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Sammanfattning 
 
 
Den senaste tiden har media larmat om att landets och Stockholms hotell genomgår en kris. 

De bidragande faktorerna har ansetts vara många. Några av dom är minskningen av 

konferenser, it-bubblan, osäker konjunktur, minskat resande, krigsoro och terrorhot. Trots det 

fortsätter planeringen och byggandet av nya hotell i vår huvudstad. Konkurrensen blir högre 

och hotellen försöker öka beläggningen. Det har lett till att många hotell har valt att sänkta 

sina priser. Hotellen kan trots de sänkta priserna inte längre leva på affärsgästerna och 

behöver nu fylla sina rum under helgerna. De svenska privatgästerna blir då avgörande för 

deras överlevnad.   

 

I vår uppsats har vi tagit hjälp av fyra slumpmässigt utvalda hotell. Syftet var att genom en 

fallstudie på hotellen och en enkätundersökning bland dess svenska privatgäster, identifiera, 

analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för att hitta andra mervärden än priset. Vi 

skulle även komma med förslag på åtgärder som kunde förbättra hotellens situation. 

 

Teorierna vi valt att använda oss av stöds av hotellens utvidgade tjänsteerbjudande. Det har 

hjälpt oss att identifiera mervärden. I en matris placerade vi även in hotellens svenska 

privatgäster utifrån vilken typ av hotell de föredrog. Axlarna motsvarar förhållandena 

kvalitet/pris och låg-/hög involvering. 

 

Det resulterade i att kvalitet och hotellets geografiska läge var det mest värdegivande för 

gästerna. Det följdes tätt av bra service och bemötande. Nödvändigt för att vara 

konkurrenskraftig är att anpassa sig och lyssna till marknaden. Vi har gett några förslag. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 

Det finns idag ett stort utbud av hotell. Men idén har vandrat en lång väg för att komma till 

det vi idag kallar för hotell. Ordet hotell kommer ifrån franskans hôtel som användes som 

benämning för stora offentliga byggnader som stadshus och rådhus men även för större och 

förnäma privata byggnader. Idén till dagens hotell kommer ifrån de gamla värdshusen som 

kunde erbjuda ett fåtal rum till förbipasserande resenärer. Idag finns det ungefär 200 hotell i 

Stockholm.  

 

Hotellmarknaden i Stockholm blomstrade under slutet på 1990-talet och efterfrågan bara 

ökade. Vid millenniumskiftet fanns det ont om rum och under åren 2000 och 2001 lyckades 

branschen åstadkomma rekordresultat. Men efter det har branschen haft det svårt. De senaste 

fyra åren har varit en tuff period för hotellbranschen.1 Inte sedan 1995 har hotellen haft så 

många lediga rum stående. År 2000 när det fortfarande gick bra fanns det 100 dagar som man 

inom hotellbranschen kan kalla för toppdagar. En toppdag innebär att beläggningen är över 90 

procent. Efter det året har ett kraftigt ras kommit och år 2003 beräknades toppdagarna vara 

endast 10 stycken.2  

 

I landet är det just Stockholm som är värst drabbat och det diskuteras att det beror på ett 

flertal faktorer. Kopplingarna till näringslivet är många och man kan se att nedgången i 

konferensmarknaden påverkat situationen. Lågkonjunkturen märks av och företag som förut 

var viktiga rumsbokare för hotellen skär nu ner på kostnaderna. Att öka antalet affärsgäster är 

svårt för hotellen eftersom det är väldigt konjunkturbestämt. Dessutom kommer det färre 

affärsresenärer och utländska besökare som anses vara de två viktigaste kundgrupperna.3 

Affärsresenärer står för hela 75 procent av intäkterna medan privatkunderna endast bidrar till 

25 procent av intäkterna.4  

 

Utländska turister reste tidigare mycket till Sverige då kronan var svag och deras vistelse blev 

billigare. I och med att Sverige har gått med i Europeiska Unionen öppnar det portarna för 

                                                 
1 Svenska Dagbladet, Näringsliv 2004-06-16, ”sänkta priser lockar tillbaka hotellgäster” 
2 Svenska Dagbladet, Näringsliv 2004-03-12 
3 Svenska Dagbladet, Näringsliv 2004-03-12 
4 Enligt statistik från SHR 2003 
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medlemmar att resa hit, men samtidigt har det blivit dyrare då kronan är starkare. Några av de 

anledningarna som finns till varför resandet har minskat är att folk upplever att det är en 

osäker tidsperiod. Det som bidrar till uppfattningen av osäkerhet är den dåliga konjunkturen, 

krigsoro och terrorhot.5Andra stora händelser som kraftigt påverkat resandet genom tiderna 

och som vi tidigare nämnde är 70-talets oljekris, 80-talets devalvering, fastighetsbubblan och 

IT-bubblan.6  

 

Den egna befolkningen övernattar inte på hotell alltför ofta, men en ökning har känts av då 

fler väljer att inte åka på utomlandsemester under sommaren. Istället stannar de i Sverige och 

väljer att semestra runt om i landet under våren och hösten. Det innebär att de månaderna blir 

bland hotellens mest besökta perioder vilket är en nackdel för hotellen eftersom rummen 

erbjuds till rabatterade priser för att fyllas.7 Hotellen försöker även under årets alla helger och 

lågsäsonger locka de svenska privatgästerna genom att sänka sina priser och komma med nya 

erbjudanden. Det på grund av att hotellen inte längre klarar sig på affärsgästerna. De besöker 

hotellen endast under veckodagarna och sedan står rummen tomma på helgerna. Hotellens 

enda chans att fylla rummen under helgerna och ekonomiskt överleva på marknaden är att 

attrahera de svenska privatgästerna.     

 

Trots att rummen står tomma och efterfrågan sjunkit har Stockholm en rad nya hotell som 

nyligen öppnat sina portar och fler som är på väg. Man kan även lägga märke till den nya 

miljön som hotellen erbjuder och försöker skapa. Nya trender. Allt fler hotell anstränger sig 

och man ser en tydlig ökning av spa- och relaxavdelningar, tillgång till 

bredbandsuppkopplingar och annan teknik inom datorer och it. En del hotell har till och med 

nischat sig och byggt upp ett helt eget koncept som inte kan hittas hos något annat hotell i 

staden. Nordic light hotell ligger på Vasagatan i centrala Stockholm och har is som en del av 

inredningen och möblemanget. Hasseludden Hotell & Yasuragi som har en asiatiskt ”touch” 

har en stor relaxavdelning och erbjuder sina gäster en hel buffé av kroppsbehandlingar. Allt 

fler krav ställs på hotellen när gästerna efterfrågar. En annan viktig del är tekniken. Förutom 

bredbandsuppkoppling förväntar sig gästerna teknisk säkerhet och uppassning.8    

 

                                                 
5 Dagens Nyheter 2003-02-19 
6 Dagens Nyheter, ekonomidelen 2004-07-07.   
7 Svenska Dagbladet, Näringsliv 2004-03-12 
8 Svenska Dagbladet, Näringsliv 2004-05-17 ”ny teknik ställer höga krav på hotellen” 
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Under år 2004 har hotellen börjat med att sänka priserna och enligt SHR:s statistik har de 

totalt sjunkit med 8 procent det första halvåret 2004. Att priserna pressas kan vara en 

konsekvens av att de nya hotellen som kommit till staden. Clarion hotell vid Skanstull med 

532 rum öppnades i maj 2003, Hotell Rival vid Mariatorget med 99 rum slog upp dörrarna i 

augusti 2003, Nordic Hotell med 542 har funnits sedan början av 2001 och även Hotell 

Radisson SAS Royal Viking är nytt och kan erbjuda 108 rum till.9 Dessutom kommer 

konkurrenter utifrån som t.ex. den franska koncernen Accor Hotels som har ett flertal Ibis 

hotell i Stockholms utkanter. De planerar att öppna ett Ibis Hotell i centrala Stockholm som 

ska skaka om marknaden med sina låga priser.10 Konkurrensen blir allt värre.   

1.2 Problemdiskussion 
 
Nya hotelletableringar i staden och minskat resande på grund av konjunktur och osäkerhet i 

världen har bidragit till ökad konkurrens. Man kan undra hur det ska gå för hotellen och hur 

de ska överleva.  

Affärsresenärerna är en väldigt väldefinierad grupp som inte kräver mycket av hotellen. Deras 

behov tillfredställs ofta av hotell som erbjuder underlättande tjänster som 

bredbandsuppkoppling, skjortstrykning, datatillgång och annat som de behöver för att kunna 

utföra sitt arbete. Att påverka den här gruppen av besökare är väldigt svårt om inte omöjligt 

för hotellen eftersom den är väldigt konjunkturstyrd. Privatkunder kan vara komplicerade och 

väljer hotell beroende på bl.a. ålder, civilstånd, intressen och inkomst. De tänker mer innan de 

bestämmer sig för var de vill bo, men samtidigt är det den enda gruppen som hotellen kan 

komma åt och som kan göra en skillnad i hotellens beläggning. Eftersom hotellen inte klarar 

sig på affärsresenärerna och inte heller kan påverka dom är deras enda hopp de svenska 

privatgästerna. Att sänka priserna kan inte vara den optimala lösningen eftersom det i längden 

kan leda till stora förluster för hotellen. Istället får hotellen anstränga sig för att erbjuda 

privatgästerna något extra som gör det värt besöket.    

Den som bestämmer är i slutändan gästen, som bokar in sig på det hotellet som har flest 

fördelar att erbjuda.   

                                                 
9 Svenska Dagbladet, Näringsliv 2004-06-16, ”sänkta priser lockar tillbaka hotellgäster” 
10 Svenska Dagbladet, 2004-08-30, ”fransk kedja redo för Stockholm. Efter krisåren räknar Accor Hotels 
Skandinavienchef med positivt resultat”  
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer, frånsett pris, är då viktiga för att vara konkurrenskraftig bland de svenska 

privatgästerna på Stockholms konkurrensmättade hotellmarknad?  

1.4 Syfte 
 

Syftet är att genom en fallstudie på hotellen och en enkätundersökning bland dess svenska 

privatgäster, identifiera, analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för att hitta andra 

mervärden än priset. Vi ska även komma med förslag på åtgärder. 

1.5 Avgränsning 
 

Vi tänkte koncentrera oss på två kedjetillhörande hotell och två fristående hotell. Vi har valt 

att inte ange hotellens namn då det inte är relevant för undersökningen. 

Eftersom hotellens överlevnad till stor del beror på de svenska privatgäster har vi för avsikt att 

endast inkludera dem i vår undersökning och inte företagsgäster eller utländska turister.   
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2. METOD 
 

I det här avsnittet har vi för avsikt att redogöra för de metoder som kan användas och har 

relevans för vår undersökning. Detta för att sedan kunna välja ut de metoder som vi tycker är 

mest lämpliga och som kan vara till hjälp för att nå ett så felfritt och lättredovisat resultat 

som möjligt.  

2.1 Metodansats 
 
Det finns olika typer av undersökningar och dessa kan delas in i kvantitativa och kvalitativa. 

Inom dessa använder man sig av olika verktyg och forskningsmetoder. Vi kommer att 

använda oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder när vi samlar in information till vår 

undersökning. 

2.1.1 Kvantitativ metod  
 

När man i sin forskning använder sig av kvantitativa metoder, menas det att man använder sig 

av statistiska bearbetnings- och analysmetoder.11 Undersökningen går då igenom en 

forskningsprocess som innehåller stegen planering, insamling och analys. I var och ett av 

dessa steg finns det sedan ett antal moment som gör att forskaren någorlunda följer en 

uppläggning av metodregler. I planeringsfasen ser forskaren till att undersökningen blir 

vetenskaplig och formulerar en hypotes. I steget där forskaren ska samla in data brukar det gå 

till så att den data som samlas in är den som bestämdes i den föregående fasens planering. I 

den sista fasen är det meningen att all insamlad information ska analyseras och att forskaren 

ska se hur den förhåller sig till den formulerade hypotesen. Det är här som de statistiska 

metoderna kommer in. Först beskrivs det insamlade materialet och sedan räknas värden ut. 

Dessa värden ska användas för att se om undersökningen kan styrka att hypotesen som testats 

är sann.12        

2.2.2 Kvalitativ Metod 

Med kvalitativa metoder inom forskning menar man den typ av forskning där man använder 

sig av verbala analysmetoder.13 Det finns det två idéer om hur arbetet kan gå till och det är 

den analytiska induktionen och den interaktiva induktionen. Dessa kan följas men 

                                                 
11 Patel. R/Davidson. B, Forskningsmetodikens grunder, studentlitteratur, Lund, 1994, sid 12 
12 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 208.  
13 Patel. R/Davidson. B, Forskningsmetodikens grunder, studentlitteratur, Lund, 1994, sid 12 
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undersökningar kan även göras utan att följa någon av dessa två. Den analytiska induktionen 

går ut på att man undviker att teoretisera medan data samlas in för att inte påverka de personer 

som man intervjuar eller observerar. Istället samlas all data in och när det är klart kan 

analysen av all data sättas igång. När det gäller den interaktiva induktionen som använts 

alltmer under senare tid sker insamlande och analys omväxlande. En del data samlas in och 

analyseras och sedan samlas mer data in på basis av det man kommit fram till och analyseras. 

Därefter jämförs de olika analyserna och om man vill kan då ännu mer data samlas in. De två 

vanligaste metoderna för insamling av data vid en kvalitativ undersökning är intervju och 

observation.14    

2.2 Rättfärdigande av teorier 
 
Det finns två metoder för hur observationer ska gå till och för vilken logik som ska stödja de 

olika satserna. Dessa är den induktiva och den deduktiva metoden som är varandras motsatser 

på så sätt att den ena utgår ifrån en teori för att se verkligheten medan den andra utgår från 

verksamheten och sedan finner en teori. Vi har i vår uppsats en deduktiv ansats. 

2.2.1 Induktiv metod 
 
Att dra allmänna, generella, slutsatser utifrån empirisk fakta kallas för induktion och 

förutsätter alltså kvantifiering.15 Det empiriska faktumet kan ofta bestå av observationer. Har 

man sett något hända med regelbundenhet samma klockslag varje dag i en månad, så kan man 

dra en generell slutsats att det alltid händer samma tid. Alltså kan man vid induktion komma 

fram till större eller mindre sannolikhet men aldrig ha hundraprocentigt rätt.  

