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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för hur uppsatsens ämne valdes. Varefter problemformuleringen 

preciseras med syftet. Slutligen beskrivs hur resterande delar av uppsatsen disponeras. 

1.1 Introduktion 

Tanken bakom denna uppsats grundade sig i ett väl fungerande kontaktnät inom Scandic och 

intresse av marknadsföring och kundrelationer. Att studera hotellbranschen, en intressant och 

nödvändig del av tjänsteindustrin, är ett samtida och fängslande ämne. I dagens samhälle sker 

det många affärsresor. Behovet av goda övernattningsmöjligheter är därför stort, samtidigt 

som konkurrensen om kunderna är utbredd. Utifrån Scandic och kundrelationer avgränsades 

området till dess lojalitetsprogram. Scandic ingår i Hiltonkoncernen, som har ett 

lojalitetsprogram som heter Hilton HHonors. Detta fungerar som många andra 

lojalitetsprogram, att ju mer kunden köper av produkten desto fler förmåner får denne. 

Avsikten är att binda kunder till företaget1. Kunden har efter ett visst antal vistelser tjänat in 

en frinatt och kan därmed utnyttja den runt om i världen på hotell anslutna till Hilton 

HHonors (Scandic Online 2, 2005). 

1.2 Problembakgrund 

För ett företag kommer efterfrågan på dess produkter från två grupper, de nya kunderna och 

de gamla kunderna som gör återkommande köp. Traditionellt har marknadsföring riktats till 

att attrahera nya kunder och skapa transaktioner. Kostnaden att dra till sig dessa ökar dock 

kontinuerligt och det kostar fem gånger så mycket att attrahera en ny kund som att behålla en 

gammal. Således börjar företagen istället satsa på sina lönsamma gamla kunder och att bygga 

långsiktiga relationer med dem. På detta sätt skapar företaget en livslång kedja av 

återkommande köp, vilket ackumulerat blir mångdubbelt större än enstaka köptillfällen 

(Kotler 2002, s.12). Utöver att de lojala kunderna säkrar företagets överlevnad på grund av att 

de kontinuerligt återkommer under en längre tidsperiod, är de även mer lönsamma än andra 

kunder på kort sikt. Detta på grund av att de köper lite mer och kostar mindre att hantera 

(Holmberg 2004, ss. 2-3). 

                                                
1 Malin Åkerlund controller Scandic Malmen, intervju den 12 september 2005 
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Företaget vet att en liten del av kunderna står för en stor del av intäkterna. Närmare sagt 20 % 

av kunderna köper 80 % av total försäljning. Om företaget inte vet vilka kunderna är måste de 

använda massmarknadsföring istället för en riktad relationsmarknadsföring till dessa. Stora 

delar av marknadsföringsbudgeten är då ineffektivt använd (Elinder 1993, ss. 14-15). 

 

Relationsmarknadsföring är ett samspel med kända kunder som företaget behöver lära känna 

på djupet. För att företaget ska kunna behandla kunden individuellt behöver det bygga upp en 

databas över sina kunder och information om dem. Relationen mellan kund och företag ger en 

win – win situation, ju närmare den är desto bättre. Denna relation ger kunden tre fördelar; 

säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. Den säkerhet som skapas är att kunden kan 

lita på sin leverantör. De sociala fördelarna uppkommer genom igenkännande av personalen, 

de blir som bekanta. Då kunden får särskilda förmåner som extratjänster och specialpriser är 

denne en högt prioriterad kund (Grönroos 2002, ss. 43- 49). 

 

Relationsmarknadsföring har fem huvuduppgifter:  

- Bygga upp lojalitet 

- Utöka vinsterna från existerande kunder 

- Minska kostnader associerade med marknadsföring 

- Upprätthålla direkt kommunikation med kunden vilket leder till att företaget blir mer 

medveten om kundens behov 

- Förbättra företagets position inom marknadskanalen i förhållande till distributörer 

 

Dessa effekter av relationsmarknadsföring är inte teoretiska, utan förekommer i praktiken om 

förvekligandet av relationsmarknadsföringen är gjort på rätt sätt (Liebermann 1999, ss. 291-

297). 

 

Företag har tre syften med att ha lojalitetsprogram. Kundens trohet belönas och företagen kan 

därmed behålla kunden längre, vilket ger varaktiga vinster. Vidare kan företaget skapa en 

databas om sina kunder med varje individs preferenser. Ju mer fakta ett företag har på 

individnivå, desto mer personifierade erbjudanden kan företaget ge. Slutligen gäller att när en 

konkurrent erbjuder medlemskap tvingar det fram motsvarande system hos alla företag för att 

de ska kunna stanna på marknaden (Gummesson 1998, s. 119). 
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Flygbolagen i USA startade lojalitetsprogram av typen ”frequent flyers”. Dessa torde vara de 

mest tekniskt avancerade massmarknadsföringsförsöken till att skapa långvariga 

kundrelationer. Konceptet är att affärsresenärer får poäng på sitt resande, vilka de sedan kan 

använda som gratisresor privat. Att ha en skala, brons, silver, guld och platina, där företaget 

kan uppgradera kunden beroende på hur mycket poäng denne skaffar sig, är en utav de bästa 

strategierna till att skapa just långa relationer. Ju högre upp på skalan medlemmen kommer 

desto mer fördelaktiga erbjudanden (Gummesson 1998, s. 117). Detta använder sig även 

företag av i hotellbranschen, där uttrycket ibland benämns ”freequent sleepers”. Flertalet av 

hotellkedjorna i Norden har ett lojalitetsprogram med sådant koncept2. Lojalitetsskapande 

strategier förekommer numera i stort sett alla branscher för att öka det egna företagets 

kundlojalitet och därmed erhålla högre vinster. Inom branscher som riktar sina produkter till 

den enskilde konsumenten så är en populär strategi att skapa ett lojalitetsprogram.  

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt påverkar hotellbranschens lojalitetsprogram kundlojaliteten? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kundlojaliteten påverkas av lojalitetsprogrammet, 

Hilton HHonors. Detta med avsikten att studera kundlojalitet på tre Hiltonägda hotell i 

Stockholmsregionen.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen disponeras med nio kapitel enligt följande. I detta inledande kapitel redovisas om 

hur uppsatsämnet valdes, sedan preciseras problemformuleringen och uppsatsens syfte. 

Undersökningsmetodiken förklaras närmare i nästföljande kapitel. Inför undersökningen har 

en genomgång av relevant teori gjorts, en sammanställning av denna återfinns i teorikapitlet. I 

det kapitlet presenteras även den teoretiska syntesen och referensram som ligger till grund 

inför studien. Efter det kommer empirikapitlet där studiens resultat redogörs för. Sedan 

jämförs empirin med teorin i analyskapitlet. Resultatet av denna analys redovisas därefter kort 

och uppsatsens syfte besvaras. Vidare kommer kapitlet med författarnas slutsatser, där 

studiens problemformulering besvaras. Därefter kommer kapitlet kritisk granskning, där 

författarna diskuterar metodkritik och studiens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 

Slutligen finns ett kapitel med rekommendationer till vidare forskning. 

                                                
2 Exempel på hotellkedjor med lojalitetsprogram: Best Western, Choice Hotels, Elite Hotels, First Hotels, 
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2 Metod 
I metodavsnittet redovisas hur undersökningen genomfördes, vilka urval som gjordes och 

vilka data som insamlades.  

2.1 Fallstudie 

Undersökningen var en fallstudie av Hilton HHonors. Fallet valdes av bekvämlighet eftersom 

bra kontakter inom Scandic innebar att intervjuer lätt kunde genomföras. Fördelarna med en 

fallstudie är att den är lämplig till hanteringen av förhållanden och på djupet se samband på 

ett sätt som surveyundersökningar inte är (Denscombe 1998, ss. 44-53). I studien riktades 

uppmärksamheten på kundlojaliteten inom Hilton HHonors. 

 

Fallstudien är passande för simultan användning av olika forskningsmetoder. 

Metodtriangulering är att eftersträva då ingen enskild metod är perfekt. Detta kan öka 

kvaliteten i undersökningen (Denscombe 1998, s. 102). I denna studie har informationssök, 

litteraturstudier och ett flertal olika intervjuer utförts. 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ 

Undersökningen baserades på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att få både 

bredd och djup på data. Detta innebar att studien omfattade 125 kortare intervjuer och fyra 

utförligare intervjuer. Den kvalitativa metoden ger mer detaljerade och verklighetsförankrade 

resultat än den kvantitativa (Denscombe 1998, ss. 240-241). 

2.3 Data 

Datainsamlingen består av både primärdata och sekundärdata. I denna uppsats bestod 

primärdata av intervjuer med personal på Hiltons huvudkontor och på de utvalda hotellen 

samt hotellgäster. Sekundärdata är information som redan finns dokumenterat. Inför 

undersökningen gjordes en litteraturöversikt för att belysa ämnet. Därefter har även skriftliga 

källor använts till studien, dessa bestod främst av hemsidor på Internet angående Hilton 

HHonors. Att blanda olika sorters data bidrog till metodtrianguleringen i undersökningen. 

                                                                                                                                                   
Scandic Hotels samt Park Inn och Radisson SAS som tillsammans med andra ingår i goldpoints plus. 
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2.4 Urval 

Urvalsramen var ursprungligen hotell kopplade till Hilton HHonors i Norden och därefter 

begränsades den till Scandic i södra Stockholmsregionen. Denna begränsning gjordes som ett 

bekvämlighetsurval eftersom undersökningen var tidsbegränsad och ekonomiska resurser till 

att resa inte existerade (Denscombe 1998, s. 133). De tre lättast tillgängliga hotellen valdes. 

Dessa var Scandic Malmen, Scandic Kungens kurva och Scandic Södertälje, i den ordning 

som intervjuerna genomfördes.  

 

Personalen valdes ut med avseende på deras positioner inom Scandic och Hilton HHonors. 

Urvalet var således ett subjektivturval. Intervjuobjekten har valts ut för sina kunskaper om 

lojalitetsprogrammet och dess medlemmar. I ett subjektivturval är intervjuobjekten 

handplockade för att de kan ge innehållsrik och relevant information. En fördel är att de 

personer som är avgörande för studien kan intervjuas (Denscombe 1998, s. 23). På det viset 

valdes den Hilton HHonors ansvarige inom Norden, receptionister och respektive hotell- eller 

receptionschef ut.  

 

Gästundersökningen grundades på intervjuobjekt vilka befann sig på aktuella hotellen vid 

tidpunkten för intervjuerna. Ett tillfällighetsurval är när intervjuer sker med de ”första bästa” 

intervjuobjekt som finns tillhands (Denscombe 1998, ss. 24-25). I denna undersökning var 

tidsfaktorn avgörande samt att ingen tillgång på medlemsregister fanns för författarna. 

Urvalsstorleken blev ett resultat av att komma över minimumet trettio stycken (Denscombe 

1998, s. 34) utav nattens hotellgäster och en tidsfaktor för intervjutiden. Urvalsstorleken 

fördelade sig med 51, 37 respektive 30 gäster för de tre hotellen. 

2.5 Intervjuer 

I initialläget av denna studie gjordes en inledande intervju med en controller som författarna 

har bra kontakt med. Intervjun var helt ostrukturerad och hade som syfte att hitta ett 

lättillgängligt och passande uppsatsområde.  

 

I undersökningen gjordes en intervju med ansvarig för Hilton HHonors inom Norden. Jämte 

denna utfördes intervjuer på de tre Scandic hotellen. På två av hotellen intervjuades 

hotellchefen, och på ett hotell receptionschefen. Samtidigt intervjuades receptionspersonal 

och hotellgäster på samtliga hotell.  
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De typer av intervjuer som använts är strukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer består av ett frågeformulär som intervjuaren läser från med fasta 

frågor och svarsalternativ. Semistrukturerade intervjuer baseras på en lista med frågor som 

intervjuunderlag men ordningen på frågorna har ingen betydelse och respondenten kan svara 

fritt (Denscombe 1998, s. 134-135). Vi har använt strukturerad intervju till gäster och 

receptionspersonal samt semistrukturerad till den Hilton HHonors ansvarige i Norden, 

hotellchefer och receptionschefen. Intervjuunderlagen återfinns i Appendix nummer 1, 3, 5 

och 7. 

 

Kortintervjuerna till gästerna och receptionisterna utformades som luftiga ensidiga enkäter för 

att inte avskräcka respondenterna (Denscombe 1998, ss. 109-129). Fasta frågor valdes framför 

öppna frågor till gästerna, eftersom varje intervju hade en tidsbegränsning. Till 

receptionisterna ställdes lite mer öppna frågor, men det var korta svar som efterfrågades. Vid 

intervjutillfället läste intervjuaren frågan och fyllde själv in svaren som respondenten gav.  

3 Teori 
I teorikapitlet redogörs först för relevanta teorier som ligger till grund för uppsatsens 

teoretiska syntes och referensram. Slutligen beskrivs några tidigare undersökningar. 

3.1 Kundlojalitet 

En kund är lojal om denne tillfredsställer hela eller största delen av sin efterfråga hos företaget 

kontinuerligt över tiden. Konkurrenter väljs endast i situationer där hotellkedjan inte erbjuder 

sina tjänster på aktuell plats (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, s. 121). 

3.1.1 Kundtillfredsställelse 

Ett flertal studier visar klara samband mellan kundtillfredsställelse och lojalitet. Det finns en 

stor likgiltighetszon innan dess att en kund har en hög andel förnyade köp och talar gott om 

företaget. Därför behöver kunderna bli mycket nöjda för att få dem att göra upprepade köp 

(Grönroos 2002, ss. 144-145). I processen att uppnå kundlojalitet är interaktionen mellan 

leverantörens personal och kunden viktigt. Det finns tre faktorer som kundtillfredsställelse 

baseras på; kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakat, tillmötesgående av kundens 

begäran om specialbehandling samt ”det lilla extra". Den första faktorn kreativ reaktion på fel 

som leverantören själv orsakar, klagomålshantering, handlar om ursäkter samt varierande 

kompensationer. Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling är en annan 



 9

viktig del som kan handla om att skräddarsy produkter till kunden behov, problemhantering i 

fall där kunden själv är orsaken eller att ge individuell specialbehandling som exempelvis 

förtur vid väntelista. Slutligen är ”det lilla extra" en viktig komponent i att uppnå 

kundtillfredsställelse och handlar om att överträffa kundens förväntningar, exempelvis genom 

uppföljning av gjorda köp eller någonting kunden inte trodde tillhörde avtalet. En annan 

central aspekt utöver dessa i kundtillfredsställelseskapande interaktion är själva personalen. 

Personalen bör visa att den bryr sig, uppträder artigt och är sympatisk. Dessa egenskaper skall 

dock inte uppfattas som mekaniska eller påklistrade för att uppnå den positiva effekt som var 

tilltänkt (Söderlund 2001, ss. 115-118). 

3.1.2 Ekonomiska vinster av kundlojalitet 

De ekonomiska vinsterna av kundlojalitet är påtagliga och i många branscher förklarar 

lojaliteten skillnaderna i lönsamhet bland konkurrenter. Bättre ekonomi betyder att företaget 

kan betala sina anställda mer, vilket höjer moralen och engagemangen hos dessa. Samtidigt 

stannar de anställda hos företaget längre, vilket ökar deras produktivitet och ger lägre 

träningskostnader för företaget. De anställdas arbetstillfredsställelse kombinerad med deras 

kunskaper och erfarenhet leder till bättre service till kunder och gör att dessa är mer benägna 

att stanna lojala till företaget. När de bästa kunderna och anställda blir en del av det 

lojalitetsbaserade systemet så får konkurrenterna klara sig med de mindre efterfrågade 

kunderna och mindre duktiga anställda (Reichheld 1993, ss. 64-73). 

3.1.3 Kundinriktning  

Framgång beror på att kunderna stannar hos företaget en lång tid. Dock är inte alla kunder 

jämlika. Företag bör rikta sig på de rätta kunderna, vilka inte nödvändigtvis är de som är 

lättast att attrahera eller ger mest vinst till att börja med men är de som troligen kommer att 

göra affärer med företaget på lång sikt. Att hitta lojala kunder kräver att företaget tar tid på sig 

att tänka ut vilka typer av kunder företaget kan leverera högsta värde till. Om analysen görs på 

rätt sätt så blir kundsegmentet ganska homogent, vilket höjer lönsamheten i att tillfredsställa 

segmentet. När företaget vet vilka sorters kunder som troligen blir lojala vet det också vilka 

som inte blir det. Företag kan då rikta sina resurser på den förstnämnda gruppen och undvika 

de sistnämnda. Företaget inför då åtgärder som gör att det behåller de lojala kunderna. Detta 

betyder ofta att företaget lanserar nya produkter och tjänster för att möta kundernas 

föränderliga behov (Reichheld 1993, ss. 64-73). 
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3.1.3.1 Kostnaden av att förlora en kund 

Kundavhopp har en stor inverkan på lönsamheten. När ett kundförhållande till ett företag blir 

längre och längre så stiger vinsterna. Företag kan öka vinsterna med nästan 100 % om de 

behåller bara 5 % mer av sina kunder. Därför är kundavhopp en noggrann indikator på vilket 

håll vinsterna rör sig. Avhoppen påvisar också faktorer som gör att kunderna lämnar företaget. 

