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Sammanfattning  

 
Författare: Frida Boholm och Lejla Salcic  

 

Handledare: Dennis Zalamans  

 

Titel: Hotellverksamheter på Makarska Rivieran – en undersökning av dess kvalitet, 

servicenivå och tillgänglighet. 

 

Bakgrund och problem: I Kroatien har hotellbranschen sedan 90-talet genomgått svåra och 

instabila förhållanden. Sedan 2001 har dock resultaten för branschen blivit bättre på grund av 

ökade investeringar i renovering av anläggningar och byggandet av nya hotell. 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka service och kvalitet inom hotellverksamheter på 

Makarska rivieran i Kroatien. Undersökningen görs utifrån ett företagsperspektiv då 

verksamheters insats inom service- och kvalitetsaspekten ska belysas. 

 

Metod: I denna studie har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Undersökningen 

är utförd genom strukturerade intervjuer och en icke- deltagande observation. 

 

Resultat och slutsats: Vår undersökning visar att nöjda och tillfredställda medarbetare i sin 

tur gör att hotellen får nöjda kunder och kan ha en vinstdrivande verksamhet. Många av 

hotellen har som mål att öka lönsamheten och kundtillfredställelsen. Vid mätning av 

kundnöjdheten har många hotellägare upplevt att servicen är god och att de har fått en bra 

respons av gäster. 

 

Hotellen som observerades var fina och rena både invändigt och utvändigt. En majoritet av 

hotellen var renoverade och såg trendiga ut med fina möbler i lobbyn och restaurangen. 

Tillgänglighet var god både i själva anläggningen samt runt omkring. Alla hotell var belägna 

nära stranden, centrum och busshållsplatser. De personer som intervjuats anser att 

tillgängligheten till och från hotellen och flygplatsen är bra med en väl utvecklad 

infrastruktur. 

 

Som slutsats kan vi konstatera att Makarskas hotellverksamhet generellt underhåller sina 

anläggningar och i stort håller en god kvalitet- och servicenivå. De flesta hotell är 

välplanerade och tillgängligheten runt omkring är god. Hotellaktörer samt turismaktörer i 

övrigt arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten genom att utbilda sin personal samt göra 

uppföljningar av sina kunders upplevda förväntningar. 

 

Nyckelord: hotellverksamhet, service, kvalitet, tillgänglighet 
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Abstract 
 

Authors: Frida Boholm och Lejla Salcic  

 

Supervisor: Dennis Zalamans  

 

Title: The hotel business in Makarska Riviera - an examination of its quality, service and 

accessibility. 

 

Background and problem: In Croatia, the hotel industry has undergone difficult and 

unstable conditions since the 90s. Since 2001, however the results in the sector has improved 

due to increased investment in the renovation of facilities and construction of new hotels. 

 

Purpose: The study aims to examine hotel operations on the Makarska Riviera on the basis of 

tourist business perspective, and examine its quality, service and accessibility. 

 

Method: In this study we used a qualitative approach. The survey was conducted through 

structured interviews and a non-participant observation. 

 

Result and conclusions: Satisfied and fulfilled employees, in turn that the hotels will have 

satisfied customers and may have profitable operations. Many hotels aim at constantly 

working to improve profitability and customer satisfaction. When measuring customer 

satisfaction, many hotel owners felt that the service is good and that they have received a 

good response from their guests. 

 

The hotels that were observed were nice and clean inside and out. A majority of the hotels 

were renovated and looked fashionable in and out with fine furnishings in the lobby and 

restaurant. Availability was good in both the plant itself and around it. All hotels were located 

near the beach, town center and bus stops. The people interviewed believe that accessibility to 

and from the hotels, airport is good with a well developed infrastructure. 

 

In conclusion, we note that the Makarska hotel operations in general maintains its facilities 

and, overall, a good quality standard and service. Most hotels are well planned and are 

strategically located. Hotel operators in general are continually working to improve quality 

through training their staff and follow up of their customers' perceived expectations. 

 

Keywords: hotel operations, service, quality, accessibility 
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1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med en introduktion av uppsatsämnet, logiverksamheten i Makarska rivieran. 

Här redogörs för ämnets bakgrund och problemdiskussion som sedan leder fram till 

uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  

Kroatien, som var en semesterfavorit innan kriget i forna Jugoslavien bröt ut, har gjort come-

back. Landets turism har på kort tid vuxit och blivit ett av de mest populära sommarresmålen 

för svenskar. Många turister har återvänt och många upptäcker landet för första gången. 

Kroatien består av en 1800 km lång kuststräcka vid Adriatiska havet, där vattnet är det renaste 

och klaraste i Medelhavet. Det som främst lockar turister till Kroatien är  landets kristallklara 

hav men även dess medeltida städer, goda mat samt låga priser (Vagabond (a), 2012). 

 

En av de mest populära resmålen längs den Kroatiska kusten är Makarska rivieran (Adriagate, 

2012). Makarska rivieran är belägen på Kroatiens sydvästra kust. Några badorter längst 

rivieran är  Brela, Baska Voda, Makarska och Tucepi. Rivieran har ett soligt klimat med långa 

stränder som årligen drar till sig många besökare (Makarskarivieran, 2012). 

 

Det är enkelt att resa till Makarska rivieran från Sverige då de flesta researrangörer säljer både 

resor och boende till semesterorten. Väl på plats är det också enkelt att finna boende och 

innebär sällan några problem. Under högsäsongen kan det dock bli svårare att få tag på 

boende. Semesterorten erbjuder en mängd olika hotell som även varierar kraftigt i pris och 

kvalitet (Noofestivalen, 2012). 

 

Turismen på destinationen är främst koncentrerad till turistorterna Makarska, Baska Voda och 

Tucepi. Baska Voda med endast cirka 2000 bofasta tar liksom Makarska emot en stor mängd 

charterbesökare under sommaren. I orten finns en blandning av privatboende och flera större 

hotell. Tucepi, fyra kilometer sydost om Makarska, är också en välbesökt ort och kraftfull 

hotellsatellit. Brela, som också historiskt sett varit en känd sommardestination, erbjuder också 

flera hotell och rumsuthyrning. Förutom dessa erbjuder även de övriga orterna längs 

Makarska rivieran privat boende och hotell som är lätt att hitta (Vagabond (b), 2012). 

 

Turismindustrin växer hela tiden och är den snabbast växande industrin i världen och 

kännetecknas därmed av en allt mer ökande konkurrens (Pepur & Pivcevic, 2009). Detta i sin 

tur gör det allt svårare för tjänsteleverantörer inom industrin att värva kunder och vinna deras 

lojalitet samt hålla kunderna nöjda enligt Pepur och Pivcevic (2009). Därför blir kvaliteten på 

de tjänster som tillhandahålls vital och en nödvändig del av den framgångsrika verksamheten 

inom turismindustrin. Även Mossberg (2003) understryker att framgångsrika företag i 

framtiden kommer behöva anpassa sig kontinuerligt till omgivningen för att kunna handskas 

med människor och teknik. På dagens konsumentmarknad krävs det att företagen kan erbjuda 

skräddarsydda lösningar till kunden. Marknadsföring av upplevelser handlar mycket om 

erbjudanden som riktar in sig på enskilda individer och på ett mer personligt plan. 
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En tjänsts kvalitet är viktig på grund av den direkta effekten på kundtillfredsställelsen och den 

indirekta effekten på kundlojaliteten (Wilkins, Merrilees & Herington, 2007). Service och 

kvalitet beror till stor del på hotellens förmåga att utvecklas och skaffa mer kunskap. Hotell 

kan förbättra sin service och kvalitet genom att utbilda sin personal och vara lyhörda för 

kunders önskemål (Bouncken, 2002). Enligt Wilkins, Merrilees och Herington (2007) samt 

Bouncken (2002) går det att konstatera att tillräcklig forskning och litteratur om management 

inom specifikt hotellbranschen inte går att hitta. Detta medför att olika slags former för 

management används hur som helst på olika hotell då en enhetlig form inte existerar. 

 

Vad gäller Kroatien, har hotellbranschen sedan 90-talet genomgått svåra och instabila 

förhållanden. Sedan år 2001 har dock resultaten blivit bättre för branschen på grund av ökade 

investeringar i renovering av anläggningar och byggande av nya hotell. Även infrastrukturen 

har förbättrats och de flesta semesterorter rustats upp. Det formades strategiska mål för den 

kroatiska hotellbranschen som år 2010 skulle vara nådda, detta för att påskynda regleringen 

av anläggningars ägandeförhållanden och privatiseringsprocessen av hotellen. Även 

utbildning av personal inom alla hotellanläggningar var en viktig del av de strategiska målen. 