Observationerna ska vara teorineutrala, alltså inte styras av någon teori. Det är inte förrän ett 

samband hittas mellan olika observationer som en hypotes byggs upp. Efter det att tillräckligt 

många observationer ägt rum formuleras en premiss. Utifrån den premissen drar sedan 

observatören en slutsats som kommer att gälla inte bara det man observerat utan även det som 

inte observerats.16        

2.2.2 Deduktiv metod 

Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som är logiskt sammanhängande. Den 

behöver däremot inte nödvändigtvis vara sann i den meningen att den överensstämmer med 

                                                 
14 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 274 
15 Thurén. T, Vetenskapsteori för nybörjare, liber, Malmö, 2000, sid 19 
16 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 150 
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verkligheten.17 Den här metoden kallas även för hypotetisk-deduktiv och skiljer sig från den 

induktiva bl.a. för att den inte tror på teorineutral observation. Istället formas en hypotes först 

som ska styra vilka observationer som ska göras. Det innebär att observationerna blir mer 

sparsamma eftersom det enda som ska observeras är det som hypotesen säger har ett samband. 

De hypoteser som formuleras, måste testas och om de inte stämmer så förkastas de. För att 

kunna göra det här testet så krävs något som kallas för deduktiv logik. Den logiken består i att 

härleda en observationssats från en hypotes. Om observationssatsen visar sig inte stämma, 

betyder det att inte heller hypotesen stämde. Men en hypotes anses inte rättfärdigad om den 

bekräftas av ett test. Den ska testas ordentligt genom att försöka finna något som visar att den 

är falsk.18  

2.3 Insamlingsmetod 

I vår undersökning har vi använt oss utav två av de tre följande insamlingsmetoderna som är 

de allra vanligaste. Det är intervju och enkät. Detta för att kunna samla in mer information om 

de olika hotellen och om dess gäster.  

2.3.1 Observation 

Den här typen av insamlingsmetod används framför allt i två olika sammanhang när det gäller 

kvantitativa undersökningar. Observationerna kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Den 

förstnämnda används mest för att studera något visst och begränsat beteende och är vanligt då 

undersökningen baseras på hypotestestning. Den ostrukturerade observationen fungerar lite 

tvärtom och går ut på att istället upptäcka vilket beteende som kan ligga till grund för en 

hypotes.19   

När det gäller kvalitativa observationer går det till så att den som ska observera går till en 

plats där denne kan hitta den sortens människor som han/hon avser att studera. Väl där kan 

denne lyssna på konversationer människor emellan, iaktta kommunikationen och betrakta 

beteende och gester. Detta kan ske öppet eller dolt. Undersökningen styrs av den fråga som 

man vill få besvarad.20     

                                                 
17 Thurén. T, Vetenskapsteori för nybörjare, liber, Malmö, 2000, sid 23 
18 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 161 
19 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 236 
20 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 282 
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2.3.2 Intervju  

Intervjuer som insamlingsverktyg används både vid kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. Intervjuer och även enkäter är olika tekniker för att samla in information med 

hjälp av frågor. Därför har de en del gemensamt, men är ändå olika. Intervjuer är oftast något 

som sker i direktkontakt, men kan även ske per telefon.21  

De kvantitativa intervjuerna är oftast standardiserade och strukturerade. Att frågorna är 

standardiserade innebär att intervjuaren i förväg har bestämt vilka frågor som ska användas 

vid intervjun och intervjupersonen kan inte påverka vilka frågor som ska frågas eller 

frågornas ordning. Om standardiseringen ska vara hög måste samma frågor ställas till alla 

intervjuobjekt. Att frågorna är strukturerade avgör hur pass begränsade svarsalternativen ska 

vara. För att frågorna ska vara helt strukturerade ska det finnas fasta svarsalternativ, vilket det 

inte finns i kvantitativa intervjuer. Istället gäller öppna frågor som begränsas av frågornas 

formulering.22   

De kvalitativa intervjuerna är oftast ostrukturerade och inte standardiserade. Det innebär att 

frågorna inte är sammanställda i förväg och att den intervjuade är med och bestämmer över 

hur intervjun ska fortsätta genom att svara som denne tycker. Den här sorten av intervjuer 

sker alltid personligen och liknar mestadels en konversation kring ett eller flera ämnen.23          

2.3.3 Enkät 

En enkätundersökning innebär att man ställer frågor till personer genom ett frågeformulär 

som har fasta svarsalternativ. Där kan de personer som ingår i undersökningen enkelt svara på 

”ja” och ”nej” frågor eller ange olika värden som de tycker stämmer in på olika påståenden. 

Dessa värden kan vara en skala från 1-5 där ett anses vara ”mycket dåligt” och fem motsvarar 

”mycket bra”. Fördelen med den här typen av undersökningar är att det inte kräver lika 

mycket tid som om man skulle intervjua alla medverkande personligen. En annan fördel är att 

man hinner med stora urvalsgrupper. Genom att ha fasta svarsalternativ blir det även enklare 

att analysera de svar som angetts, medan det blir svårare att analysera öppna svar. En annan 

nackdel är att en del frågor inte kan ställas om svarsalternativen ska vara angivna. Om det 

svar som den medverkande skulle ange inte finns med bland alternativen kan viktiga faktorer 

falla bort från undersökningen. I de fallen kan man formulera svar med öppna svar.  

                                                 
21 Patel. R/Davidson. B, Forskningsmetodikens grunder, studentlitteratur, Lund, 1994, sid 61 
22 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 232 
23 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 281 
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2.4. Urval 

Man måste bestämma sig för vem eller vad man ska intervjua eller observera. Därför väljs en 

mindre grupp ut som ska vara representativ för den stora mängden. Vi har använt oss av urval 

när vi gjort vår enkätundersökning och vid val av intervjupersoner. Vi tänkte här presentera 

olika alternativ kort.24    

2.4.1 Icke sannolikhetsurval 

Den här typen av urval anses vara sämre än de metoder där sannolikheten lika stor för alla att 

hamna i undersökningen. Fördelen är att den anses vara enklare att utföra och att den är 

billigare. Det finns tre olika typer av icke sannolikhetsurval. 

2.4.1.1 Bekvämlighetsurval 

Det kan gå till så att den som gör undersökningen väljer ut några i sin bekantskapskrets eller 

kanske några personer på gatan som ska ingå i undersökningen. Man tar helt enkelt de som 

finns tillgängliga och i ens närhet. Om man inte ens vill leta själv kan man annonsera efter 

frivilliga vilket gör att det är slumpen som avgör vilka som ska ingå. Nackdelen är att urvalet 

inte alltid blir representativt. 

2.4.1.2 Kvoturval  

Den här typen av urval liknar den tidigare nämnda men har en större spridning. Spridningen 

går till så att populationen delas in i olika skikt och därefter görs ett bekvämlighetsurval i var 

och ett av skikten. Indelningen kan styras av exempelvis olika åldrar och tanken är att man 

ska ta hänsyn till de variabler som man avser undersöka.  

2.4.1.3 Ändamålsenligt urval 

Ändamålsenligt urval skiljer sig från de andra på så sätt att den kan stödja hypotesen genom 

att inte ta hänsyn till representativiteten. Ett exempel är att välja ut olika åldersgrupper med 

100 personer i varje grupp. Om de delas in i fyra åldersgrupper så har undersökningen 

omfattat 400 personer. 

2.4.2 Sannolikhetsurval 

När det gäller sannolikhetsurval finns det olika sätt att gå till väga. De här fyra är de mest 

använda. 

                                                 
24 Hartman. J, vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, studentlitteratur, Lund, 2004, sid 243-
248 
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2.4.2.1 Enkelt slumpmässigt urval 

Här är det slumpen som bestämmer och urvalet görs ur hela populationen. Ofta har man listor 

över personer och väljer ut några på måfå. Om personerna finns registrerade i databaser kan 

man låta datorn välja. Metoderna är många och de ger en väldigt hög representativitet 

eftersom spridningen är så stor. 

2.4.2.2 Stratifierat slumpmässigt urval 

Eftersom ett enkelt slumpmässigt urval är så tidskrävande och kostsamt finns det ett ganska 

bra alternativ. Arbetet kan underlättas genom att dela in populationen i olika skikt, även 

kallade strata. Indelningen av de olika skikten möjliggör att man sedan kan göra ett 

slumpmässigt urval ur varje skikt och inte ur hela populationen. 

2.4.2.3 Klusterurval 

Även här delas populationen in. Det görs i s.k. kluster som motsvarar en miniatyr av den 

totala populationen. Vid indelning är det viktigt att det ska finnas skäl att tro att de här 

klustren är representativt för hela populationen. När indelningen väl är klar kan man använda 

sig antingen av enkelt eller stratifierat slumpmässigt urval. 

2.4.2.4 Systematiskt urval 

Det består i att man vid val av personer som ska medverka använder sig av ett urvalsintervall. 

Det innebär att man oftast har en lista som man regelbundet väljer ut personer ifrån. Om 

urvalsintervallen är fem så väljer man var femte person från listan för medverkan i 

undersökningen. 

 

2.5 Datakällor 

När man ska samla in information är det viktigt att veta att informationen finns men att den 

kan vara svår att hitta. Viktigt är att hitta nya vägar för informationssökande om man stöter på 

motstånd. Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata när vi samlat information 

till vår uppsats. 

 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Det är närheten till informationslämnaren som avgör om det är primärdata eller  
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sekundärdata.25 Primärdata är sådan information som kommer direkt ifrån källan, alltså  

informationslämnaren. Det kan vara ett tal, en intervju, offentliga handlingar, årsrapporter 

eller personliga observationer. Offentliga handlingar kan hämtas från staten, alltså 

myndigheter och kommuner. Information som inte är offentlig kan samlas ofta in genom 

observation eller genom att fråga personer.   

Det brukar vara så att målet är att få tag i primärdata i förstahand, eftersom den ses som rå och 

orörd. Det som kallas för sekundärdata är primärdata som bearbetats. Det kan vara så det har 

tagits ur ett större sammanhang eller text eller att den formats av en åsikt. Den typen av 

information är enklare att hitta och ibland den enda. Det som i stora drag räknas till 

sekundärdata är tidsskrifter, magasin, böcker, inspelade tv-program och analyser av olika slag. 

När man använder sig av den här typen av data är det viktigt att vara kritisk och väga orden 

noggrant. Sekundärdata är som bäst när det gäller att se ämnen ur olika synvinklar eftersom 

de oftast inte är neutrala och har skrivits av någon med åsikter i ämnet. Det kan hjälpa 

forskaren att se vinklar som denne själv inte skulle ha tänkt på. Annars kan det vara bra att 

jämföra sekundärdata med primärdata om man lyckas spåra den. På så sätt vet man hur 

mycket sanning som finns och vad den som skrivit lagt till själv.26    

2.6 Metodval för uppsatsen  
 

Vår uppsats har en deduktiv ansats. Vi har utgått ifrån teorier för att se om de är tillämpliga i 

verkligheten. För att samla in information om de olika teorierna har vi använt oss utav diverse 

sekundärdata. Den sekundärdatan har bestått av företagsekonomiska böcker och då mestadels 

kurslitteratur eftersom det är där man kan finna teorier som arbetats fram av ekonomer. 

Insamling av information om verkligheten har skett på olika sätt. Dels har vi hittat 

information om hur hotellbranschen ser ut idag i diverse dagstidningar. Dels har vi även per 

telefon intervjuat en marknadsekonom på SHR för att från en primärkälla få mer information. 

Att vi valt en marknadsekonom ifrån SHR förklaras med att det är den organisationen vi tror 

gjort mest undersökningar om hotellbranschen och har mest statistik tillgänglig. Intervjun var 

ostandardiserad och ostrukturerad där frågorna kommit upp under samtalet och svaren har 

varit öppna. Vi ville inte begränsa intervjun och ville ge plats åt viktig information som vi 

själva kanske inte skulle tänkt på och som marknadsekonomen själv kunde föra på tal.   

 

                                                 
25 Patel. R/Davidson. B, Forskningsmetodikens grunder, studentlitteratur, Lund, 1994, sid 54 
26 Kahaner. L, Competitive Intelligence, New York, Simon & Schuster,1997, sid 54 
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Vi valde att koncentrera oss på Stockholmsområdet och inte hela landet. Det på grund av 

att tiden inte skulle varit tillräcklig för en så omfattande studie. Det är även på grund av tiden  

som vi valt att fokusera på det antalet hotell vi valt men även för att det varit svårt att få 

hotellen att medverka. De hotellen som ställt upp har vi valt att göra en fallstudie på eftersom  

alla hotell är olika och för att det finns olika typer av hotell på marknaden. Därför har vi även 

valt fristående och kedjetillhörande hotell som redan storleksmässigt skiljer sig ifrån varandra. 

 

För att få en inblick i de olika hotellens verksamhet och koncept har vi personligen intervjuat 

en representant från vart och ett av de utvalda hotellen. Intervjuerna gjordes personligen för 

att försäkra oss om att vi hade tillgång till rätt information och att alla våra frågor blev 

besvarade. Vi har även försetts med broschyrer om de olika hotellen när vi varit där och 

dessutom har alla hotell haft en hemsida där vi kunnat hitta stor del av informationen. 

Intervjufrågorna har i de här fallen varit de samma för alla och var ganska standardiserade. 

Det har funnits mycket utrymme för svar och de intervjuade har fritt kunnat beskriva sin 

verksamhet vilket tyder på ostrukturerade svar. Alla intervjuer har varit kvalitativa och vid de 

personliga intervjuerna har vi använt oss utav en bandspelare för att den intervjuade ska 

kunna tala fritt och inte behöva vänta på att vi ska hinna anteckna. De intervjuade har valts ut 

slumpmässigt då vi ringt till hotellen och bett att få prata med den de tyckte var lämplig på 

hotellet.  

 

När det gällde att få information om gästerna använde vi oss utav en kvantitativ enkät. Den 

här enkäten har varit samma för alla och haft en stor grad av strukturering och standardisering 

då frågorna var samma och svaren var givna. Endast sista frågan som var frivillig hade 

utrymme för egna kommentarer. Urvalet var även här slumpmässigt då vi lämnat formulären i 

receptionen hos två av hotellen och receptionisterna delat ut dem på måfå till sina gäster. När 

vi själva gjort undersökningen var de som svarade på enkäten gäster som befann sig på 

hotellet när vi var där. Vi ser det som ett bekvämlighetsurval.    
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3. TEORI 
 

Hotellbranschen i Stockholm är som vi tidigare nämnt väldigt konkurrensutsatt. Något som 

bidragit till det är det utökade utbudet av hotell och en minskning i resandet beroende på 

konjunktur och osäkerhet i världen. Det kräver av hotellen att de erbjuder sina gäster ett 

mervärde för att sticka ut från mängden och för att locka till sig kunder. Att ha låga priser 

kan innebära stora förluster och därför ses det inte riktigt som en lösning på problemet. Inte 

heller kan de klara sig på affärsresenärerna under veckodagarna och måste nu satsa på den 

svenska privatgästen som är den enda som hotellen egentligen kan locka och som kan göra en  

skillnad i hotellens ekonomi.  