Genom att samla information om orsaker från avhoppande kunder kan företag utskilja 

svagheter och åtgärda dessa innan vinsterna försvinner. Analys av avhopp påvisar hur företag 

kan nå kontinuerlig förbättring (Reichheld & Sasser 1990, ss. 105-111). 

 

Om företag skulle veta hur mycket det kostar att förlora en kund skulle de kunna göra 

noggranna utvärderingar angående investeringar med syfte att behålla kunder. Dagens 

ekonomiska system klarar inte att fånga värdet av en lojal kund. Behandlad på rätt sätt 

genererar kunder större och större vinster varje år de stannar som kund för företaget. När en 

kund hoppar av så tar denne hela sin vinstskapande potential med sig. Kontinuerlig förbättring 

i servicekvalitet är inte en kostnad, utan en investering i en kund som genererar mer vinst än 

marginalen i ett engångsköp gör (Reichheld & Sasser 1990, ss. 105-111). 

3.1.4 Kunders lojalitet 

Egenskaper som kunder har som kan påverka lojalitet har varit svårt för forskare att påvisa. 

Ett fåtal studier har verifierat att ålder, utbildning och inkomst förklarar en liten del. Ålder kan 

snarast bero på att kunden hunnit hitta ett passande företag eftersom kunden blivit äldre och 

hunnit utvärdera alternativen. Lojalitet kan också vara en generationsfråga, att äldre personer 

är mer lojala. Emot detta är de studier vars resultat visar att pensionärer är så kallade 

russinplockare, de handlar de varor de vill ha i den butik som har det billigaste priset på 

respektive vara. Utbildningens längd påverkar personers potential till att utvärdera 

alternativen. Inkomstfaktorn har ett negativt samband då höginkomsttagare handlar mer och i 

fler butiker. Personlighetsfaktorer har varit lättare att påvisa. Kunder som söker trygghet är 

mer lojala än de som tycker om att variera sig. Även kundens intresse för att handla påverkar 

lojaliteten. Ju större intresse desto mindre lojala, om de dessutom planerar köp och jämför 

alternativ så är de ännu mindre lojala. (Holmberg 2004, ss. 36-38). 
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En del studier av kunders upplevelse av butiker och varumärken har nått längre. Dessa studier 

har hittat följande attitydfaktorer som skapar lojalitet. Kundens preferenser ligger nära dennes 

attityd, ju mer en kund föredrar ett företag desto större chans till att vara lojal. En annan faktor 

är tillfredställelse, ju nöjdare kund desto större lojalitet. Vidare påverkar hur pass väl 

relationen mellan säljaren och kunden samt även den mellan lojalitetsobjektet och kunden 

fungerar. Exempelvis kan varumärken skapa stark lojalitet. Bra relationer med stort förtroende 

i grunden är ytterligare en faktor. Kunder som känner att de har förtroende har större lojalitet. 

Ett annat skäl till lojalitet kan vara identifikation med ett varumärke eller ett företag. 

Engagemang i varumärket eller företaget påverkas av hur viktigt det är för kunden. Slutligen 

är bindning eller förpliktelse till en handling en lojalitetsskapande faktor. Handlingen blir 

mindre ombytlig, kunder med stark bindning till ett företag tenderar också att vara starkt 

lojala (Holmberg 2004, ss. 39-42). 

3.1.4.1 Mått på kundlojalitet 

Konsumenters handlingar betraktas som mått på lojalitet.  

− Besöksfrekvens, Mäter butikslojalitet. 

− Återköpsfrekvens, Det vanligaste måttet är det relativa, främst jämfört med andra 

konkurrerande varumärken. 

− Hur mycket kunden spenderar på varumärket eller hos företaget, Relativt i 

förhållande till andel av hushållskassan. 

− Antal företag, Som kunden växlar emellan. 

− Andra som kunden överväger att göra köp hos. 

− Aktiv eller passiv, Gör kunden något för varumärket? Exempelvis rekommenderar till 

vänner eller köper aktier. 

− Vana, Utvärderar kunden sina alternativ väl, lite eller inte alls? 

− Minska risken, Kunden hittar en bra lösning och fortsätter med den då vet denne vad 

han får. 

− Taktiska skäl, Är lojal kund för att exempelvis behålla litet lokalt företag  

Det finns även omgivningsfaktorer som påverkar lojalitet. Närhet är en omgivningsfaktor som 

kan delas in i fysisk närhet och upplevd närhet, som till exempel avstånd, restid, attityd, 

rörlighet. Sedan kan oförutsedda händelser skapa en korttids förändring i lojaliteten eller så 

kan permanenta förändringar ske, exempelvis att kunden flyttar. Slutligen kan konkurrenters 

marknadsföring med specialerbjudanden påverka kunden att lämna företaget (Holmberg 2004, 

ss. 43- 46). 
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3.2 Lojalitetsprogram 
Ett lojalitetsprogram är en formaliserad sammanslutning av kunder vilka uppfyller bestämda 

kriterier som företaget ställt upp. Dessa utför även någon form av prestation för sitt 

medlemskap och som belöning för detta erhåller förmåner som bara är tillgängliga för 

lojalitetsprogrammets medlemmar (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, s. 130).  

 

Lojalitetsprogram är ett effektivt verktyg inom relationsmarknadsföringens ramverk. Ett 

lojalitetsprogram har potential till att behålla och underhålla en långtidsinteraktion med 

kunderna. Denna interaktion förväntas leda till högre chans att kunden stannar kvar. Effektiv 

interaktion mellan företag och kunder består av tre delar: motivation, köpeshandling samt att 

kunden stannar kvar hos företaget (Liebermann 1999, ss. 291-297). 

 

Ett lojalitetsprograms målsättningar är främst att behålla och utveckla aktuella kunder, så att 

de köper mer frekvent och mer vid varje tillfälle samt förblir kunder längre (Elinder1993, ss. 

18-19). För att bevara kunden bör företaget ha en strategi som innefattar moment där man 

mäter kundbevarandet, intervjuar före detta kunder, analyserar och grupperar klagomål samt 

identifierar kostnader som uppstår när kunden eventuellt byter företag (Hörnfeldt & Lundberg 

2000, s.17). En ytterligare målsättning för lojalitetsprogram är att vara ett system som 

fortlöpande informerar kunderna om förmånerna och hur de når upp till dessa. 

Lojalitetsprogram är ett verktyg för att formalisera och utveckla företagets relationer med dess 

mest betydelsefulla kunder. Kunderna är ofta positiva till att bli stamkunder om företaget 

erbjuder just dessa exklusiva fördelar. Kunden förblir stamkund så länge som fördelarna är 

större än alternativkostnaden (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, ss. 129-130). 

3.2.1 Lojalitetsprogrammets funktion 

En struktur över hur ett lojalitetsprogram skapar lojala och lönsamma kunder visas i Figur 2 

nedan. 
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Figur 2: Lojalitetsprogrammets funktion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, s. 135 

 

Medlemskapskriterierna bör utgå från målen som företaget satt och skapa en 

självsegmentering bland kunderna. De lojala går med i programmet och övriga väljer att stå 

utanför. Ett aktivt medlemskap skapar förutsättningar för att ta del utav förmånerna som kan 

vara antingen monetära, värdeskapande eller både och. Förmånerna skapar även 

utträdeshinder när de överstiger byteskostnaderna. Om dessa hinder baseras till stor del på 

värdetillägg som belönar varaktigt och aktivt medlemskap så finns bra förutsättningar för 

starka relationer. Monetära förmåner skapar dock inga utträdeshinder (Blomqvist, Dahl & 

Haeger 2004, s. 135). 

3.2.1.1 Inträdesbarriärer 

Inträdesbarriärerna består av motprestationer från kunden för att få ha medlemskap. Dessa är 

att denne lägger stora delar av sina köp hos företaget (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, s. 

133). 

 

Det finns två sorters lojalitetsprogram; begränsade och öppna. Begränsade har 

medlemsavgifter och ansökningsformulär med bestämda kriterier som måste vara uppfyllda 

för ett medlemskap. Öppna lojalitetsprogram har inga inträdeskriterier, vilket gör det lätt för 
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vem som helst att vara med (Butscher 2002, ss. 6-7). Det är viktigt att hålla 

inträdesbarriärerna låga för att kunna fånga upp stora delar av den potentiella kundkretsen. Då 

är det en fördel att ha olika grader i lojalitetsprogrammet där förmånerna ökar med lojaliteten 

(Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, s. 136). 

 

Om inträdesbarriärerna i ett lojalitetsprogram är för låga och det existerar liknande program 

hos konkurrenterna blir resultaten inte per automatik högre. Istället kan kunderna växla 

mellan programmen enligt eget tycke. En annan negativ aspekt är att lojalitetsprogram drar till 

sig kunder som redan var lojala och företaget ger då bort onödiga belöningar (Söderlund 

2001, ss. 129-137). 

3.2.1.2 Förmåner 

Det finns olika sorters belöningar som erbjuds och dessa varierar från kontant, gratis 

produkter/tjänster från företaget, till gratis produkter/tjänster från utomstående företag i andra 

branscher. Dessa belöningsformer kan vidare indelas enligt värdet som kunden får och den 

egentliga kostnaden för företaget. Kontantbelöningar har hög kostnad per enhet på grund av 

att vinsten för kunden är lika stor som kostnaden för företaget. Varor och tjänster däremot kan 

ofta vara billiga för företaget då till exempel hotellen ofta har ledig extra kapacitet och en 

frinatt därför inte belastar systemet nämnvärt (Kim, Shi & Srinivasan 2001, ss. 99-120).  

 

Förmåner handlar om både ekonomiska och psykologiska aspekter. Lägre pris gör kunden 

nöjdare men samtidigt kan kunden komma att uppfatta den som en eftergift från företaget och 

vilja betala tillbaka genom fortsatta inköp. I och med poängsamlandet i ett lojalitetsprogram 

ses den framtida fördelen som en sorts värde som kunden inte vill förlora efter att denne tjänat 

in de initiala poängen och därför fortsätter med inköpen (Söderlund 2001, ss. 129-137). 

 

Det bästa sättet att skapa långsiktiga kundrelationer är inte att ge rabatter. Det gäller att skapa 

förhållanden som baseras på känslor, partnerskap och tillförlit. Företagen bör lägga fokus på 

service, special behandlingar och andra emotionella förmåner. Det är dessa förmåner som får 

en kund att förbli lojal (Butscher 2002, s. 3). Att utöka de emotionella förmånerna med 

rabatter kan ge ett ökat värde på programmet men företaget bör låta kunderna tjäna till sig 

rabatterna (Butscher 2002, s. 8). Förmåner ett lojalitetsprogram kan ha är information om 

nyheter och aktiviteter, erbjudanden anpassade efter olika bonusnivåer samt 

specialinbjudningar till olika evenemang (Elinder 1993, s. 49). Speciella medlemsförmåner 
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gör att medlemmarna känner att de får mervärde som icke-medlemmar inte får. Extra 

värdefulla medlemmar bör få tillträde till VIP behandling, extra service samt mervärde 

associerad med att tillhöra själva programmet utöver de regelrätta medlemsförmånerna 

(Liebermann 1999, ss. 291-297). 

 

Det är förmånerna som differentierar företaget från konkurrenterna. De bör vara svåra att 

kopiera. Det finns olika typer av lojalitetsprogram, två av dessa är de som erbjuder mervärde 

genom bättre service och de som erbjuder kvantitetsrabatt. Majoriteten av 

lojalitetsprogrammen använder sig av en kombination av de två. Kvantitetsrabatten lockar till 

sig nya kunder vilket är bra, men det är också lätt för konkurrenter att kopiera denna och det 

ger negativa effekter. I flygbranschen har bolagen liknande koncept vilket har lett till ett 

priskrig som eliminerar vinsterna. När ett lojalitetsprogram väl startat är det i stort sett 

omöjligt att avsluta, flygbolagen har därmed satt sig själva i en olönsam situation. 

Lojalitetsprogram har en ny trend att företag går samman utöver branschgränser för att öka 

fördelarna till kunderna (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, ss. 130-136).  

 

Ett företag bör utgå från sina egna produkter när det erbjuder förmåner, sedan kan det skaffa 

sig samarbetspartners för att variera förmånerna (Butscher 2002, s. 7). Endast ekonomiska 

förmåner fungerar inte för exempelvis lojalitetsprogram för hotell. De erbjuder alla samma 

förmåner så att efter en intjänad frinatt kan kunden börja samla poäng hos nästa kedja. Därför 

gäller det att med emotionella förmåner binda kunden till sig (Butscher 2002, s. 56). Företaget 

kan dela in kunderna i olika kategorier med de viktigaste kunderna högst upp och sedan 

fallande. Ju högre upp desto bättre förmåner. Många företag kategoriserar enligt blue, silver, 

guld och platina (Butscher 2002, ss. 6, 46). 

 

Att ge kunderna rabatter är att ge bort en del av företagets vinst. Det enda sättet att 

kompensera för vinstförlusten är att öka försäljningen. Om företaget bara ger rabatter så kan 

personer som jagar erbjudanden utnyttja rabatten utan att det tillför lojalitet. Vill företaget 

skapa lojalitet bör det använda sig utav en prisstrategi som ger förtjänad rabatt. Kunden får 

först själv tjäna ihop till en viss nivå och får först då utlovad rabatt, en situation som både 

företaget och kunden vinner på (Butscher 2002, ss. 86-87). 
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Lojalitetsprogram med stämpelkort med konceptet ”elfte köpet gratis” har flera fördelar, de är 

enkla att använda, kräver ingen teknik, de är lättbegripliga, behöver ingen handläggningstid 

samt att kunden själv ansvarar för insamlandet av bonusen. Nackdelen är att ett register 

saknas och företaget saknar möjlighet till kommunikation (Elinder 1993, ss. 24-25). 

3.2.1.3 Utträdeshinder  

Ett av huvudsyftena med lojalitetsprogram är att skapa en kostnad för kunder som tänker byta 

företag, vilket gör att steget till byte blir högre. Samtidigt minskar förekomsten av 

lojalitetsprogram konkurrens med prissättning för att kostnaden att attrahera ett annat företags 

nuvarande kunder blir högre. Jämviktspriserna stiger eftersom företag har mindre att vinna 

genom att sänka sina priser. Vidare vill inte kunderna gärna gå miste om potentiella 

belöningar och därför är viljan att byta företag liten. Detta medför att ett företag med större 

marknadsandel kan höja sina priser (Kim, Shi & Srinivasan 2001, ss. 99-120). Varaktigt och 

aktivt medlemskap bör belönas med förmåner så att utträdeshinder skapas i form av 

byteskostnader (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004, ss. 130-136). 

 

När väl ett företag har utvecklat en byteskostnad för sina kunder befäster den kundbasen och 

möjliggör prishöjningar i framtiden. Därför skulle efterföljande försök att anfalla en 

konkurrents lojala segment genom prissänkningar orsaka onödig subventionering av de egna 

lojala kunderna. I praktiken blir därför effekten att byteskostnader minskar konkurrensen om 

nya kunder (Kim, Shi & Srinivasan 2001, ss. 99-120). 

3.2.2 Målgrupp 

Ett lojalitetsprograms primära målgrupp är företagets viktigaste kunder. Dessa är viktiga för 

företagets fortlevnad och därför ska lojalitetsprogrammet utvecklas efter dessa. Företaget ska 

dock inte exkludera små kunder och potentiella kunder då de kommer även de vilja nyttja 

förmånerna och därmed bidra till företagets lönsamhet (Butscher 2002, ss. 6, 46).  

3.2.3 Kommunikation 

3.2.3.1 Kanaler 

Effektiva kommunikationskanaler och regelbunden kontakt med kunderna upprätthåller 

relationen till dessa (Liebermann 1999, ss. 291-297). Det finns många sätt för ett 

lojalitetsprogram att kommunicera med sina medlemmar, till exempel medlemstidning, 

nyhetsbrev, klubbsäljställe, e-post, personliga brev, hemsidor, hotline, möten och evenemang. 
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Även internkommunikation med de anställda är viktig (Butscher 2002, ss. 9, 103). Men ett 

företag får begränsa antalet kontakter med medlemmen annars kan kommunikationsförsöken 

misslyckas för att denne blir irriterad och negativt inställd (Butscher 2002, s. 129). Om hela 

organisationen är involverad i lojalitetsprogrammet så kan det bli en succé. Därför måste alla 

anställda som har kundkontakt förstå vikten av lojalitetsprogrammet och sin egen roll i detta 

(Butscher 2002, s. 9).  