Framförallt var det strategiska målet att höja kvaliteten på alla boendefaciliteter för att kunna 

jämföras med internationella kriterier för kvalitet. Syftet var att hotellens varumärke skulle bli 

känt internationellt. Därför har hotellaktörer gjort stora satsningar på användningen av 

modern teknik och att följa turismens trender vad gäller anläggningarnas utseende och 

servicetjänster (Grzinic, 2008). Det var dessa aspekter som gav oss inspiration att studera 

hotellbranschen mer grundligt för att undersöka hur arbetet kring kvalitet och service har 

fungerat på Makarska rivieran. Det har visserligen gjorts enstaka undersökningar kring 

service och kvalitet på några destinationer vid Kroatiens kust, t.ex. Opatija som ligger i 

nordvästra delen av kusten. Vad gäller Makarska rivieran, som är en av de mest populära 

delarna av Kroatiens kust finns det såvitt känt inte någon undersökning om hur hotell arbetar 

med service och kvalitet. För en destination vars betydelse har ökat enormt under det senaste 

decenniet är det viktigt med regelbundna undersökningar av hotellens service och kvalitet 

samt hur dessa aspekter kan förbättras. En sådan studie bör ge svar på hotellaktörernas 

förmåga att utveckla hotellverksamheter och därigenom höja nivån på tjänsternas service och 

kvalitet. Genom att undersöka och förstå hur aktörerna inom hotellbranschen arbetar med 

service och kvalitet, är det inte bara möjligt att kartlägga svaga sidor i arbetet utan även skapa 

förutsättningar för förbättringar som utmynnar i fullgod kvalitet och service. Detta bör i sin 

tur förbättra hotellens möjligheter att bevara kundnöjdhet hos nuvarande gäster samt värva 

nya kunder och vinna deras lojalitet. 

Utifrån detta som bakgrund har vi format problemformuleringen för denna studie: hur arbetar 

olika hotell på Makarska rivieran med kvalitet och service? 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka service och kvalitet inom hotellverksamheter på Makarska 

rivieran i Kroatien. Undersökningen görs utifrån ett företagsperspektiv då verksamheters 

insats inom service- och kvalitetsaspekten ska belysas.  
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1.3 Frågeställningar 

- Vad ingår i servicen på hotellanläggningarna, det vill säga servicetjänster såsom 

restaurang/bar, minimarket, internet och receptionens öppettider? 

- Hur är kvaliteten på hotellanläggningarna, det vill säga facilitetens utseende, underhåll samt 

renlighet? 

- Hur är tillgängligheten på hotellanläggningarna samt runt omkring anläggningen?  

 

1.4 Avgränsning  

I denna studie undersöker vi Makarska rivieran i Kroatien. Det kändes väsentligt att enbart 

belysa ett turistområde i Kroatien för att studien ska bli tillförlitlig, då det kan bli 

problematiskt att studera ett större område inom en begränsad tidsram. Varför vi valde just 

Makarska rivieran beror på att det är en populär turistdestination som har utvecklats i snabb 

takt. Vi valde att studera endast en typ av verksamhet inom turismbranschen på 

Makarska rivieran, i detta fall hotellverksamheten. Målet är att få så djupgående information 

som möjligt inom det valda området. För att få studiens resultat reliabel och samtliga moment 

utförligt gjorda valde vi att avgränsa studien ytterligare. Därför valdes endast de tre faktorerna 

kvalitet, servicenivå och tillgänglighet att granskas på de valda hotellen. 

 

1.5 Definitioner  

Service: är en aktivitet eller åtgärd vars syfte är att betjäna kunden. Detta innefattar allt från 

underhåll till kontroll av t.ex. en anläggning. Ordet “service” synonym är tjänst. 

(Nationalencyklopedin (a), 2012). Upplevd kvalitet av den givna servicen beror på i vilken 

utsträckning ett företag med ett specifikt syfte framgångsrikt har lyckats tjäna sitt syfte 

(Markovic & Raspor, 2010). 

 

Kvalitet: ordet betyder i regel samma sak som “beskaffenhet” eller ännu bättre sagt 

“egenskap”. Traditionellt ska de olika slagen av kvalitet skiljas åt; primära, sekundära och 

tertiära. Primära egenskaper kan t.ex. vara volym eller massa och är sådant som anses tillhöra 

tinget. De sekundära egenskaperna är beroende av hur våra sinnesorgan fungerar, exempelvis 

om tinget är rött eller grått. Med teritiära kvaliteter menas hur estetiken påverkar oss samt om 

den tilltalar oss, till exempel kan tingets estetik vara harmonisk eller balanserad. Den teritiära 

kvaliteten är beroende av de primära- och sekundära egenskaperna  (Nationalencyklopedin 

(b), 2012). Som exempel kan föreställas två hotell som har exakt samma primära och 

sekundära egenskaper men de skiljer sig åt i deras teritiära egenskaper, det ena hotellet ger 

intrycket av att ha en stressig miljö medans det andra ger intrycket av att vara harmoniskt 

genom sin estetik.  

 

Tillgänglighet: med begreppet menas personens geografiska möjligheter att kunna ta del av 

det eftersträvansvärda. För personen kan dessa möjligheter bero på exempelvis fysisk 

rörlighet och den geofrafiska närheten till det eftersökta. Ett annat ord för tillgänglighet är 

åtkomlighet (Nationalencyklopedin (c), 2012). Föremål för denna studie har enbart varit 

frågan om fysisk och geografisk tillgänglighet runt om enskilda hotellanläggningar som en 

aspekt av kvalitet på den service som tillhandahålls. 
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Hotellklassificering: är ett graderingssystem som används för att klargöra 

hotellanläggningars prisklass samt kvalitet- och servicenivå (Fernández & Bedia, 2003). 
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2 Metod 
 

I metodavsnittet presenteras den vetenskapssyn samt forskningsansats som legat till grund för 

undersökningen. I avsnittet redogörs också tillvägagångssättet för undersökningen samt dess 

validitet,  reliabilitet och metodkritik.  

 

2.1 Vetenskapssyn  

Bryman (2011) tar upp en filosofisk utgångspunkt som behandlar “vad som finns”. Enligt 

honom genomsyras samhället av två grundpelare, organisation och kultur. Dessa två resulterar 

i sin tur till två olika vetenskapssyner eller med andra ord ontologiska ståndpunkter, den 

konstruktivistiska och objektivistiska. Enligt konstruktivismen kan människan påverka sociala 

företeelser men enligt objektivismen ligger sådana företeelser utanför individens påverkan. 

 

Den konstruktivistiska vetenskapssynen innebär att sociala aktörer kontinuerligt skapar 

sociala företeelser samt deras mening. Detta synsätt innebär också att exempelvis sociala 

företeelser och kultur inte bara skapas via socialt samspel. Dessa är även under ständig 

förändring där vi människor också kan påverka samspelet. Objektivistiska vetenskapssynen 

bygger på att sociala företeelser är oberoende av de sociala aktörerna. Objektivismen betraktar 

exempelvis organisationer och kulturer som enheter som ligger utanför individens påverkan. 

Individen kan enligt det objektiva vetenskapssynsättet inte påverka de företeelser som sker 

(Bryman, 2011). 

 

Denna uppsats har baserats på en konstruktivistisk vetenskapssyn. Detta då studiens 

undersökning bestod av organisationer med diverse regelverk och normer som de har 

möjlighet att påverka. De organisationer som undersöktes var hotell och turistbyråer. Sådana 

slags aktörer befinner sig i en föränderlig miljö som påverkas av människor och sociala 

företeelser. Därmed har de möjlighet att förändra och omforma arbetssätt för att kunna 

påverka sitt resultat. 

 

2.2 Forskningsansats  

Kvantitativa- och kvalitativa metoder är två olika tillvägagångssätt vid samhällsvetenskaplig 

forskning. En kvantitativ metod syftar till att kvantifiera insamling av data genom att 

exempelvis göra en surveyundersökning. En sådan undersökning ger kvantifierbar data om ett 

stort antal människor som är representativa för en population. Syftet med en 

surveyundersökning är att pröva teorier eller hypoteser (Holme & Solvang, 2008). Den 

kvantitativa metoden innehåller också ett deduktivt synsätt. I detta synsätt ligger tyngden på 

teoriprövning i förhållande mellan teori och forskning. Kvantitativ forskning utgår även från 

föreställningen om den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet, detta 

brukar beskrivas med begreppet objektivism (Bryman, 2011). 

 

En kvalitativ metod syftar till att samla in information genom exempelvis deltagande 

observation. Vid en sådan observation ägnar sig forskaren en längre tid helt åt 

undersökningspersonerna. Syftet är att få en heltäckande och djupgående bild av det som 

studeras (Holme & Solvang, 2008).   