Vi vill i det här avsnittet ta upp teorier som är relaterade till det som vi ska behandla i den 

här uppsatsen. Vilka faktorer, frånsett pris, är viktiga för att vara konkurrenskraftig bland de 

svenska privatgästerna på Stockholms konkurrensmättade hotellmarknad?  

Vi inleder teoriavsnittet med att beskriva tjänster och identifiera karakteristiska drag. Det 

görs för att skapa förståelse för hotellbranschen eftersom den består av tjänster. Vidare 

kommer vi att gå in på teorier för att skapa mervärde för kunden, däribland kvalitet, 

marknadsföring och värdeskapande processer. Avsnittet avslutas sedan i vår syntes där vi 

motiverar valet av teorier och i vår teoretiska referensram där vi i en matris visar vilka 

teorier vi valt att använda.   

3.1 Tjänster  
 
Tjänster skiljer sig från produkter och därför bör också företagen bete sig som tjänsteföretag 

och inte som ett tillverkningsföretag. Tjänsteföretag styrs och karakteriseras av andra typer av 

marknadsföring.   

3.1.1 En tjänsts karakteristiska drag 
 

Begreppet tjänst är brett. Att skilja på produkt och tjänst kan vara svårt då tillverkningsföretag 

ibland kallar sig för serviceföretag. Service erbjuds ofta i samband med att man köper en 

produkt och därför smälter begreppen samman och kan tyckas höra ihop. Samtidigt finns det 

företag och branscher som säljer tjänster och kompletta servicepaket där produkter oftast får 

en mindre roll. I de fallen blir resultatet av tjänsten vad man kan kalla för produkt.  
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Trots dessa diffusa begrepp kan man urskilja en del skillnader mellan en vara och en tjänst27. 
 

Varor     Tjänster 

Påtagliga    Opåtagliga 

Homogena    Heterogena 

Tillverkning och distribution Produktion, distribution och  
avskilda från konsumtionen  konsumtion är samtidiga processer

   
En sak    En process 

Det centrala värdet tillverkas    Det centrala värdet skapas i samverkan  
i en fabrik    mellan säljare och köpare 

Kunderna deltar (vanligen)   Kunderna deltar i produktionen 
inte i tillverkningsprocessen  

Kan hållas i lager   Kan inte hållas i lager  

Byter ägare    Byter inte ägare 

 

3.1.2 Det grundläggande tjänstepaketet 
 

Alla företag utvecklar en modell över vilka tjänster som företaget ska erbjuda sina kunder.  

Det kan verka väldigt simpelt men syftet är att särskilja företaget från andra konkurrenter och 

bli mer konkurrenskraftigt. Erbjudandet ska utformas utifrån ett såkallat tjänstekoncept. Det 

används för att kunna bestämma vilka tjänster som ska erbjudas och ges tillgång till, hur de 

ska utveckla olika interaktioner och hur kunden ska medverka. I slutändan är det kunden som 

bestämmer om paketet innehåller de rätta tjänsterna, vilket styrs av hur kunderna upplever 

tjänsten. Inte förrän kunden möter säljaren kan företaget förstå om tjänsteerbjudandet upplevs 

positivt eller negativt.  

Det grundläggande tjänstepaketet består av tre olika typer av tjänster. Dessa är kärntjänst, 

hjälptjänster och stödtjänster. Kärntjänsten är kärnan i företaget och anledningen till att 

verksamheten startats. På ett hotell är kärntjänsten själva boendet, men oftast behövs det annat 

än rum för att ett hotell ska fungera. En hotellreception kan vara ett bra exempel för vad som 

klassificeras som en hjälptjänst. Meningen med hjälptjänsten är att den ska underlätta 

användandet av kärntjänsten och är en förutsättning för att denna ska konsumeras. De är 

nödvändiga på så sätt att de upplöser hela tjänsteerbjudandet om de inte finns. Den sista delen 

i tjänstepaketet utgörs av en extratjänst som ska öka tjänstens värde och förhoppningsvis även 

skapa en konkurrensfördel. Dessa är egentligen endast ett konkurrensmedel och genom att 

erbjuda en såkallad stödtjänst kan företaget särskilja sig från andra. Sådana tjänster kan på ett 
                                                 
27 Grönroos, Service management och marknadsföring, - en CRM ansats 
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hotell vara restaurang, bar eller väckning. Men paketet står bara för resultatdimensionen av 

tjänsterna och inte för processerna som är de som kunderna upplever. Dessa processer läggs 

till det grundläggande tjänstepaketet för att bilda det s.k. utvidgade tjänsteerbjudandet. 28                

3.1.3 Det utvidgade tjänsteerbjudandet 

Eftersom tjänsten produceras i samma moment som den konsumeras är det viktigt att 

inkludera interaktionen mellan kund och säljare. I det utvidgade tjänsteerbjudandet ingår det 

förutom de tidigare nämnda tjänsterna och tjänstekonceptet, tre nya element. Dessa är 

tjänstens tillgänglighet, interaktionen med tjänsteföretaget och kundens medverkan.29 Dessa 

ska kopplas till vad kunderna i den valda målgruppen efterfrågar och baseras på de fördelarna.  

• Beroende på tjänstens tillgänglighet upplever kunderna att det är lätt att få tag i, köpa 

och använda tjänsten. Tillgängligheten är beroende av exempelvis var servicestället 

finns, hur mycket personal som finns på plats, vilken form av informationsteknik de 

använder sig av och kunden kan nå dom via.  

• Interaktionen är mötet mellan kunden och tjänsteföretaget och det är då som företaget 

måste anstränga sig för att kunden ska få en positiv upplevelse. Interaktionen påverkas 

bl.a. av faktorer som personalens beteende och samspelet mellan fysiska och tekniska 

resurser såsom datorer eller automater. Ett annat exempel kan vara samspelet med 

system såsom internetsidor, leveranser, fakturering eller kösystem.  

• När kunden är med och producerar tjänsten kan denne också påverka vilken tjänst den 

vill ha. En kund medverkar när den informerar säljaren om vad de vill ha, när den 

fyller i blanketter eller går in på företagets hemsida. En del vill gärna vara med och 

påverka medan andra föredrar att medverka så lite som möjligt och vänta in resultatet. 

Det påverkar tjänsten positivt eller negativt. Om inte säljaren får tillräcklig 

information blir tjänsten försämrad.    

3.1.4 Sanningens ögonblick 

En tjänst produceras i interaktionen mellan säljare och kund. I det ögonblicket då dessa två 

möts är det viktigt att säljaren gör sitt bästa för att tillfredställa kunden. Det som händer kan 

inte längre påverkas av företaget. Allt ligger i säljarens händer och dennes skicklighet, 

motivation och tillvägagångssätt. Stora företag kan hantera tusentals tillfällen varje dag och 

har oftast en effektiv plan för hur det ska gå till. Kunden har oftast redan en uppfattning av 

                                                 
28 Grönroos, Service management och marknadsföring, - en CRM ansats, sid 184 
29 Grönroos. C, Service management och marknadsföring, - en CRM ansats, 2004, Liber, Kristianstad, sid 185 
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vad företaget står för och här det viktigt att leva upp till den goda bilden eller förbättra den 

dåliga. Det är i det här ögonblicket som kvalitén upplevs och bestäms av kunden.30 

 
Dessa teorier är relevanta för vår uppsats eftersom hotellbranschen består av tjänster och 

dessa speglar de främsta kännetecknen. Tjänsteerbjudandet är något som i den här branschen 

är väldigt tydligt. Hotell kan skaffa sig fördelar genom att erbjuda det rätta utvidgade 

tjänsteerbjudandet som stämmer överens med vad gästerna söker.   

 

3.2 Tjänstekvalitet - Upplevd och förväntad 
 
Kvalitén hos en tjänst bestäms av vad kunden upplever att det är. Att tro att kvalitet kan 

produceras i förväg eller internt är fel. Det är kunden som bedömer tjänsten efter att ha 

upplevt den.31 Om kunden blir nöjd och upplever att tjänsten motsvarar de löften som 

företaget gett, stärks kundrelationen, återköpssannolikheten ökar och 

merförsäljningsmöjligheterna förbättras.32  

3.2.1 Den interna marknadsföringens inverkan på kvalitén 

Den interna marknadsföringen är inte helt osynlig för kunden. När företag gör nedskärningar 

speglas det när kunden kommer i kontakt med företaget. Har anställda sagts upp eller fått gå 

ner till deltid är de inte lika motiverade i sitt arbete. I mötet med den anställda upplever 

kunden en sänkt tjänstekvalitet. Det motsatta upplevs när företag har satsat mycket på sina 

anställda i exempelvis form av utbildningar som bygger upp deras professionalitet och 

motivation. Oftast lönar det sig inte att göra nedskärningar eller besparingar eftersom även 

kunderna känner av det och inte upplever tjänsterna och dess kvalitet på samma sätt.  

3.2.2 Den externa marknadsföringens inverkan på kvalitén 

Det är känt att företag satsar stora pengar på reklamkampanjer och PR-aktiviteter som gör att 

kunderna får en uppfattning av företaget. Den uppfattningen blir som en profil för kunden. 

Dessa aktiviteter skapar inte bara en uppfattning utan även en rad förväntningar. Dessa 

kommer sedan att finnas kvar när kunden tar emot och tolkar information från olika håll eller 

källor. Om kunden sedan tar till sig den informationen som företaget gett och övertygas är 

nästa steg konsumtion. Det är i det skedet som kunden upplever kvalitén - den tekniska och 
                                                 
30 Normann.R, Service Management ledning och strategi i tjänsteproduktionen, 2000, Liber, Kristianstad, sid 29 
31 Grönroos. C, Service management och marknadsföring, - en CRM ansats, 2004, Liber, Kristianstad, sid 75 
32 Grönroos.C, marknadsföring i tjänsteföretag, 1998, Liber, ?, sid 22 
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den funktionella. Den tekniska kvalitén kan vara själva resultatet eller lösningen som tjänsten 

ger. I hotell skulle det vara rummet och sängen. Den funktionella kan vara den som har 

levererat tjänsten. Här skapar sig kunden en bredare profiluppfattning. När kunden har 

upplevt alla dimensioner som kvalitén har kan kunden uppskatta den totala kvalitén. Den 

ursprungliga profilen kan då komma att ändras. De faktorer som påverkar kvalitén kan delas 

in i fyra grupper.33 Personalens Omtanke, Spontanitet, Problemlösning och Återställning vid 

missförstånd med kunden.   

Det är viktigt för ett företag att definiera kvalitet på samma sätt som kunden gör för att kunna 

erbjuda det bästa.  

3.2.3 Word-of-mouth 

Word-of-mouth innebär att en person har haft en personlig erfarenhet av ett företag, delar med 

sig av sina erfarenheter och blir en muntlig referens. Muntliga referenser är allt som en person 

säger till en annan om ett företags trovärdighet, tillförlitlighet, arbetssätt, tjänster och så 

vidare. Den här formen av ”marknadsföring” är starkare än den marknadsföring som företaget 

själv sänder ut och är dessutom gratis. Om en person hör en vän berätta om dennes 

upplevelser så övertygar det mer än en reklamkampanj som kan kännas mindre nära. Därför är 

företagets egen marknadsföring förlorad om den kommer i konflikt med word-of-mouth. Det 

är anledningen till att företag bör vårda sina kunder. Det kan leda till att de rekommenderar, 

talar väl och förmedlar en bra bild av företaget till andra. De blir förespråkare för företagets 

serviceerbjudande.34 

 
Kvalitet spelar en stor roll för oss när vi behandlar hotellbranschen eftersom gästerna kommer 

i direktkontakt med hotellets tekniska och funktionella kvalitet. Det är upplevelsen av dessa 

som avgör gästens uppfattning av vistelsen och kan leda till återbesök. Att lyckas förmedla en 

god upplevelse av kvalitet är en förutsättning för överlevnad och då speciellt när det krisar. 

3.3 Värde genom marknadsföring  
 

Företagens största uppgift är att skaffa kunder. Men kunder nu för tiden har så stort utbud att 

välja ur att företagen har det svårt. De måste sätta sig in i hur kunder tänker och gör sina val. 

Företagen vet egentligen vad kunderna efterfrågar. De köper av det företaget som kan leverera 

det högsta värdet. Det är här marknadsföring i olika former får en viktig roll. 

                                                 
33 Grönroos, marknadsföring i tjänsteföretag, 1998, Liber, ?, sid 37 
34 Grönroos.C, Service management och marknadsföring, - en CRM ansats, 2004, Liber, Kristianstad, sid 297 
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Värde innebär att kunden över tiden upplever en total fördel av något, i relation till den totala 

uppoffringen som denne blir tvungen att göra. Uppoffringen kan vara ett pris eller annan  

kostnad. Fördelen kan vara en lösning, vara, tjänst eller kombination av dessa.35  

3.3.1 Service Profit Chain 

En del företag gör misstaget att de slösar alltför mycket resurser på den externa 

marknadsföringen och glömmer vikten av god intern och interaktiv marknadsföring. Dessa tre 

är beroende och står i förhållande till varandra och bör gå hand i hand. Det är ytterst viktigt att 

företagen utbildar och motiverar sina anställda då de är företagets ansikte utåt. Detta för att de 

sedan i den interaktiva delen av förhållandet då företaget möter kunden ska spegla den goda 

servicen som företaget står för. Läggs det för lite vikt på den interna delen kan företagets 

image krocka med vad kunden egentligen upplever vid mötet. Den interaktiva 

marknadsföringen är inte lika viktig när kunden ska köpa en vara som när denne ska köpa en 

tjänst. När en tjänst kräver mycket personlig och professionell betjäning är företaget beroende 

av tjänstens kvalitet men även kvalitén på den som levererar tjänsten. Lyckas den som 

levererar tjänsten att skapa en relation så kan det innebära att företaget behåller kunden på 

lång sikt.    