3.2.3.2 Mål  

Målen med kommunikation är;  

- ge information om lojalitetsprogrammets förmåner 

- ge information om aktuella lojalitetsprogrammets aktiviteter 

- ge information om evenemang and produkterbjudanden 

- skapa en koppling till produkter som lojalitetsprogrammet marknadsför 

- informera om sådant som medlemmar generellt har intresse av 

- uppmuntra kunder att kontakta lojalitetsprogrammets service center 

- uppmuntra till ökning i köp- och återköpsvolym  

- stötta andra mål inom lojalitetsprogrammet 

(Butscher 2002, s. 102) 

3.2.3.3 Personalen och kundbemötande 

Lojalitetsprogram med strategisk förankring har en självklar del i företaget och kunderna 

påminns hela tiden om förmånerna som den ger upphov till. Personalen har en viktig del i 

kontaktkedjan när de frågar efter medlemskort vid köp (Elinder 1993, s. 34). Ett 

lojalitetsprogram fungerar bara om alla anställda i företaget stödjer det och dess koncept. Alla 

med kundkontakt ska vara insatta i programmet och bidra till att skapa lojala kunder. Därför 

bör personal med kundkontakt få information och utbildning om programmet från början 

(Butscher 2002, s. 109). 

 

Kunden måste behandlas väl och behöver få ”det lilla extra” som får denne att känna sig 

speciell. Det finns inget utrymme för dålig behandling. Om programmet inte ger reellt värde 

kan kunden lika gärna vara utan (Butscher 2002, s. 31). 

3.2.3.4 Databas 

Många företag har en databas full med fakta men använder den inte till en personifierad 

kommunikation: 
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Take the hotel industry as an example. Many ‘frequent sleeper’ 

programmes have celebrated their tenth anniversary, and an 

unbelievable mass of data has been collected so far. But hardly any of 

it is being used for customized service offers, individual booking 

profiles or similar activities. Or have you ever made a reservation and 

the hotel automatically gave you your preferred type of room (non-

smoking, not next to the elevator or ice machine, on one of the higher 

floors – basically, the one you had on the last ten stays), had fresh fruit 

ready (that you ordered the last ten times) and remembered your 

preferred newspaper in the morning? 

(Butscher 2002, s. 40) 

 

En databas bör inte endast innehålla demografisk data om individen utan även demografisk 

och ekonomisk data om hela hushållet. Även när, var, vad och hur ofta kunden köper bör 

finnas med. Vilken inköpsmotivering behöver kunden och varför använder denne inte vissa 

produkter eller märken? Vilken hemelektronik har kunden tillgång till? I databasen bör även 

kontakttillfällen mellan kund och företag finnas. Hur ofta och vilka förmåner kunden har 

utnyttjat. En detaljerad överblick av hur ofta kunden mottagit och agerat på 

specialerbjudanden (Butscher 2002, ss. 130-131). För att skapa ett optimalt lojalitetsprogram 

bör företaget samla in information om kundens beteende (Elinder 1993, ss. 26-29). 
 

Klokt använt är databasen ett strategiskt vapen. Lojalitetsprogrammets användningsområden: 

- Att lära sig mer om vem kunden är  

- Analys av kundens köpbeteenden 

- Identifikation och beskrivning av olika kundsegment 

- Identifiera dold efterfrågan 

- Utskick av information och erbjudanden. 

- Efterköpsservice  

- Identifiera behov av nya produkter 

- Identifiera nya marknader och nischer 

- Förse andra avdelningar på företaget med information eller uppgifter och bistå dem i 

projekt 

(Butscher 2002, s. 132) 
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3.2.4 Hotellbranschen 

Kunderna har vant sig och börjat förvänta sig lojalitetsprogram i hotellbranschen. Dessa 

program blir en starkare påverkningsfaktor och undersökningar om vad som orsakar en kunds 

köpbeslut visar att lojalitetsprogram hamnar på tredje plats, efter faktorer som bra lokalisering 

och märkesfamiljaritet. Investering på ett lojalitetsprogram kan vara en lönsam affär. Kunder 

som blir medlemmar kan i vissa fall öka sin besöksfrekvens avsevärt. Det företaget bör fråga 

sig i sammanhanget är om lojalitetsprogrammet driver verksamhetsnivåer uppåt eller om den 

kannibaliserar befintliga intäkter (Gunter 2005, s. 22).  

 

I hotellbranschen har lojalitetsprogram blivit en nödvändighet ur konkurrenssynpunkt men är 

även ett av de mest kostnadseffektiva sätt hotellkedjorna kan få nya kunder med, få gamla att 

stanna samt bygga upp en konkurrenskraftig marknadsandel. Med alla dessa lojalitetsprogram 

är differentiering en viktig faktor i att stanna ett steg framför konkurrenterna. Valfrihet och 

flexibilitet är i dagsläget på frammarsch när aktörer försöker förbättra sina program. Mer 

personliga upplevelser är också aktuellt. Ett sätt att öka detta är genom att höja 

belöningsmöjligheterna via partners utanför hotellverksamheten. Att göra kontakten med 

hotellen så lätt som möjligt genom personlig information som underlättar reservation är 

viktigt. Detta gäller även kontakten med kundservice. Dock kan det ibland vara krävande att 

få kunder att dela deras personliga information fast det är till deras egen nytta. Att lyssna på 

kundernas önskemål, utvärdera dessa och därefter förbättra programmet är ett bra sätt att nå 

framgång (Gunter 2005, s. 22). 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Fallstudie av kundlojalitet på hotell i Stockholm 

En tidigare undersökning som gjorts är en fallstudie av Nordic Light Hotel i Stockholm. 

Undersökningen är även den inriktad på kundlojalitet. Det som undersöks är hur Nordic Light 

Hotel arbetar med kundlojalitet eftersom det till skillnad från andra hotellkedjor inte har ett 

lojalitetsprogram. I undersökningen framkom fem kriterier som framförallt påverkar 

lojaliteten och graden av lojalitet hos företagskunder. Dessa är: klagomålshantering, 

företagets tillförlitlighet, extern serviceleverans med priset som en delfaktor, individualisering 

av kunden och kundförmåner. Både ur företagets perspektiv och ur kundperspektiv så är 

arbetet med de fem kriterierna godkänt. Eftersom Nordic Light Hotel inte har ett 

lojalitetsprogram så finns brister gentemot den använda teorin. (Kaliff & Nogoki 2003, s. 25) 
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3.3.2 Studie om kundklubbars arbete med kundrelationer 

En annan tidigare studie har undersökt hur företag genom lojalitetsprogram arbetar med att 

bevara och underhålla kundrelationer med kunddatabaser som ett verktyg. Databaser 

möjliggör att specialanpassad information kan riktas till specifika grupper. En viktig fördel 

som företaget får av detta är att marknadsföringen kan inriktas på kunder som är särskild 

mottagliga för företagets erbjudanden och vars preferenser det känner mer och mer när tiden 

går (Hörnfeldt & Lundberg 2000, s. 4) 

 

Att förstå kunden är en viktig del i processen att bevara denne som kund i det långa 

perspektivet. Författarna lyfter fram tre punkter som företaget bör samla information om: 

- Vad kunden värderar i dagsläget 

- Kundtillfredsställelsen med hänsyn till företagets möjlighet att leverera den 

- Hur kundens iakttagelseförmåga av värdet förändras med tiden 

(Hörnfeldt & Lundberg 2000, s. 15) 

 

För att bevara kunden bör företaget ha en strategi som innefattar moment där det mäter 

kundbevarandet, intervjuar före detta kunder, analyserar och grupperar klagomål samt 

identifierar kostnader som uppstår när kunden eventuellt byter företag (Hörnfeldt & Lundberg 

2000, s. 17).  

 

Studien kom fram till att kundrelationen är av yttersta vikt och underhålls av kunddagar och 

kundkvällar i form av att de sociala banden stärks. Företaget ska även upprätthålla varaktig 

kontakt med kunden via olika kommunikationskanaler, varierande från personliga 

meddelanden vid passande tillfällen eller evenemang, okomplicerad hantering av klagomål till 

lojalitetsprogramsrelaterade aktiviteter och information. I samband med detta är det viktigt att 

ha kontinuerlig utbildning och information till de anställda så att lojalitetsprogram fungerar 

som det bör. Vidare ska företaget följa upp relationerna och kundernas åsikter då det finns ett 

samband mellan kundtillfredsställelse och ökad kundlojalitet. En möjlig metod till detta är att 

försöka se sakerna ur kundens perspektiv och agera enligt detta. Slutligen är individualisering 

av kunden en viktig del i det hela (Hörnfeldt & Lundberg 2000, s. 40). 
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3.4 Teoretisk syntes 

Ur avsnittet Teorier och modeller fås viktiga faktorer som används för att besvara uppsatsens 

problemformulering: På vilket sätt påverkar hotellbranschens lojalitetsprogram 

kundlojaliteten? 

Faktorerna inom lojalitetsprogram som påverkar kundlojaliteten är: 

- Kundtillfredsställelse 

- Segmentering efter målgrupp 

- Kommunikationen 

- Förmånerna 

Att skapa kundlojalitet genom lojalitetsprogram görs med hjälp av ovanstående faktorer. 

Mycket tillfredställda kunder är mer lojala än mindre nöjda kunder. Först när kunder är nöjda 

med företaget öppnas möjligheten till att de stannar kvar trots andra lockande erbjudanden. 

Om företaget lyckas segmentera rätt kan det, med för målgrupperna skräddarsydda förmåner, 

skapa mer lojalitet hos kunderna. Kommunikationen från lojalitetsprogrammet till 

medlemmarna är väsentligt för kundlojalitetsgraden. Ju mer innehållsrik, personifierad samt 

värdefull information medlemmen får desto mer lojal blir denne. Ett lojalitetsprograms 

förmåner är det som lockar till sig kunderna och sedan får dem att förbli medlemmar. De 

monetära förmånerna ger incitament för kunden att bli medlem och de emotionella värden 

som lojalitetsprogrammet tillför skapar utträdeshinder. Ju bättre individanpassade förmåner 

medlemmen får desto mer lojal blir denne. Är förmånerna graderade, så att en mer lojal 

medlem får bättre förmåner, finns motivationen till ökad lojalitet. 

3.5 Referensram 

I referensramen presenteras de variabler som ingår i studien. Valet av dessa är baserat på 

relevans och användbarhet med ändamål att besvara uppsatsens syfte; att undersöka hur 

kundlojaliteten påverkas av lojalitetsprogrammet, Hilton HHonors. Detta med avsikten att 

studera kundlojalitet på tre Hiltonägda hotell i Stockholmsregionen.  

3.5.1 Undersökning av lojalitetsprogrammet 

I den teoretiska syntesen presenterades de faktorer som ligger till grund för de oberoende 

variabler som använts i studien för att mäta förutsättningar för kundlojalitet inom 

lojalitetsprogrammet, det vill säga studiens beroende variabel. 
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Inom kundtillfredsställelse är följande variabler lojalitetsskapande; 

- Klagomålshantering  

- ”Service minded” personal  

- Analys av avhoppande kunder  

 

Klagomålshantering kan om rätt använt skapa mycket nöjda medlemmar. Vilket skapar 

potential till lojalitetsökning. Personalen är en viktig länk i att skapa tillfredsställda kunder. 

Den bör visa att den bryr sig, uppträda artigt och vara sympatisk. Ju bättre service kunderna 

får desto mer lojala. Om företaget analyserar sitt bortfall av medlemmar kan det ta lärdom av 

informationen för att öka kundlojaliteten. 

 

När företaget segmenterar efter sina målgrupper genererar det lojalitet. Genom sitt val av 

kundinriktning kan de rätta kunderna fastställas. Dessa är mest troliga att över tiden förbli 

lojala.  

 

Kommunikationen är en viktig del i att bibehålla medlemmarnas aktivitet och stärka värdet 

som lojalitetsprogrammet ger. Inom kommunikationen är följande variabler relevanta; 

- Fortlöpande information 

- Kommunikationskanaler 

- Uppmuntran till köp  

 

Att fortlöpande informera medlemmarna om förmånerna, och hur de når upp till dessa, 

påminner dem om företaget. Informationen kan innefatta lojalitetsprogrammets förmåner, 

aktuella aktiviteter, evenemang och produkterbjudanden. Kontinuerlig information ökar 

medlemmens medvetande om företaget och, om skött rätt, även lojaliteten. Det är 

regelbundenheten i kontakten med medlemmarna som upprätthåller relationen. Ett 

lojalitetsprogram har många möjliga kommunikationskanaler och om det använder ett brett 

spektra av dem finns goda möjligheter att öka lojaliteten. I sin kommunikation med 

medlemmarna har företaget bra tillfällen att genera en ökning i köp- och återköpsvolym. 

 

Förmånerna som lojalitetsprogrammet erbjuder är en viktig del i den lojalitetsskapande 

processen. Det finns två sorters förmåner; 

- Monetära förmåner 

- Värdeskapande förmåner 
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Förmåner kan vara antingen monetära, värdeskapande eller både och. De monetära 

förmånerna är det som främst skapar medlemmar. Med tiden är det de värdeskapande 

förmånerna som skapar utträdeshinder från lojalitetsprogrammet. 

 

Variablerna ovan utgör underlaget till de intervjuer som gjorts med personal inom Hilton 

HHonors och Scandic. 

3.5.2 Undersökning av kundlojaliteten 

De oberoende variabler, som låg till grund för att undersöka den beroende variabeln 

kundlojalitet, var de ur teorin som författarna upplevde relevanta för studien; 

− Besöksfrekvens 

− Återköpsfrekvens 

− Antal företag som kunden växlar emellan 

− Andra som kunden överväger att göra köp hos 

− Rekommenderar kunden företaget  

− Köper av vana från företaget  

− Kunden köper där denne vet vad denne får 

 

För att se vilken faktor som var viktigast i processen att välja hotell lades variabeln motiv till 

hotellval till ovanstående variabler. 

4 Empiri 
I empirikapitlet beskrivs studiens undersökningsobjekt, först fallet Hilton HHonors sedan de 

tre hotellen. Efter det presenteras två sammanställningar av studiens intervjuer. En för 

personalintervjuer och en för gästintervjuer. 

4.1 Beskrivning av undersökningsobjekt 

4.1.1 Hilton HHonors 

Lojalitetsprogrammet Hilton HHonors är knutet till ett världsomspännande hotellnätverk 

omfattande över 2700 individuella hotell, av dessa är 135 stycken baserade i Norden i form av 

Scandic och Hilton hotell (Scandic Online 1, 2005). Enligt Michelson3 var det Nordiska 

kontoret, näst efter USA, det största kontoret till antalet medlemmar i sin region. Scandic var 

                                                
3 Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
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vid undersökningstillfället den största kedjan i Norden och förvärvades av Hiltonkoncernen år 

2001. I och med förvärvet blev Hilton HHonors det ledande programmet även på den 

Nordiska marknaden. Programmet ägdes till 50 % av Hilton i USA och 50 % av Hilton i 

London. Scandic tillhörde Hiltonbolaget baserat i London. 

 

Hilton HHonors är ett kommersiellt lojalitetsprogram utan ekonomiska inträdesbarriärer, 

kunden fick själv välja om denne ville gå med eller inte. Det kostade inget att vara medlem, 

men det fanns en variant av inträdesbarriär nämligen ett krav på att kunden tjänar in ett visst 

antal poäng varje år. Om kunden varit inaktiv i tolv månader fick denne en påminnelse innan 

denne raderades ur registret (Scandic Online 3, 2005).  

 

Inom Hilton HHonors gav olika mycket poäng en frinatt beroende på vilken kategori hotellet 

tillhörde. Ett Scandic hotell var kategori ett och exklusiva hotell som Waldorf Astoria i New 

York tillhörde kategori sex. Inom Hilton HHonors var medlemskapsnivåerna; Blue, Silver 

VIP, Gold VIP och Diamond VIP (Scandic Online 4, 2005).  

 

Hilton HHonors hade ett mycket stort antal partners som medlemmarna kunde dra nytta av, 

till exempel 55 olika flygbolag. Kunden kunde samla hotellpoäng och flygmil parallellt via 

Double Dipping, det vill säga att kunden får poäng i två lojalitetsprogram samtidigt. Detta var 

inte möjligt via andra lojalitetsprogram i hotellbranschen (Scandic Online 1, 2005). 

