stranden och vikten av en vacker omgivning. Något som vi själva observerade och som 
ägarna på Desertrose Lodge påpekade som en av sina styrkor är belysning. Desertrose 
Lodge har tack vare sitt vindkraftverk och sina solpaneler tillräckligt med el för att kunna 
erbjuda bra belysning över sällskapsutrymmen och även på toaletten. På Green Turtle 
Lodge fanns enbart fotogenlampor i restaurangen och toaletterna kvällstid och på Ezile 
Bay Village var belysningen också begränsad vilket en gäst påpekade som negativt.  
 
Avsaknaden av elektronik och strömuttag, den begränsade möjlighet till stabil 
internetuppkoppling samt den bristfälliga täckningen på mobilnätet i området verkar inte 
vara något som bekymrar gästerna utan snarare tas det upp som något positivt då det 
anses avslappnande att komma bort från allt detta. Flera gäster poängterade att det tar 
lång tid att få sin mat på restauranger i Ghana och på Green Turtle Lodge berättade 
gästerna att de ibland fått vänta i över en timme utan något besked om när maten skulle 
vara klar. Upplevelsen som sådan påverkas också av tillgängligheten. För att få komma in 
i Ghana krävs visum samt vaccination mot Gula Febern. Studien visar dock att dessa två 
faktorer inte upplevs som särskilt besvärliga av de gäster som intervjuats. Lodgernas 
avskilda tillgänglighet med en besvärlig bilresa för att komma fram verkade inte heller 
nämndvärt påverka gästerna negativt.  
 
- Vad konstituerar värdeskapande i de undersökta verksamheterna? 
 
Sammanfattningsvis visar studien att interaktionen mellan gäster och personal och det så 
kallade servicemötet var av betydelse för gästerna. Det som gästerna mest värdesatte var 
en trevlig och flexibel personal, vilket verksamheterna hade uppmärksammat och 
försökte eftersträva. Gästerna verkade vara tillfreds med att lodgerna erbjöd olika 
aktiviteter att välja från och verkar anse att detta räckte för att ge en minnesvärd 
upplevelse. Ekoprofilen och i detta fall lodgernas tema  verkade inte vara någonting som 
var särskilt betydande när det gällde gästernas värdeskapande. Endast på en av lodgerna 
diskuterade gäster och ägare ekoprofilen som en viktig del av verksamheten. Den oklara 
definitionen av ekoturism kan dessutom bidra till motsatsen till värdeskapande, då gäster 
med starka ekologiska principer kan anse att verksamheterna inte lever upp till vad de 
lovar. 
 
Den empiriska studien visade även att faktorerna upplevelsefälten och upplevleserummet 
var betydelsefulla för värdeskapande. När det gäller upplevelsefälten visade sig känna, 
vara samt göra vara de mest betydelsefulla för gästernas upplevelse. Om vi istället ser till 
upplevelserummet var det som mest värdesattes av gästerna en avslappnad och 
välkomnande atmosfär, som samtidigt ingav trygghet. Lodgernas design faller även in 
under upplevelserummet och studien visar att gästerna uppskattade den naturliga och 
relativt enkla designen. Såväl gäster som ägare diskuterade den kulturella aspekten och 
de ansåg att den lokala kulturen var en viktig del av upplevelsen. Avsaknaden av 
internetuppkoppling och mobiltäckning verkade inte vara någonting som påverkade 
upplevelsen negativt, en gäst såg det till och med denna avsaknad som extra värdefullt. 
Studien visar även att lodgernas begränsade tillgänglighet inte var någonting som 
förstörde värdeprocessen, utan tvärtom sågs som en del av upplevelsen. 
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7 Implikationer och förslag på vidare forskning 
I detta avsnitt tar vi upp olika implikationer på saker som kan utvecklas på de tre 
studerade lodgerna, vi ger även förslag på hur dessa saker kan åtgärdas. Under arbetet har 
flera intressanta frågor som fallit utanför ramen av denna studie dykt upp. I det sista 
avsnittet tas dessa frågor upp som förslag till vidare forskning.   

7.1 Implikationer för studerade lodger 
Vikten av att både ta hänsyn till den tekniska och den funktionella dimensionen av en 
tjänst är något som alla serviceföretag bör ha i åtanke. Studien visar att kunderna noterar 
hur tjänsterna levereras och de uppmärksammar sådant som de känner sig mindre nöjda 
med. Vi märkte vissa tendenser till att enhetligheten och servicen i sin helhet blev mer 
spretig och mindre noggrann ju större lodgen blev och detta är något som man som ägare 
till en lodge kan arbeta med. Med det menar vi att man även om man bedriver en större 
lodge kan sträva mot att skapa en familjär och genomtänkt miljö där allting fungerar och 
det finns ett väl inarbetat servicetänk. Studien visar att detta är något som uppskattas och 
värdesätts av gäster.  
 