11 

 

Kvalitativ forskning präglas av det induktiva synsättet som framhäver relationen mellan teori 

och forskning, där skapandet av teorier är tyngden. Den sociala verkligheten är ständigt i 

förändring enligt den kvalitativa forskningen och är något som tillhör individens skapande. 

Detta brukar beskrivas som konstruktivism (Bryman, 2011). 

 

Den forskningsmetod som har använts i denna uppsats är en kvalitativ metod med ett 

induktivt tillvägagångssätt. Detta då studien baserats på undersökningar i form av en 

observation och flera kvalitativa intervjuer för att få ett resultat. Vidare leder resultatet till en 

teori av forskningsinsatsen. En kvantitativ forskningsmetod var inte aktuell för denna studie 

eftersom den inte har till avsikt att sätta siffror på det insamlade materialet. För den 

undersökning som genomförs i studien var en kvalitativ metod bättre lämpad för att den ger 

mer djupgående data än vad en kvantitativ metod gör. Vårt val av tillvägagångsätt berodde på 

att studien syftar till att behandla flera aspekter inom olika turismverksamheter och inte 

behandlar en större population. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Intervjuer 

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad och avser beskriva 

informanternas vardag så att det går att tolka betydelsen av de fenomen som beskrivs. En 

strukturerad intervju har en bestämd uppsättning av frågor där ordningsföljden har fastställts 

innan intervjun. Den strukturerade intervjun kan liknas vid ett frågeformulär men att frågorna 

är öppna, därmed finns inte färdigformulerade svarsalternativ. I den ostrukturerade intervjun 

är inte frågeformuleringarna eller strukturen på intervjun fastställd i förväg utan liknar mer ett 

samtal. Fördelen med den strukturerade intervjun är att det blir enklare för forskaren att tolka 

svaren tack vare standardiseringen, intervjusvaren blir även lättare att jämföra (Johannessen & 

Tufte, 2003). 

 

Intervjuerna i vår studie är strukturerade, det vill säga frågorna är gjorda i förväg och 

ordningsföljden har fastställts innan intervjun. Intervjuerna i undersökningen omfattar hotell, 

turistbyråer och en resebyrå. För att boka personliga intervjuer med aktörer inom 

hotellverksamheter kontaktade vi föredetta delägaren av Kroatienspecialisten i Stockholm, 

Zlatko Papac. Motivet till att vi tog kontakt med honom var vår kännedom om hans goda 

kompetens inom bland annat hotellverksamheter på Makarska rivieran. Han förmedlade oss 

till sina kontakter som var marknadsföringschefen av bolaget Hotel Makarska och ägaren av 

turistbyrån Bakros Tours i Makarska. Via epost kunde vi därefter boka intervjuer med dessa 

personer. Samtliga intervjumallar var enhetligt strukturerade bestående av frågor för öppna 

kommentarer, utan färdiga svarsalternativ. Syftet med denna intervjuteknik är att få 

djupgående svar baserade på respondenternas egna erfarenheter, kunskaper och åsikter. 

Vidare gjordes förutom en intervju med Zlatko Papac en intervju på tursitbyrån i Baska Voda. 

Den sista intervjun gjordes på plats i Baska Voda med en medarbetare vid namn Darko Jozic, 

även här användes en strukturerad intervjumall med öppna svarsalternativ. 
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2.3.2 Observation 

Observation ger data som ofta inte kan tas fram med andra metoder som exempelvis intervju 

eller enkätundersökning. Insamling av data genom användning av observationsmetoden sker 

på så sätt att forskaren befinner sig på plats (”fält”) och observerar de situationer som är 

relevanta för studien. Under observationen bör forskaren vara uppmärksam och registrera sina 

iakttagelser genom sinnesintryck. Data skapas genom anteckningar under tiden forskaren 

befinner sig i situationen eller efteråt. Forskaren kan antingen vara icke delatagande eller 

deltagande under observationen (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

I denna studie genomfördes en fältundersökning genom en icke deltagande observation. Våra 

iakttagelser och sinnesintryck noterades på anteckningsblock under tiden vi befann oss på 

platsen. De aspekter vi valt att belysa är service, kvalitet och tillgänglighet. Observationen 

utfördes genom att betrakta fem hotell på Makarska rivieran. Inom serviceaspekten 

undersökte vi receptionens öppettider samt tillgång till restaurang och bar. Vidare undersöktes 

om hotellet har någon form av försäljning av drycker och snacks samt om det finns tillgång 

till internet på hotellet. Inom kvalitet valde vi att belysa estetiken på hotellet, där betraktades 

inredningen, möblerna samt ljus i lokalen. Vi studerade även hotellanläggningen utvändigt för 

att se om den var fin och fräsch, vilket innefattade om den såg renoverad ut samt att målarfärg 

inte flagnat. Hotellens tillgänglighet undersöktes genom att titta på anläggningens planering, 

tillgång till parkering samt närhet till bussar, strand och lokalt centrum.  

 

2.3.3 Litteraturgenomgång  

I forskningsprocessen är det nödvändigt att samla in kunskap som redan existerar inom 

ämnesområdet oavsett vilken vetenskaplig ansats det handlar om. Innan forskaren försöker 

behandla frågan är det därför betydelsfullt med redan konstaterad kunskap inom det valda 

ämnet. En litteraturstudie görs bland annat för att skapa trovärdighet och påvisa bekantskap, 

sammanfatta och integrera tidigare vetskap samt för att få ideér och lära sig av andra forskare. 

(Neuman, 2006). 

 

För att skapa förståelse för vårt ämne som handlar om hotellverksamheters service, kvalitet 

och tillgänglighet gjordes många sökningar efter vetenskapliga artiklar. För oss var det viktigt 

att läsa tidigare studier som genomförts inom området för att ge en djupare förståelse i ämnet 

samt att styrka studiens giltighet. Genom hela processen har vi använt tryckt litteratur för att 

införskaffa relevanta teorier samt ett brett underlag för metoden. Ytterligare kunskap och 

ideér fick vi genom att läsa tidigare skriva uppsatser och via internetsidor. De internetkällor vi 

tolkat har bland annat varit rese- och turistbyråer samt andra källor vi ansett ha tillförlitlig 

fakta inom området. 

 

2.3.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns två olika typer av källor vid insamling av data, primär- och sekundärkällor. För att 

få insikt om det är en primär- eller sekundärkälla måste källans upphov och ursprung avgöras. 

En källa är primär om nedtecknaren själv tagit del av eller upplevt det som källan beskriver.  

Vid primärkällor är det viktigt att kunna visa närheten eller avståndet källan har till det som 

beskrivs.  
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Om nedtecknaren utgått från någon annans källa eller har fått höra om den från någon annan 

benämns den som sekundärkälla (Holme & Solvang, 2008). 

 

Denna undersökning omfattas av både primär- och sekundärkällor. Undersökningen har 

baserats främst på de primärkällor som samlats via ett flertal intervjuer inom 

hotellverksamheten på Makarska rivieran samt en observation. De sekundärkällor som 

användes i studien hämtades från ett flertal litterära verk som behandlar uppsatsämnet samt 

från vetenskapliga artiklar. Även olika hemsidor om Makarska rivieran samt Kroatien i sin 

helhet har använts i form av sekundärkälla. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet avser svara på om en forskares undersökning mäter det som forskaren vill att den ska 

mäta. Begreppet syftar att svara på om en studie är “valid”, det vill säga om studien är giltig 

(Eliasson, 2006). Enligt Johannessen och Tufte (2003) är en studie giltig om den insamlade 

datan är relevant och representerar det fenomen som studien avser undersöka. Det finns olika 

former av validitet, den formen som nämns ovan kallas begreppsvaliditet. En annan indelning 

skiljer på intern- och yttre validitet. Intern validitet ska fastställas om de variabler som 

studerats är irrelevanta. Yttre validitet kan fastställas om urvalet anses vara representativt för 

populationen och i vilken mån det går att överföra undersökningens resultat till andra 

situationer. Den grundläggande frågan i all forskning menar Johannessen och Tufte (2003) är 

hur tillförlitlig den data som samlats in är. Detta kallas för reliabilitet som betyder just 

tillförlitlighet. Ett tillvägagångssätt för att testa en studies tillförlitlighet är att upprepa samma 

undersökning. Det går även att testa tillförlitlighet genom att låta flera forskare göra en 

bedömning oberoende av varandra. 