 

I Norden sammanföll enligt Michelson4 lojalitetsprogrammets konkurrenter med dem som 

Scandic/Hilton konkurrerade med på hotellsidan. Det var i första hand Radisson-SAS och 

Choice som var de största konkurrenterna. Sedan fanns det ett fåtal konkurrenter som var 

starka nationellt. I Norge var Choice och Rainbow starka, i Sverige First Hotels, i Finland var 

det Sokos hotels. Men på nordisk basis var egentligen bara Choice och Radisson-SAS 

tillräckligt stora för seriös konkurrens. 

 

Skillnaderna mellan hotellkedjorna var försumbara, alla erbjöd i stort sätt samma sak. Alla 

gav poäng, en del erbjöd lite bättre rum och viss variation i priser förekom. Men det som 

skiljde Scandic/Hilton och Hilton HHonors enligt Michelson5 var att de utförde sakerna på ett 

mer professionellt sätt, levererade det som de lovat att leverera. Ett starkt miljötänkande fanns 

                                                
4Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
5 ibid 
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i organisationen. Som tidigare nämnts var de två stora skillnaderna, att Hilton HHonors 

anknutna hotell hade det globala närverket till förfogande, samt de flygbolagspartners som 

dessa hade6. 

4.1.2 Hotellbeskrivning 

Scandic Malmen har 327 rum och är placerad på Södermalm i Stockholm City. Hotellet ligger 

nära allmänna kommunikationer till andra delar av Stockholm. Härefter benämns hotellet med 

Malmen. 

 

Scandic Kungens kurva har 257 rum och en konferensdel. Det fanns goda 

parkeringsmöjligheter och förbindelser till Stockholm City. Hotellet ligger nära bland annat 

Stockholmsmässan och världens största IKEA. Härefter benämns hotellet med Kungens 

kurva. 

 

Scandic Södertälje har 131 rum. Hotellet har goda motorvägsförbindelser och placering nära 

flera stora företag samt Södertäljeområdet i allmänhet. Härefter benämns hotellet med 

Södertälje. 

4.2 Sammanställning av personalintervjuer 

4.2.1 Klagomålshantering  

Enligt Michelson7 hade gästerna goda möjligheter att kontakta hotellen och det gjordes även 

omfattande kundundersökningar från företagets sida. Dessa följde hotellen sedan upp och 

åtgärdade. Gästerna hade även möjlighet att ringa honom personligen eller till callcenters om 

det inte var tillräckligt att kontakta receptionen. Hotellchefen på Malmen8 tyckte att kritik var 

bra så att hotellet kunde vara alert för liknande situationer i framtiden, han föredrog även att 

en person skötte klagomålshanteringen så att processen fick kontinuitet. Hotellchefen på 

Kungens kurva9 ansåg att det var viktigt att lyssna på kunden vid klagomål. Enligt 

hotellchefen på Södertälje10 var det receptionschefen och vid behov hon själv som hanterade 

kundklagomål. Hon säger också att ett effektivt och uppskattat sätt att göra detta var att 

                                                
6 Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
7 ibid 
8 Jonas Planic hotellchef Scandic Malmen, intervju den 8 november 2005 
9 Gisela Olsson receptionschef  Scandic Kungens kurva, intervju den 24 november 2005 
10 Kristin Gustavsson hotellchef Scandic Södertälje, intervju 29 november 2005 
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kontakta missnöjda gäster och ordna deras problem via telefon. Receptionisterna på Malmen11 

kontaktade kunden och löste helst problemen på plats och detta gällde även receptionisterna 

på Kungens kurva12 och Södertälje13, eventuell kompensation inkluderat.  

4.2.2 ”Service minded” personal  

Hilton gör varje år en medarbetarundersökning och den har visat att Scandic och Hilton var 

bland de absolut bästa bolagen. Personaltrivseln var hög inte bara jämfört med resten av 

hotellbranschen utan också i internationellt perspektiv. Anställda hade goda möjligheter att 

utvecklas och Hilton satsade väldigt mycket på internutbildning. Anställda hade möjlighet att 

jobba nordiskt men även internationellt via Hilton vilket uppfattades positivt. Hilton är en 

seriös arbetsgivare enligt Michelson14, företaget ser till att ha regelbundna utvecklingssamtal 

två gånger per år och sätter personliga mål för de anställda som sedan följdes upp. Företaget 

betalar skäliga löner, har inga konflikter med fackföreningar och hotellen hade genomtänkt 

policy gällande miljötänkande och sponsring15. På alla tre hotellen där intervjuer genomfördes 

svarade hotell/receptionscheferna att individualisering av gästerna var något som hotellen 

arbetade med. Malmen16 hade mer formaliserade rutiner på kundbemötande medan Kungens 

kurva och Södertälje hade friare uppläggning. 

4.2.3 Analys av avhoppande kunder  

Hilton satsade stora resurser på att utveckla och kommunicera med de existerande 

medlemmarna och hade avancerade datasystem för att genomföra detta. Om det skulle ha 

blivit fråga om kundavhopp skulle hotellet ha tagit reda på orsaken och vidtagit lämpliga 

åtgärder. Kunden blev kontaktad tolv månader efter senaste vistelsen av Hilton HHonors 

angående orsaken till varför gästen inte bodde hos Hilton längre, enligt Michelson17. 

4.2.4. Kundinriktning  

Michelson18 berättade att karaktäristiskt för hotellgäster i Norden var att de reste mycket mer 

nationellt eller till andra nordiska länder vid jämförelse globalt. Vad som var viktigt varierade 

och därför fanns möjligheter till lokala skillnader i utbudet och marknadsföringen. Inom 

                                                
11 Receptionister Scandic Malmen, intervju den 8 november 2005 
12 Receptionister Scandic Kungens kurva, intervju den 24 november 2005 
13 Receptionister Scandic Södertälje, intervju den 29 november 2005 
14 Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
15 ibid 
16 Jonas Planic hotellchef Scandic Malmen, intervju den 8 november 2005 
17Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
18 ibid 
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programmet var livsstil och beteendemönster viktiga faktorer när företaget kategoriserade 

medlemmar. Vid intervjutillfället samlades inte information om medlemmarnas 

fritidsintressen. Programmet samlade information angående vilka hotell hade kunden bott på, 

när hade kunden bott där, vilken typ av produkter hade kunden köpt, hade kunden köpt varor 

för sommarpriser/vinterpriser, önskemål om rum för rökare/icke-rökare, bo högt uppe i huset, 

nära hissen et cetera. Ur kommunikativt hänseende så kan detta ha varit en begränsande faktor 

eftersom företaget bara såg hotelltjänster. 

4.2.5 Fortlöpande information 

Informationen från Hilton HHonors anpassades enligt vilken nivå medlemmarna befann sig 

på. Kunden informerades om poängsaldo, nya hotell och så vidare enligt Michelson19. Enligt 

hotellchefen på Malmen20 informerades kunden om Hilton HHonors genom en pärm på 

rummet, intern tv, receptionen, lobbyn och en speciell Hilton HHonors tavla. På Kungens 

kurva21 och Södertälje22 fanns denna typ av information vid receptionen och vid anslagstavlor.  

4.2.6 Kommunikationskanaler  

Kommunikationen anpassades enligt vilken nivå medlemmarna låg på. Företaget försökte 

även hitta på mer personliga metoder till kommunikation, till exempel gratulera när någon 

fyller år samt skicka julklappar till de medlemmar som bott hos Hilton mest och varit lojala 

medlemmar. Hilton fick även biljetter till olika evenemang från sponsorer och dessa erbjöds 

till värdefulla medlemmar. Vidare informerades kunden om poängsaldo, berättade om nya 

hotell och gjorde undersökningar som medlemmarna kunde fylla i. Det fanns Hilton HHonors 

veckor på hotellen samt klubbkvällar där hotellen bjöd in medlemmarna till olika aktiviteter. 

Medlemmarna hade även möjlighet att ringa till callcenters och personer innehavande olika 

positioner i hotellkedjan angående diverse frågor23. Vid Malmen24 ringde personalen upp 

stora kunder medan e-post användes i begränsad omfattning. Nya kunder träffade hotellchefen 

personligen så att kontakten underlättades.  

                                                
19 Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
20 Jonas Planic hotellchef Scandic Malmen, intervju den 8 november 2005 
21 Gisela Olsson receptionschef Scandic Kungens kurva, intervju den 24 november 2005 
22 Kristin Gustavsson hotellchef Scandic Södertälje, intervju den 29 november 2005 
23 Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
24 Jonas Planic hotellchef Scandic Malmen, intervju den 8 november 2005 
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4.2.7 Uppmuntran till köp  

I hotellbranschen förekom säsongsvariationer och varumärkena kunde försöka stimulera 

konsumtionen genom lägre priser vid lågsäsong. Paketresor var ett annat sätt att möta 

efterfrågan. Vidare marknadsfördes varumärket Hilton. Om det skulle ha blivit fråga om 

kundavhopp hade hotellet tagit reda på orsaken, om det var en konkurrent som erbjöd bättre 

villkor fick hotellet försöka vinna tillbaka kunden berättade Michelson25. Detta kunde 

exempelvis handla om att ge kunden extra poäng, extra förmånliga priser et cetera.  

4.2.8 Monetära förmåner  

Ur intervjun med Michelson26 framkom att det fanns dels förmåner i form av värdekuponger, 

frinätter och dylikt. Enligt Åkerlund27 startade Scandics ursprungliga klubb med stämpelkort 

som har ”elfte köpet gratis”. Dagens Nordiska Hilton HHonors hade samma grundkoncept 

men var mer utvecklat än då med nivåer på lojaliteten och ett datoriserat register där 

information lagrades om gästerna. Inom Hilton HHonors gav olika mycket poäng en frinatt 

beroende på vilken kategori hotellet tillhörde (Scandic Online 2, 2005). Hotell och 

receptionscheferna på Scandic Malmen28 och Kungens kurva29 framhöll gratis mineralvatten 

och frukt utöver detta. Hilton HHonors hade även ett mycket stort antal samarbetspartners 

som medlemmarna kunde dra nytta av. Detta möjliggjorde till exempel att kunden kunde 

samla hotellpoäng och flygmil parallellt via Double Dipping (Scandic Online 1, 2005). 

4.2.9 Värdeskapande förmåner 

Det finns Hilton HHonors veckor på hotellen samt klubbkvällar där hotellen bjuder in 

kunderna till olika aktiviteter. En förmån är julklapparna som överlämnades till kunder för att 

belöna lojalitet. Värdefulla kunder fick även biljetter till olika evenemang. Hilton HHonors 

anknutna hotell hade även det stora globala närverket till förfogande vilket gjorde att kunden 

kunde ta ut poängen på exempelvis Maldiverna eller New York30. Alla berörda hotellen; 

Malmen31, Kungen kurva32 samt Södertälje33 hade Hilton HHonors träffar regelbundet samt 

anordnade sommarbuffe/vinterbuffe. Medlemskapsnivåerna inom Hilton HHonors (Scandic 

                                                
25 Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
26 ibid 
27 Malin Åkerlund controller Scandic Malmen, intervju den 12 september 2005 
28 Jonas Planic hotellchef Scandic Malmen, intervju den 8 november 2005 
29 Gisela Olsson receptionschef Scandic Kungens kurva, intervju den 24 november 2005 
30 Johan Michelson Hilton HHonors ansvarig, intervju den 5 oktober 2005 
31 Jonas Planic hotellchef Scandic Malmen, intervju den 8 november 2005 
32 Gisela Olsson receptionschef Scandic Kungens kurva, intervju den 24 november 2005 
33 Kristin Gustavsson hotellchef Scandic Södertälje, intervju den 29 november 2005 
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Online 4, 2005) ingår i strukturen som skapar utträdesbarriärer kring lojalitetsprogrammet. 

Medlemmen kan inte byta program utan att förlora intjänade värden.  

4.3 Sammanställning av gästintervjuer 

4.3.1 Bakgrundsinformation 

På gästintervjun svarade sammanlagt 118 hotellgäster utav 158 tillfrågade, en svarsfrekvens 

på cirka 75 %. På Malmen var bortfallet 27 %, medan Kungens kurva hade 23 % och på 

Södertälje 25 %. Resultaten i undersökningen redovisas nedan, för en fullständig 

dataredovisning se Appendix 8. 

 

Gästintervjuerna inleddes med några bakgrundsfaktorer för att kunna urskilja om 

medlemskapet berodde på någon av dessa. De bakgrundsfaktorer som undersöktes var kön, 

ålder, medlemskapstid (om medlem) och typ av resenär (affärs eller privat). Variabeln kön 

gick inte att använda då antalet kvinnor var lågt. Det fanns inga tydliga skillnader i 

medlemskap mellan olika åldersgrupper. Medlemskapstiden var totalt sett utspridd men 

medeltalet var relativt lika för de två sistnämnda hotellen. Malmen skiljde sig med 6,3 år mot 

Kungens kurvas gäster som hade 8,3 år och Södertäljes 8,0 år. 

 

I tabell 1 redovisas fördelningen av andelen medlemmar bland gästerna, fördelat på affärs- 

respektive privatresenärer. Ur tabellen kunde sedan ett mönster, som hotellen följer, urskiljas. 

Störst andel hade Affärsresenär/medlem följt utav Affärsresenär/ej medlem. Efter 

affärsresenärerna kom privatresenärerna. Där var andelen för Privatresenär/ej medlem större 

än för Privatresenär/medlem. Det var för alla kategorier och hotell markanta skillnader 

förutom Södertäljes privatresenärer som var lika stora. 

 

Tabell 1: Andel medlemmar hos affärs- respektive privatresenärer 

 Malmen Kungens kurva          Södertälje 

 Medlem Ej medlem Medlem Ej medlem Medlem Ej medlem

Affärsresenär 70,6 % 19,6 % 52,6 % 34,2 % 63,3 % 30,0 % 

Privatresenär 0,0 % 9,8 % 2,6 % 10,5 % 3,3 % 3,3 % 
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4.3.2 Besöksfrekvens 

Ur frågan där besöksfrekvensen undersöktes framstod följande resultat. På Malmen var 

genomsnittet 37,4 nätter/år för medlemmarna medan icke-medlemmarna låg på 7,8 nätter/år. 

Medlemmarna på Kungens Kurva hade 36,9 nätter/år, icke-medlemmarna hade ett lägre 

genomsnitt på 8,8 nätter/år. Södertäljes medlemmar hade den högsta besöksfrekvensen med 

53,1 nätter/år och icke-medlemmarna hade den högsta bland icke-medlemmarna med 21,4 

nätter/år. 

4.3.3 Återköpsfrekvens 

Fördelningen av hur stor andel av gästerna som i genomsnitt bodde på Hilton presenteras i 

Tabell 2. För Malmen och Södertälje följde fördelningen bland medlemmar samma mönster. 

Andelen gäster ökade med andelen vistelser och svarsalternativet 76-100 % innehöll 

majoriteten av medlemmarna. Kungens kurva hade en varierande fördelning mellan 

svarsalternativen, noterbart var utfallet i svarsalternativet 26-50 % medan i 76-100 % följde 

de andra hotellens mönster i mindre skala. Bland icke-medlemmarna utmärkte sig inte något 

samvarierande mönster. Vid jämförelsen mellan medlemmar och icke-medlemmar 

uppmärksammades att för samtliga hotell hade medlemmarna en större andel än icke-

medlemmar i svarsalternativet 76-100 % och mindre andel än icke-medlemmarna i 

svarsalternativet 0-25 %. Detta tydde på högre grad av lojalitet hos medlemmar än icke-

medlemmar.  

 

Tabell 2: Andel vistelser inom Hilton   

  0-25 % 26-50 % 51-75 % 76-100 % 
Medlem 2,8 % 8,3 % 22,2 % 66,7 % 

Malmen 
Ej medlem 6,7 % 40,0 % 20,0 % 33,3 % 

Medlem 9,5 % 28,6 % 9,5 % 52,4 % 
Kungens kurva 

Ej medlem 37,5 % 12,5 % 31,3 % 18,8 % 

Medlem 0 % 5,0 % 20,0 % 75,0 % 
Södertälje 

Ej medlem 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0% 

4.3.4 Andra företag som kunden växlar emellan  

Frågan om andra hotellkedjor visade hur många olika kedjor gästen i genomsnitt växlade 

emellan. Resultatet var relativt lika för de tre hotellen, med 1,9 kedjor/medlem och 2,5 

kedjor/icke-medlem för Malmen, Kungens kurva hade 2,1 kedjor/medlem och 2,6 



 31

kedjor/icke-medlem och Södertälje hade 1,8 kedjor/medlem och 2,6 kedjor/icke-medlem. 