Figur36 

 

3.3.2 Involvment  
 
Företag gör vad de kan för att locka köparen. Men bakom köpbeslut och märkesval ligger 

många faktorer och graden av personlig involvering är en av dom. En kund kan vara högt eller 

lågt involverad. Är kunden högt involverad känner den att ett köp av en tjänst eller vara 

medför en viss risk och kunden tänker sig för innan köpet. Att varan kräver hög involvering 

kan tyda på att det är en sällanköpsvara eller att den har ett högre pris. Här är det viktigt för 

företaget att förse kunden med mycket information och att försöka bygga upp en attityd till 

                                                 
35 Grönroos.C, marknadsföring i tjänsteföretag, 1998, Liber, sid 119 
36 P.Kotler/G.Armstrong/J.Saunders/V.Wong, principles of marketing, 2002 
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deras tjänst eller märke. Information är precis vad kunden behöver för att motiveras att ta 

beslutet. Personlig kontakt med kunden är ett starkt kort i den här processen. När kunden 

upplevt tjänsten är det viktigt att kvaliteten varit tillfredsställande på så sätt att den levt upp 

till förväntningarna som kunden haft. Förväntningar och attityder som bildats tack vare den 

information som getts. Lyckas företaget med det så kan kunden bli lojal.   

När det handlar om låg involvering vid köpbeslut handlar det om tjänster som inte kräver lika 

mycket information. Priset är ganska lågt och köpet innebär ingen större risk för köparen. 

Oftast finns det ett stort utbud som kunden kan välja ur och kunden kan påverkas till att prova 

ett nytt märke. Även här bildar kunden sig en uppfattning vid upplevd kvalitet som ligger till 

grund för framtida köpbeslut37.           

 

3.3.3 Relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring 

Begreppet marknadsföring har definierats av många med varierande resultat. Men många är 

överens om att det innebär att företagen underlättar och möjliggör för byte av produkter och 

tjänster mot pengar. Detta sker genom en planeringsfas som de olika företagen genomgår.  

När målet med företagens marknadsföring är att åstadkomma enskilda köp och transaktioner 

kallar man det för transaktionsmarknadsföring. Det här är väldigt vanligt inom detaljhandeln 

som ständigt kämpar för att kunderna ska handla hos dem. Det satsas mycket på reklam och 

kampanjer där de ofta lockas med priser och olika erbjudanden. Det här görs ofta genom att 

rikta marknadsföringen mot alla människor, oberoende av om de är nya eller gamla kunder. 

Transaktionsmarknadsföring förekommer inte bara vid försäljning av produkter utan även 

tjänsteföretag tänker i de banorna. Företagen koncentrerar sig alltför ofta på att kunden ska 

köpa vilket gör att en mindre del av marknadsföringsbudgeten går till att vårda de redan 

befintliga kunderna som företaget har. Men under 1990-talet har en annan sort av 

marknadsföring växt fram och uppmärksammats allt mer inom tjänstesektorn. Det är 

relationsmarknadsföringen, som visar att transaktionerna inte är lika viktiga som 

affärsförbindelser och kundrelationer är. Det här är starkt förknippat med 

tjänstemarknadsföring eftersom det krävs att kund och tjänsteleverantör möts för att en tjänst 

ska kunna produceras och konsumeras. Den här kontakten skapar en relation som helst ska 

bringa värde för kund och leverantör. En kund som är gammal bör företaget bygga upp en god 

                                                 
37 P.Kotler/G.Armstrong/J.Saunders/V.Wong, principles of marketing, 2002 
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relation till för att inte förlora. Att skaffa nya kunder är svårt och därför är det viktigt att 

företagen tar hand om de kunder de har38.  

3.3.4 Event marketing  

För att nå ut till vissa målgrupper kan företag använda sig av event marketing som är en form 

av marknadskommunikation. Ett specialevent är en händelse och kan vara en invigning, 

presskonferens, ett sportevenemang, en konsert, en utställning eller liknande. Genom att veta 

vad de olika målgrupperna tycker om är det enklare att erbjuda rätt händelse och få ut sitt 

budskap.39 Det fungerar som ett verktyg för att särskilja företaget från konkurrenter. Om 

varumärket inte är känt kan event anordnas för att bygga upp det. I annat fall kan det 

användas för att uppmärksamma nya produkter eller andra aktiviteter i företaget.40          

Företag anordnar inte alltid en specialevent själva, men de kan sponsra. Särskilt frekvent är 

sponsringen av sportliga evenemang. En special event kan få stor uppmärksamhet, men om 

konsumenterna efteråt minns varumärket, varierar och beror till stor del på produktens kvalitet 

och på eventet självt och dess budskap.41  

Event marketing handlar mycket om när, var, hur, varför och till vem? Meningen är att det ska 

erbjudas för att konsumenten ska känna att denne drar någon fördel av det. Annars skulle de 

inte slösa sin tid på det. Ju mer anordnarna underlättar desto större blir deltagandet. Sen är det 

viktigaste vad som anordnas och vilken fördel det ger kunden.42   

3.3.5 Målstyrning och processtyrning  

Det finns två synsätt på planering och uppsättning av mål i ett företag som kan tillämpas i 

olika situationer. Ett företag vars planering styrs genom målstyrning har en beslutsfattare som 

i förväg formulerar de gemensamma målen och sedan de planer som bedöms med hänsyn till 

den beräknade måluppfyllelsen. Den här planeringen brukar förekomma i slutna och väl 

kartlagda företag där man ibland kan finna komplexa situationer. Oftast i stora etablerade 

företag som koncerner eller internationella företag. Om företagets planering istället styrs 

genom processtyrning så formuleras inte mål i form av framtida tillstånd. Istället formuleras 

en vision av hur man vill ha det i framtiden. Den visionen brukar bygga på de insikter som 

beslutsfattaren har vid formuleringstillfället. Det är inte förrän visionen är formulerad som 

                                                 
38 Grönroos, marknadsföring i tjänsteföretag, 1998, Liber 
39 P.Kotler/G.Armstrong/J.Saunders/V.Wong, principles of marketing, 2002, sid 641 
40 Kotler.P, Marketing Management – eleventh edition, 2003, sid 618 
41 Kotler.P, Marketing Management – eleventh edition, 2003, sid 327 
42 Hoyle Leonard.H, Event Marketing - How to successfully promote events, festivals, conventions and   
    expositions, John Wiley & Sons inc, New York, 2002, sid 35-41     
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processen börjar. Processen innebär att visionen hela tiden förbättras och anpassas efter det 

aktuella kunskapsläget. Företag som använder sig av processyn är sådana som karakteriseras 

av flexibilitet och där förmåga till nyskapande är en förutsättning för framgång. De kan vara 

mindre företag som är mer flexibla. Sådana företag befinner sig ofta i ett tidigt 

utvecklingsstadium medan de målstyrda ofta befinner sig i ett moget utvecklingsstadium.43  

 
Dessa teorier är högst aktuella i hotellbranschen där styrningen är avgörande och det är viktigt 

att anpassa sig efter kundens behov. Behov som de får kännedom om genom relationer. 

Genom utbyte av information skapar sig hotellen en relation men påverkar även 

involveringen. Grunden för att lyckas i interaktionen med gästen är att de tre typerna av 

marknadsföring går ihop och har ett bra budskap.   

 

3.4 Värdeskapande processer 

För att försäkra sig om att värde förmedlas till kunden blir det allt vanligare att företagen 

ställer krav på sina samarbetspartners. Det görs för att värde ska produceras i alla led. Från 

första leverantör till kund. Samarbetspartners bildar nätverk vilket innebär att de alltid 

beställer från samma leverantörer. Det innebär att de blir beroende av varandra och att alla 

arbetar hårt för att göra sitt bästa och för att leverera värde.  

3.4.1 Värdekedjan  
 

För att kunna leverera kundvärde har Michael Porter kommit med modellen värdekedjan.  

Modellen innebär att företagen består av en grupp aktiviteter som ska skapa, producera, 

marknadsföra, leverera och stödja företagets produkt. 

Företagen delas i den här modellen in i nio värdeskapande aktiviteter. De nio aktiviteterna är 

indelade i fem primära och fyra stödjande.44  

• De primära består av hämta hem material, använda materialet, distribuera resultatet, 

marknadsföra och ta hand om det.  

• De fyra mindre aktiviteterna hör ihop med de primära och består bland annat av 

teknologi utveckling, företagets infrastruktur och ledning samt human resource 

management.   

 

                                                 
43 Normann.R, skapande företagsledning, bonniers förlag,1984, Arlöv, sid 65 
44 Kotler.P, Marketing Management – eleventh edition, 2003, sid 70 
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Företaget kan sedan se efter kostnader och prestationer i vart och ett av de värdeskapande 

aktiviteterna för att försöka hitta nya vägar till förbättring och i förhållande till konkurrenter 

bli stärkta och skapa fördelar. Viktigt är att de olika avdelningarna ska se till hela företagets 

bästa och inte bara den egna avdelningen. Alltmer tittar företag även på andra värdekedjor 

som finns i deras omgivning. Det ser så ut idag att företag strävar efter att finna 

konkurrensfördelar genom att samarbeta med andra företag. Istället för att se sina leverantörer 

och distributörer som kostnader ses de nu som samarbetspartners.45 Den här modellen ser 

samarbetet mellan de olika avdelningarna som en linjär process. Den bygger på att de olika 

avdelningarna i tur och ordning ökar produktens värde.    

3.4.2 Värdestjärnan 

Värdestjärnan är en annan modell för hur processer skapar värde. Allt skapas genom olika 

aktörers samlade aktiviteter. Dessa aktiviteter blir tillgängliga för leverantören som sedan kan 

förmedla det vidare till kunden i form av värde. Den här typen av system kallas för 

kunderbjudande. Till skillnad från den tidigare nämnda värdekedjan är värdestjärnan mer 

grundad på partnerskap mellan ekonomiska aktörer i det avseendet att de inte längre är linjära 

utan ses som samproducerande relationer. Det innebär att varje sektion i organisationen 

strävar mot ett gemensamt mål. Denna typ av ömsesidiga relationer är vad som kallas för 

samproduktion. Ett exempel av den här samproduktionen är återförsäljaren som förser sin 

distributör och fabrikant med information om den lokala konkurrenssituationen, vad kunderna 

köper mest och vad kunderna frågar efter. Den informationen kan hjälpa de andra att förbättra 

produkter och välja lämpliga marknadsföringsåtgärder. Det skapar en vinna-vinna-vinna-

relation eftersom alla aktörer tjänar på det. I värdekedjan kan däremot de olika aktörerna bara 

hjälpa de som står före och efter dem i kedjan eftersom den processen är linjär.  

Värdestjärnan är ett nytt synsätt där även förståelse för kundernas affärssituation ingår. Med 

kunder menas alla i systemet som är kund till någon annan och det kan vara återförsäljaren 

som köper av distributören. Om de inte klarar av en konkurrenssituation betyder det att de inte 

lyckats bygga upp en välfungerande relation. Den här modellen menar att man ska kunna 

påverka och hjälpa kundernas kund och inte bara relationerna med de närmaste aktörerna.46         

 

                                                 
45 Kotler.P/Armstrong.G/Saunders.J/Wong.V, principles of marketing, 2002, sid 400 
46 Normann.R/ Ramirez.R, Den nya affärslogiken, Liber, Kristianstad, 1995, sid 51-62 
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Hotellverksamheten är beroende av leverantörer då de inte har någon egen produktion. De 

skapar värde, precis som det beskrivits här i teorierna, genom att hjälpas åt och välja 

leverantörer med omsorg.  

 

3.5 Teoretisk syntes  
 

Som det ser ut på marknaden idag är konkurrensen väl påtaglig. Hotellen kan inte längre 

livnära sig på affärsgästerna och behöver nu locka de svenska privatgästerna för att kunna 

fylla helgerna. Att fler hotell byggs och priserna sänkts ökar konkurrensen ytterligare.  

 

Eftersom hotellbranschen är uppbyggd på tjänster har vi valt att ta med dess kännetecken i 

vårt teoriavsnitt för att ge en klarare bild av hur de fungerar. När konkurrensen är hård som i 

det här fallet är det viktigt att sticka ut och rikta tjänsterna till rätt målgrupp. De olika 

tjänsteerbjudandena som hotellen erbjuder är basen för deras verksamhet och står i relation till 

hela konceptet. Det är just det som ska användas i det budskap som de sedan vill förmedla. Ett 

budskap vars information kommer att bygga upp förväntningar och som de måste leva upp till 

i sanningens ögonblick. Det är i mötet som kunden upplever kvalitén och skapar sig en åsikt 

om hotellet. Det spelar en stor roll när vi behandlar hotellbranschen eftersom gästerna 

kommer i direktkontakt med hotellets tekniska och funktionella kvalitet. Det är avgörande för 

hur relationen mellan gäst och hotell ska utvecklas och för hotellets överlevnad. Det är bland 

annat genom kvalitet som hotellen har möjlighet att skapa mervärde för de svenska 

privatgästerna och lyckas få en god Word-of-Mouth.   

Men förutom kvalitet finns det andra mervärden som kan tänkas locka dessa gäster. Events är 

något som blivit ganska vanligt och som erbjuds under helgerna. Events som de ofta inte 

levererar själva och som kräver samarbete med ett flertal leverantörer. Samarbetet gäller inte 

bara events utan allt som hotellet erbjuder, vilket vi förhoppningsvis har fått fram genom att 

redovisa för teorierna värdekedjan och värdestjärnan. Det handlar samtidigt om att vara 

flexibel och kunna anpassa hotellets utbud efter marknaden och gästerna. Det avgörs av att 

hotellet antingen är mål- eller processtyrt och beror ofta på hotellets storlek eller tillhörighet. 

Det är viktigt att anpassa sig efter kundens behov. Behov som man får kännedom om genom 

relationer och är viktigt inte minst när konkurrensen är så stor. Information och att budskapet 

är det rätta är nyckeln för marknadsföringen. En del hotell ger ut väldigt mycket information 

för att skapa sig ett känt varumärke och påverkar då samtidigt involveringen. 
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Med de valda teorierna vill vi skapa förståelse för branschen och inte minst för hur man kan 

skapa mervärde för den utvalda målgruppen.  

 

3.6 Teoretisk referensram   
 
Syftet med vår uppsats var att genom en fallstudie på hotellen och en enkätundersökning 

bland dess svenska privatgäster, identifiera, analysera och utvärdera 

marknadsföringsstrategier. Vi ska komma med förslag på åtgärder och försöka hitta andra 

mervärden än pris. 

Mervärde kan skapas på många sätt vilket redovisats i vårt teorikapitel.  

 

För att få insikt i hur de utvalda hotellen skapar värde har vi först tänkt sätta in de olika 

hotellens utbud i modellen för det utvidgade tjänsteerbjudandet. På så sätt kan vi identifiera 

olika mervärdefaktorer och få en bild av de olika koncepten som hotellen har. I och med det 

skapas även förståelse för hur de levererar kvalitet och vilka löften på kvalitet och värde deras 

marknadsföring ger. 