 

Den studie som utförts i denna uppsats kan fastställas som valid eftersom data som insamlats 

anses vara relevant för det studien syftat till att undersöka. Detta då den anses ha gett underlag 

för de svar som ges i denna studie som avser hotellaktörers arbete med service och kvalitet. I 

studien har inget utanför ämnesområdet tagits med, endast källor relevanta till det 

undersökningen syftat studera har behandlats. Något som möjligtvis kan ha påverkat 

validiteten i studien negativt och även tillförlitligheten är om någon av de intervjuer som 

utförts har misstolkats och förts vidare till resultatet. För att förebygga denna risk har varje 

intervjupersons svar behandlats noggrannt och eftertänksamt, samt att det funnits möjlighet 

för vidarekoppling med intervjupersonerna om något inte varit klart. Eftersom djupgående 

intervjuer med högt insatta personer inom vad undersökningen syftat undersöka och även en 

observation har genomförts anses studiens reliabilitet vara hög. Undersökningen anses även 

vara möjlig att upprepa och tillämpa inom samma ämnesområde då de intervjufrågor som har 

ställts finns bifogade (se kapitlet 8) och tillvägagångssättet beskrivits utförligt. 

 

2.5 Metodkritik  

I en kvalitativ studie är det forskarens tolkningar som står i centrum. Forskarens fall är unikt 

och är för en annan person svår att göra om (Ödman, 2003). Några exempel på situationer 

som påverkar studiens reslutat är förväntningar hos deltagarna, förmågan att ta i akt 

stämningen och uppmärksammande av olika signaler.  
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Även tid och plats för intervjun, hur föreberedda de inblandade är och hur de sitter etc. kan 

påverka hur resultatet blir (Holme & Solvang, 1997). Det finns en förförståelse hos en 

forskare, denne kan inte utesluta åsikter, förväntningar, farhågor, känslor och fördomar 

(Sjöström, 1994).  

 

De flesta av våra intervjuer har genomförts via mailkontakt vilket kan leda till missförstånd. 

Forskaren och respondenten kan genom denna teknik tolka innehållet på olika sätt vilket kan 

påverka resultatet. Eftersom vi var medvetna om detta var vi noggranna med språk och 

formulering i våra frågor, vilka även granskades av vänner och familj,  för att få ett bredare 

perspektiv på hur andra tolkade våra frågor. Denna teknik bevisar inte studiens tillförlitlighet 

per automatik , dock styrker den underlaget  till studien och förhindrar att missförstånd 

uppkommer. 
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3 Teori 
 

Teorikapitlet redogör för de teorier som varit relevanta för studien. Avsnittet presenterar 

teorierna; Tjänst, Servicekvalitet på kroatiska hotell, The importance of servicescape samt 

klassificering av hotell i Kroatien och resten av Europa. 

 

3.1 Servicekvalitet på Kroatiska hotell 

Det finns olika attribut som är viktiga för en hotellgäst när det gäller uppfattningen av ett 

hotells nivå av service och kvalitet menar Markovic och Raspor (2010). Dessa attribut är 

viktiga då de stärker gästens belåtenhet och hotellvistelse. I Markovic och Raspors (2010) 

studie som utförts på ett antal varierande hotell i en semesterort i Kroatien visade det sig att de 

viktigaste faktorerna för positivt upplevd service och kvalitet på hotell var tillförlitlighet, 

empati och kompetens hos personalen. Även hotellets tillgänglighet och påtagliga faktorer 

som facilitetens estetik, utseende, elektronisk utrustning samt renlighet var viktiga för 

hotellgästen. Faktorn tillförlitlighet syftar i sammanhanget på förmågan att lösa gästernas 

problem felfritt  och andra faktorn som var kompetens hos personalen syftar till deras artighet 

och vilja att förstå kunden samt att servicen ska gå snabbt. Med tillgänglighet menas i 

Markovic och Raspors (2010) studie tillgängligheten i själva anläggningen, det vill säga att 

det ska vara enkelt att hitta i hotellet men även att anläggningens läge i semesterorten ska vara 

attraktiv och därmed ska diverse attraktioner finnas nära till hands. 

 

3.2 The importance of servicescapes in leisure service settings 

Enligt Wakefield och Blodgett (1996) tillbringar konsumenter mer tid på faciliteter som 

erbjuder tjänster och service som finns på exempelvis hotellanläggningar och resorter än på 

faciliteter som erbjuder annan slags service som banker och affärer. Därmed är det viktigt att 

kvaliteten på tjänsten och servicen bibehålls då den spelar en viktig roll vid mätningen av 

kundnöjdhet. Kundens nöjdhet påverkar i sin tur om denne kommer vilja stanna längre på 

faciliteten eller vilja återkomma och därmed generera faciliteten mer pengar. Wakefield och 

Blodgett (1996) bryter ned kundens helhetsuppfattning av upplevelserummet i fem olika 

områden: 

 Tillgänglighet: syftar på hur anläggningen är utrustad och planerad för att öka 

tillgängligheten och upplevelsen för gästen. 

 Faciliteternas estetik: hur ser faciliteten ut, är den attraktiv för kunden? Syftar på 

faciliteternas interna- och externa design och utrustningens underhållning. 

 Bekvämlighet: syftar på sängar i exempelvis hotellanläggningar samt sittplatser i 

restaurangavdelningen, casinot eller lobbyn. 

 Elektronisk utrustning: avser TV:n på hotellrummet, musikanläggning samt möjlighet 

till trådlös anslutning till internet och i vilket skick den är. 

 Renlighet/ städning: är faciliteten ren och fräsch, hur många gånger i veckan den 

städas. 
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3.3 Klassificering av hotell i Kroatien och resten av Europa 

Enligt Fernández och Bedia (2003) ska ett hotells klassifikation vara en indikator på dess 

prisvärde och kvalitet. De menar att det är svårt att veta om det finns ett samband mellan 

kunders val av hotell och dess stjärnklassificering då det finns begränsad forskning om detta. 

Därför är det svårt att jämföra dessa klassifikationssystem globalt och veta hur hotellmanagers 

arbetar med dessa samt om de följs. Fernández och Bedia (2003) menar att begreppet kvalitet 

hör ihop med kundens tillfredsställelse relaterat till dennes förväntningar och om dessa 

besannats. Därför går det inte att jämställa kvalitet med lyx utan snarare med uppfyllda 

förväntningar hos kunderna.  

 

Stjärnklassificering av hotell i Kroatien ges officiellt av ministeriet av turism i landet. 

Hotellen graderas från en skala på ett till fem beroende på vilken standard anläggningen har. 

Graderingen beskrivs inte ingående utan beskriver endast graden av kvalitet och ser ut som 

följande (Ministarstvo turizma Republika Hrvatska - Ministeriet för turism i Kroatien, 2012): 

 Fem stjärnor: hotellet är lyxigt och ska erbjuda ett antal olika faciliteter. 

 Fyra stjärnor: deluxe hotell som erbjuder hög kvalitet. 

 Tre stjärnor: erbjuder fortfarande god kvalitet men saknar flera faciliteter. Majoriteten 

av de kroatiska hotellen har denna gradering. 

 Två stjärnor: måttligt hotell och detsamma gäller kvaliteten, sådana hotell saknar även 

air condition. 

 En stjärna: budgethotell, i dessa hotell får gästerna dela badrum.  

Den svenska hotellklassificeringen ingår i Hotelstars Union tillsammans med Tyskland, 

Österrike, Schweiz, Holland, Ungern, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg samt 

regionen Åland. Hotellen bedöms efter 270 kriterier och graderas mellan en till fem stjärnor. 

Vissa hotell kan till och med erhålla tilläggspoäng inom respektive stjärnklass och tilldelas då 

en superiormarkering (Visita, 2012). Enligt Hotelstars Union ska tre- och fyrstjärniga hotell 

klassificeras enligt dessa kriterier (Hotelstars, 2012):  

 En stjärna: Gemensamma utrymmen för bad/wc. På hotellet ingår handduk, 

centralvärme, möjlighet till frukostservering och tillträde dygnet runt. Vidare ingår 

daglig städning av rummen samt möjlighet till väckning.  

 Två stjärnor: Utöver de kriterier som en stjärniga hotell har finns badlakan samt tvål 

och duschkräm. Privata badrum/wc samt tv ska finnas på 40 procent av rummen. 

Sänglampa finns på alla rum.  

 Tre stjärnor: Utöver de baskriterier som ingår på en och tvåstjärniga hotell har ett 

trestjärnigt hotell även följande: receptionsservicen är tillgänglig i minst 14 timmar per 

dygn och hotellet har hiss. Rummen ska vara utrustade med bad/wc, hårtork, 

arbetsbord, helbildsspegel, bagagestativ, radio,TV, möjlighet till internet samt 

möjlighet till bagageservice, tvättpåse och skoputsmöjligheter. 
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 Fyra stjärnor: Hotellen har alla kriterier som gäller från en till tre stjärnor. Hotellen ska 

även vara bemannade dygnet runt och receptionens bemanning ska vara minst 18 

timmar. Bar finns öppet minst 6 dagar i veckan samt middagsservering minst 6 dagar i 

veckan.  Anläggningens möbler ska vara bekväma. De finns möjlighet till 

dagstidningar, safebox, syservice och gäst PC. Internetuppkoppling på rummen samt 

minibar eller roomservice och roomservice med mat. På hotellet finns tillgång till hiss. 