Ett ökat arbete med intern interaktion och servicekänsla är något som åtminstone Ezile 
Bay Village, men även till viss del Green Turtle Lodge, bör tänka på. Det märktes en 
tydlig skillnad mellan dessa två och Desertrose Lodge när det gäller enhetlighet och 
service i verksamheten. Även om detta säkert till viss del kommer naturligt på grund av 
skillnaden i storlek på lodgerna är det något man kan arbeta med för att förbättra. 
Stämningen på  Ezile Bay Village kändes något sträng och detta är något som vi tror kan 
smitta av sig på personalen och gör att de blir lite mer tillbakahållna. Detta kan vara 
något att arbeta på för att öka värmen och den positiva känslan i atmosfären på lodgen. 
Genom att ha en högre kontroll över hur saker och ting sköts och en högre grad av 
servicerutiner kan man undvika situationer som att gäster får vänta i över en timme på sin 
mat utan information. Personalen kanske inte alltid kan laga maten snabbare men 
åtminstone tala om för gästen hur lång tid det kommer ta så gästen kan planera mer. Detta 
har påpekats som viktigt av gäster både på Green Turtle Lodge och Ezile Bay Village.  
 
Ytterligare något vi saknade i verksamheterna var bristen på kunskap om hantering av 
kritiska servicemöten. Studien visade att personalen inte hade fått några instruktioner för 
hur de ska hantera kritiska situationer, utan deras enda verktyg var samtal och ibland 
samtal med ägarna. Det kan vara av intresse för ägarna att införa tydligare riktlinjer för 
hantering av sådana situationer, speciellt på de större lodgerna där troligtvis sådana 
situationer uppstår oftare då fler människor rör sig där. Exempel på vad som kan göras är 
att diskutera frågan kring kompensation till gäster, vikten av ärlighet och logiska 
förklaringar samt att personal och ägare är överens om vilka befogenheter man har och 
hur en sådan situation ska hanteras. Genom att ha en plan för hur man i servicemötet ska 
agera kring en kritisk situation kan man som företag öka chansen att vända situationen 
som uppstått till något positivt och visa på ett professionellt agerande. 
 
Säkerheten på lodgerna diskuterades av flera gäster och på Green Turtle Lodge 
påpekades att låsen på rummen var för enkla och skulle kunna bytas ut till något säkrare. 
Eftersom ägarna är eniga om att gästerna ska känna sig trygga på lodgen borde detta ligga 
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i deras intresse att förbättra. Det är dock viktigt att ägarna får reda på denna typ av 
information annars har de ingen möjlighet att förbättra verksamheten. Det leder oss in på 
nästa implikation som handlar om hur man kan lämna feedback. 
 
Vi anser att möjligheterna till att lämna feedback bör förbättras. På samtliga ställen 
uppges det att feedback lämnas genom samtal under gästens vistelse och det är inget 
gästerna direkt klagar på under intervjun. Däremot har båda gästerna på Green Turtle 
Lodge lite småkommentarer, men båda två tyckte att det var småsaker som de inte kände 
att de behövde ta upp med personalen. Exemepel på dessa kommentarer är att de fått 
vänta länge på maten och att de önskar bättre lås. Detta kanske lodgen borde arbeta med 
eftersom all feedback är bra att få, dessutom är det ofta så att om två av gästerna ser de 
här bristera finns det risk att fler resonerar likadant. Exempel på hur man skulle kunna 
samla in dessa åsikter är genom anonyma formulär som gästerna får fylla i och lämna in 
då de checkar ut. På så sätt tvingas gästen tänka efter om det är något de vill dela med sig 
av och behöver inte känna att de går och klagar genom att ta direkt kontakt med 
personalen.  
 