Samtliga hotell hade ett lägre medelvärde för medlemmen än icke-medlemmen. De 

hotellkedjor som enligt gästerna är Hiltons fyra största konkurrenter är i fallande ordning; 

Choice, First, Best western och Radisson - SAS. Detta i enlighet med Michelsons uppräkning 

(se 4.1.1) samt att Best western tillkom. 

4.3.5 Rekommenderar företaget 

Andelen gäster som sade sig ha rekommenderat Scandic/Hilton till någon var fördelad enligt 

följande. Bland Malmens gäster som var medlemmar var andelen 94,4 %, i Kungens kurva 

81,0 % och i Södertälje 85,0 %. För icke-medlemmarna var andelen som rekommenderat 

lägre; för Malmens del 73,3 %, Kungens kurva 68,8 % och Södertälje 80,0 %. 

4.3.6 Köper av vana 

I Tabell 3 redovisas svaren på om hotellgästen jämför alternativ vid bokning av rum. Frågan 

skulle se om gästerna bodde av vana eller ej. Ju mindre en gäst instämde desto mer inslag av 

vana fanns där. För alla de tre hotellen fanns de största andelarna på Instämmer inte, utom för 

Södertäljes icke-medlemmar. För medlemmarna var de lägsta andelarna på Instämmer helt. 

Icke-medlemmarnas andelar var olika fördelade. Vid jämförelse mellan medlemmar och icke-

medlemmar kunde för Malmen och Södertälje konstateras att icke-medlemmen var mer lojal 

än medlemmen. Kungens kurvas medlemmar var mer lojala än icke-medlemmarna. För det 

sammanslagna resultatet blev dock medlemmarna mer lojala än icke-medlemmarna. För att 

tydliggöra detta kompletterades tabellen med en totalsiffra för de tre hotellen.  

 

Tabell 3: Gästen utvärderar alltid alternativ 

  Helt Delvis Inte 

Medlem 16,7 % 30,6 % 52,8 % 
Malmen 

Ej medlem 6,7 % 40,0 % 53,3 % 

Medlem 14,3 % 33,3 % 52,4% 
Kungens kurva 

Ej medlem 31,3 % 37,5 % 31,3 % 

Medlem 10,0 % 20,0 % 70,0 % 
Södertälje 

Ej medlem 10,0 % 0 % 90,0 % 

Medlem 14,3 % 28,6 % 57,1 % 
Totalt 

Ej medlem 17,1 % 29,3 % 53,7 % 
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4.3.7 Kunden köper där denne vet vad denne får 

I Tabell 4 visas hur många som valde Scandic/Hilton för att minska risken, det vill säga att 

gästen valde hotellet eftersom denne visste vad som gick att förvänta sig. Ju mer en gäst 

instämde desto mer ville denne minska risken. För alla de tre hotellen har den största andelen 

svarat Instämmer helt och den minsta andelen har svarat Instämmer inte. Detta gällde inte för 

Malmens icke-medlemmar. För alla hotellen gällde att medlemmarnas andel var större än 

icke-medlemmarnas i svarsalternativet Instämmer helt, och medlemmarnas andel var mindre 

än icke-medlemmarnas i svarsalternativet Instämmer inte. Detta tydde på högre lojalitet bland 

medlemmar än icke-medlemmar. 

 

Tabell 4: Gästen väljer Scandic för att denne vet vad denne får 

  Helt Delvis Inte 

Medlem 69,4 % 27,8 % 2,8 % 
Malmen 

Ej medlem 26,7 % 40,0 % 33,3 % 

Medlem 66,7 % 23,8 % 9,5 % 
Kungens kurva 

Ej medlem 43,8 % 31,3 % 25,0 % 

Medlem 75,0 % 15,0 % 10,0 % 
Södertälje 

Ej medlem 50,0 % 30,0 % 20,0 % 

4.3.8 Motiv till hotellval 

Intervjuerna avslutades med frågan om huvudorsaken till att gästen valt aktuellt hotell. För 

Malmen var läget och att företaget hade bokat rum huvudorsakerna. Kungens kurvas orsaker 

var närhet, bra parkeringsmöjligheter, korta avståndet till Älvsjömässan samt att företaget 

hade bokat rum. För Södertälje var närhet till jobb och att företaget hade bokat rum 

huvudorsakerna. 

5 Analys 
I detta kapitel jämförs studiens empiri med dess teori för varje oberoende variabel. Analysen 

är uppdelad i två avsnitt. I det första analyseras personalintervjuerna i mätningen av 

förutsättningar för kundlojalitet inom lojalitetsprogrammet. I det andra analyseras 

gästintervjuerna, i vilka kundlojaliteten mättes. 
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5.1 Analys av personalintervjuer 

5.1.1 Klagomålshantering 

Scandic/Hilton befrämjade kundernas möjligheter till feedback angående klagomål genom ett 

flertal kanaler och personalen arbetade även aktivt med att få veta hur kunderna ser på 

företaget via kundundersökningar. Det var viktigt att lyssna på kunden och ett effektivt sätt att 

hantera klagomål var att ringa upp kunden för att visa att företaget tog denne seriöst. 

Problemen åtgärdades därefter på plats. Kritik ansågs som bra för företaget för att kunna 

undvika liknande situationer i framtiden. Kreativ reaktion på fel som leverantören själv 

orsakat är enligt teorin är en delfaktor i uppbyggandet upp kundtillfredsställelsen. En tidigare 

fallstudie av Nordic Light Hotel i Stockholm tar upp klagomålshantering som ett av fem 

kriterier som bygger upp lojalitet hos kunden. Variabeln klagomålshantering hade 

lojalitetsskapande egenskaper eftersom Scandic/Hilton arbetade aktivt med detta. 

5.1.2 ”Service minded” personal  

De anställdas arbetstillfredsställelse kombinerad med deras kunskaper och erfarenhet leder 

enligt teorin till bättre service till kunder. Företaget höll regelbundna utvecklingssamtal som 

sedan följdes upp och personalen hade möjligheter till internutbildning. Lojalitetsprogram 

fungerar enligt teorin bara om alla anställda i företaget stödjer det och dess koncept. Därför 

bör personal med kundkontakt få information och utbildning om programmet från början. 

Hilton betalade även skäliga löner. Företag som betalar sina anställda mer höjer enligt teorin 

arbetsmoralen och personalens engagemang. Enligt teorin är det viktigt att personalen stöder 

företaget och dess koncept. Hilton hade inga konflikter med fackföreningar och hotellen hade 

även genomtänkt policy gällande miljötänkande och sponsring, vilket kan uppfattas som 

positivt av de anställda. Vidare arbetade hotellen med individualisering av kunden. Angående 

kundbemötande hade personalen stora möjligheter till egna initiativ i kundkontakten för att 

skapa nöjda kunder. Studien av Nordic Light Hotel i Stockholm tar upp ett ytterligare 

kriterium, individualisering, som bygger upp kundlojalitet. Eftersom personaltrivseln inom 

Hilton var hög, hade variabeln ”service minded” personal lojalitetsskapande egenskaper. 

5.1.3 Analys av avhoppande kunder  

Hilton satsade stora resurser i att utveckla och kommunicera med de existerande 

medlemmarna och hade avancerade datasystem för att genomföra detta. Om det skulle ha 

blivit fråga om kundavhopp var hotellet tvunget att ta reda på orsaken och vidta lämpliga 
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åtgärder. Att kundavhopp är viktigt att hålla ett vakande öga över överensstämmer med teorin. 

Kundavhopp har en stor inverkan på lönsamheten och ju längre än kund stannar hos företaget 

desto mer vinster skapar detta förhållande. Kundavhopp är en noggrann indikator på vilket 

håll vinsterna och lojaliteten rör sig. Avhoppen påvisar också faktorer som gör att kunderna 

lämnar företaget. Genom att samla information om orsaker från avhoppande kunder kan 

företag utskilja svagheter och åtgärda dessa innan vinsterna försvinner. Tillfredställelsen med 

företaget är centralt, ju nöjdare kund desto större lojalitet och en mindre ombytlig kund. I och 

med detta hade analys av avhoppande kunder lojalitetsskapande egenskaper. 

5.1.4. Kundinriktning  

Inom Hilton HHonors programmet var livsstil och beteendemönster viktiga faktorer när de 

kategoriserade medlemmar medan ålder och kön inte hade en central roll. Vid intervjutillfället 

samlades inte information om medlemmarnas fritidsintressen men det fanns planer på att 

börja göra detta så att marknadsföringen kunde bli mer effektiv. Den information som fanns 

var fakta om hotelltjänster gästen utnyttjat. Karaktäristiskt för hotellgäster i Norden var att de 

reste mycket mer nationellt eller till andra nordiska länder än vid global jämförelse. Vad som 

var viktigt varierade och därför fanns möjligheter till lokala skillnader i utbudet och 

marknadsföringen. Teorin påvisar att företaget bör rikta in sig på de kunder som sannolikt 

kommer att stanna hos företaget. Att hitta de lojala kunderna blir då centralt och efter att 

företaget gjort en analys på vilka kunder de ska satsa på så vet de samtidigt vilka som inte bör 

få dra resurser. Företaget inför då åtgärder som gör att det behåller de lojala kunderna. Detta 

betyder ofta att företaget lanserar nya produkter och tjänster för att möta kundernas 

föränderliga behov. Då Hilton identifierat vilka kunder som var viktiga hade variabeln 

kundinriktning lojalitetsskapande egenskaper.  

5.1.5 Fortlöpande information 

Hilton HHonors anpassade informationen i avseende på vilken nivå medlemmarna befann sig 

på. Kunden informerades om Hilton HHonors genom en pärm på rummet, internTV, 

receptionen, lobbyn eller en speciell Hilton HHonors tavla. Personalen har viss 

igenkänningsfaktor gentemot kunder som gjort ett flertal köp och kan agera enligt 

kundprofilen vid bokningstillfället men det saknas personliga preferenser på andra områden så 

marknadsföringen stannar på generell nivå. Enligt teorin ska information gällande 

lojalitetsprogrammet och annat av generellt intresse förmedlas tydligt till kunden. Företag har 

kunskap om när, var, vad, hur ofta kunden har köpt men använder den inte till personifierad 



 35

kommunikation i form av bokningsfunktioner eller erbjudanden, detta stämmer delvis med 

empirin. Hilton HHonors hade faktamässig information rörande de hotelltjänster kunden 

använt sig av men saknade information av mer personlig karaktär. Samtidigt gjordes en del 

marknadsföringsåtgärder som var personifierade men dessa begränsades till de lojalaste 

kunderna. Att fortlöpande informera kunden innehade därför vissa egenskaper som var 

lojalitetsskapande men Hilton HHonors både hade ambitionen till och kunde förbättra den 

personifierade marknadsföringen. 

5.1.6 Kommunikationskanaler  

Kommunikationen anpassades till vilken nivå medlemmarna låg på. Hilton HHonors försökte 

även tänka ut mer personliga metoder till kommunikation, till exempel ringa upp via telefon, 

skicka e-post och paket via posten. De genomförde kundundersökningar som de kunde fylla i. 

Hotellen informerade även kunder via interna kanaler, till exempel internTV. Dessutom fanns 

det Hilton HHonors veckor på hotellen samt klubbkvällar där hotellen bjöd in till olika 

aktiviteter. Kunderna hade även möjlighet att ringa till callcenters och personer innehavande 

olika positioner i hotellkedjan angående diverse frågor. Effektiva kommunikationskanaler och 

regelbunden kontakt med kunderna upprätthåller enligt teorin relationen med dessa. Det finns 

många sätt för ett lojalitetsprogram att kommunicera med sina medlemmar, till exempel 

genom medlemstidning, nyhetsbrev, klubbsäljställe, e-post, personliga brev, hemsidor, möten 

och evenemang. Enligt en tidigare studie om kundklubbars arbete med kundrelationer är det 

av yttersta vikt att kundrelationen underhålls med hjälp av kunddagar och kundkvällar där de 

sociala banden stärks. Företaget ska även upprätthålla varaktig kontakt med kunden via olika 

kommunikationskanaler, varierande från personliga meddelanden vid passande tillfällen eller 

evenemang, okomplicerad hantering av klagomål till lojalitetsprogramsrelaterade aktiviteter 

och information. Individualisering av kunden är viktigt i valet av kommunikationskanaler. Att 

använda sig av varierande kommunikationskanaler, som Hilton HHonors gjorde, påvisar 

lojalitetsskapande egenskaper hos programmet. 

5.1.7 Uppmuntran till köp  

Variationer i priser beroende på säsong, paketerbjudanden, marknadsföring av varumärket et 

cetera var åtgärder från Hiltons sida att öka efterfrågan. Lojalitetsprogrammet hade också 

många samarbetspartners för att öka incitamenten till köp. Vid kundförluster erbjöd hotellen 

enligt empirin bättre villkor för att försöka vinna tillbaka kunden. Detta kunde exempelvis 

handla om att ge kunden extra poäng, extra förmånliga priser med mera. Enligt teorin är ett av 
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kommunikationsmålen för lojalitetsprogram att uppmuntra kunder till köp och återköp hos 

företaget. Kundens identifikation med ett varumärke eller ett företag ökar kundens motivation 

att handla hos detta företag. Ett annat sätt att öka kundens lojalitet är genom att höja 

belöningsmöjligheterna via partners utanför hotellverksamheten. Variabeln uppmuntran till 

köp hade således lojalitetsskapande egenskaper. 

5.1.8 Monetära förmåner  

Enligt empirin fanns det förmåner i form av värdekuponger, mineralvatten, frukt samt 

frinätter som följde ”elfte köpet gratis” principen. Det förekom även dubbla poäng hos vissa 

samarbetspartners. Det stora globala närverket Hilton HHonors anknutna hotell har till sitt 

förfogande gjorde också att kunden kunde ta ut poängen i andra hotell runtom i världen. 

Enligt teorin använder sig företag av olika sorters belöningar och dessa varierar från kontant, 

gratis produkter/tjänster från företaget, till gratis produkter/tjänster från utomstående företag i 

andra branscher. Ett företag bör dock utgå från sina egna produkter när det erbjuder förmåner, 

sedan kan det skaffa sig samarbetspartners för att variera förmånerna. Att utöka de 

värdeskapande förmånerna med rabatter kan ge ett ökat värde på programmet men låt 

kunderna tjäna till sig dem. Varor och tjänster kan ofta vara billiga för företaget då till 

exempel hotellen ofta har ledig extra kapacitet och en frinatt därför inte belastar systemet 

nämnvärt. Därmed hade variabeln monetära förmåner lojalitetsskapande egenskaper. 

5.1.9 Värdeskapande förmåner 

Enligt teorin ska företag skapa förhållanden med kunden som baseras på känslor, partnerskap 

och tillförlit. Företagen bör lägga fokus på service, specialbehandling och andra emotionella 

förmåner. Det är dessa förmåner som får en kund att förbli lojal. Det förekom Hilton 

HHonorsveckor samt klubbkvällar på de undersökta hotellen. Att personalen kände igen en 

kund som återkom ofta värderades högt hos dessa. En annan värdeförmån enligt teorin är att 

ha olika nivåer på medlemskap Hilton HHonors tillämpade medlemskapsnivåer där 

avancemang resulterade till bättre förmåner för kunden. Andra förmåner ett lojalitetsprogram 

kan ha är information om nyheter och aktiviteter, erbjudanden avpassade efter olika 

bonusnivåer samt specialinbjudningar till olika evenemang. Speciella medlemsförmåner gör 

att medlemmarna känner att de får mervärde som icke-medlemmar inte får. Extra värdefulla 

medlemmar bör få tillträde till VIP behandling, extra service samt mervärde associerad med 

att tillhöra själva klubben utöver de regelrätta medlemsförmånerna. Det skickades julklappar 

till de medlemmar som varit lojala kunder och bott hos Hilton mest. Hilton erbjöd även 
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biljetter till olika evenemang till värdefulla kunder. Värdeskapande förmåner hade i 

undersökningen lojalitetsskapande egenskaper och var viktig del i Hilton HHonors.  

5.2 Analys av gästintervjuer 

Ur teorin användes kundernas handlingar som mått på lojalitet till undersökningen. I 

mätningen av kundlojalitet på respektive hotell framstod olika indikationer på grad av lojalitet 

hos medlemmar respektive icke-medlemmar. 

5.2.1 Bakgrundsinformation 

I mätningen av hur medlemskapet berodde på resenärstyp framstod ett mönster. 

Affärsresenär/medlem hade störst andel, följt av Affärsresenär/ej medlem, sedan kom 

Privatresenär/ej medlem och slutligen Privatresenär/medlem. Studien av Nordic Light riktade 

in sig på just företagskunder när de undersökte kundlojaliteten där.  