3.4 Tjänst 

Det finns ingen entydig definition på begreppet tjänst och det är ett omdiskuterat ämne 

(Echeverri & Edvardsson, 2002). 

 

Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) kan en tjänst beskrivas utifrån fyra egenskaper. 

1. Tjänster är immateriella och abstrakta. 

2. Tjänster produceras och konsumeras samtidigt, kunden och företaget är en del av 

tjänsteprocessen. 

3. Tjänster är heterogena, de varierar efter kundens önskemål. 

4. Tjänster är förgängliga, de går inte att lagra eller spara tjänster. 

 

Grönroos (2007) definierar begreppet tjänst på följande sätt :  

 

“A service is a process consisting of a series of more or less intangible activities that 

normally, but not necessarily always, take place in interactions between the customer and 

service employees and/or physical resources or goods and/or systems of the service provider, 

which are provided as solutions to customer problems.”  

 

En tjänst kan urskiljas genom tre grupper: kärntjänst, hjälptjänst och stödtjänst. Kärntjänsten 

är kärnan, själva huvudanledningen till att företaget finns på marknaden. Hjälptjänster är 

nödvändiga tjänster för att underlätta för gästerna att använda kärntjänsten. Om inte 

hjälptjänster finns kan kärntjänsten inte konsumeras.Stödtjänster innebär extratjänster för att 

stärka kärntjänstens mervärde men också för att differentiera företagets tjänster från sina 

konkurrenters. Det här tre tjänstegrupperna bildar tillsammans ett tjänsteerbjudande. 

Hjälptjänsterna är en förutsättning för att tjänsteerbjudandet ska kunna existera. Stödtjänsterna 

är viktiga för att få tjänsteerbjudandet att bli mer attraktivt (Grönroos, 2002). 
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4 Empiri  
 

Detta kapitel börjar med en redogörelse för den observation som har genomförts på plats i 

Makarska rivieran. Empirikapitlet fortsätter sedan med en presentation av de intervjuer som 

har genomförts. 

 

4.1 Observation av logiverksamheten i Makarska rivieran  

 

Hotel Putnik 

Hotel Putnik är ett trestjärnigt familjeägt lägenhetshotell bestående av två byggnader i 

centrum av Baska Voda på Makarska rivieran. Den första byggnaden består av både en 

restaurang med plats för 80 personer och 18 lägenheter, samt en reception. Den andra 

byggnaden består av 14 lägenheter.   

 

Service: Hotellet har en restaurang som serverar frukost, lunch och middag och även fika. 

Restaurangen öppnar klockan sju och stänger senast vid ett på natten beroende på om några 

gäster vill sitta kvar längre på restaurangen. Receptionen är för det mesta öppen men har 

begränsade öppettider under lunch- och kvällstid. Det finns ingen möjlighet för 

internetanslutning på hotellet eller snackbar.  

 

Kvalitet: Hotellets byggnad och utsida ser mycket fräsch ut, den byggdes år 2000 och 

renoverades senast år 2007. Färgen på byggnaden är krämvit och ser fortfarande ny ut, det 

finns inga smutsfläckar på utsidan och balkongerna ser också rena ut och har sin 

ursprungsfärg kvar. Restaurangen består av en insida samt terrass. Färgerna i restaurangen är 

något mörka och ger intrycket av att vara mindre trots sin möjlighet att ta emot 80 gäster. Den 

består av många markanta trädetaljer vilket ger ett omodernt intryck i hotellets estetiska 

helhetsintryck. Restaurangen är dock ren och fräsch enligt oss och dukarna på bordet är rena 

och fläckfria samt att golvet som är gjort av kakelplattor glänser. Även receptionen är ren men 

även den inredd med något för mörka färger samt trädetaljer som inte ger samma fräscha och 

moderna intryck som ljusa färger gör.  

 

Tillgänglighet: Hotellets tillgänglighet i själva anläggningen anser vi vara mycket bra. De två 

byggnadera har byggts ihop genom en inglasad bro som gästen kan gå genom. Restaurangen 

och receptionen kan på så sätt nås via den andra byggnaden. Restaurangen och receptionen 

ligger längst fram i anläggningen och är lätt att hitta och nå. Hotellet är även 

handikappanpassat med hiss. Tillgängligheten runt om lägenheten anser vi också vara mycket 

bra.  Från hotellet till Baska Vodas centrum, strandpromenad och hamn är det endast 150 

meter. I centrum finns tillgång till taxibilar. Från hotellet till motorvägen där diverse bussar 

till Makarska, närliggande semesterorter och Split avgår är det cirka 10 minuters 

promenadavstånd. Till Makarska tar bussresan mellan 10-15 minuter och till Split cirka en 

timme och 15 minuter beroende på trafiksituationen. 
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Hotel Bacchus 

Hotel Bacchus ligger i turistorten Baska Voda och invigdes år 2003. Hotellet är fyrstjärnigt 

och består av 30 rum/lägenheter.   

 

Service: På hotellet finns restaurang och bar. Restaurangen serverar frukost och middag. 

Restaurangen består av en inomhussal samt en stor uteterass. Alla rum på hotellet har tillgång 

till tv, telefon, internet, luftkonditionering och minibar. Andra serviceutbud på hotellet är 

bland annat inomhuspool, bastu och jacuzzi. Receptionen är bemannad dygnet runt under 

högsäsong och under lågsäsong är öppettiderna mellan cirka 09.00 till 23.00. 

 

Kvalitet: Restaurangen är rymlig med ljusa väggar och fina möbler. I allmänhet är vi överens 

om att restaurangen ger ett välkomnande intryck. Hotellanläggningen i helhet ser relativt 

nyrenoverad ut både på insidan och utsidan. Invändigt är väggarna vita och ljusgula och 

utvändigt är det ljusgula väggar med vita balkonger. Byggnaden passar in i omgivningen 

eftersom husen intill har liknande färger. Möblerna och receptionen är inredda i mörkbrun ek.  

 

Tillgänglighet: Tillgång till parkering finns precis intill hotellet. Anläggningen ses som väl 

planerad med reception i anläggningens centrum med närhet till bland annat restaurang/bar, 

hiss och lobby, vilka ligger på första plan. Hotellet är även handikappvänligt. Tillgängligheten 

till centrum, bussar och strand anser vi vara god. Avstånd till centrum från hotellet är cirka 50 

meter och till stranden är det endast 20 meter. Busshållsplats finns cirka 100 meter från 

hotellet intill hamnen samt på motorvägen som ligger inom cirka 15 minuters 

promenadavstånd. Från busstationen avgår bussar till Dalmatiens huvudstad Split som ligger 

ungefär 68 km från Baska Voda. Även till grannorten Makarska avgår bussar regelbundet. Vi 

anser att hotellets läge är mycket bra med närhet till det mesta som turister behöver under en 

solsemester.  

 

Hotel Milenij 

Det fyrstjärniga hotellet Milenij ligger i Makarska och är beläget på strandpromenaden med 

en vacker utsikt över havet. Det moderna hotellet består av 21 hotellrum där alla har balkong 

mot havet eller trädgården. 

 

Service: Hotellets reception är bemannad 24 timmar om dygnet. På hotellet finns restaurang 

och snackbar. Restaurangen serverar frukost, lunch och middag som kan avnjutas inomhus 

eller på terrassen. Hotellet har även en bar i anslutning till restaurangen. Både restaurang och 

bar stänger för det mesta klockan ett på natten men vid behov och om gäster sitter kvar i 

faciliteten har de öppet längre. Hotellet har tillgång till fri internetuppkoppling för 

hotellgästerna. Anläggningen har ingen pool men en fin solterrass finns längst upp. 

Kvalitet: Standarden på hotellet är hög enligt oss, hotellet ser fräscht och nybyggt ut. 

Utvändigt ser anläggningen modern ut och arkitekturen är speciell och i ögonfallande med 

svarta marmordetaljer på utsidan. När gästen kliver in i hotellet möts denne av rena svarta 

marmorgolv och vita marmorväggar vilket bidrar till ett positivt estetiskt intryck.  
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I allmänhet är estetiken på hotellet fin med stora ytor och moderna arkitektiska detaljer i 

restaurangen och receptionen. Restaurangen är även den ren och fräsch med fin uppdukning 

på varje bord.  

 

Tillgänglighet: I själva anläggningen är tillgänligheten god. Restaurang, bar samt reception 

som finns på första plan är alla lätta att nå. Anläggningen är även handikappanpassad. Privat 

parkering finns utanför hotellet men måste dock bokas i förväg. Hotell Milenij har ett bra läge 

eftersom den är belägen precis vid strandpromenaden och stranden. Från anläggningen till 

marinan och dess många cafeér och restauranger tar det cirka 15 minuter, likaså till centrum.  