Det kan vara av intresse för lodgernas ägare att göra undersökningar på vad kunderna 
faktiskt anser är värdefullt för att se att deras uppfattning stämmer med kundernas. Vår 
studie visade tydligt att på exempelvis Green Turtle Lodge tror personal och ägare att 
stranden är en viktig faktor medan gästerna menade att denna inte var något utmärkande 
för lodgen. Även på Ezile Bay Village fanns skillnader, då ägaren poängterade vikten av 
renlighet och den lugna stranden medan gästen höll med om den lugna stranden men 
påpekade att det inte var särskilt rent, men att det inte heller var särskilt viktigt för 
honom. Genom att skapa sig en bättre uppfattning om vad kunderna värdesätter kan 
företagen lättare skapa lockande erbjudanden och leva upp till kundernas förväntningar. 
Några punkter som framkom som önskemål från gästerna på Desertrose Lodge var att en 
av gästerna önskade mer underhållning i form av musik eller någon form av show. 
Samtliga gäster på Desertrose Lodge påpekade även att de gärna hade sett att det fanns 
cyklar och surfingbrädor att låna. Detta är sådant som kan förbättras och samtidigt hade 
kanske dessa åsikter kommit fram om grundligare undersökningar om gästernas 
önskningar hade gjorts. Samtidigt berättade ägarna på Desertrose Lodge att de funderat 
på att köpa cyklar eftersom vissa gäster efterfrågat det, vilket tyder på att denna önskan 
uppmärksammats. 
 
För att förstärka upplevelserummets andra dimension, utrymme och funktionalitet, anser 
vi att både Green Turtle Lodge och Ezile Bay Village kan skaffa solstolar och hängmattor 
som Desertrose Lodge hade, då detta är något som uppskattas. Ytterligare en 
förbättringspunkt för Green Turtle Lodge men även för Ezile Bay Village är belysning. 
Man skulle kunna ta efter Desertrose Lodge och erbjuda belysning på samma sätt som de, 
men fortfarande på ett ekologiskt sätt genom att ta tillvara på sol- och vindenergi. Något 
som också är viktigt att tänka på är hur man som lodge ska särskilja sig från andra som 
har liknande koncept. Samtliga ägare pratade om sina stränder som något speciellt för 
deras ställe men eftersom alla tog upp detta och kunderna dessutom inte lade utmärkande 
mycket vikt på just stranden verkar detta inte vara tillräckligt för att särskilja sig. 
Undantag kan vara Ezile Bay Villages lugnare strand med mindre vågor och strömmar, 
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för de gäster som reser med barn. För dessa gäster kan stranden utmärka Ezile Bay 
Village som något speciellt. 
 
En punkt som kan vara svår att förändra är det faktum att vägen till lodgerna är extremt 
dålig och möjligheterna att ta sig dit är begränsade eftersom det är vanligt att taxibilar 
inte vill ge sig ut på den dåliga grusvägen. Flera gäster poängterar att de andats ut när de 
väl kom fram och medgav att transporten på grusvägen varit jobbig. En av gästerna på 
Desertrose Lodge ansåg dock att den dåliga vägen var en del av upplevelsen och att den 
förstärkte effekten en spännande upplevelse och det positiva intrycket när man kom fram. 
Att förändra vägen kanske inte är något som är ekonomiskt möjligt för någon av lodgerna 
att göra men det som är möjligt är dock att informera gästerna i förväg så de slipper få en 
negativ överraskning när de försöker ta sig till lodgen. Risken med detta är dock att man 
avskräcker gäster från att försöka ta sig dit. Det är en balansgång.  
 
När det gäller det tema som man som ägare på en lodge bestämt sig för att ha är det 
viktigt att följa detta fullt ut. Vi märkte till exempel att ekoprofilen fanns hos samtliga 
lodger men det var enbart på Green Turtle Lodge som det fanns skyltar med information 
kring vad ekoturism innebär och vad lodgen bidrar med. På Desertrose Lodge fick vi 
uppfattningen av att gästerna endast kände till solpanelerna och vindkraftverket och de 
nämnde ingenting om ekoturismens bidrag till lokalbefolkning eller liknande. Vår 
rekommendation till Desertrose Lodge och även Ezile Bay Lodge är att satsa mer på 
information så att gästerna förstår värdet i det arbete som bedrivs på lodgen. Även om 
inte gästerna självmant pratade särskilt mycket om upplevelsefältet lära så svarade 
samtliga på frågan angående ekoprofilen, att den var betydelsefull för dem. Med andra 
ord har ekoprofilen ett visst värde för kunderna och genom att göra dem mer 
uppmärksamma på den kan man hjälpa till i kundens värdeskapande process.  
 