 

Vi har valt att inte använda oss utav modellerna för värdeskapande processer utan försöker 

istället integrera samarbete i det utvidgade tjänsteerbjudandet genom att spegla det i deras 

utbud av kringtjänster. Det för att hotell ibland har ett nätverk av samarbetsparters för att 

utöka sitt utbud av kringprodukter.  

 

Kringprodukter är något som skapar värde men som oftast kostar. Det är det som vi försöker 

framföra i matrisen nedan där kvalitet ställs mot pris. Kunderna har olika förväntningar på 

hotellen och tar beslut utifrån dessa förväntningar. De är inte alla lika villiga att betala lika 

mycket för de tjänster som ingår i hotellets utvidgade tjänsteerbjudandet.  

 

Variablerna som vi kommer att använda oss av i undersökningen är kvalitet, pris, betydelsen 

av bra service, par- och familjevänligt hotell, geografiskt läge, evenemang, rum/standard och 

restaurang/bar. Beroende på om de är lågt eller högt involverade och hur de ställer sig till 

variablerna, hamnar de på olika fält i matrisen. Då kan man jämföra det med vad hotellen 

erbjuder. Antingen är de inriktade på att ge bästa service och kvalitet, eller så har de ett lägre 

pris.   
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    Kvalitet

    Pris

Låg involvering Hög involvering 

 
Kunden är väldigt engagerad 
i köpet. Priset är här 
oväsentligt för gästen. Kraven 
på kvalitet är höga.  

Kunden är inte så 
engagerad i köpet. Väldigt 
låga krav på kvalitet. Priset 
har den avgörande rollen.  

 
Lågt engagemang. Men 
vissa krav ställs på kvalitet 
och standard.  

Kunden kräver här så mycket 
som möjligt för priset som 
denne betalar. 
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4. EMPIRI 
 
I det här avsnittet ska vi redovisa den information vi samlat in i den undersökning vi gjort i 

form av intervjuer och enkätundersökning.  

 

4.1 Allmänt om hotellbranschen  

För att få mer information om branschen och målgrupperna idag har vi intervjuat Alexandra 

Rasch, marknadsekonom från SHR. 

4.1.1 Branschen idag 

Under 2004 har det fortfarande gått trögt för hotellen. Antalet sålda rumsnätter i Sverige steg 

med 1,8 procent till 14,9 miljoner. Marknadstillväxten har i Stockholm legat på 5 procent 

under förra året och visar även de bästa nyckeltalen jämfört med andra län. Huvudstaden hade 

i fjol 26 toppdagar då beläggningsgraden översteg 90 procent vilket är en förbättring. 

Samtidigt får man inte glömma att rumspriserna blivit billigare för tredje året i rad.  

Det var under det andra halvåret av 2004 som försäljningen accelererade när det gäller 

vardagar och helger. Därför finns det anledning att tro att konjunkturen nu är på väg uppåt och 

att året 2005 ser ljust ut. 47 Stockholms län dominerar idag hotellmarknaden i Sverige och står 

för 35 procent av alla intäkter.   

År 2003 stod de fristående hotellen för 30 procent av beläggningen i Sverige, de frivilliga 

marknadsorganisationerna för 23 procent, de utlandsägda kedjorna för 36 procent och de 

svenskägda kedjorna för 12 procent. Medan de utlandsägda kedjorna står kvar går de 

fristående hotellen ner 1 procent. Den största skillnaden ses hos de svenskägda kedjorna som 

gått upp 5 procent och de frivilliga marknadsorganisationerna som gått ner 3 procent. Dessa 

organisationer är sådana som fristående hotell kan ansöka medlemskap i för att få förmåner. 48   

4.1.2 Gästerna idag 

Företagsgästerna har alltid varit indelade i affärs- och konferensresenärer och privatgästerna i 

grupp- och fritidsresenärer. År 1998 stod affärsresenärerna för 52,5 procent av beläggningen i 

Stockholm och konferensresenärerna för 16,8 procent vilket ger en total på 69,3 procent. 

Privatgästerna låg på 30,7 procent, då grupperna stod för 9,6 procent och fritidsresenärerna 

för 21,1. År 2001 ökade affärsresenärerna medan konferenserna sjönk. På privatsidan ökade 

                                                 
47 Intervju med Alexandra Rasch, marknadsekonom på SHR. 
48 Hotellåret 2004, (finns att ladda ner på www.shr.se) 
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gruppresenärerna och fritidsresenärerna förblev oförändrade. Det visar att företagsgästerna 

gick ner och privatgästerna upp. I fjol ökade privatgästerna ytterligare till 41 procent då 

grupp- och fritidsresenärerna stod för 13 respektive 28 procent av beläggningen. Affärs- och 

konferensresenärerna stod för 52 respektive 7 procent och hamnar på totalt 59 procent.  

4.1.3 Stjärnklassificering  

Sverige har sedan 2003 fått en egen stjärnklassificering som delar in SHR:s medlemshotell i 

olika grupper. Innan dess har vi haft det danska systemet som precis som vårt nya bestod av 

kategorier indelade i 1-5 stjärnor. Det nya systemet är ett steg i riktning mot ett gemensamt 

system i hela norden. Hotellen får varje år en skyltdekal som intygar att kriterierna för antalet 

stjärnor uppfyllts.     

Exempel på vad som krävs för respektive stjärna är49: 
 

 - centralvärme, frukostservering, rimlig rengöringsstandard och 

gemensamma toaletter och bad/dusch motsvarande 10 % av 

rummen. 

   -30 % av rummen ska ha egen toalett och bad/dusch, möjlighet att   

   köpa förfriskningar och tillfredsställande rengöringsstandard. 

  - alla rum ska ha badrum, telefon och tv. Det ska finnas tillgång till  

gäst-pc, bemannad reception dagtid, hiss, rökfria rum och 

tillfredsställande rengöringsstandard. 

 - à la carte restaurang, minibar och roomservice, bemannad 

reception dygnet runt, internationella tv-kanaler, minst 25 % av 

rummen nätuppkopplade, tvättservice, mycket hög 

rengöringsstandard m.m. 

  - pool och/eller bemannat gym, och/eller bemannad bastu-

relaxavdelning, luftkonditionering, 100% nätuppkopplade rum, 

safebox i alla rum, generellt lyxig inredning, sviter och mycket 

hög rengöringsstandard.  

4.2 Intervjuer med hotellrepresentanter 

För att få mer information om de utvalda hotellen valde vi att ha intervjuer med representanter 

från de olika hotellen.    

                                                 
49 www.shr.se 
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4.2.1 Presentation av Hotell A  

Intervjun gjordes med hotellets biträdande hotelldirektör.  

 

Hotellet är beläget i centrala Stockholm och har ca 400 rum som kan ta emot ett max på 790 

gäster. 

Deras affärsidé är att vara ett tillgängligt boende för alla. Nyckelord är omtanke, 

tillgänglighet, närhet, trygghet och ”value for money” som innebär att kunden inte känner att 

denne betalar för mer än vad som fås.  

Service är A och O och när det gäller personalen så anställs de som kommer ifrån utbildningar 

som är relaterade till branschen men också de som har längre erfarenhet. Dessutom har de en 

egen skola som ger personalen möjligheter att gå olika kurser.    

Hotell A har själva valt att stå utanför stjärnklassificeringen, då de känner att varumärket och 

konceptet är väldigt starkt. Konceptet är detsamma på alla hotell i kedjan och meningen är att 

gästen ska känna igen sig vilket hotell de än går till. Det är konceptet som ger gästen 

kvalitetsupplevelse. Ett exempel är utbudet vid frukostbuffén som består av 101 produkter 

som är desamma över hela landet. Endast 5 produkter är avvikande och anpassas av det egna 

hotellet beroende på lokala traditioner eller liknande. Alla matvaror är kravmärkta precis som 

andra produkter såsom tvättmedel och toapapper är svanmärkta. Det eftersom hotellet är 

svanmärkt, vilket gör att de ställer höga krav på sina leverantörer.  

 

Hotell A kan förutom boende erbjuda en del kringtjänster som kemtvätt, roomservice 24 

timmar om dygnet och garage. Externa kringtjänster finns i huset i form av spaavdelning och 

lobbyshop men tillhör inte hotellet. Däremot har de en egen restaurang, bar, festvåning och ett 

flertal konferensrum. Hotelldirektören menar att prisnivån ligger på medel och att gästerna 

väljer hotellet för tryggheten i varumärket och för läget.  

 

De vänder sig till alla kundgrupper och erbjuder tjänster anpassade till de olika grupperna och 

deras behov. Exempelvis får barnen i samband med att familjen checkar in, en liten 

överaskningspåse innehållande ritblock och pennor. Dessutom finns en lekplats intill 

restaurangen och en frukostbuffé anpassad för barn på så sätt att allt finns i barnhöjd och är 

nyttigt. Affärsresenärerna erbjuds avtal när det gäller bokning men väl på plats erbjuds 

Internet, rymliga rum och arbetsstationer som underlättar för arbete.  

Olika events är något som erbjuds inom det egna konceptet. Kedjan är känd för sina 

nöjesweekends vilket leder till att rummen fylls på helgerna. De samarbetar med många stora 
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nöjesleverantörer som exempelvis Ema telstar, Wallmans och lokala teatrar. Att vara ett 

kedjetillhörande hotell ses som en stor fördel eftersom varumärket är så känt. Dessutom finns 

andra förmåner som central bokning, central marknadsföring och bättre inköpsavtal.  

4.2.2 Presentation av Hotell B  

Vi träffade Hotell Bs front desk manager som är receptionsansvarig.  
 
Hotell B är ett femstjärnigt hotell som besöks mycket av affärsresenärer men även av en hel 

del privatgäster. Hotellet tillhör en stor kedja och har runt 140 rum.  

 

De kan erbjuda kringtjänster som roomservice, kemtvätt, relaxavdelning med pool och bastu, 

restaurang och bar, konferensavdelningar och externt garage. I hela hotellet finns tillgång till 

netpoint och trådlöst bredband. Dessutom finns det en dator i lobbyn som alltid är tillgänglig.  

 

Det som är vikigast för hotellet är att gästerna känner sig som hemma. Hotellet ska motsvara 

gästens andra hem där det ska finnas en nära kontakt mellan personal och gäster. Det är för 

dom viktigt att vara personliga och kunna anpassa sig efter kundens behov. De vet exempelvis 

om kunden bott där tidigare och vilka önskemål denne har. Det innebär att de bl.a. kan 

erbjuda gästen det rummet som denne tycker mest om och ha de tidningar som gästen läser 

tillgängliga. Just för att bemötandet är så viktigt väljer de sin personal med omsorg och 

erbjuder dem olika utbildningar.      

 
När det gäller inredningen på hotellet så erbjuds ett finare möblemang och dessutom 

märkesprodukter när det gäller tvål, schampo, balsam och liknande. De ställer höga krav på 

alla sina leverantörer och de måste nå upp till den kvalitet som upplevs på hotellet och som 

gästerna efterfrågar. I matsalen serveras svenska specialiteter, festvåningen erbjuder en à la 

carte meny och i baren erbjuds ett stort urval drycker och cigarrer. 

 

Hotellet gör ofta undersökningar om gästernas trivsel och vilka behov och önskemål de har. 

Då de har en club för medlemmar i kedjan är det enklare att ställa frågor. Sen har de även 

frågeformulär på rummen. Svaren är till stor hjälp och has i åtanke när det gäller renovering 

och val av produkter som ska erbjudas. Genom att ha medlemskap som en del av konceptet 

tycker de att det är enklare att skapa värde för kunden. Som medlem får man förmåner och 

bonus. 
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Hotellets marknadsföring är något som sker centralt. Någon enstaka gång har Hotell B haft 

egna annonser då de haft gästspel eller liknande. Det har då skett i större tidningar som DN, 

men också i metrotravel. Hotellet blir annars synligt via de resebyråer som de samarbetar 

med. De samarbetar även med en kedja av lyxhotell som har hotell över hela världen och som 

har ett stort bokningssystem och ett flertal hemsidor.  

 

Det är ett utav de fördelar som finns med att vara kedjetillhörande och att ha 

samarbetspartners tycker hotellets front desk manager. Det underlättar att kunna hjälpas åt. 

Dessutom menar hon att det är en fördel att ha ett så väldefinierat koncept. Det ända som kan 

vara en nackdel enligt henne är att det är svårare att genomföra ändringar när det styrs 

centralt.  Hotellet har inte märkt av något större förändring när vi frågar om krisen som 

hotellbranschen går igenom.  

4.2.3 Presentation av Hotell C  

På Hotell C som ligger i centrala Stockholm träffade vi hotellchefen som lite mer ingående 

kunde berätta om hotellet.  

 

Hotellet är trestjärnigt och har ca 140 rum med en kapacitet för ungefär 300 gäster. Det är ett 

privatägt hotell som inte är med i någon kedja men som är med i en frivillig 

marknadsorganisation. Det är ett samarbete mellan privatägda hotell och som medlem får 

hotellen tillgång till större bokningssystem exempelvis via resebyråer. De får även hjälp av 

den centralt styrda marknadsföringen och av centralt förhandlade avtal som ger 

medlemshotellen mer förmånliga priser vid inköp. Dessutom skapas mervärde för gästen 

genom ett system för stamgästkort där de kan få olika förmåner.  

 

Hotellet lägger inte så stor vikt på kringtjänster men värderar service och bemötande högt då 

deras personal är den viktigaste tillgången. De har en väldigt låg personalomsättning då de är 

väldigt måna om att anställa rätt personal för att skapa en familjär atmosfär för gästerna. 

Deras främsta fördel är att gästerna känner igen personalen.  

Visst har hotellet en del kringtjänster som garage, bastu, solarium, motionsrum, 

internetuppkoppling och cafeteria men det är inte det som karakteriserar hotellet. Hotellet vill 

uppfattas som prisvärt, med hemkänsla i ett bra läge. Som trestjärnigt hotell ligger det enligt 

SHRs kriterier i överkant och skulle med vissa investeringar kunna bli fyrstjärniga, men då 

hamna i underkant vilket skulle påverka gästernas förväntningar. Gästerna kan delas upp i 
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privat-, affärs- och gruppresenärer. Privatgästerna nås främst via samarbete med resebyråer 

och annonsering i tidningar som Vår bostad och ICA Kuriren. Detsamma gäller 

gruppresenärerna medan affärsresenärer som fångas upp i företagsavtal nås via mässor i 

början på året. Det hotellet erbjuder de olika kundgrupperna är internetuppkoppling och 

mindre konferensrum, pentry och kylskåp i vissa rum och kassaskåp i rummen. De samarbetar 

med restauranger i närheten och en cateringfirma för att ta emot större grupper då de inte har 

någon egen restaurang. Hotellchefen menar att de hela tiden försöker utveckla hotellet. De 

jobbar just nu med att få Stockholms stads miljödiplom. De har dessutom renoverat alla rum 

nyligen. De gör egna enkätundersökningar för att få förståelse för kundernas behov och 

försöker annars snappa upp vad kunderna tycker. Fördelen med att vara fristående är enligt 

hotellchefen att de har makt över det egna hotellet och inte begränsas av riktlinjer eller 

koncept. Nackdelen är att det kan vara svårt att marknadsföra sig och bli ett känt varumärke. 