Till busshållsplatsen tar det cirka 20 minuter där turisten kan ta bussen till andra orter och 

städer. Till och från Splits flygplats tar det cirka en och en halv timme.  

 

Hotel Park  

Hotell Park är ett fyrstjärnigt hotell beläget på Makarska rivierans strandpromenad med utsikt 

mot havet. Hotellet består av 79 luftkonditionerade hotellrum där alla har balkong mot havet, 

staden eller bergen.  

 

Service: Hotel Parks reception är öppen dygnet runt och har förutom en restaurang som 

serverar frukost, lunch och middag även en bar och olika fitness- och wellnesscenter. Hotellet 

har en souvenir- och presentbutik. På hotellet finns även andra affärer där snacks, drycker, 

samt dagstidningar kan köpas. Hotellet har förutom en inomhus- och utomhuspool även ett 

turkiskt bad/ångbad, bubbelbad, solarium och bastu. Hotellets restaurang samt bar stänger 

oftast vid ett på natten men beroende på om det finns gäster kvar har de öppet längre. För 

gästerna på hotellet finns internetanslutning tillgänligt mot en avgift.  

 

Kvalitet: Hotellet har en mycket lyxig och modern inredning samt arkitektur. Utsidan på 

hotellet ser helt nybyggd ut och består av en vit utsida utan fläckar eller missfärgning vilket 

ger ett bra intryck. När gästen kliver in möts denne av vitt och glansigt sten golv samt 

glänsande sten på väggarna. Insidan är modern och ser ren ut. På hotellets restaurang och bar 

finns många konstverk upphängda vilket ger hotellets estetik ett trendigt intryck. Balkongerna 

ser rena ut och har fortfarande kvar sin ursprungsfärg utan rost på balkongräckena. 

Restaurangen ser fräsch ut med rent golv och vita rena dukar på borden.  

 

Tillgänglighet: Hotell Parks tillgänglighet i anläggningen anser vi vara mycket bra. Hotellets 

restaurang ligger vid receptionen där även baren finns. Restaurangen har även servering på 

terrassen vid strandpromenaden som ligger precis utanför hotellet och ger en utsikt mot 

hotellets egna strand. Utomhuspoolen är placerad högst upp på byggnaden med vacker 

havsutsikt. Alla badrum på rummen är handikappanpassade och även resten av anläggningen 

är handikappanpassad. Vad gäller tillgängligheten runt omkring hotellet finns ett 

parkeringsgarage som nås med hiss ned till källarplan. Till Makarskas strand och till marinan 

tar det cirka 10 minuter att promenera. Till Makarskas busshållsplats tar det cirka 20 minuter 

att gå. Där finns även taxibilar tillgängliga.  
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Hotel Dalmacija 

Hotellet ligger i Makarska vid strandpromenaden. Dalmacija är ett trestjärnigt hotell med 190 

rum som byggdes år 1968 och renoverades senast år 2005.   

 

Service: Servicen på hotellet är bra då det finns ett stort utbud av tjänster på anläggningen 

och receptionen är bemannad dygnet runt. Restaurang som serverar frukost, lunch och 

middag, bar och sällskapsutrymmen finns på hotellet. Även solterrass med pool finns på 

anläggningen. Hotellet har egen konferenslokal samt kiosk vilket vi anser som hög service för 

ett mellanklasshotell. Internetanslutning kan nås från hotellets lobby och hotellrummen mot 

en avgift. 

 

Kvalitet: Utsidan på hotellet anser vi se omodern och något sliten ut. En upprustning av 

utsidan där balkongerna rustas upp och byggnaden målas om skulle behövas för att förbättra 

helhetsintrycket av hotellets estetik. Invändigt är anläggningen fin och fräsch med glänsande 

stengolv av marmor i ljusgrått och vita stenväggar, det syns att en renovering ägt rum ganska 

nyligen. Vid ingången möts gästen av en lång reception som även den är ren och har fin 

design av vit sten. Restaurangen är allmänt fin och ren.   

 

Tillgänglighet: Dalmacija har en bra planerad anläggning med reception, minilivs, 

restaurang/bar och lobby på första plan. Poolen finns en trappa upp vilket strategiskt sätt är 

det ultimata för att ge gästen havsutsikt. Parkering finns tillgänglig precis intill byggnaden. 

Hotellet är beläget några få meter från badstranden då det är placerat vid strandpromenaden 

där det även finns många restauranger, caféer och små butiker. Till Makarska busstation är det 

cirka 20 minuters promenad, även taxibilar kan nås i området runt busstationen. Vi anser att 

tillgängligheten som helhet på anläggningen är god, likaså till strand och centrum. En annan 

betydande tillgänglighetsaspekt är att hotellet är handikappanpassat. 

 

4.2 Intervju med Zlatko Papac, föredetta delägare av Kroatienspecialisten 

Zlatko Papac är föredetta delägare av Kroatienspecialisten, en resebyrå som säljer resor till 

Kroatien. Han har arbetat med turism i drygt 20 år. I hans arbete har han främst varit 

sysselsatt med anordnanden av gruppresor samt tillhandahållande av boende för turister. 

Numera bor han i Bosnien och Hercegovina där han äger turistbyrån Lasta Travel som säljer 

gruppresor från Sverige till Kroatien samt Bosnien och Hercegovina. Papac är insatt i hela 

Kroatiens hotellverksamhet i synnerhet Makarska rivieran och Dubrovnikområdet då dessa 

regioner är de mest populära turistdestinationerna i Kroatien för skandinaviska turister.   

 

När det gäller utbudet inom hotellverksamheten på Makarska rivieran är variationen av 

boende relativt begränsad. Makarska som destination positionerar sig på marknaden genom 

att erbjuda boende av mellanklass och familjevänliga hotell. Det finns också tillräckligt 

många hotell med lågprisnivå i området. De hotell som finns idag räcker dock inte till under 

högsäsongen, som är mellan 15 juni och 15 september, fler anläggningar än vad som finns 

idag bör egentligen byggas men möjligheter för utbyggnation är dock begränsat på grund av 

områdets storlek.  
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Därför menar Papac att fler hotell och anläggningar inte borde byggas i Makarska området, 

åtminstonde inte så länge säsongen inte förlängs. Lokalbefolkningen däremot tror mycket på 

utveckling av hotellverksamheten och investerar i den redan idag. 

 

Standarden på dagens boende anser Papac i allmänhet vara hög och betonar att det beror på 

Kroatiens strikta lagar. För att uppnå kundnöjdhet på olika anläggningar arbetar hotellaktörer 

mycket med utbildning av sin personal. De organiserar presentationer av nya produkter och 

trender i branschen samt att de samarbetar med kockar och olika hotellutbildningar på flera 

universitet och gymnasium. Variationen inom boendeutbudet på Makarska rivieran är relativt 

begränsad. De positionerar sig på marknaden med mellanprisnivå och familjevänliga hotell. 

Även tillräckligt många hotell med lågprisnivå finns i området. 

 

För att välja ut konkurrenskraftiga hotell till sin verksamhet och för att kunna konkurrera på 

marknaden gällande kvalitet och service är Papac strategi bland annat att sälja tre- och 

fyrstjärniga hotell. Detta då dessa hotellklassifikationer motsvarar standarden i Norden 

gällande inredning, matkvalitet och hotellservice. Samtidigt är han mån om att hotellen ligger 

bra till prismässigt när det gäller den skadinaviska marknaden samt att hotellen ska ha närhet 

till strand och promenadavstånd från centrum. 

 

Vad gäller Makarska områdets infrastruktur anser Papac att den är god samt utvecklad med 

goda bussförbindelser mellan Split där flygplatsen finns och Makarska. De olika orterna i 

Makarska riviera har alla närhet till den lokala länstrafiken som även den är utvecklad med 

bussförbindelser mellan orterna. Papac lägger till att det inte finns någon båttrafik mellan 

Split hamn och Makarska för resetransfer, vilket han menar heller inte behövs. 

 

Avslutningsvis kommenterar Papac att kundnöjdheten i allmänhet är hög åtminstone hos 

svenska och nordiska turister som ingår i hans arbetsmarknad. Många av dessa kunder 

återkommer flera gånger om. Han tillägger också att omvärldsfaktorer såsom sociala, 

miljömässiga, demografiska och ekonomiska kan påverka Makarska området både positivt 

och negativt. Konsumenters rådande förhållanden i landet de reser ifrån kan påverka deras 

benägenhet att resa. Även Kroatiens förhållanden kan påverka kunder vid val av Makarska 

rivieran som semesterdesination. 