Ezile Bay Village bör vara mer konsekvent i diskussionen kring ekoturism. Det står på 
hemsidan att lodgen är en ekolodge, men när vi intervjuade ägaren sa hon att de inte 
marknadsför sig som en ekolodge på grund av diffusheten i uttrycket "ekolodge". När 
dessutom personalen menar att verksamheten överhuvudtaget inte är någon ekolodge ger 
det ett förvirrat intryck. Speciellt eftersom ägaren talar om vikten i att utbilda sin personal 
att arbeta på ett ekologiskt sätt, med exempelvis kompostering. Lodgen bör därför arbeta 
mer med den interna interaktionen och enhetlighet vad gäller etiska grunder och lodgens 
drift. Även om ägaren menar att i dagens samhälle är plötsligt allting "eko" bara för att 
det är populärt just nu. Hon anser att "ekologiskt" blivit ett marknadsföringsknep och att 
få lever upp till vad de säger. Tyvärr fick vi känslan av att det är så det fungerar även på 
hennes lodge eftersom det verkar råda en viss förvirring kring hur utpräglad ekoprofilen 
är. Detta kan vara värt för Ezile Bay Village att arbeta på för att skapa en bättre 
trovärdighet i sitt tema, eller i annat fall hitta ett tema som bättre stämmer överens med 
hur lodgen drivs.  

7.2 Bidrag till forskning 
Resultatet från denna studie bidrar till att väcka en diskussion kring ämnet ekoturism ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv samt ger en inblick i hur företag som bedriver denna 
typ av verksamhet kan fungera. Studiens slutsats angående engagemanget kring 
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ekoturism och värdeskapande på de olika lodgerna ger främst tre viktiga bidrag till 
forskningen kring företag som bedriver ekoturism. För det första visar studien att dessa 
företag bör vara konsekventa, både i marknadsföring och i drift, kring sina ekoprofiler. 
Detta för att skapa en högre trovärdighet för temat. För det andra visar studien att 
ekoprofilen inte alltid är så betydelsefull för kunderna. Detta innebär att företag som 
bedriver ekoturism bör undersöka närmare om deras målgrupp verkligen är kunder med 
ett engagemang för ämnet och se över om ekoprofilen är av betydelse för sin kundkrets.  
Det tredje och sista viktiga bidraget till forskningen kring ekoturism är kombinationen av 
värdeskapande och ekoturism. I studien har det undersökts vilka faktorer som är 
betydelsefulla för att studera värdeskapande i denna typ av verksamheter och dessutom 
har en modell utvecklats för värdeskapande. Studien visar att en verksamhet av denna art 
måste ta hänsyn till såväl upplevelserum, upplevelsefält och servicemöte för att skapa 
värde för sina kunder. Det räcker inte att enbart skapa värde genom en nisch, utan 
helhetsbilden och den totala upplevelsen är minst lika betydelsefull.  

7.3 Förslag på vidare forskning 
Det har utifrån studien och även genom studerad teori visat sig att oklarheten kring vad 
som är ekoturism och inte är ett problem. Det finns riktlinjer men inga globala krav som 
exempelvis en ekolodge ska leva upp till för att få kalla sig för ekolodge. Samtliga ägare i 
studien tog upp detta som ett problem och menade att som läget är  nu är de lite rädda för 
att marknadsföra sig som ekolodger, eftersom uppfattningen kring vad detta faktiskt 
innebär kanske inte är den samma för alla människor. När det dessutom inte finns något 
regelverk att luta sig tillbaka på om diskussionen uppstår är ägarna oroliga för att det 
snarare kan bli en negativ upplevelse för kunderna. Om en kund exempelvis anser att 
lodgen inte är tillräkligt ekologisk för att få kalla sig för en ekolodge, så påverkar detta 
upplevelsen. Istället för att generera värde blir ekoprofilen då snarare någonting som 
negativt påverkar värdeprocessen. Därför bör detta ämne forskas vidare på, dels för att 
underlätta för kunder i sina val av boenden och resmål men även för dem som driver 
ekoturistmålen.  
 
I vår studie var engagemanget för natur och samhälle mycket varierande, bland såväl 
gäster som ägare och personal. De flesta gästerna i denna studie ansåg att ekoprofilen var 
positivt men de hade inte valt lodge på grund av att den var en ekolodge. De flesta 
gästerna hade dessutom endast uppmärksammat ekoprofilen genom lodgens vind- och 
solenergi och hade ingen djupare kunskap om eller engagemang för ekoturism. Några av 
gästerna stack däremot ut och ansåg att ekoprofilen var viktig för att ”kunna turista med 
gott samvete”. De hade en djupare kunskap om ekoprofilen och hade valt resmål just på 
grund av detta. Det hade därför varit intressant att forska vidare på varför kunder väljer 
att resa till ekoturistdestinationer. 
 