Det kan komma att ändras när den frivilliga marknadsorganisationen blir mer känd.  

4.2.4 Presentation av Hotell D  

Intervjun gjordes med hotellets vice vd. 

 

Hotellet är fristående och trestjärnigt. Det har ungefär 100 rum med en kapacitet på cirka 180 

gäster. Läget är något som vice vd ser som en stor tillgång. Hotellet ligger i stan men i ett 

lugnare kvarter.  

De har en hög procent stamgäster just tack vare det lugna läget men även för den familjära 

stämningen. En stor del av gästerna är svenska och fördelningen av privat och affärsgäster 

ligger runt 30/70. Hotellet riktar sig inte till någon speciell grupp av kunder. Familjerna 

lockas av läget och att hotellet är prisvärt. Barnsängar erbjuds och barn under sex år bor 

gratis. Affärsgästerna lockas av konferensavdelning, trådlöst Internet och stamgästprogram.  

Andra tjänster som erbjuds förutom boendet är garage, bastu och frukostbuffé. Meningen är 

att hotellet ska vara basen för gästernas vistelse men att de sedan ska få en upplevelse av 

staden.  

Priset ligger på medelnivå men lågt för att vara ett storstadshotell. Hotellet är noga med att  

inte ändra priser alltför ofta mellan säsonger. Gästerna ska veta att hotellet ligger kvar på 

samma prisnivå och inte behöva kolla upp priserna inför vistelsen.  

 

Rummen har hög kvalitet menar vice vdn. De har nyligen renoverat 17 rum och 22 badrum. 

Han menar även att de inte erbjuder rum som de själva inte skulle vilja bo i och att de själva 
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sovit i rummen för att kunna göra förbättringar. Förutom rummen så har det renoverats i 

matsalen och delar av konferensvåningen.  

 

Personalen anses väldigt viktig för hotellets upplevelse. Profilen är viktigast vid anställning, 

att de vill ta hand om människor. De flesta kommer från olika turismskolor, har jobbat på 

hotellet en längre tid och stannat kvar.  

Värde är något som skapas tacka vare det centrala läget kopplat till bra pris och god service. 

Dessutom tycker de att det är vikigt att det hela tiden är helt rent och att vara tydliga. ”Du ser 

vad du får”.  

Hotellets marknadsföring går till stor del genom Internet. De jobbar mycket med hemsidan 

och distributionskanaler på Internet. Sen har de två säljare som letar nya kunder, men då mest 

på företagssidan. Samarbete finns även med turistråd och ambassader.  

 

När det gäller beläggningen har de inte märkt av någon kris på hotellet. Vice vdn menar att en 

del hotell bevisligen gått dåligt och krisbilden därför kommer fram.  

 
Fördelen med att vara ett fristående hotell framför ett kedjetillhörande är att de kan bestämma 

själv över hotellet. Vilka produkter de vill erbjuda och hur. De kan marknadsföra sig precis 

som de vill och anpassa sig. Vad som kan ses som en nackdel är att det kan vara svårt för de 

som inte vet hur man ska driva hotell och marknadsföring. En del saknar kunskap och är 

utelämnade. 

4.3 Enkätundersökning  

Frågeformuläret som delades ut till gästerna (25 st på varje hotell) bestod av tolv frågor som 

skulle ge oss svar om hotellets marknadsföring, återköp, kundgrupper, förväntningar och 

upplevelse, värdeskapande och vilken typ av hotell kunderna föredrar. Svaren bestod av olika 

alternativ som gästen kunde ringa in eller kryssa i.50 Nedan redovisas svaren väldigt kort då 

de ska granskas mer i detalj i de kommande avsnitten.   

 
För att få reda på hur hotellets faktiska externa marknadsföring ser ut, frågade vi gästerna hur 

de kommit i kontakt med hotellet. Här fick de ringa in fler alternativ om de ville. 

Vi frågade även om de haft någon vän som besökt hotellet och som talat väl om det. 

 
Hotell A - Internet och hotellets hemsida var de alternativ som var mest återkommande. Det 
                                                 
50 Se bilaga 
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följdes tätt av bonusprogram inom kedjan och rekommendation från bekant. Efter det kom de 

som besökt hotellet med jobbet och sedan även kommit privat. Två hade kommit i kontakt 

med hotellet genom en resebyrå, en genom rese/turismtidning och en svarade inte alls.Hälften 

av gästerna hade blivit rekommenderade av en vän och hälften hade ingen vän som tidigare 

besökt hotellet. 

Hotell B - Internet och hotellets hemsida var vad de flesta ringat in. Lite mindre än hälften 

svarade bekant och endast två svarade rese/turismtidning. Hälften hade blivit 

rekommenderade av vän och hälften hade ingen vän som besökt hotellet. 

Hotell C - Här var bekant det mest frekventa svaret, följt av Internet och sedan rese/turism 

tidning som endast två svarade. Fler än hälften hade någon vän som talat väl om hotellet. Nio 

svarade att de inte kände någon som besökt hotellet och tre att någon vän besökt det men inte 

talat väl om det.  

Hotell D - Bekant och Internet var de mest återkommande svaren. Resten hade inte angivit 

hur de kommit i kontakt med hotellet. Tolv hade ingen vän som besökt hotellet och elva hade 

rekommenderats. En hade en vän som inte talat väl om hotellet. 

 

För att inom kategorin privatgäster skilja olika grupper åt frågade vi gästerna om de besökte 

hotellet som familj, par, med vän/väninna eller ensam. 

 

Hotell A - Paren var överrepresenterade och följdes av familjer. Sedan var det endast tre som 

var ensamma och en som var med en vän.  

Hotell B - Par var även här överrepresenterade. Familjerna var få men det fanns en hel del 

som besökte hotellet med vän eller ensam. 

Hotell C - Det fanns mest par som besökt hotellet, men följdes tätt av vänner. Ett fåtal 

familjer svarade på enkäten och endast två personer var där ensamma.  

Hotell D - Hotellet gästades mestadels av par, men fördelningen var annars jämn mellan 

familjer och vänner. Även här var det två som besökte hotellet ensamma.  

 

För att få en uppfattning över vad gästerna söker vid val av hotell hade vi ett antal givna 

svarsalternativ som skulle bedömas i en skala med fem värden. 

 

Hotell A - Det sista steget viktigast hade inte många kryss, men de hamnade mest på bra  

service/bemötande och geografiskt läge. Som väldigt viktigt ansågs kvalitet, rimligt pris, bra 

service, geografiskt läge och rum/standard. Restaurang/bar ansågs vara viktigt,  
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par/familjevänligt hamnade jämt fördelat mellan svaren ganska oviktigt, viktigt och väldigt  

viktigt. Ungefär hälften tyckte att evenemang var ganska oviktigt.  

Hotell B - Här fanns ett klart mönster. Nästan alla svarade att kvalitet var väldigt viktigt eller  

viktigast. Även bra service och rum/standard hamnade bland det mest prioriterade. Det som  

varit oviktigt för gästerna vid val av hotell var om det varit par/familjevänligt och evenemang  

i samband med besök.  

Hotell C - Geografiskt läge var det viktigaste för dessa gäster. Rimligt pris och rum/standard  

är något som prioriterats högt efter läget. Även kvalitet ansågs vara väldigt viktigt om inte  

viktigast. Det som prioriterades lägst var evenemang, restaurang och bar. 

Hotell D - Även här var geografiskt läge högsta prioriteringen. För övrigt var det bara  

evenemang, restaurang och bar som inte prioriterades högt. Resten av svaren var jämnt  

fördelade mellan de andra alternativen och hamnade alla kring viktigt och väldigt viktigt.  

 

För att se vilka hotell som har fördel framför andra vid val av hotell frågade vi gästerna vilken 

storlek de efterfrågade och om de föredrog ett fristående eller ett kedjetillhörande hotell. 

 

Hotell A - Nästan alla svarade oviktigt och endast fyra menade att de föredrog ett stort  

framför ett litet. Även när det gällde kedjetillhörande eller fristående hotell svarade de flesta  

att det var oviktigt och sex personer att de föredrog ett kedjetillhörande.  

Hotell B - Gästerna på det här hotellet föredrog helt klart ett mindre hotell. Ett fåtal svarade 

stort och resten oviktigt. Över hälften av de tillfrågade tyckte att det var oviktigt om hotellet  

var kedjetillhörande medan nästan en tredjedel tyckte att det var viktigt. Endast två föredrog  

fristående.  

Hotell C - Ingen av gästerna föredrog stora hotell. De flesta såg det som oviktigt och ungefär  

en tredjedel föredrog mindre hotell. Två gäster föredrog kedjetillhörande, nio föredrog  

fristående och resten ansåg det vara oviktigt. 

Hotell D - Ett oviktigt antal av dom som svarat tyckte att storleken på hotell var viktig. Även  

kedjetillhörigheten tycktes vara oviktig då endast två personer föredrog kedjetillhörande  

hotell.    

 

När det gällde förväntningarna och upplevelsen av hotellet de bott på frågade vi med fem 

värden hur förväntningarna varit mellan inga och väldigt höga. Vi frågade även hur 

upplevelsen varit mellan väldigt dålig och över förväntan.    
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Hotell A - Fler än hälften svarade att förväntningarna varit höga medan färre än hälften  

svarade medel och endast två personer svarade väldigt höga. 

Upplevelsen blev mestadels väldigt bra men följdes tätt av bra. Tre utav de tillfrågade  

svarade att upplevelsen varit över förväntan. 

Hotell B - De flesta svarade att deras förväntningar låg på nivåerna medel, höga och väldigt  

höga. De som inte hade några förväntningar var endast två. Ingen upplevde vistelsen som  

dålig. De flesta svarade väldigt bra upplevelse och åtta svarade att den varit över förväntan. 

Hotell C - Förväntningarna låg här på medel och närmare låga än höga. Upplevelserna  

däremot ansågs vara väldigt bra och bra. Endast en hade en dålig upplevelse. 

Hotell D - Här låg de flestas förväntningar på medel. Endast en hade haft en dålig upplevelse  

medan de flesta svarade bra eller väldigt bra. Fyra ansåg att upplevelsen varit över förväntan.  

 
För att kartlägga antalet återbesök frågade vi i enkäten om de besökte hotellet för första 

gången, om de varit där innan eller om de var stamgäster. Sedan frågade vi om de planerar att 

göra ett återbesök.  

 

Hotell A - Lika många var där för första gången som återbesök. Fem var stamgäster. Endast  

en svarade nej när vi frågade om återbesök. Dom andra alternativen ja och kanske var lika  

fördelade.   

Hotell B - Fler än hälften besökte hotellet för första gången. Två var stamgäster och resten var  

på återbesök. Ingen svarade att de inte ville göra återbesök. Fler än hälften svarade ja och  

resten kanske.   

Hotell C - Fler än hälften var på återbesök. Förutom det var två av gästerna stamkunder och  

de resterande nio var där för första gången. När det gällde återbesök var svaren fördelade  

mellan ja och kanske. Fem personer svarade nej. 

Hotell D - Näst intill alla var där för första gången. Endast fyra hade varit där förut. När det  

gällde frågan om återbesök svarade de flesta kanske, resten ja och ett fåtal nej. 

 

För att se om hotellen lyckats erbjuda det som gästerna tidigare sagt att de prioriterar vid val 

av hotell frågade vi (med samma faktorer) hur mycket värde dessa faktorer givit dom.  

 

Hotell A - Det som skänkte gästerna mest värde var det geografiska läget, bemötandet/  

servicen och kvalitén. Ett fåtal ansåg dessutom att de två förstnämnda faktorerna varit över  

förväntan. Som värdefullt ansågs även restaurang/bar och pris. Minst värde gav evenemang  
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och när det gäller om hotellet varit par/familjevänligt var svaren jämnt fördelade över  

alternativen.   

Hotell B - När det gäller bemötande/service och kvalitet svarade samtliga gäster att det varit  

mycket värdegivande eller över förväntan. Det sistnämnda alternativet dominerade mest när  

det gällde bemötande/service. Som mycket värdegivande ansågs även rummet/standard,  

restaurang/bar och par/familjevänligt. Även det geografiska läget och priset ansågs ha skänkt  

mycket värde men lutade aningen mer åt värdefullt. Evenemang låg kring lite värde och  

värdefullt medan alternativen inget värde och överförväntan fick två kryss vardera.  

Hotell C - Rum/standard, kvalitet och bemötande/service hamnade kring värdefullt och  

mycket värde. Mest värdegivande var ändå det geografiska läget. Minst värde gav  

restaurang/bar och par/familjevänligt. (dom har endast frukost). Hälften ansåg att evenemang  

gett inget värde medan den andra hälften tyckte att det gett mycket värde.    

Hotell D - Det som gästerna tyckt gett mycket värde och i en del fall även varit över förväntan  

var det geografiska läget. Värdefullt tyckte gästerna att kvalitet, pris, bemötande/service,  

par/familjevänligt och i viss mån rummet/standarden varit. I viss mån för att ganska många  

angett lite värde när det gäller den faktorn. Restaurangen/bar och evenemang hamnade kring  

inget och lite värde. (dom har endast frukost). 

 

Den sista frågan var frivillig och uppmuntrade till en egen kommentar. 

 

Hotell A - Endast en gäst ville kommentera och tyckte att hotellet var bra både för affärer och 

för familjer. 

Hotell B - Ingen kommenterade. 

Hotell C - Ingen kommenterade. 

Hotell D - En gäst var busschaufför och tyckte att de var trångt att komma fram till hotellet  

och att det saknades parkering för bussar. En annan gäst var där för att njuta av gamla minnen  

då denne hade besökt samma hotell för många år sedan.  
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5. ANALYS 
 
Här ska vi analysera den informationen som undersökningen gett oss utifrån teorierna som vi 

nämnt i den teoretiska referensramen. Underrubrikerna inleds med en kort påminnelse om 

vad teorierna säger angående de faktorer som tas upp. Det följs sedan kort av den 

information som vi samlat in i vår undersökning och som tagits upp i empiridelen, men nu 

kopplat till teorierna. 