5.2.2 Besöksfrekvens 

Besöksfrekvensen mäter enligt teorin butikslojalitet. Frågan var ställd så att besöksfrekvensen 

mätte hotellkedjelojalitet eftersom lojalitetsprogrammet gäller för hela kedjan. I butikslojalitet 

är medlemmarna mer lojala än icke-medlemmarna, på samtliga hotell hade medlemmarna 

högre antal nätter per år än icke-medlemmarna.  

5.2.3 Återköpsfrekvens 

Det vanligaste måttet på återköpsfrekvens är enligt teorin det relativa, i första hand jämfört 

med andra konkurrerande varumärken. Frågan ställdes utan hänsyn till hur stora andelar 

specifika konkurrenter innehade, den andel som inte var Hilton gick till konkurrenterna. 

Svaren visade att medlemmarna var mer lojala än icke-medlemmarna för samtliga hotell, 

eftersom medlemmarna hade större andel än icke-medlemmarna i svarsalternativet 76-100 % 

och mindre andel än icke-medlemmarna i 0-25 %.  

5.2.4 Andra företag som kunden växlar emellan 

Ju färre företag kunden växlar emellan desto mer lojal är denne enligt teorin. Hotellen hade ett 

lägre medelvärde för medlemmen än icke-medlemmen vilket tydde på att medlemmarna var i 

högre grad lojala. Ett mått på kundlojalitet är vilka andra som kunden överväger att göra köp 

hos. Svaren på denna fråga identifierade de fyra största konkurrenterna till Hilton. 
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5.2.5 Rekommenderar företaget 

En lojal kund är enligt teorin aktiv och gör något för varumärket. Till exempel 

rekommenderar kunden varumärket till vänner. Andelen gäster som hade rekommenderat 

Scandic/Hilton till någon. Medlemmarna hade genomgående i högre grad rekommenderat 

hotellkedjan än icke-medlemmarna. Därmed var de mer lojala. 

5.2.6 Köper av vana 

Enligt teorin är vana ett mått på kundlojalitet. Ju mer gästen utvärderar sina alternativ desto 

mindre lojal är denne. Svaren på denna fråga gav på hotellnivå ett avvikande resultat från 

övriga frågor. För Malmen och Södertälje var icke-medlemmen mer lojal än medlemmen. 

Endast för Kungens kurva var medlemmarna mer lojala än icke-medlemmarna. Men 

sammantaget var ändå medlemmarna i högre grad lojala än icke-medlemmarna. 

5.2.7 Kunden köper där denne vet vad denne får 

Kunder som vill minska risken hittar enligt teorin en bra lösning och fortsätter med den, 

eftersom denne vet vad som går att förvänta sig. Medlemmarna påvisar högre lojalitet än icke-

medlemmarna. Då medlemmarnas andel var större än icke-medlemmarnas i svarsalternativet 

Instämmer helt, och medlemmarnas andel var mindre än icke-medlemmarnas i 

svarsalternativet Instämmer inte.  

5.2.8 Motiv till hotellval 

Undersökningen avslutades med frågan om varför kunden valt just detta hotell eftersom det 

enligt teorin finns omgivningsfaktorer som påverkar lojalitet. Dessa kan vara närhet, som kan 

delas in i fysisk närhet och upplevd närhet, exempelvis avstånd, restid, attityd och rörlighet. 

Närhet förekom i olika former i alla de tre hotellens svar. Gästernas arbetsgivare bokade ofta 

rum baserat på närhet. 
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6 Resultat 
Resultatkapitlet är en kort sammanfattning av analysen utav variablerna som undersökts i 

uppsatsen för att besvara dess syfte; att undersöka hur kundlojaliteten påverkas av 

lojalitetsprogrammet, Hilton HHonors. Detta med avsikten att studera kundlojalitet på tre 

Hiltonägda hotell i Stockholmsregionen. 

6.1 Lojalitetsskapande förutsättningar 
I mätningen av de variabler som har förutsättningar att vara kundlojalitetsskapande inom 

programmet framstod det att samtliga variabler hade lojalitetsskapande egenskaper.  

− Klagomålshanteringen var flexibel och genomtänkt.  

− ”Service minded” personal var viktigt inom Hilton. Personalvården sågs som 

 en investering och de hade stora utvecklingsmöjligheter. Att skapa god 

 kundkontakt var viktigt och befogenheter till personalen gavs för att generera 

 nöjda kunder.  

− Kundavhopp var något som Hilton höll i åtanke och dessa skulle åtgärdas i 

 möjligaste mån.  

− Kundinriktningen handlade inom Hilton om att rikta in sig på olika livsstilar

  och beteendemönster för att kunna möta kundens föränderliga behov.  

− Fortlöpande information var något som personalen arbetade konsekvent med

  för att hålla kunden informerad om programmet och dess nyheter.  

− Kommunikationskanaler, Hilton arbetade med att variera, förbättra och förnya

  dessa för att bättre kunna tillfredsställa kundens behov.  

− Uppmuntran till köp för att öka incitament och erbjöd programmet 

 genomtänkta erbjudanden och marknadsföring.  

− Monetära förmåner erbjöds av Hilton i ett flertal varianter för att locka till sig

  kunderna.  

− Värde förmåner erbjöds av Hilton för att öka värdet av programmet och därmed

  behålla medlemmarna för ökad lojalitet genom extra gåvor och uppmärksamhet. 

6.2 Kundlojalitet  
Kundernas handlingar användes som mått på kundlojalitet i studien. I mätningen av 

kundlojalitet hos medlemmar respektive icke-medlemmar kom det fram att för variablerna; 

besöksfrekvens, återköpsfrekvens, antal företag kunden växlar emellan, rekommenderar 

företaget samt kunden köper där denne vet vad denne får, var medlemmarna mer lojala än 
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icke-medlemmarna. Ett mått på kundlojaliteten, vana, hade avvikande resultat på hotellnivå, 

men inte sammanlagt. Studien avslutades med frågan angående variabeln, vad som var 

huvudorsaken till att kunden valt aktuellt hotell. Det som förekom genomgående var närhet i 

olika former.  

6.3 Kundlojalitet inom Hilton HHonors 

Samtliga variabler påvisade lojalitetsskapande egenskaper för lojalitetsprogrammet Hilton 

HHonors. Kundlojaliteten är sammantaget högre bland medlemmar i hos Hilton HHonors än 

hos icke-medlemmar. Vilket tyder på att Hilton HHonors stärkt kundlojaliteten hos de 

medlemmar som intervjuades.  
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7 Slutsatser 
För att besvara uppsatsens problemformulering; på vilket sätt påverkar hotellbranschens 

lojalitetsprogram kundlojaliteten?, undersöktes Hilton HHonors.  

 

Lojalitetsprogrammet studerades utifrån variabler som har förutsättningar till att vara 

lojalitetsskapande. Resultatet i studien var att samtliga dessa variabler uppvisade 

lojalitetsskapande egenskaper. Samtidigt studerades kundlojaliteten hos hotellgäster, där 

fastslogs att de intervjuade medlemmarna är totalt sett mer lojala än icke-medlemmarna. 

Eftersom en kund redan har tendenser till lojalitet när denne blir medlem så kunde det inte 

konstateras att lojalitetsprogrammet skapar kundlojalitet. De resultat som studien hade påvisar 

att Hilton HHonors är ett fungerande lojalitetsprogram som förankrar och stärker lojaliteten 

hos medlemmar. Om Hilton även fortsättningsvis lyckas i sin satsning på Hilton HHonors kan 

lojaliteten kontinuerligt stärkas och Hilton kan förvänta sig långsiktiga vinster.  

 

Vårt resultat tyder på att hotellbranschens lojalitetsprogram förankrar och stärker lojaliteten 

hos dess medlemmar, men det går inte att generalisera utifrån denna studie. Hotellkedjor kan 

genom framgångsrika lojalitetsprogram öka kundlojaliteten enligt denna studies indikationer, 

och därmed skapa långsiktiga vinster. Eftersom majoriteten av medlemmarna samlar poäng på 

affärsresor kommer efterfrågan på hotelltjänster finnas kvar och då gäller det att binda 

kunderna till sig, lämpligen genom ett lojalitetsprogram. 
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8 Kritisk granskning 
Slutligen genomförs en kritiskgranskning av utförandet och resultaten i studien. Här 

diskuteras metodvalen, dess validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

8.1 Metodkritik 

Kvaliteten på undersökningen beror på insamlingsmetoden och de ställda frågorna, medan 

objektiviteten härleds ur exaktheten som används vid analys av data (Denscombe 1998, s.240-

241). Som metod i studien har använts en förberedande litteraturgenomgång och 129 

intervjuer, 125 av kortare variant samt fyra djupgående. De skriftliga källor som har använts 

till sekundärdata uppfattades av författarna som trovärdiga. I samtliga intervjusorter kunde 

brister förekomma, exempelvis i form av intervjuar effekten, dåligt formulerade frågor, 

intervjuarnas skicklighet, har de intervjuade talat sanning et cetera. Bristande analys och 

bearbetning. 

 

Ett fall ska ha klara och tydliga gränser och vara en självständig enhet (Denscombe 1998, 

s.50). Hilton HHonors var ett kundlojalitetsprogram med tydliga regler för vilka som var 

medlemmar och icke-medlemmar. Eftersom det var ett världsomspännande program har det i 

studien begränsats. Det fanns medlemslistor på vilka som ingick i Hilton HHonors Norden, 

men gränserna är inte lika tydliga eftersom medlemmarna kan använda sitt medlemskap 

utanför Norden. Resultatet har troligtvis inte påverkats av Hilton HHonors storlek då 

gästintervjuerna baserades på de första bästa intervjuobjekten som även innefattade icke-

medlemmar. Intervjuerna gjordes på de för författarna lättast tillgängliga hotellen. Att urvalen 

baserades på tillgänglighet och de första bästa intervjuobjekten är inte motiv till god forskning 

(Denscombe, 1998 s.46). Slutsatser drogs inte för annat än den aktuella undersökningen. 

 

När forskare utformar enkäter ska de tänka på att det inte finns tid eller ekonomiska resurser 

till att göra om. Därför bör ett test av formuläret genomföras innan intervjuerna (Denscombe, 

1998 s.109-112). Författarna gjorde ingen utvärdering före det första tillfället för 

gästintervjuer. Istället diskuterades enkäterna igenom efter detta tillfälle angående vad som 

gjordes bra och inte så bra samt vad som kunde ändras. Enkäterna ändrades således lite inför 

nästkommande intervjuer. För att resultaten ändå skulle bli samstämmiga ändrades 

exempelvis inte antalet svarsalternativ i två av de aktuella frågeställningarna. Dock kunde 

utökningen av antalet svarsalternativ ha gett utförligare information. 
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Intervjuareffekten är hur intervjuaren påverkar respondenten genom flertalet personfaktorer 

(Denscombe 1998, s.139). Då intervjuarna var författarna själva, två studenter utan vidare 

avancerad arbetslivserfarenhet, ligger dessa på en lägre nivå yrkesmässigt jämfört med i stort 

sätt samtliga respondenter. Risken är att respondenterna ser ner på intervjuaren och svarar 

utan större intresse. Eftersom frågorna i gästintervjun var korta och sakliga bör dock inte 

gästerna som valde att svara påverkats nämnvärt utav intervjuarnas personer. Receptionisterna 

fick frihet att svara vid passande tillfälle för dem samt ställa frågor på formuläret, vilket kan 

ha minskat risken till missförstånd och inslag av stress. 

8.2 Validitet 

Studiens validitet var god, studien har haft för avsikt att undersöka kundlojalitetens beroende 

av lojalitetsprogrammet Hilton HHonors på tre hotell. Slutsatserna gav en rättvisande bild av 

de undersökta hotellen, de hade liknande förutsättningar och liknande resultat. När resultaten 

från samtliga hotell sammanfördes stärktes slutsatserna av dessa. 

8.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten i studien var låg eftersom den baserades på 

bekvämlighetsurval. Om en annan person skulle upprepa studien skulle denne med största 

sannolikhet få annorlunda resultat. Denna person skulle troligen använda sig utav annan 

litteratur och lägga upp studien på ett annorlunda vis. Valen som gjorts i denna undersökning i 

form av intervjuobjekt, forskningsmetoder och variabler kan skilja sig åt från vad andra 

människor skulle välja. Att en annan person skulle dra samma slutsatser efter att ha gjort en 

liknande studie på aktuellt fall är inte säkerställd. 

8.4 Generalisering 

Att generalisera utifrån en fallstudie är inget som rekommenderas av metodteoretiker men det 

finns de som anser att fallet är ett bland andra och att det ska gå att generalisera om andra fall 

utav samma typ (Denscombe, 1998 s.48-49). De tre hotellen i studien var Scandic hotell, med 

allt vad det varumärket innebar, precis som ett flertal andra. I grunden fanns det en likhet men 

hotellens lägesmässiga positionering och inriktningar skiljer sig åt. Att generalisera resultaten 

i undersökningen skulle kunna vara att dra felaktiga slutsatser. Det skulle aldrig gå att påstå 

något om Hilton HHonors medlemmar i USA bara för att intervjuer i en liten del av Sverige 

leder till vissa resultat. Därför fanns ingen avsikt med denna undersökning att generalisera de 
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resultat som erhållits. Inte heller avses att generalisera resultaten på liknande 

kundlojalitetsprogram inom Norden. Hilton HHonors liknar på flertalet sätt andra 

lojalitetsprogram men eftersom det är marknadsledande så har konkurrenterna andra 

förutsättningar. Dessutom ska studier baserade på bekvämlighetsurval inte generaliseras.  

 

Eftersom hotellintervjuerna i den kvalitativa delen var genomförda på ett fåtal hotell var 

resultatet inte representativt för alla andra hotell i Norden. Men djupintervjun med den Hilton 

HHonors ansvarige för Norden representerade definitivt hela området.  

 

I gästintervjuerna var tidsfaktorn avgörande samt att ingen tillgång på register fanns. Eftersom 

urvalet inte var ett sannolikhetsurval så var det inte möjligt att veta hur pass representativt 

urvalet är gentemot övriga gäster på Hiltonägda hotell i Norden. Därmed är generalisering 

inte att rekommendera. Vid varje intervjutillfälle valde en del hotellgäster att inte svara på 

enkäten. De tillfrågade som avstod ursäktade sig ofta med tidsbrist. Möjligheten fanns att 

dessa skulle ha gett andra svar. En generalisering får därför inte göras för alla hotellgäster på 

de aktuella hotellen utan att ha i åtanke att information kan saknas. Eftersom ingen 

information finns om de som avstod att svara kan ingen undersökning av bortfallet göras. 

9 Rekommendationer till fortsatt forskning 
The Hilton Family (USA) har köpt Hilton International (UK) i december 2005, det kan vara 

av intresse att studera hur detta har påverkat Scandic och/eller Hilton HHonors. 

 

Vidare skulle det vara av intresse att jämföra Hilton HHonors med en eller flera 

lojalitetsprogram hos andra hotellkedjor för att undersöka vilka skillnader det finns och 

ifall/på vilket sätt dessa påverkar lojaliteten.  

 

Det kunde även vara intressant att jämföra Hilton med Scandic för att undersöka särdrag inom 

olika varumärken med samma ägare. 
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Appendix 

A 1: Intervjufrågor till Hilton HHonors ansvarig i Norden 
Fakta om intervjuobjektet:  

- Befattning/yrkesroll, vilket område 
- Arbetsuppgifter 
- Tid på tjänsten 
- Karriär inom Scandic och hotell branschen 
- Annan erfarenhet som är viktig 
- Har han kundkontakt 

Hilton HHonors 
- Historik inom området 
- Hur stort, antal medlemmar, marknadsandel 
- Har Hilton HHonors utvecklats eller förändrats 
- Hur styrs Hilton HHonors USA till Sverige 
- Passar Hilton HHonors kunden under hela dess livscykel? Ung till gammal? 
- Internmarknadsföring ur Hilton HHonors synvinkel? 
- Finns något utöver Hilton HHonors för att skapa lojalitet? 

kundlojalitet 
- Satsar på att få nya eller behålla gamla? 
- Hur viktigt är det med kundlojalitet? 
- Vilka faktorer anser du leda till kundlojalitet? 
- Hur arbetar ni med dessa? Hur bygger ni upp er kundlojalitet? 
- Känner ni till era kunders beteende? 
- Vilken information lagras om kunderna? Finns det statistik? 
- Hur lönsamt är det för er med lojala kunder? 
- Hur ser ni på er produkt? Tjänst eller upplevelse? 