Den analysmodell som togs fram i denna studie är baserad på tidigare forskares slutsatser 
och teorier kring värdeskapande, som i studien har applicerats på ekoturism. Det 
empiriska material som modellen använts på i denna studie var relativt litet och det skulle 
vara intressant att använda den på ett större empiriskt material för att se om resultatet 
skiljer sig från denna studies resultat. Det skulle i så fall visa på hur väl modellen står sig 
rent generellt som analysunderlag.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Naturens bästa beskriver begreppet ekoturism. 

 Ekoturism är31: 

• Ett effektivt sätt att ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde. 
• En möjlighet att skapa jobb och försörjning i glesbygd, utan att förstöra naturen. 

Ett sätt att både äta kakan och ha den kvar. 
• En framgångsrik idé som ger konkreta resultat, både i Lapplandsfjällen, i 

Värmland, i Centralafrika och på hundratals andra platser jorden runt. 
• En stark profil för Sverige som resmål, vilket gynnar resenäringen i hela landet. 
• En miljömässig inspirationskälla, pionjär och riktningsvisare för hela 

resebranschen. 
• En affärsidé som gör att kommersiell turism kan kombineras på ett hänsynsfullt 

och fruktbart vis med traditionella ekonomier och ursprungskulturer. 
• En form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre 

miljöskador än annan turism. 
• Helt enkelt ett roligare resande för alla inblandade - besökaren, lokalbefolkningen, 

arrangören och inte minst den natur som besöks. 
• En av de snabbast växande branscherna inom internationell turism. 
• En succé, som under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till skydd av 

unika natur- och kulturvärden runt om i världen. 

                                                
31 Naturens bästa, Tillgänglig: http://www.naturensbasta.se/ekoturism/index.asp [2012-05-09]!
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8.2 Bilaga 2. Tillägg till metodkapitel. 

8.2.1 Förberedelser 
Insamlingen av empiri för detta projekt gjordes på plats i Ghana. Innan avresa gjordes 
vaccinationer mot bland annat gula febern då detta är något som krävs för att man ska bli 
insläppt i Ghana. För att få resa in i landet behövs även ett visum. För att få ett sådant 
skickade vi in ansökan samt våra pass till Ghanas ambassad i Danmark. Efter att de fått in 
våra betalningar på ungefär 600 DKK per person skickade de tillbaka passen med visum. 
Vistelsen i Ghana varade i ungefär en och en halv vecka och under denna tid bodde vi på 
en av lodgerna, Desertrose Lodge som finns med i studiematerialet. Att vi bara stannade 
en och en halv vecka berodde på att vi enbart ville stanna under den tid det tog att göra 
den empiriska insamlingen. Då Ghana är ett utvecklingsland med en standard som skiljer 
sig helt från Sverige är det inte alltid en självklarhet med tillgång till exempelvis 
elektricitet vilket vi behövde för att kunna skriva på våra datorer. För att inte riskera att 
bli försenade med arbetet bestämde vi därför redan från början att vi skulle åka hem efter 
avslutad empiriinsamling och fortsätta med skrivandet hemifrån Sverige. 

8.2.2 Accra och vidare ut i vildmarken 
Vi anlände till Accra, Ghanas huvudstad en tisdagskväll i slutet av februari. Klimatet i 
Ghana är tropiskt och temperaturen under vårt besök låg kring 30-35 grader samt en 
luftfuktighet på mellan 65-75 procent dagtid och mellan 75-85 procent nattetid. Vi 
stannade på ett hotell i Accra över natten, eftersom det tar så pass lång tid att ta sig till 
Desertrose Lodge att det inte var någon idé att börja denna resa på kvällen. Följande 
morgon gav vi oss ut i staden för att hitta en taxi till busstationen. Väl framme på 
busstorget hittade vi en buss till Takoradi, som är närmsta stad till Desertrose Lodge. Det 
är viktigt att tänka på att vara ute i god tid när man ska ta sig någonstans i Ghana då det 
inte finns tillförlitliga tidtabeller och strukturerade system för hur saker och ting ska 
fungera på samma sätt som i Sverige. På busstationen frågade vi när bussen till Takoradi 
skulle avgå och då fick vi svaret att "den ska gå nu, när som helst". Sen satt vi i ungefär 
en timme på bussen och väntade på att den skulle köra och hade den inte varit full efter 
en timme hade vi säkerligen inte åkt då heller. Kulturerna skiljer sig med andra ord en del 
åt.  
 