 

5.1 Hotellens utvidgade tjänsteerbjudanden 
 
Hotellen har alla ett paket och ibland ingår samma tjänster i olika delar av erbjudandet. 
 

5.1.1 Kärntjänst, hjälptjänster och stödtjänster   

 
Varje hotell har ett utformat paket med tjänster som de tror ska tillfredställa gästernas behov. 

Det tjänstekonceptet står sedan för vad hotellet erbjuder sina gäster och vilka avsikter de har. 

När gästen kommer i kontakt med det här konceptet påverkar det till viss del dennes 

upplevelse av hotellet.  

 

Vi har redan beskrivit vilka tjänster de olika hotellen erbjuder och vad de har för avsikter med 

dom. Hotell A är det hotellet som har störst fokus på stöd- och kringtjänster. Det är något som 

finns implementerat i konceptet och som enligt hotellets biträdande hotelldirektör ger gästen 

kvalitetsupplevelse och ska skapa värde. Hotell B har mer fokus på kvalitetsprodukter. Här är 

det märkesprodukter som gäller. När det gäller rummen och standard karakteriseras hotellet 

av ett finare möblemang och har en gammaldags stil med valv i taken och tegel- och 

trädetaljer. Hotell C däremot lägger inte så stor vikt vid kringtjänster. Det är därför som de 

istället samarbetar med cateringfirman och restauranger i närheten. Hotell D har inte heller sin 

tyngdpunkt i kringtjänster. Hotellets vice vd menar att hotellet endast ska vara basen för 

vistelsen och att gästerna inte är där för hotellets skull utan för att se sig runt i staden.                   

5.1.2 Tjänstens tillgänglighet,     

Det är tjänstens tillgänglighet som avgör om gästerna upplever att det är lätt att få tag i, 

boka/köpa eller använda tjänsten. Det som kan vara avgörande är vart hotellet är beläget, om 

det finns personal tillgänglig och hur gästen kan nå hotellet.  

 



HOTELLBRANSCHEN I STOCKHOLM - en undersökning av konkurrenssituationen och att skapa värde. 

 

38   

När det gäller Hotell A så är deras läge väldigt centralt och ligger nära till kommunikationer, 

sevärdheter, butiker och nöjen. Samtidigt erbjuds ett stort antal rum som gör att de kan ta 

emot många gäster vilket gör att risken för att hotellet ska vara fullbokat inte är så stor. Den 

externa marknadsföringen sker centralt och har ett försprång framför andra eftersom deras 

varumärke redan är känt. Hotell B ligger inte lika centralt som Hotell A men ligger nära 

sevärdheter, butiker, nöjen och natur. Hotellet har i jämförelse med andra hotell endast 140 

rum men tillgängligheten är ändå stor med tanke på att priserna är högre och att inte alla har 

råd att bo där. Även här sker marknadsföringen centralt i och med att hotellet är 

kedjetillhörande. Hotell C är det hotellet som ligger närmast tullarna och som kan tyckas ligga 

minst centralt men ändå i city. Samtidigt är det nära till kommunikationer, butiker och nöjen 

på en mindre bullrig och mer mysig gata. Hotellet är stort för att vara fristående och har 

ungefär 140 rum. Det här hotellet marknadsför sig delvis genom den frivilliga 

marknadsorganisationen men även som privatägt hotell. Hotell D är det minsta av hotellen 

och har ungefär 100 rum. Även det här hotellet ligger på en lugn gata men mer centralt. 

Hotellets vice vd menar att det lugna läget är en stor tillgång och det som gör att hotellet har 

en hög andel stamgäster. Även det här hotellet har gångavstånd till restauranger, butiker och 

nöjen. Hotellet är däremot det enda som inte är kedjetillhörande och inte heller medlem i 

någon frivillig marknadsorganisation. Därför sköter de sin marknadsföring själva via Internet. 

5.1.3 Interaktionen med tjänsteföretaget    

Samspelet mellan gästen och hotellet är grunden i tjänsteprocessen och styr kundens 

upplevelse av kvalitet. Hotellet måste här anstränga sig för att upplevelsen ska bli positiv och 

inte negativ. Interaktionen påverkas bland annat av personalens beteende, men även av 

samspelet med system som exempelvis internetsidor. Lyckas inte hotellet i interaktionen 

vänder gästen företaget ryggen och det blir då svårt att vinna tillbaka förtroendet.  

 
Hotell A har inom kedjan en egen skola där de utbildar sin personal. Hotellet har även rutiner 

för att kunna ta emot klagomål, hantera det på bästa sätt och främja interaktionen. 

Den opersonliga interaktionen med gästerna sker via hemsidor där gästen kan boka rum.  

Hotell B utbildar även dom sin personal. Att de har klassificerats som ett femstjärnigt hotell 

ställer högre krav på kvalitet och då inte bara på den tidigare nämnda tekniska kvalitén. Den 

funktionella eller även kallade mjuka kvalitén upplevs i interaktion med den som levererar 

tjänsten. Det här hotellet anpassar sig efter kundens behov och anstränger sig för att lyckas 

med vad kunden söker. Hotell C menade att de har låg personalomsättning och att de strävar 
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efter att behålla samma personal. De menar att de skapar värde för kunden genom att ha 

bekanta ansikten som gästen känner igen. Hotell Ds vice vd menade att tydlighet är viktigt. 

Gästen ser vad den får. När det gäller bemötandet ses personalen som väldigt viktig för 

upplevelsen av hotellet. Vice vdn menade att det är det centrala läget kopplat till bra pris och 

god service som skapar värde för kunden.  

5.1.4 Kundens medverkan 

Att kunden medverkar innebär att gästen är med och producerar tjänsten. En del gäster är 

väldigt benägna att delta medan andra föredrar att vänta in resultatet. Att kunden är delaktig 

kan innebära att den själv söker information, eller att personen informerar hotellet om vad 

denne vill få ut av vistelsen.   

 

Alla hotell som vi kontaktat och ingår i undersökningen har en egen hemsida. En del såg det 

dessutom som sitt främsta verktyg för att nå kunden och för att kunden ska kunna hämta 

information. Ett tydligt exempel på medverkan är att hotellens gäster sökt information själva. 

Det är även deras vilja eller ovilja att svara på enkäter eller att klaga. Alla hotell gjorde 

undersökningar på hotellet eller skickade ut frågor till sina medlemmar. Vi har inte kunnat få 

någon information om hur svarsfrekvensen ser ut men med tanke på de svårigheter vi haft, 

kan vi tänka oss att den är låg. De kedjetillhörande hotellen A och B hade dessutom en mall 

för klagomålshantering. De fristående hotellen hade ingen mall men var noga med att försöka 

anpassa sig efter varje enskilt klagomål och förhindra att gästen lämnade hotellet missnöjd.   

5.1.5 Förväntningar och upplevelser av kvalitet 

Det är helhetsbilden av det utvidgade tjänsteerbjudandets alla delar som formar upplevelsen. 

Innan gästen ens gått i på hotellet har denne tagit emot löften och skapat sig förväntningar. 

Löften ifrån hotellets externa marknadsföring, image, lovord från bekanta eller löften som 

kommer ur kundens egna behov. Om gästens förväntningar är högre än upplevelsen har 

företaget misslyckats och kanske förlorat en kund. Om upplevelsen däremot varit över 

förväntan har företaget lyckats och förhoppningsvis byggt upp en långsiktig relation. 

 

Hotell A har ett känt och starkt varumärke som i sig borde väcka förväntningar hos gästerna. 

När vi gått igenom alla enkätsvar grundligt såg vi att den större delen har angett att 

upplevelsen motsvarat förväntningarna, att mindre än en tredjedel inte tyckte att hotellet levt 
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upp till förväntningarna och att ett fåtal tyckte att upplevelsen varit högre än förväntningarna. 

Vi tolkar de siffrorna som att hotellen inte gett löften som de inte kan leva upp till. 

Hotell B har även de ett känt varumärke med ett starkt koncept. De är dessutom som vi 

tidigare nämnt ett femstjärnigt hotell som bör hålla en väldigt hög profil.  

När vi granskat varje enkät fick vi fram att hotellet i merparten av fallen hade överträffat 

gästernas förväntningar. Tätt följt av att hotellet endast motsvarat gästernas förväntningar. 

Ingen av dom som svarat på enkäten var besviken över upplevelsen av hotellet.  

 

Hotell C var ett hotell som hade väldigt högt antal återkommande gäster. Deras 

marknadsföring gav inte alltför många löften eftersom den inte var så täckande. Ett starkt 

verktyg var däremot att gästerna själva spred en positiv Word of Mouth. 

Gästernas förväntningar låg kring medel och lutade mot låga. De som tyckte att upplevelsen 

motsvarat förväntningarna var ungefär lika många som de som haft en upplevelse bättre än 

sina förväntningar. Endast två var missnöjda med vistelsen.  

 

Hotell D har det geografiska läget som ett starkt skäl för att gästerna ska besöka dom. Det 

framgår även på deras hemsida och det var även det som gästerna uppskattade mest under sin 

vistelse där. Fler än hälften av gästerna menade att hotellet motsvarat deras förväntningar. 

Ungefär lika många tyckte att upplevelsen överträffat förväntningarna som de som varit 

missnöjda och tyckte att hotellet inte levt upp till förväntningarna.                   

5.2 Förhållandet låg/hög involvering i relation till kvalitet/pris 

Viktigt för företag är att lyssna på marknaden och på vad de befintliga eller potentiella 

kunderna efterfrågar. Marknaderna ändras med tiden och hotellmarknaden är inget undantag. 

Vi ska se hur det ser ut för de hotellgäster som ingått i vår undersökning. Var på matrisen 

hamnar de fyra grupperna av gäster?  

 

Vi tycker att Hotell As gäster var de svåraste att definiera. Viktigast för dom var förutom läget 

en bra service vilket tyder på att de ställer vissa krav och inte bryr sig alltför mycket om 

priset. Dessa gäster känner redan till Hotell A då det har en stark image och ett starkt 

varumärke. Det betyder att de själva kan söka information om Hotell A om de vill. De hamnar 

därför i fältet låg involvering/kvalitet.  

Gästerna hos Hotell B är den enda gruppen som varit tydlig och enklast att definiera. Det  
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fanns ett klart mönster som visade att kvalitet var det allra viktigaste för dessa gäster. Det som 

prioriteras högt förutom kvalitet var rum/standard och bra service, som kan ses som teknisk 

och funktionell kvalitet. Fastän att hotellet kan ses som ett lyxhotell och hade det högsta priset 

bland dessa fyra hotell så ansåg hotellets gäster inte att priset var särskilt viktigt. Det är därför 

som Hotell Bs gäster hamnar i fältet hög involvering/kvalitet.   

 

När det gäller Hotell C så var det geografiska läget det som gästerna sökte. Viktigt för 

gästerna var här vart hotellet låg. Men även rum/standard och pris var väldigt viktigt för dom. 

Med tanke på att hotellets priser ligger ganska lågt tror vi att gästerna fastän att de sökte efter 

ett bra läge och standard även hade priset i åtanke. Hotell C har en hög standard i relation till 

pris. Det innebär att Hotell Cs gäster hamnar i fältet hög involvering/pris. De vi få ut så 

mycket som möjligt för priset de betalar.     

 

Hotell Ds gäster prioriterade även de det geografiska läget allra högst. Det som avgör vilket 

fält hotellets gäster hamnar i är förhållandet pris/kvalitet. Dessa gäster tyckte att priset, 

kvalitet och service var lika viktigt. Det betyder att både pris och kvalitet har betydelse för 

valet av hotell och att de kräver så mycket som möjligt för det pris de betalar. De hamnar 

alltså i fältet hög involvering/pris.   

 

Ingen av grupperna hamnar i fältet låg involvering/pris. Det för att de hotell som vi varit och 

frågat på varit minst trestjärniga och för att det i Sverige innebär att de har en ganska hög 

standard. De gäster som söker boende med en eller två stjärnor kan i så fall tänkas hamna i det 

fältet eftersom standarden inte är något krav. 

 

    Kvalitet

       Pris

Låg involvering Hög involvering 

Kunden är väldigt engagerad i köpet. 
Priset är här oväsentligt för gästen. 
Kraven på kvalitet är höga.  

Kunden är inte så engagerad i 
köpet. Väldigt låga krav på 
kvalitet. Priset har den avgörande 
rollen.  

Lågt engagemang. Men vissa krav 
ställs på kvalitet och standard.  

Kunden kräver här så mycket som 
möjligt för priset som denne betalar. 

Hotell BHotell A 

Hotell C & 
Hotell D 
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6. RESULTAT  
 
I det här avsnittet ska vi knyta samman undersökningens resultat med uppsatsens syfte.  

 

Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie på hotellen och en enkätundersökning bland 

dess svenska privatgäster, identifiera, analysera och utvärdera marknadsföringsstrategier för 

att hitta andra mervärden än priset. Vi ska även komma med förslag på åtgärder. 

 

Gästerna som varit med i undersökningen har varit ute efter olika faktorer när de letat efter 

boende. Vi har tittat på de totala siffrorna för samtliga hotells gäster för att identifiera andra 

mervärden än pris. Vi kan konstatera att det allra viktigaste för hotellgästerna är hotellets 

kvalitet väldigt tätt följt av det geografiska läget. Kvalitet är något som delvis regleras av 

stjärnklassificeringen och hur många stjärnor de enskilda hotellen väljer att ha. Lägena har i 

undersökningen sett olika ut. Ändå har de flesta gäster värderat det högt vilket tyder på att alla 

gäster inte prioriterar samma faktorer i hotellets omgivning. När vi tog med det syftade vi till 

att fråga om de ville bo centralt. Efter att ha granskat svaren förstod vi att det inte alltid är det 

som är det viktigaste för kunderna eller skapar mervärde. Visst låg alla hotellen i city men alla 

låg inte nära centralstationen. Det kan även vara natur och lugn som lockar när man ska bo i 

en storstad. 

Förutom kvalitet och läge verkar det vara väldigt viktigt för gästerna att bo på ett hotell med 

bra service och god standard när det gäller rummen. Servicen och standarden på rummen är 

något som även de regleras av stjärnklassificeringen men samtidigt när det gäller standarden 

är den i Sverige i största allmänhet hög.   

Priset var viktigt för hälften av gästerna men det fanns inga tecken på att det skulle vara 

avgörande vid val av hotell eftersom andra faktorer värderades högre. Att priserna har sänkts 

på Stockholmsmarknaden det senaste året ses som ett försök att locka gäster. Vår 

undersökning omfattar endast 4 hotell av 112 i Stockholm, vilket betyder att vi inte kan 

generalisera, men den visar att dessa gäster inte ser priset som avgörande.  