Marknadsföring 
- Vilken/a är målgruppen/erna 
- Hur når ni er/a målgrupp/er? 
- Vilka är era nordiska konkurrenter 
- Hur skiljer ni er från konkurrenter? 
- vilka partners i norden finns, berätta? 
- Hur gör ni för att motivera de anställda? 
- Undersökningar på behov attityd och känslor? 
- Var finns kontakten med medlemmar, har ni kundkontakt, bara i reception och 

restaurang? 
- Vart vänder sig missnöjda kunder? 

Andra frågor 
- Vad händer om många använder frinätter samtidigt? 
- Hur stor del spar till en fri vistelse och förblir sedan lojala? 
- En tidigare studies 5 kriterier: 

* Klagomålshantering  
* Företagets tillförlitlighet 
* Extern serviceleverans 
* Individualisering av kunden 
* Kundförmåner. 
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A 2: Intervju med Hilton HHonors ansvarig 
Bakgrund 

Jag ansvarar för Hilton HHonors i Norden och har jobbat 10 år i hotellbranschen. Jobbade 

tidigare som marknadschef för ett lite mindre hotellkedja som hette First Hotels innan jag 

började som marknadschef på Hilton och sedan fick då det här jobbet som ansvarig för Hilton 

HHonors. 

Hilton HHonors lojalitetsprogrammet 

Hilton koncernen sträcker sig runt hela världen, regionkontor finns i USA, Sydamerika, 

Asien, Norden, UK och i övriga Europa samt Afrika. Det Nordiska kontoret är efter USA det 

största kontoret om man ser efter antalet medlemmar i regionen, ej antalet personer. Scandic 

är den största kedjan i Norden och förvärvades av Hiltonkoncernen år 2001. Då blev Scandic 

en del i det globala nätverket, antalet hotell i Norden växte inte men ett stort antal hotell runt 

om i världen blev en valmöjlighet för Scandics gäster via Hilton HHonors systemet. I och 

med förvärvet blev Hilton HHonors det ledande programmet på den Nordiska marknaden och 

även globalt är Hilton HHonors bland de största programmen. Hilton HHonors systemet har 

även ett väldigt stort antal partners som medlemmarna kan dra nytta av, till exempel 55 olika 

flygbolag.  

 

Programmet som sådant ägs till 50 % av Hilton i USA och 50 % av Hilton i London. Scandic 

tillhör Hiltonbolaget baserat i London. De övergripande strategierna för Hilton HHonors 

byggs ut av båda bolagen tillsammans och Scandic hotellen måste följa de övergripande 

riktlinjerna. Det är ett globalt program och Scandic måste informera uppåt om åtgärder och 

aktiviteter som man gör i Norden. När man har ett globalt företag med ett stort antal partners 

så måste de olika verksamhetsdelarna samverka och informera varandra så att allt fungerar 

utan att problem uppstår. Scandic är en stor del av Hilton globalt eftersom det handlar om 132 

hotell av totalt 2700. Eftersom Norden är det näst största regionen så lyssnar man mycket på 

de skillnader som finns i Norden även internationellt. Karaktäristiskt är att hotellgäster här 

reser mycket mer nationellt eller inom Norden än om man jämför globalt. Den traditionella 

Hilton HHonors gästen, för att se på det globala programmet, reser antingen inom USA, vilket 

är ett helt annat resemönster, eller kanske från London till Paris, till Milano, till Singapore, till 

Tokyo. Eftersom det är en internationell resenär så finns det en stor variation i vad som är 

viktigt. Därför finns möjligheter till lokala skillnader i utbudet och marknadsföringen. Detta 

regleras dock av en omfattande regelverk mellan Scandic och Hiltonbolaget.  
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Inom programmet är livsstil och beteendemönster viktiga faktorer medan ålder och kön inte 

spelar större roll. Kommunikationen anpassas enligt vilken nivå medlemmarna ligger på och 

programmet erbjuder värdekuponger och frinätter som belöningar. Det samlas inte 

information om medlemmarnas fritidsintressen, vilket borde göras. Lojalitetsprogrammet 

består av olika nivåer, den startar med blå nivå för att övergå till silver och sedan guld samt 

slutligen diamond. 

 

Undersökningar som Scandic/Hilton har gjort visar på att de viktigaste faktorerna för 

medlemmarna är bonus efter konsumtion av hotelltjänster samt att man blir igenkänd. Också 

varumärkena Scandic och Hilton är viktiga i sammanhanget. Kunder uppskattar Scandic för 

att det är rent och snyggt och det finns ett bra medietänkande, det finns även duktigt personal. 

 

Det finns så kallade Hilton HHonors veckor på hotellen samt klubbkvällar där hotellen bjuder 

in till olika aktiviteter. Man försöker även hitta på mer personliga metoder till 

kommunikation, till exempel gratulera när någon fyller år, skicka julklappar till de 

medlemmar som bott hos Scandic/Hilton mest och varit lojala kunder. Ett lojalitetsprogram 

blir ganska lätt mekanisk, kunden får ett brev hemskickat och namnet kan ibland vara 

felstavat och meddelandet blir inte som man tänkt sig. Scandic/Hilton får även biljetter till 

olika evenemang från sponsorer och erbjuder dessa till värdefulla kunder, vilket uppskattas 

hos dessa. Jag tror mycket på att i kombination med de här stora sakerna som måste finnas, 

som att berätta om poängsaldo, tala om nya hotell och så vidare, så ska vi försöka genomföra 

lite mer smartare idéer som nämndes ovan. Det här gör att vi talar till medlemmarna på ett 

mer lågmäld/personligt sätt. 

 

Flera teorier och skolor bygger på att företag ska utveckla de existerande kunderna på grund 

av att det är mycket dyrare att rekrytera nya. Samtidigt så har hotellen hela tiden ett naturligt 

bortfall utav gäster av varierande orsaker. Detta gör att hotellen måste fylla på med nya 

kunder för att fortsätta vara lönsamma och kunna fortvarande erbjuda tillräckligt hög 

mervärde. Scandic/Hilton lägger större resurser i att utveckla och kommunicera med de 

existerande medlemmarna och har avancerade datasystem för att genomföra detta. Om det 

skulle bli fråga om kundavhopp måste hotellet ta reda på orsaken och om det skulle vara en 

konkurrent som erbjuder bättre villkor får hotellet försöka vinna tillbaka kunden. Det kan vara 

fråga om extra poäng, extra förmånliga priser medmera.  
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Den informationen hotellet har är hård fakta, vilka hotell har kunden bott på, när har kunden 

bott där, vilken typ av produkter har kunden köpt, har kunden köpt varor för 

sommarpriser/vinterpriser, önskemål om rum för rökare/icke-rökare, bo högt uppe i huset, 

nära hissen et cetera. Men inte i större grad mjuk information om vilka preferenser kunden har 

i andra sammanhang. Ur kommunikativt hänseende så kan detta vara en begränsande faktor 

eftersom man bara ser hotelltjänster. Däremot samarbetar Scandic/Hilton väldigt mycket med 

kreditkortsföretag, vi har kort tillsammans med American Express exempelvis, med ett sådant 

kort kan kunden samla Hilton HHonors poäng även vid köp av köttfärs eller vid köp av en ny 

kostym. 

Konkurrenter 

I Norden sammanfaller de ganska mycket med dem som vi konkurrerar med på hotellsidan 

och det är i första hand Radisson SAS och Choice som är de största konkurrenterna. Sedan 

finns det några konkurrenter som är starka nationellt. I Norge är Choice och Rainbow starka, i 

Sverige First Hotels, i Finland Sokos hotels. Men på Nordisk basis är egentligen bara Choice 

och Radisson tillräckligt stora för seriös konkurrens. 

 

Skillnaderna mellan hotellkedjor är försumbara, alla erbjuder i stort sätt samma sak. Man 

erbjuder poäng, en del erbjuder lite bättre rum och viss variation i priser förekommer. Men det 

som skiljer Scandic/Hilton och Hilton HHonors enligt intervjuobjektet är att man utför 

sakerna på ett mer professionellt sätt, levererar det som man lovar att leverera. Starkt 

miljötänkande i organisationen. Det som annars är de 2 stora skillnaderna är att Hilton 

HHonors anknutna hotell har det stora globala närverket till förfogande, att samlar kunden 

poäng på First eller Sokos så gör man det i Sverige eller Finland men hos oss kan kunden ta ut 

poängen på Maldiverna eller New York. En stor fördel är även flygbolagspartners som gör att 

om kunden är med i British Airways lojalitetsprogram så kan denne samla poäng samtidigt 

hos dem och hos Hilton HHonors och få dubbla poäng. Och vi är dom enda som låter kunden 

samla båda poängen, kommer man in på ett Radisson hotell så frågar de om kunden vill ha 

poängen i hotellpoäng eller i flygmil och då får man välja. Hos oss får kunden båda samtidigt 

vilket gör att denne snabbare kommer upp i nivå. Dels är det bekvämt om du flyger mycket 

och dels om kunden bor mycket på hotell. Detta gör Hilton HHonors till ett generöst program 

vid jämförelse. På globalt sätt är detta särskilt viktigt men de nordiska medlemmarna reser 

mest lokalt och är inte så intresserade av att samla flygmil, de är mer intresserade av sina 

poäng och förmånerna. Här jämnas det ut mellan konkurrenterna då skillnaderna är få. 
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Anställda 

Scandic/Hilton gör varje år en medarbetarundersökning som kallas "voice" och den har visat 

att Scandic och Hilton är bland de absolut bästa bolagen. Personaltrivseln är hög inte bara 

jämfört med resten av hotellbranschen utan också i internationellt perspektiv. Anställda har 

goda möjligheter att utvecklas, man satsar väldigt mycket på utbildning av personalen. 

Anställda har möjlighet att jobba nordiskt men även internationellt via Hilton vilket uppfattas 

positivt. Scandic/Hilton är en seriös arbetsgivare, företaget ser till att ha regelbundna 

utvecklingssamtal 2 gånger per år och sätter personliga mål för de anställda som sedan följs 

upp. Företaget betalar skäliga löner, inga konflikter med fackföreningar och hotellen har 

genomtänkt policy gällande miljötänkande och sponsring. Man sponsrar exempelvis kampen 

mot bröstcancer. Företaget ses som en del av samhället och tar sitt samhällsansvar vilket 

uppskattas av anställda.  

Kundmissnöjdhet 

Kunderna har goda möjligheter att kontakta hotellen. Företaget skickar ut och följer upp 

omfattande kundundersökningar. Vi ser hur nöjda kunderna är med oss, varför man dessa har 

valt att bo hos oss, är de medlemmar i något annat program, talar om vilket hotellvarumärke 

de föredrar et cetera. Scandic/Hilton har också en koncept med en så kallad foodmarket vid 

receptionen där kunden kan plocka valfria frukter istället för att ha frukt i rummen. Det finns 

också på alla hotellrummen en undersökning som kunderna kan fylla och det händer också att 

kunderna ringer till mig eller till våra callcenters för att tala om att så här får det inte gå till 

om det uppstår problem.  
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A 3: Intervjufrågor till hotellchefer 
 
Bakgrundsfrågor 
 
- Man             kvinna  

- Ålder? 

- Tid i hotellbranschen? 
 
- Position? 
 
Frågor angående kundlojalitet och Hilton HHonors 
 
- Har ni fått någon intern utbildning inom Hilton HHonors? 
 
- Vad gör ni utöver Hilton HHonors för att skapa kundlojalitet? 
 
- Hur arbetar ni aktivt för att skapa kundlojalitet? 
 
- Hur ser ni på eran arbetsuppgift, är den en tjänst eller skapar den en upplevelse? 
 
- Vilka faktorer anser ni är de viktigaste i processen att skapa lojala kunder? 
 
- Hur arbetar ni med klagomålshantering? 
 
- Arbetar ni med individualisering av kunden? Om ja, på vilket sätt? 
 
- Finns det några skillnader i hur ni bemöter gamla kunder och nya kunder? 
 
- Har ni standardiserade mallar för kundbemötande?  
 
- Hur informerar ni kunden om Hilton HHonors? 
 
- Har ni möjlighet till egna initiativ för att skapa kundlojalitet? 
 
- Berätta om hur klubbkvällar fungerar? 
 
- Hilton HHonors har samarbetspartners, är detta något som ni arbetar med?  
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A 4: Intervjuer med Hotellchefer och receptionschef 

Scandic Malmen               

Bakgrund: Man, 33 år, Jobbat i hotellbranschen sedan 1991, Hotellchef 

Tar hand om receptionen och ger stöd. Tittar på bemanningen, att det är rätt antal personer, 

drift och kundklagomål, kontakt med kunder, främst stora kunder, konferens. 

Intern utbildning: Vid uppköpet informationsmöten och även vid 2 senare tillfällen. 

Utöver Hilton HHonors: Säljare centralt sätt, aktiviteter på hotellet varje onsdag, afterwork, 

fira jul et cetera. 

Tjänst/upplevelse: Beror på, vid ny kund vill dom ha personligt kontakt, få ett namn att 

kontakta, visar sig för kunden. Till stora kunder ringa upp, ej så mycket e-post. Eftersträvar 

till en bra upplevelse. Jobbar dock själv med logistik mest. 

Komma till hotellet, sova och sånt är viktigt men även resterande , det vill säga receptionens 

bemötande och så vidare. 

Klagomålshantering: Bra med kritik så att man kan undvika orsaken i framtiden, man blir 

bättre. Inte så otroligt mycket klagomål dock. En person bör sköta det mesta så att man får 

kontinuitet.  

Fokusering på Hilton HHonors Diamond och Gold medlemmar, ge dessa extra 

uppmärksamhet. Inget slarv i detta. Hotellen har egna regelbundna kunder, ge bättre rum till 

dem också när möjligt. 

Individualisering: Receptionist ska känna igen stamgäster, veta deras önskemål om 

exempelvis tidning och viss rum. 

Har mall på kundbemötande, viss procedur hur saker ska gå till. 

Info om Hilton HHonors: i pärmen på rummet, intern tv, broschyrer,  receptionen, lobbyn och 

en speciell Hilton HHonors tavla.  

Egna initiativ: Erbjudanden till stora kunder, exempelvis Telia är en stor kund så vi skickar 

erbjudanden till dem. Vi ger också rabatter till Viking Line (10% i restaurangen) och så 

vidare. 

Klubbkvällar: Varje onsdag en timme möte, äta lite. Sedan hart vi sommarbuffé och 

vinterbuffé. Klubbkvällar till kunderna så att kunden känner att man bryr sig. 

Samarbetspartner: Sätta upp info om nya hotell som Scandic/Hilton öppnar, biluthyrning et 

cetera. 

Egna kommentarer: Om man tittar på GST rapporter, varför bodde kunden på hotellet? Det är 

starkt med Hilton HHonors bland gästerna, så det är ett bra program. Kunderna kan ge bort 
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frinätter, flyga iväg med familjen, klubbförmåner, vatten o frukt, kvällstidning, 

värdekuponger. Skillnaden mellan 50kr och 100kr är väldigt stor. Tre olika produkter med 

olika priser inom koncernen. Konceptet med ”man vet vad man får”. 

 
Scandic Kungens kurva  
Bakgrund: Kvinna, 31 år, har jobbat i hotellbranschen sedan 2001. Receptionschef och Hilton 

HHonors manager. 

Internutbildning: Viss, kurser vid uppdateringar. 

Utöver Hilton HHonors: Sammanställning av stammisar som bott över 30 nätter hos oss, 

varav i stort sätt alla är medlemmar i Hilton HHonors. 

Arbetar aktivt: Framfört allt i receptionen. Sedan har vi Hilton HHonors träffar, jul och 

sommar avslutning. 

Tjänst/upplevelse: Lite både och, ganska mycket hotellet och runtomkring, fixa för kunder 

(utlandsbokningar et cetera). Tillfredsställa önskemål så mycket som möjligt. 

Klagomål: Väldigt viktigt att lyssna på kunden vid klagomål . 

Vi arbetar med individualisering av kunden.  

Likvärdig bemötande på nya och gamla kunder, lite VIP på stamkunder och samma på 

HHonors kunder. 

Det finns inga standardiserade mallar. 

Information: Hilton HHonors info vid receptionen och blanketter vid anslagstavlor. 

Möjlighet till egna initiativ i receptionen men annars också, alla har befogenhet. 

Liten kontakt med samarbetspartner, biluthyrning et cetera men man lyfter inte fram dessa så 

mycket. Hotellet i sig har samarbete med Heron City. 

Egna kommentarer: Kommer många gäster, bil möjlighet extra bra, lägre kostnad, frekventa 

resenärer. Konferensdel har byggts till efter utflyttning av Scandic centralbokning. 