Efter fyra timmars bussresa väster ut i Ghana anlände vi till Takoradi. Från denna stad är 
det ungefär en timmes resa på småvägar ut till Desertrose Lodge och efter samtal med 
ägarna till lodgen förstod vi att taxichaufförerna ogärna körde dit ut eftersom deras bilar 
blev förstörda. Denna dag var dock Mikael och Julia, som äger Desertrose Lodge, inne i 
Takoradi för att handla och vi kunde därför få skjuts med dem i deras jeep ut till lodgen. 
Efter en skumpig och skakig bilresa på en knapp timme var vi framme på Desertrose 
Lodge.  
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Foto 24: Byn Dixcove, på väg mot Desertrose Lodge. 

8.2.3 Desertrose Lodge 
Väl framme på lodgen hade det hunnit bli kväll och vi spenderade första kvällen med att 
promenera runt och titta samt fotografera i den mån det gick då det redan hunnit bli 
skymning. Vi blev visade till våra rum så att vi kunde lämna av packning och göra oss 
hemmastadda. Efter den långa resan var alla trötta så det blev en tidig kväll. Dagen därpå 
tog vi det lite lugnt för att hinna landa och ta in alla intryck. Vi gick en tur ned till 
stranden och badade samt promenerade runt lodgen i dagsljus och tog fotografier. Vi 
pratade med Mikael och Julia angående intervjuerna och bestämde att vi skulle börja med 
intervjun med dem senare på eftermiddagen då det inte var fullt så varmt längre.  

8.2.4 Besök på Green Turtle Lodge 
Efter empirinsamling samt observationer på Desertrose Lodge åkte vi till Green Turtle 
Lodge för att studera detta ställe och göra intervjuer med personal, gäster och anställda. 
Sättet man förflyttar sig längre sträckor på i denna delen av Ghana, om man inte har 
tillgång till egen bil det vill säga, är med en  "tro-tro". Detta är en liten minibus som 
fungerar som en taxi och kör längs vägarna och plockar upp och släpper av resenärer där 
de önskar, mot betalning. Det finns dock inga tidtabeller utan man börjar helt enkelt 
promenera längs vägen man ska på och hoppas att en sådan dyker upp. Lyckligtvis slapp 
vi detta eftersom vi fick skjuts av Mikael och Julia till Green Turtle Lodge. Väl framme 
på Green Turtle lodge efter cirka 10 minuters bilfärd började vi med att gå runt och titta 
på lodgen samt fotografera. Vi pratade med ägarna angående vilka personer ur personalen 
vi kunde intervjua och de hjälpte oss att tala med dem och vi fick även tips om vilka 
gäster som kunde vara lättast att prata med och som troligtvis skulle ställa upp på 
intervju. 
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Foto 25: En tro-tro på vägen mellan Desertrose Lodge och Green Turtle Lodge. 

8.2.5 Lång promenad till Ezile Bay Village 
Nästa dag bestämde vi att vi skulle ta oss bort till Ezile Bay Village för att göra de sista 
intervjuerna. Detta ställe ligger bortanför Green Turtle Lodge, på samma kuststräcka, 
men det går inte att köra hela vägen fram med bil eller tro-tro för det ligger ett vattendrag 
mellan. Våra rimliga alternativ var alltså att antingen ta en tro-tro till den by, Akwidaa, 
som ligger vid vattendraget där vägen tar slut och sedan gå till forts sista biten eller att 
helt enkelt promenera hela vägen på en dryg mil till fots. Vi bestämde oss för att det 
skulle vara spännande med det sista alternativet och promenerade till Ezile Bay Village. 
 
Vi gav oss iväg omkring 10:30 på förmiddagen och promenaden gick först längs stranden 
en bit och sedan genom djungeln i några kilometer. Turen växlade sedan mellan klättring 
på klippblock och promenad på vit, mjuk sandstrand. Precis i början intill Desertrose 
Lodge passerade vi en liten by som heter Akyinim. Efter nästan tre timmars promenad 
stannade vi på Green Turtle Lodge och åt lunch. Härifrån var det bara en halvtimmes 
promenad till staden Akwidaa där vägen, om man nu hade använt den, tar slut vid 
vattendraget som går ut mot havet. Akwidaa är en enkel fiskeby utan vare sig elektricitet 
eller vatten och den ligger på båda sidor om vattendraget med en gångbro i mitten. Vi 
fick promenera mellan husen och fråga om vägvisning för att komma ned till gångbron. 
Väl över bron gick vi på en stig över berget och kom ner i viken där Ezile Bay Village är 
beläget. 
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Foto 26: Gångbron i Akwidaa. 
 