 

4.3 Intervju med Mirjana Sutic, marknadsföringschef för bolaget Hotell Makarska 

Mirjana Sutic är marknadsföringschef för bolaget Hotel Makarska där även Hotel Meteor, 

Hotel Dalmacija och Hotel Rivijera ingår. Deras affärsidé är enligt henne att erbjuda 

överlägsen service och överträffa gästernas förväntningar i alla delar av verksamheten, samt 

att kontinuerligt skapa vinsttillväxt. Målet med verksamheten menar Sutic är att ständigt öka 

lönsamheten och kundtillfredställelsen för att få lojala och återkommande kunder. Målet är 

även att ha nöjda och tillfredsställda medarbetare. 

 

Bolaget riktar sig mot ett brett kundsegment då det består av tre varierande hotell i olika 

kategorier, det vill säga de har en standard från två till tre stjärnor. På så sätt kan bolagets 

kunder välja mellan olika hotell i enlighet med sina ekonomiska möjligheter.  
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Bolaget har genom olika kategorier anpassat sig till olika kunders köpkraft och når därmed ett 

stort segment på marknaden menar Sutic. För att dra till sig besökare är bolagets 

marknadsstrategi, förutom att vårda långsiktiga relationer med sina nuvarande kunder och 

partners, att ständigt bearbeta nya marknader samt söka nya kunder och partners. Detta görs 

främst genom användning av IT-teknik, PR-evenemang samt marknadsföring via tryckta 

broschyrer och annat informationsmaterial. Enligt Sutic är bolagets position på destinationens 

marknad ett av de ledande då de sammanlagt på sina hotell kan erbjuda 1500 sängar. Trots 

detta anser Sutic att de under högsäsongen har stor brist på kapacitet medan de under 

lågsäsongen inte kan utnyttja sin kapacitet. 

 

Deras ledande position kan även bero på verksamhetens fördelaktiga tillgänglighet då de olika 

hotellen ligger cirka 50 km från Splits flygplats som inte tar allt för lång tid med charterbuss, 

samt det faktum att hotellen ligger vid stranden och nära centrum. Samtliga hotells sträcka till 

centrum varierar mellan 200 meter - 2500 meter.   

 

Bolagets främsta konkurrent är hotell- och resortföretaget Blue Sun som erbjuder flera hotell 

och resorter runt om i mellersta Kroatien. De styrkor bolaget Hotel Makarska kan konkurrera 

med är deras tradition som en populär verksamhet bland resenärer. Även dess storlek och 

verksamhetens stabila system är en konkurrensfördel anser Sutic. Bolagets sociala 

ansvarsfullhet samt öppna och lönsamma affärsverksamhet är också en styrka på marknaden 

anser hon. Svagheten med bolaget är dock att det inte finns en klar ägarstruktur vilket även 

kan innebära ett hot för företaget i framtiden. Det finns ett stort antal äldre medarbetare och 

systemet kan bli en aning trögt på grund av företagets storlek vilket Sutic också anser vara en 

svaghet. Andra omvärldfaktorer som kan innebära ett hot för företaget menar Sutic främst är 

ekonomiska faktorer, exempelvis kan rådande ekonomiska förhållanden i de länder varifrån 

deras kunder reser påverka i stor grad. Sådana förhållanden kan antingen innebära att kunder 

blir mindre benägna att resa utomlands, val av semesterdestination och konsumtion på 

självaste destinationen men även att kunder blir mer benägen att resa.   

 

För att hålla sina kunder nöjda och hålla en hög nivå på service och kvalitet arbetar 

hotellföretaget utefter en särskild policy. Sutic anser även att den respons hon har upplevt från 

kunderna kring de olika hotellens tillgänglighet i anläggningarna (hur de är planerade), 

faciliteternas estetik samt design, bekvämlighet, att de har tillräcklig elektronisk utrustning 

samt renlighet och städning har varit positiv. Företaget gör kontinuerliga uppföljningar med 

sina gäster för att mäta deras nöjdhet kring service och kvalitet. Sutic uppger att 90 procent av 

den respons de får är positiv men att negativ respons också är värdefull eftersom den visar de 

svagheter som finns i verksamheten. Detta ger bolaget förslag på hur de ytterligare ska 

utveckla och förbättra sin verksamhet. 

 

4.4 Intervju med Blasko Barbarica, ägare av Bakros Tours 

Blasko Barbarica är ägare av Bakros Tours som säljer diverse arrangerade turer i Makarska 

området och är insatt i boendeutbudet i Makarska då han har arbetat inom många 

turismrelaterade verksamheter i området.   När det gäller Makarska rivierans kapacitet att ta 

emot de besökare som reser dit anser Barbarica att den är tillräcklig.  
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Däremot anser han att  stränderna är alltför belastade till följd av att det finns  för mycket 

hotell och övrigt semesterboende runt om i området. En ökad utbyggnad av sådana kapaciteter 

skulle innebära ytterligare belastning på stränderna och han menar att stränderna inte har plats 

för att ta emot fler turister. Problemet med trängseln på stränder gör att de gäster med bättre 

köpkraft inte gärna söker sig till Makarska området eftersom de inte föredrar att trängas på 

stranden.  

 

När det gäller diversifiering av hotell- och övriga boendekapaciteter är situationen 

tillfredsställande. Han menar att det finns inkvarteringskapaciteter för alla slags gäster såsom 

vandrarhem, privat inkvartering samt tre- och fyrstjärniga hotell. Barbarica anser dock att den 

nuvarande standarden på boendefaciliteter på Makarska rivieran är skaplig men inte 

tillfredsställande. Det finns boendefaciliteter från 80-talet som inte har renoverats och som 

inte följer turismens trender.  

 

Privata hyresvärdar som erbjuder rum och små lägenheter för turister har inte råd att renovera 

de boendefaciliteter som de förfogar över och höja dess nivå eftersom beläggningen är väldigt 

låg. Den genomsnittliga beläggningen är 35 – 40 dagar per år, vilket knappt täcker löpande 

kostnader. Några investeringar i syfte att höja nivån och kvaliteten skulle i nuläget inte 

fungera menar Barbarica.  

 

Angående kundnöjdheten inom service och kvalitet på hotellen menar Barbarica att gästerna 

får så mycket kvalitet som de är beredda att betala för. De gäster som inte är beredda att betala 

mer för boendet får inte heller någon speciell kvalitet på boendet. På Rivieran finns ett 

diversifierat utbud av en mängd tjänster och han tror att de flesta  gäster är nöjda med utbudet 

av de tjänster som erbjuds.   

 

Barbarica nämner också att åtkomsten till diverse hotellen på Rivieran är tillfredsställande, 

organiserade grupper som reser till destinationen ordnar transport från flygplatsen till hotellen 

och omvänt. För individuella turister finns taxi samt en regelbunden busslinje mellan Split 

och Makarska som går varje halvtimme. Det pågår också en utbyggnad av vägar som kommer 

att förbättra kommunikationsmöjligheterna ytterligare. Situationen kring 

kommunikationsmöjligheter är med andra ord tillfredsställande enligt Barbarica. Det kan dock 

finnas yttre faktorer som kan påverka hotellbranschen på andra sätt. Framför allt är dessa 

faktorer höga skatter som exempelvis, statliga skatter, kommunala skatter, miljöavgifter, 

avgift till skötsel av skogar och vattenresurser, avgifter till den statliga TV:n. 

 

4.5 Intervju med turistbyrån i Baska Voda 

Turistbyrån i Baska Voda är den officiella turistbyrån i det området. Turistbyrån ger råd och 

har hand om olika slags frågor inom turism, de säljer inte rundresor eller andra slags  

attraktioner utan fungerar mest som rådgivare och samordnare av turismverksamheter i Baska 

Voda. Personen vi intervjuade heter Darko Jozic och har varit insatt i turismfrågor i området 

under många år. Jozic börjar med att påstå att han anser att utbudet i Baska Voda är varierat, 

dock anser han att det fattas lyxigare anläggningar.  
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Vad gäller privatuthyrning av rum och semesterlägenheter, är kapaciteten tillräcklig. Det finns 

dessutom fyra hotell i Baska Voda, varav tre av hotellen ägs av bolaget Hoteli Baska Voda 

d.d., och ett hotell är familjedrivet. Det finns dessutom en stor och modernt utrustad 

campingplats och en mindre familjeägd campingplats. Dessa kapaciteter anser Jozic vara fullt 

tillräckliga, det som behövs anser han är upprustning av ett stort antal hotell både i Baska 

Voda och Makarska.  