Den målgrupp som dominerade bland gästerna var först och främst paren. De följdes av 

familjer och vänner. Trots den fördelningen letade inte gästerna efter hotell som var par- eller 

familjevänliga. Det ansågs vara endast viktigt vilket förvånade oss. Vi ser det som att 

familjerna antingen tagit tjänsterna för givet, inte ens lagt märke till dom eller ser dom som 

onödiga. Inte heller efterfrågan på restaurang och bar var hög när vi tittade på siffrorna för de 

samtliga hotellens gäster. Det kan delvis förklara att hälften av dessa gäster valt att bo på ett 



HOTELLBRANSCHEN I STOCKHOLM - en undersökning av konkurrenssituationen och att skapa värde. 

 

43   

hotell där det saknades restaurang och bar. Det som var ännu mer oväntat var att ytterst få 

tyckte att evenemang var viktigt. Detta trots att evenemang används för att locka privatgäster 

att boka in sig på helgerna och det var just under helgerna vi gjort våra enkätundersökningar.  

 

Värde innebar ju att kunden över tiden upplever en total fördel av något, i relation till den 

totala uppoffringen som denne blir tvungen att göra. Fördelen kunde vara en lösning, vara, 

tjänst eller kombination av dessa.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att det är det geografiska läget och kvalité som ses som 

en fördel. Vi tolkar det geografiska läget som att en del gäster vill bo centralt och att andra 

bryr sig om vad som finns runtomkring i deras närhet. Bemötande och service var det 

mervärdet eller faktorn som kom på tredje plats. Dessa tre faktorer var även dom som 

gästerna tycktes efterfråga på marknaden. Det betyder inte att allt det andra som hotellen 

erbjuder inte kan vara ett mervärde.  

 

När det gäller den externa marknadsföringen har den här undersökningen visat att Internet är 

en stor tillgång. De flesta gästerna besöker hotellen tack vare att de finns på de egna 

internetsidorna och andra Internetbaserade bokningsmotorer.  
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 
I det här avsnittet avser vi diskutera och dra slutsatser ur analysen och resultatet för att 

sedan ge förlag till åtgärder för problemet. Avslutningsvis kommer vi att ta upp källkritik. 

 

7.1 Slutsatser och diskussion 

Vi har i vår uppsats med siffror och statistik visat att Stockholms hotellmarknad befunnit sig i 

en kris och är på väg uppåt. Hotellen har besvarat lågkonjunkturen med att sänka sina priser. 

Samtidigt har resorna till utlandet minskat och många svenskar stannar hellre i Sverige. 

Siffrorna börjar jämnas ut mellan målgrupperna och minskningen av konferensresenärer och 

ökningen av fritidsresenärer får en avgörande roll. Vi ser de svenska privatgästerna som de 

enda som kan hjälpa hotellen ur krisen.         

 

Efter att ha gjort den här undersökningen har vi identifierat kvalitet som ett utav de starkaste 

mervärdena för svenska privatresenärer. Vi tror inte på att endast prissänkningar är lösningen 

för att hotellen ska kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Svenskar är krävande och 

med tanke på den höga standarden som vi har i hemmen i Sverige så tror vi inte att priset kan 

övervinna kvalitén. Vi ser det som en fördel även för de fristående hotellen. De hotellen som 

varit med i vår undersökning och varit trestjärniga har klarat sig bra när det gäller 

förväntningarna på kvalitet som gästerna haft. Dessutom tyder renoveringarna av rum och 

andra utrymmen att krav från gästerna finns.     

Visserligen kan ett lyxhotell erbjuda högre kvalitet, men inte alla har råd att bo på ett sådant. 

Det finns en marknad för allt, men vi tror att efterfrågan snarare ligger på en medelnivå där 

priset står i rimligt förhållande till kvalitén, både teknisk och funktionell.  

När det gäller de kedjetillhörande hotellen fick vi en uppfattning av att de mestadels erbjuder 

mervärde inom byggnaden i och med att det ingår i deras koncept. De fristående däremot som 

inte hade ett lika starkt koncept och saknade en del tjänster, tror vi kan ha en fördel när det 

gäller att skapa mervärde utanför hotellet. Vi tror att hotell tänker rätt när de samarbetar med 

restauranger i närheten. Hotellet kan styra upplevelsen genom att hjälpa gästen att få ut det 

bästa av vistelsen. Paren och familjerna var överrepresenterade i den här undersökningen 

vilka är målgrupper som vi anser vill se mer under sin vistelse. Det visade sig att restaurang 

och bar inte var viktigt vid val av hotell. Inte heller evenemang. Ändå tar vi upp det som ett 

potentiellt mervärde eftersom det visat sig att gästerna letat upp det på egen hand och upplevt 
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det som värdegivande. Vi tror att det är därför som det geografiska läget varit så viktigt för 

gästerna och att hotellet skulle vara par- och familjevänligt har varit ganska oviktigt. De 

svenska privatgästerna vill ha närhet till bland annat restauranger och stadsliv. Genom att 

samarbeta med lokala eller närliggande restauranger och nöjesleverantörer tror vi att hotellen 

kan stärkas och bygga upp ett koncept som är unikt och kan stå emot de större hotellen. De 

hotellen som har stamgäst- eller bonuskort kan skicka månadsbrev till sina medlemmar med 

information om ställen värda att besöka. Samarbetet bör inte begränsas och bör inte stanna vid 

restauranger. De fristående hotellen ska utnyttja att de lättare kan göra ändringar och anpassa 

sig än var kedjorna kan eftersom beslut då tas centralt. De måste lyssna på marknaden och 

anpassa sig efter den.  

Ett tydligt tecken på anpassning är att alla hotellen i undersökningen hade egna hemsidor på 

Internet och fanns med i flertalet bokningsmotorer. Undersökningen visade tydligt att det är så 

folk letar efter hotell. Finns man inte på Internet så finns man inte på kartan. Särskilt de 

kedjetillhörande hade här ett försprång då de hade väldigt avancerade hemsidor med all 

information den potentiella gästen kan behöva. Hemsidan är dessutom för alla hotell det bästa 

sättet att hävda sig. Där kan de lägga ut mycket information och inte minst beskriva vad som 

finns kring hotellet eftersom det verkar vara viktigt för den svenska privatgästen.  

 

Vi tror även på de olika systemen för medlemskap som hotell utvecklar och ofta finns att läsa 

om på deras hemsidor. Det är ett sätt för hotellen att binda gästerna till sig genom att erbjuda 

förmåner. Det skulle även underlätta för hotell som inte har något medlemsregister att se olika 

beteende- och behovsmönster i de olika målgrupperna och på ett bättre sätt kunna 

marknadsföra sig och anpassa sig. 

 

Verkligheten stämmer överens med teorierna som vi valt att använda i den bemärkelsen att, 

det inom vad vi kallar för svenska privatgäster, finns olika kundgrupper på marknaden vars 

beslut baseras på förhållandet mellan pris/kvalitet och låg-/hög involvering. Det visade även 

att det inte finns någon marknad för hotell som ligger i fältet låg involvering och pris. 

Samtidigt besökte vi aldrig ett sådant hotell för att få svar på den frågan. Vi såg inte heller 

några tendenser hos de medverkande hotellens gäster som pekar på att sådan efterfrågan finns. 

Vår undersökning är hursomhelst som vi tidigare nämnt inte tillräckligt täckande för att 

generella slutsatser ska kunna dras. Men läsaren kan få ett uppfattning av hur det ser ut. 
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7.2 Källkritik 

Kvalitet var det allra starkaste mervärdet men vi har inte lyckats få fram vad kvalitet innebär 

för gästerna. Det hade varit intressant att genom mer djupgående frågor ta reda på mer kring 

gästernas uppfattning av vad kvalitet är. Detsamma gäller det geografiska läget. 

Undersökningen har tydligt visat hur viktigt det geografiska läget är men vi har inte kunnat 

identifiera vad i hotellets omgivning som är grundläggande för att kunna avgöra om ett läge är 

bra eller dåligt. Vi tror att det mervärdet styrs av olika åldergrupper och intressen som 

gästerna kan tänkas ha. Samtidigt är det något som ett existerande hotell kan ha svårt att 

anpassa sig till.  

Det bästa för undersökningen hade varit om enkäterna haft öppna svar där gästerna själva 

kunde ange sina svar. Att våra svar varit givna innebär att vi kan ha missat relevant 

information som det inte funnits utrymme för. Men redan med givna svar har det varit svårt 

att motivera gästerna till att svara på våra frågor och därför såg vi det som ett alldeles för 

tidskrävande arbete.   

Evenemangen mening är att fylla hotellen på helgerna. Vi var där på en helg och gjorde 

undersökningen och ändå blev resultatet som det blev. Som vi tidigare nämnt kan vi inte veta 

om det var någon av dom som svarade på våra frågor som varit på något evenemang eftersom 

den frågan saknades i vårt formulär.   
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Bilaga 1  
 
Telefonintervju med Alexandra Rasch, marknadsekonom på SHR  
 

1. Hur ser det ut på marknaden i just Stockholm idag? Framtidsutsikter? 

2. Hur många hotell finns det i stockholm idag? 

3. Hur många är fristående respektive kedjetillhörande? 

4. Hur många kedjor finns det i Stockholm? Är det de 12 som presenteras i 

cirkeldiagrammet i rosa och blå färg  eller räknas även de frivilliga 

marknadsorganisationerna?  

5. Vilka drabbas värst av lågkonjunkturen? Är det de fristående hotellen eller kedjorna? 

Varför? 

6. Vad menas med frivillig marnadsorganisation? 

7. Hur många hotell har tillkommit under de senaste åren i Stockholm och hur många 

planeras inför de kommande åren? 

8. När det gäller kundgrupperna. I statistiken står det att affärsresenärerna står för 52 %, 

konferensgrupper för 7%, turistgrupper för 13% och fritidsgäster för 28%. Hur har det 

sett ut innan och kan man se några tendenser till en ökning/minskning i någon av 

grupperna? 

9. Hur stor del av privat och turistgästerna är Svenskar resp Utländska? 

10. Vad är det som påverkar Svenskarnas resande inom Sverige?  
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Bilaga 2 
 

Personlig intervju med representant från hotellen 

Allmänt 

1. Vilken position har ni i företaget? 

2. Vad ingår i era arbetsuppgifter? 

3. Berätta kort om hotellets bakgrund?  

 

Karaktärsdrag och differentiering 

4. Vilka egenskaper karakteriserar ert hotell? 

5. Vilka tjänster erbjuder ni förutom boende? 

6. Vilka tjänster tycker ni differentierar er?  

7. Vilken prisnivå ligger ni på?  

8. Vilken kvalitetsnivå ligger ni på?  

9. Vilken servicenivå ligger ni på?  

10. Hur familjevänligt är ert Hotell? Vilka av era tjänster kan locka familjer och par? 

11. Hur affärsvänligt är ert Hotell? Vilka av era tjänster kan locka affärsresenärer? 

12. Riktar ni er till några speciella kundgrupper? Om ja, hur? 

13. Erbjuder ni någon form av events/evenemang? Paket? 

14. Vilka samarbetspartners har ni?  

15. Väljer ni samarbetspartners med omsorg? T.ex. miljövänligt eller liknande? 

16. Genom vilka kanaler marknadsför ni er idag? Tv, radio, annonsering i tidning osv.? 

17. Vilket är budskapet ni vill förmedla i er marknadsföring?  

 

Personal 

18. Utbildar ni era anställda? Inom vad? 

19. Vilka egenskaper söker ni hos en anställd? 

20. Varför är det viktigt är för er att ha rätt personal? 

 

Värdeskapande 

21. Vad är värde för er?  

22. Hur skapar ni värde för kunden? 

 

Branschen idag 
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23. Hur ser ni på dagens konkurrenssituation, då statistik från SHR visar på låg 

beläggning på Stockholms hotell? 

24. Vilka faktorer tror ni kan ha bidragit till situationen?  

25. Vad tror ni är lösningen på problemet? 

26. Hur ser er beläggning ut? Har det drabbat er? 

 

För och nackdelar på marknaden 

27. Ser ni storleken på ert hotell som en fördel eller nackdel och isåfall varför? 

28. Vad finns det enligt er för för- och nackdelar med att vara ett fristående hotell framför 

ett kedjetillhörande? 

29. Hur ser ni på ert hotell i relation till andra på marknaden?  

 

Om gästerna 

30. Vad tror ni hotellgäster prioriterar vid val av hotell? 

31. Gör ni undersökningar över gästers vanor, hur de uppfattar ert hotell och vad de 

efterfrågar? 

32. Om ja, vidtar ni åtgärder när ni fått information som tyder på att förbättringar behövs? 

33. Kan ni ge något exempel på det?  
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Bilaga 3 
 
Gästenkät 
 

1. Besöker ni hotellet för första gången? 

 Ja Nej Stamkund 

2. Gästar ni hotellet med:  

Familj Par Vän/vännina  Ensam?  

3. Hur kom ni i kontakt med hotellet? (Fler alternativ får ringas in) 

Dagstidning Kvällstidning   Rese/turismtidning  

Genom tv Radio  Bekant  

Internet Hotellets Hemsida Telefonkatalogen  Annan: …… 

4. Har ni någon vän som besökt hotellet och som talat väl om det? 

Ja, talat väl Ja, men inte talat väl Nej, ingen vän som besökt 

5. Hur viktiga är dessa faktorer för er vid val av hotell? 

 helt oviktigt      ganska oviktigt     viktigt       väldigt viktigt           viktigast 

Pris                       

Kvalitet         

Bemötande/Bra Service         

Par/Familjevänligt        

Evenemang, teater, konsert        

Geografiskt läge        

Rum/standard        

Restaurang/Bar        

6. Vilken typ av hotell föredrar ni? 

Stort   Litet  oviktigt 

7. Vilken typ av hotell föredrar ni? 

Kedjetillhörande fristående  oviktigt  

8. Vad hade ni för förväntningar på hotellet? 

Inga låga medel höga väldigt höga 

9. Hur upplevde ni hotellvistelsen? 

väldigt dålig dålig bra väldigt bra över förväntan 

10. Vilka tjänster/produkter gav mest värde under vistelsen? 

                                                       Inget värde        lite värde           värdefullt       mycket värde     över förväntan 

Rummet/standard        

Restaurangen/Bar        

Bemötande/bra service        

Par-/familjevänligt        

Evenemang, teater, konsert         

Pris        

Geografiskt läge        

Kvalitet        

11. Planerar ni att göra ett återbesök? Ja Nej  Kanske 

12. Egen kommentar (om ni vill): ………………………………………………………………………… 