 
Foto 27: Akwidaa. 
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Efter avslutade intervjuer och observationer på Ezile Bay Village bestämde vi oss för att 
börja promenaden tillbaka då det började bli eftermiddag. Planen var att gå tillbaka till 
Akwidaa och därifrån ta en tro-tro till Desertrose Lodge så vi skulle slippa gå hela vägen 
tillbaka också. Det visade sig dock lättare sagt än gjort för när vi kom till Akwidaa till 
den plats där tro-tros brukar vända och plocka upp passagerare fanns det ingen där. Men 
efter vad vi hört brukade de gå ganska ofta så vi började helt enkelt promenera längs 
vägen i hopp om att det snart skulle dyka upp en plocka upp oss längs vägen. Turen var 
dock inte på vår sida och efter att ha promenerat i ungefär två timmar längs grusvägen 
insåg vi att vi inte hade långt kvar till byn som ligger bredvid Desertrose Lodge. Då dök 
det plötsligt upp en tro-tro och vi fick i alla fall åka de sista 500 meterna som var kvar till 
byn. Sedan fick vi gå sista biten på stranden till Desertrose Lodge.  
 

 
Foto 28: På väg tillbaka till Desertrose Lodge. 
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8.3 Bilaga 3. Mall för intervjuer. 
Ägare och grundare av verksamheten 
• Innan vi kommer in på frågorna om er verksamhet så kanske du kan berätta lite om 

dig själv? 
- Ålder och familj? 
- Var kommer du från? 
- Vad har du för utbildning och bakgrund? 
- Hur länge har du drivit detta ställe? 

 
• Kan ni kort beskriva er verksamhet?  

- Vad är er verksamhetsidé? 
- Antal bäddar? 
- Vilken typ av kunder besöker er? (Yrke? Ålder? Land? Osv) 
- Hur länge stannar kunderna i snitt? 
- Vad erbjuder ni kunderna? 
- Hur marknadsför ni er? 
- Hur är ni organiserade? 
- Hur många anställda har ni? 
- Vad har ni för planer för framtiden? Vad vill ni utveckla? 

 
• Varför ska man som gäst välja just er lodgeverksamhet? 

- Varför väljer de Ghana? 
 

• Kan du beskriva vad i er "lodgeverksamhet" ni anser är särskilt viktigt/värdefullt för 
gästerna?  

- Vad görs för att kunderna ska trivas och uppskatta sin vistelse maximalt? 
- Utformar ni något i er verksamhet tillsammans med era kunder?Hur? 
- Hur vill ni att era anställda ska agera i möten med kunder? 

 
• Vad uttrycker gästerna som viktigt/värdefullt för dem? 

- När uttrycker de det? Innan bokning, under vistelsen eller efter vistelsen? 
- Hur får ni in kommentarer? Enkät? Mail? Tel? Etc 
- Kan du ge något exempel på där ni gjort förändringar i verksamheten 

baserat på kundernas kommentarer? Varför gjorde ni förändringen? 
 

• Vilken typ av relation vill ni ha med era gäster? 
- Är det personliga relationer eller mer affärsmässiga? 
- Hur arbetar ni med att förbättra relationerna? 

 
• Jobbar ni på något sätt aktivt med att få gästerna att komma tillbaka till er igen eller 

tala väl om er? 
- Gör ni något speciellt för att få dem att komma tillbaka och sprida positiv 

word-of-mouth? 
 



 

90 

• Vilket första intryck vill ni att era gäster ska få om lodgen? 
- Kan ni beskriva det intrycket ni vill ge? 
- Hur arbetar ni för att ge detta intryck? 
- Är det något särskilt ni vill att gästerna ska känna när de kommer hit? 

 
• Vilken känsla vill ni förmedla till gästerna när de är här? 

- lugn, komfort, trivas och stanna länge? 
- Hur arbetar ni för att gästerna ska känna så? 

 
• Har ni särskilda aktiviteter/ underhållning för att gästerna ska trivas? 

- Bar, uppvisningar, utflykter, etc.? 
 
• Ni är en eco-friendly lodge, hur påverkar det verksamheten? 

- Hinder eller fördelar? 
- Vad skiljer er från en ”vanlig” hotellverksamhet? 

 
• Tror ni att er "ekostämpel" är viktig för era gäster? 

- Tror ni att det är avgörande i deras beslutsprocess? 
 
Personal 
• Kan du berätta kort om dig själv? 

- Ålder? Familj?  
- Var kommer du från? 
- Vad har du för utbildning och bakgrund? 