Poängsystemet håller på att förändras, omriktning till styrning av gäster till hotell med 

kapacitet, vissa hotell kräver 30000 poäng vissa 10000 poäng per frinatt. Blir samma system 

med resten av Hilton kedjan i världen, ju mer du spenderar ju mer du får poäng. 

Välkomstbrev i rummet, frukt och sånt i receptionen, valmöjlighet bättre samtidigt som det 

sparar möda för de anställda. 



 55

Scandic Södertälje 
Bakgrund: Kvinna , 37 år gammal och har arbetat i hotellbranschen 15 år, varav 4 på Scandic.  

Hotellchef. Började ursprungligen som hotellstäderska och gick sedan 1,5 år lång 

receptionistutbildning och därefter jobbat mig uppåt.  

Intern utbildning: Den Hilton ansvarige skickas på utbildning, som i vårat fall är 

receptionschefen.  Jag själv har inte varit det. 

Utöver Hilton HHonors: Tar hand om stamgästerna utöver Hilton HHonors. Uppmärksammar 

gäster vid födelsedagar, avslutningsmiddagar, julluncher. Familjärt med kunderna. 

Uppmärksammar gästerna. 

Upplevelse/tjänst: Vi ska skapa en upplevelse för gästen samtidigt som det är en tjänst men 

det går lite ihop. 

Faktorer: Kundkontakten, frågar hur gästen mår, har haft det när de checkar in osv. Personlig 

kontakt. 

Klagomål: I första skedet tar de kontakt med receptionen och receptionschefen tar hand om 

klagomålen. Jag hjälper också. Vi ringer upp gästerna som har nåt negativt och säga, 

kompenserar ifall det är allvarligt. Ringandet uppskattas av kunderna och är jätte viktigt.  

Jobbar med individualisering, varje gäst är unik, samma med personal. Man drar inte alla över 

en kam. 

Skillnader i bemötande: Om en gäst kommer ofta så känner man ju dem mer, mötet blir lite 

mer informellt. Men annars så behandlar man alla lika. Situationen blir lättare och hantera på 

det sättet också. 

Inga standardiserade mallar, skriftligt dvs. Vissa normer har man ju. Om någon inte är 

medlem i Hilton HHonors så frågar man det et cetera. 

Information om Hilton HHonors finns vid anslagstavlor och vid kundens incheckning. 

Möjlighet till egna initiativ: Ja det måste man ju ha, bara det är rimligt så kan all personal 

agera självständigt. 

Klubbkvällar varannan vecka, dock är det mest stammisar som deltar. Kvällarna marknadsförs 

genom att man sätter upp information men det är tråkigt att inte så många kommer. 

Ingen specialsamarbete med  partners på hotellsidan, det är mest på kundens sida dessa har 

relevans. 

Egna kommentarer: Jag tycker att Hilton HHonors är ett väldigt bra program, bra förmåner. 
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A 5: Intervjufrågor till receptionister 
 
Bakgrundsfrågor 
 
- Man             kvinna  

- Ålder? 

- Tid i hotellbranschen? 
 
- Position? 
 
Frågor angående kundlojalitet och Hilton HHonors 
 
-Har ni fått någon intern information om Hilton HHonors? 

Ja Nej 
 
- Vad gör ni utöver Hilton HHonors för att skapa kundlojalitet? 
 
 
- Hur arbetar ni aktivt för att skapa kundlojalitet? 
 
 
- Hur arbetar ni med klagomålshantering? 
 
 
- Arbetar ni med individualisering av kunden? Om ja, på vilket sätt? 
 
 
- Finns det några skillnader i hur ni bemöter gamla kunder och nya kunder? 
 
 
- Har ni standardiserade mallar för kundbemötande?  

Ja Nej 
 
- Hur informerar ni kunden om Hilton HHonors? 
 
 
- Har ni möjlighet till egna initiativ för att skapa kundlojalitet? 
 

Ja Nej 
 
- Hilton HHonors har samarbetspartners, är detta något som ni arbetar med?  
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A 6: Intervjuer med receptionister 

 
Bakgrund    

 Malmen Kungens kurva Södertälje 

Män 1 1 0 

Kvinnor 1 2 2 

Ålder 23 resp. 26 år 19, 29 resp. 35 33 resp. 40+ 

snittid i bransch 6 år vardera 1år, 2mån resp. 12år 2 resp. 15 år 

 
Intervjuer med hotellreceptionister 

- Har ni fått någon intern information om Hilton HHonors? 
Malmen: 2 Ja 
Kungens kurva: 2 Ja, 1 Nej  
Södertälje: 2 Ja 

 
- Vad gör ni utöver Hilton HHonors för att skapa kundlojalitet? 

Malmen: Våran lokala säljare ser till att ha bra kundkontakter 
Kungens kurva: Stammisöversikt, lär känna gäster och stammisar 
Södertälje: Ha kundkontakt, bra priser 
 

- Hur arbetar ni aktivt för att skapa kundlojalitet? 
Malmen: Erbjuder medlemskap i Hilton HHonors, samma service till alla 
Kungens kurva: Stammisöversikt, lär känna gäster, stammisar, personlig kontakt 
Södertälje: Bra relationer, tillmötesgående, service, ge kunden vad denne vill ha 
 

- Hur arbetar ni med klagomålshantering? 
Malmen: Använder ”Nordic common sense” och löser problemet helst på plats. Ta kontakt 
och följ upp det som gått snett 
Kungens kurva: Kontaktar närmaste chef och kontaktar kunden för ev. kompensation, 
personlig kontakt, löser det 
Södertälje: Viktigt, återkommer alltid till gästen, lyssnar och bekräftar gästen, ev. 
kompensation och rättar till problemet 
 

- Arbetar ni med individualisering av kunden? Om ja, på vilket sätt? 
Malmen: I framtiden fokuserar på guld och diamond, kartlägger gästers önskemål 
Kungens kurva: Nej 
Södertälje: Ser kunder som individer 
 

- Finns det några skillnader i hur ni bemöter gamla kunder och nya kunder? 
Malmen: Kompis med återkommande gäster, gamla Scandic mer avslappnad än Hilton 
Kungens kurva: Nej , ja , både och, vi vet ju vad de vill ha 
Södertälje: Ja & nej  
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- Har ni standardiserade mallar för kundbemötande? 
Malmen: 2 Ja 
Kungens kurva: 2 Ja, 1 Nej 
Södertälje: 1 Ja, 1 Nej 
  

- Hur informerar ni kunden om Hilton HHonors? 
Malmen: Bokning, incheck och broschyrer 
Kungens kurva: Broschyrer, kort och incheck 
Södertälje: Frontdesk telefon 
 

- Har ni möjlighet till egna initiativ för att skapa kundlojalitet? 
Malmen: Ja båda 
Kungens kurva: 2 Ja, 1 både och 
Södertälje: Ja båda 
 
- Hilton HHonors har samarbetspartners, är detta något som ni arbetar med? 
Malmen: Hjälp med bokning/info, SAS, euro bonus 
Kungens kurva: ?, Vet ej, Ja 
Södertälje: ? 
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A 7: Intervjufrågor till hotellgäster    
Bakgrundsfrågor 
- Man             kvinna  

- Ålder  

- Medlem i Hilton HHonors 

 Ja               Nej 

*Om ja, hur många år? 

 

 0-5?      6-10?      11-15?     16 eller längre 

- Affärsresenär              privatresenär 

Lojalitetsfrågor  
- Hur många nätter bor du på Scandic/Hilton under ett år? 

 

- När du bor på ett hotell, till hur stor del är det på Scandic/Hilton? 

 

0-25%    26-50%   51-75%  76-100% 

- Hur många hotellkedjor växlar du mellan? 

 

1                2             3           4 eller fler 

*Om flera, vilka? 

 

- Har du rekommenderat Scandic/Hilton till andra i din umgängeskrets? 

Ja              Nej 

 

- Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 

* Alltid när jag bokar hotellnätter jämför jag olika hotellalternativ.  

Instämmer: 

Helt              Delvis              Inte 

* Eftersom jag vet vad jag får på Scandic/Hilton väljer jag att bo på dessa hotell. 

Instämmer: 

Helt              Delvis              Inte 

 

- Vilken är huvudorsaken till att du har valt att bo på detta hotell? 
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A 8: Intervjuer med hotellgäster 

Svarsfrekvens och bortfall 
 Antal 

tillfrågade 
Antal 
respondenter 

 
Svarsfrekvens 

 
Bortfall 

Malmen 70 51 73 % 27 % 
Kungens kurva 48 37 77 % 23 % 
Södertälje 40 30 75 % 25 % 
Totalt 158 118 75 % 25 % 

 

Andel medlemmar hos affärs respektive privatresenärer 
  Affärsresenär Privatresenär Totalt 

 Medlem 36 st (70,6 %) 0 st (0 %) 36 st (70,6 %) 

Malmen Ej medlem 10 st (19,6 %) 5st (9,8 %) 15 st (29,4 %) 

 Totalt 46 st (90,2 %) 5 st (9,8 %) 51 st (100%) 
     

 Medlem 20 st (54,1 %) 1 st (2,7 %) 21 st (56,8 %) 

Kungens kurva Ej medlem 12 st (32,4 %) 4 st (10,8 %) 16st ( 43,2 %) 

 Totalt 32 st (86,5 %) 5 st (13,5 %) 37 st (100 %) 
     

 Medlem 19 st (63,33 %) 1 st (3,33 %) 20 st (66,66 %) 

Södertälje Ej medlem 9 st (30 %) 1st (3,33 %) 10 st (33,33 %) 

 Totalt 28 st (93,33 %) 2 st (6,66 %) 30 st (100 %) 
     

 Medlem 75 st (63,56 %) 2 st (1,69 %) 77 st (65,25 %) 

Totalt Ej medlem 31 st (26,27 %) 10 st (8,47 %) 41 st (34,74 %) 

 Totalt 106 st (89,83 %) 12 st (10,16 %) 118 st (100 %) 

Bakgrundsfakta     

 Malmen Kungens kurva Södertälje Totalt 

Män 38 st (74,5 %) 29 st (78,4 %) 28 st (93,3 %) 95 st (80,5 %) 

Kvinnor 13 st (25,5 %) 8 st (21,6 %) 2 st (6,7 %) 23 st (19,5 %) 

Genomsnittsålder 45,2 år 42,5 år 45,4 år 44,3 år 

Medlems tid 6,3 år/medlem 8,3 år/medlem 8,0 år/medlem 7,3 år 
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Gästdata 
  Frekvens Rekommenderar Hotellkedjor 

 Medlem 37,4 nätter/år  94,4 % 1,9 /gäst 

Malmen Ej medlem 7,8 nätter/år 73,3 % 2,5 /gäst 

 Totalt 28,7 nätter/år 88,2 % 2,1 /gäst 
     

 Medlem 36,9 nätter/år 81,0 % 2,1 /gäst 

Kungens kurva Ej medlem 8,8 nätter/år 68,8 % 2,6 /gäst 

 Totalt 24,7 nätter/år 75,7 % 2,3 /gäst 
     

 Medlem 53,1 nätter/år 85,0% 1,8 /gäst 

Södertälje Ej medlem 21,4 nätter/år 80,0 % 2,6 /gäst 

 Totalt 42,5 nätter/år 83,3 % 2,0 /gäst 
     

 Medlem 41,3 nätter/år 88,3 % 1,9 /gäst 

Totalt Ej medlem 11,5 nätter/år 73,2 % 2,5 /gäst 

 Totalt 31,0 nätter/år 83,1 % 2,1 /gäst 

 

 

Andra som gästen överväger att göra köp hos: 

Malmen: Best western, Choice Hotels, Elite-hotels, First Hotels, Oberoi hotels, Radisson- 

SAS, och Sheraton hotels and resorts. 

Kungens kurva: Best western, Choice Hotels, Elite-hotels, First Hotels, Holiday hotels, Ibis 

hotel, Radisson- SAS, Mariott, och Sweden hotels. 

Södertälje: Best western, Choice Hotels, First Hotels, Ibis hotel, Nova Park, Rica Hotels och 

Winn Hotels. 
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Återköpsfrekvens 
  0-25 % 26-50 % 51-75% 76-100 % 

 Medlem 1 st (2,8 %) 3 st (8,3 %) 8 st (22,2 %) 24 st (66,7 %) 

Malmen Ej medlem 1 st (6,7 %) 6 st (40,0 %) 3 st (20,0 %) 5 st (33,3 %) 

 Totalt 2 st (3,9 %) 9 st (17,6 %) 11 st (21,6 %) 29 st (56,9 %) 
      

 Medlem 2 st (9,5 %) 6 st (28,6 %) 2 st (9,5 %) 11 st (52,4 %) 

Kungens kurva Ej medlem 6 st (37,5 %) 2 st (12,5 %) 5 st (31,3 %) 3 st (18,8 %) 

 Totalt 8 st (21,6 %) 8 st (21,6 %) 7 st (18,9 %) 14 st (37,8 %) 
      

 Medlem 0 st (0 %) 1 st (5,0 %) 4 st (20,0 %) 15 st (75,0 %) 

Södertälje Ej medlem 1 st (10,0 %) 2 st (20,0 %) 3 st (30,0 %) 4 st (40,0 %) 

 Totalt 1 st (3,3 %) 3 st (10,0 %) 7 st (23,33 %) 19 st (63,33 %) 
      

 Medlem 3 st (3,9 %) 10 st (13,0 %) 14 st (18,2 %) 50 st (64,9 %) 

Totalt Ej medlem 8 st (19,5 %) 10 st (24,4 %) 11 st (26,8 %) 12 st (29,3 %) 

 Totalt 11 (9,3 %) 20st (16,9 %) 25 st (21,2 %) 62 st(52,5 %) 

 
Instämmer till att gästen alltid jämför alternativ vid bokning 

  Helt Delvis Inte 
 Medlem 6 st (16,7 %) 11 st (30,6 %) 19 st (52,8 %) 

Malmen Ej medlem 1 st (6,7 %) 6 st (40,0 %) 8 st (53,3 %) 

 Totalt 7 st (13,7 %) 17 st (33,3 %) 27 st (52,9 %) 
     

 Medlem 3 st (14,3 %) 7 st (33,3 %) 11 st (52,4%) 

Kungens kurva Ej medlem 5 st (31,3 %) 6 st (37,5 %) 5 st (31,3 %) 

 Totalt 8 st (21,6 %) 13 st (35,1 %) 16 st (43,2 %) 
     

 Medlem 2 st (10,0 %) 4 st (20,0 %) 14 st (70,0 %) 

Södertälje Ej medlem 1 st (10,0 %) 0 st (0 %) 9 st (90,0 %) 

 Totalt 3 st (10,0 %) 4 st (13,3 %) 23 st (76,7 %) 
     

 Medlem 11 st (14,3 %) 22 st (28,6 %) 44 st (57,1 %) 

Totalt Ej medlem 7 st (17,1 %) 12 st (29,3 %) 22 st (53,7 %) 

 Totalt 18 st (15,3 %) 34 st (28,8 %) 66 st (55,9 %) 
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Instämmer till att gästen väljer Scandic för att denne vet vad denne får 

  Helt Delvis Inte 

 Medlem 25 st (69,4 %) 10 st (27,8 %) 1 st (2,8 %) 

Malmen Ej medlem 4 st (26,7 %) 6 st (40,0 %) 5 st (33,3 %) 

 Totalt 29 st (56,9 %) 16 st (31,4 %) 6 st (11,8 %) 
     

 Medlem 14 st (66,7 %) 5 st (23,8 %) 2 st (9,5 %) 

Kungens kurva Ej medlem 7 st (43,8 %) 5 st (31,3 %) 4 st (25,0 %) 

 Totalt 21 st (56,8 %) 10 st (27,0 %) 6 st (16,2 %) 
     

 Medlem 15 st (75,0 %) 3 st (15,0 %) 2 st (10,0 %) 

Södertälje Ej medlem 5 st (50,0 %) 3 st (30,0 %) 2 st (20,0 %) 

 Totalt 20 st (66,7 %) 6 st (20,0 %) 4 st (13,3 %) 
     

 Medlem 54 st (70,1 %) 18 st (23,4 %) 5 st (6,5 %) 

Totalt Ej medlem 16 st (39,0 %) 14 st (34,1 %) 11 st (26,8 %) 

 Totalt 70 st (59,3 %) 32 st (27,1 %) 16 st (13,6 %) 

 
 
Största anledningen till att gästen valt aktuellt hotell: 

Malmen: läget, företaget hade bokat rum 

Kungens kurva: närhet, bra parkeringsmöjligheter, korta avståndet till Älvsjömässan samt att 

företaget hade bokat rum  

Södertälje: närhet till jobb (Scania för det mesta) samt att företaget hade bokat rum. 