 
• Hur länge har du arbetat på lodgen? 

- Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

• Kan du beskriva vad du tror är särskilt viktigt/värdefullt för gästerna i denna 
lodgeverksamhet?  

- Vad görs för att kunderna ska trivas och uppskatta sin vistelse maximalt? 
- Hur agerar ni i möten med kunder? 

 
• Vad uttrycker gästerna som viktigt/värdefullt för dem? 

- När uttrycker de det? Innan bokning, under vistelsen eller efter vistelsen? 
 

• Vilken typ av relation vill ni ha med era gäster? 
- Är det personliga relationer eller mer affärsmässiga? 
- Hur arbetar ni med att förbättra relationerna? 

 
• Jobbar ni på något sätt aktivt med att få gästerna att komma tillbaka till er igen eller 

tala väl om er? 
- Gör ni något speciellt för att få dem att komma tillbaka och sprida positiv 

word-of-mouth? 
 

• Hur arbetar du själv gentemot era gäster? 
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- Vad tycker du är viktigt i mötet med gästerna? 
- Kan du beskriva något tillfälle då en gäst verkat mycket nöjd? Vad hände? 
- Kan du beskriva något tillfälle då en gäst verkat mycket missnöjd? Vad 

hände? Löste det sig på något sätt? 
- Har ledningen gett er några riktlinjer om hur ni ska arbeta gentemot 

gäster? 
 

• Vilket första intryck vill ni att era gäster ska få om lodgen? 
- Kan ni beskriva det intrycket ni vill ge? 
- Hur arbetar ni för att ge detta intryck? 
- Är det något särskilt ni vill att gästerna ska känna när de kommer hit? 

 
• Vad vill ni ge gästerna för känsla när de är här? 

- lugn, komfort, trivas och stanna länge? 
- Hur arbetar ni för att gästerna ska känna så? 

 
• Ni är en eco-friendly lodge, vad innebär det för er och era arbetsuppgifter? 

- Hinder eller fördelar? 
 

• Tror ni att er "ekostämpel" är viktig för era gäster? 
- Tror ni att det är avgörande i deras beslutsprocess? 

 
Gäster  
• Kan ni berätta kort om er själv? 

- Ålder? Familj? Utbildning? Yrke? Land? osv. 
 

• Vad är viktigt för er när ni är på semester? 
- ...när det gäller resan? 
- ...när det gäller boendet? 
- ...när det gäller personal? 
- ...när det gäller kringaktiviteter? 
- Vilken service förväntar ni er? 

 
• Hur ser en ideal semester ut för er? 

- Vad är viktigt, mindre viktigt? 
 

• Vad var ert första intryck av lodgen? 
- hur skulle ni beskriva det intrycket? 
- … angående personal? 
- … byggnader, design, interiör/exteriör? 
- … rent och snyggt? 
- … etc.? 

 
• Vad inger lodgen för känsla? 

- trivsel, komfort, slappna av, stanna kvar…? 
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• Varför valde ni att bo på denna lodge? 
- För att den är eco-friendly, för att man hört gott om den, annan anledning? 

 
• Hur skulle du beskriva servicen här? 

- Är personalen lättillgänglig, tillmötesgående? 
 

• Vad ser ni som särskilt värdefullt för er med er vistelse här? 
- Exemplifiera gärna! 
- Finns det något som skulle kunna förändras för att ni skulle uppskatta 

vistelsen ännu mer? Varför? 
 

• Är det något med er vistelse här som ni är speciellt missnöjda med?  
- Exemplifiera gärna! 
- Varför? 

 
• Kan ni framföra era åsikter till personal/ägare på något sätt?  

- Hur? Finns det en dialog? En låda i receptionen där man kan lämna 
åsikter? Etc.? 

- Får ni något gensvar från verksamheten? 
- Ge gärna ett exempel! 

 
• Kan ni vara med och forma er egen upplevelse/påverka hur er semester blir? 

- Vilka utflykter etc.? 
- Flexibilitet? Hjälpsamhet? Utbud? 

 
• Kan ni tänka er att komma tillbaka hit? 

- Till just denna lodge eller till Ghana som land? Varför, varför inte? 
- Hur påverkas detta av lodgens tillgänglighet? Både närd et gäller visum 

till Ghana och resan från Accra/ flygplatsen. 
 
• Detta är en ekolodge, har det påverkat ert beslut att stanna på denna lodge? 

- Visste ni om att det var en ekolodge innan ni kom hit? 
- Påverkade det ert beslut att välja denna lodge?



 

 

 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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