 

Vissa hotell har inte renoverats på tio-tjugo år tillägger han och menar att det därför inte är 

nödvändigt att bygga fler anläggningar om de som redan finns kan renoveras. Turism är enligt 

Jozic den viktigaste näringsbranschen i Makarska och de flesta människors försörjning är 

beroende av turistnäringen. Det ligger i allas intressen att logiverksamheten utvecklas och att 

nivån av samtliga tjänster inom turistnäringen höjs. Han menar att nivån fortfarande inte är 

tillräckligt hög, sett som helhet. Turistsäsongen är kort, vilket gör att beläggningsgraden av 

kapaciteter inte är tillräckligt hög för att uthyrarna och hotellbolagen ska kunna göra 

investeringar i sina objekt och på det sättet höja standarden. Ändå anser Jozic att de 

boendefaciliteter som finns på destinationen ändå håller en bra service och kvalitet på det 

stora hela. 

 

För att uppnå kundnöjdhet av den service och kvalitet som erbjuds av de olika 

hotellanläggningarna tillägger Jozic att hotellen arbetar med höjning av personalens kunskap 

och färdigheter. Enkäter görs bland gästerna för att identifiera svaga punkter i hotellens 

verksamhet samt i syfte att få kännedom om gästernas tips och idéer om hur service och 

kvalitet kan höjas. Jozic menar också att gästerna på det stora hela är nöjda med den service 

och kvalitet som erbjuds av de olika anläggningarna.  

 

När det gäller tillgängligheten anser Jozic att förbindelserna mellan hotell till och från 

flygplatsen i Split vara bra men han anser att det finns utrymme att ytterligare höja nivån på 

infrastrukturen. Jozic lägger avslutningsvis till att omvärldsfaktorer kan påverka hotellen på 

Makarska rivieran. Den ekonomiska situationen i de länder som ligger närmast Kroatien, dvs. 

Italien, Österrike, Slovenien, Tyskland, Tjeckien och Ungern har stor betydelse för landets 

turistnäring menar han. Den påverkar det direkta utfallet av turistnäringen. Jozic befarar att 

den rådande ekonomiska situationen i de nämnda länderna kan leda till att kommande 

säsongen blir sämre på grund av att många av de gäster som tillbringar sin semester i 

Makarska kan komma att vilja tillbringa semester i sina respektive länder. Jozic menar även 

att det finns problem med att rekrytera personal till turistnäringen, eftersom jobben är 

säsongbetonade. Hotell- och restaurangpersonal kan erbjudas jobb bara under en kortare del 

av året (fyra till fem månader). Det är svårt att hitta jobb under resten av året, vilket gör att 

unga människor inte gärna vill utbilda sig för att arbeta inom turismbranschen. Hotellen är 

beroende av säsongarbetare från andra delar av Kroatien och Bosnien och Hercegovina, som 

ofta saknar tillräcklig utbildning och erfarenhet i branschen menar Jozic. 
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5 Analys 
 

I följande kapitel redogörs för den analys undersökningen resulterat i kopplat till vald teori. 

Kapitlet börjar med en analys av syftet och fortsätter sedan med en analys för varje 

frågeställning. 

 

Studien syftar till att undersöka service och kvalitet inom hotellverksamheter på  

Makarska rivieran i Kroatien. Undersökningen görs utifrån ett företagsperspektiv då 

verksamheters insats inom service- och kvalitetsaspekten ska belysas.  

 

Enligt Grönroos (2012) består ett hotellbesök av en tjänst som innefattar en kärntjänst samt 

olika hjälp och stödtjänster. Hotellets kärntjänst är att erbjuda en säng för att gästen ska kunna 

övernatta på hotellet. En hjälptjänst på ett hotell kan innebära att det finns tillgång till en 

reception och att det finns bad och wc på rummet/i korridoren. För att stärka gästens 

upplevelse tillkommer stödtjänster såsom måltider, tv, internet, swimmingpool osv. Dessa 

tjänster påverkar gästers attityd till hotellets service, ju bredare utbudet är desto bättre 

kommer gästen uppleva hotellets service och kvalitet. I ett försök att sammanfatta kundens 

helhetsuppfattning av upplevelserummet har författarna Wakefield och Blodgett (1996)  brutit 

ned upplevelserummet i fem områden; tillgänglighet, faciliteternas estetik, bekvämlighet, 

elektronisk utrustning och renlighet.  

 

I observationen som utfördes på fem olika hotell på Makarska rivieran visade det sig att de 

flesta hotellen uppfyllde dessa kriterier. Tre av de fem undersökta hotellen hade god service. 

Det vill säga servicetjänster såsom restaurang, bar, minimarket och möjlighet för 

internetuppkoppling fanns på anläggningarna. Även receptionens öppettider på de olika 

anläggningarna var tillgängliga. Dessa hotell var Hotel Milenij, Hotel Park och Hotel 

Dalmacija. Det fanns dock en brist på kriteriet för möjlighet till internetuppkoppling för 

hotellen Park och Dalmacija då internetuppkoppling endast var möjlig mot en avgift. De 

hotell som inte uppfyllde alla kriterier var Hotel Putnik och Hotel Bacchus. Hotel Putnik 

uppfyllde inte två kriterier, de hade inte möjlighet för internetuppkoppling samt hade 

oregelbundna öppettider för receptionen. För Hotel Bacchus brast det bara på ett kriterium, de 

hade liksom Hotel Putnik oregelbundna öppettider i receptionen. Angående hotellens kvalitet 

uppfyllde tre av fem hotell kriterierna. Dessa kriterier handlade om facilitetens utseende, 

underhåll samt renlighet. Hotel Bacchus, Hotel Milenij och Hotel Park uppfyllde alla kriterier 

medans Hotel Putnik och Hotel Dalmacija inte uppfyllde dessa kriterier till fullo. Hotel Putnik 

hade en omodern insida med relativt slitna möbler medan Hotel Dalmacijas utsida inte var 

renoverad samt att färgen hade flagnat, byggnaden såg med andra ord omodern och sliten ut. 

 

Några fler som studerat  kvalitet och service på hotell men i en annan semesterort i Kroatien 

är Markovic och Raspor (2010). De kom fram till att de viktigaste faktorerna för en positiv 

upplevd service och kvalitet var tillförlitlighet, empati och kompetens hos personalen. Enligt 

de intervjuer som utförts med Zlatko Papac, Mirjana Sutic och Darko Jozic visade det sig att 

utbildning av personal samt nöjda medarbetare var en viktig del av arbetet för att höja nivån 

på service och kvalitet.   
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De tre respondenterna anser att den service och kvalitet som erbjuds på de olika 

anläggningarna på Makarska rivieran generellt är tillfredsställande och att kunderna är nöjda. 

Blasko Barbarica anser att servicen och kvaliteten på anläggningarna endast är skaplig och 

därmed inte helt tillfredsställande. Det finns olika boendealternativ att välja bland på 

destinationen och Barbarica menar att om turisten inte är beredd att betala tillräckligt mycket 

för boendet kommer även kvaliteten och servicen spegla dess pris. 

 

Vad ingår i servicen på hotellanläggningarna, det vill säga servicetjänster såsom   

restaurang, bar, försäljning av snacks och drycker, internet och receptionens 

öppettider?  

 

För att en hotellgäst ska känna sig tillfredställd med servicen som ges på ett hotell krävs det 

att olika attribut som tillgänglighet, faciliteternas estetik, bekvämlighet, elektronisk utrustning 

samt renlighet och städning uppfylls (Wakefield & Blodgett , 1996). Utifrån Markovic och 

Raspors (2010) undersökning av hotell i Kroatien framkommer det att just dessa faktorer är 

viktiga för gästens belåtenhet. Det tillkommer även andra faktorer såsom tillförlitlighet, 

empati och kompetens. Enligt Zlatko Papac arbetar många hotell på Makarska rivieran därför 

med att utbilda personalen för att uppnå en god service och för att kunderna ska vilja 

återkomma. Arbetsprocessen med att utbilda personalen på hotellen görs bland annat genom 

att samarbeta med kockar och olika hotellutbildningar på universitet och gymnasium. De 

organiserar presentationer av nya produkter och trender i branschen. Även Darko Jozic 

tillägger att hotellen arbetar med att stärka personalens kunskap och färdigheter. Bland annat 

görs enkäteundersökningar bland gästerna för att identifiera svaga punkter i hotellens 

verksamhet samt i syfte att få kännedom om gästernas tips och idéer om hur service och 

kvalitet kan förbättras. Darko Jozic menar också att gästerna i det stora hela är nöjda med den 

service och kvalitet som erbjuds av de olika anläggningarna. 

 

Nöjda och tillfredställda medarbetare gör i sin tur att hotellen får nöjda kunder och kan ha en 

vinstdrivande verksamhet. Målet för många hotell är att ständigt arbeta för att öka 

lönsamheten och kundtillfredställelsen. Enligt Mossberg (2003) är det viktigt att 

framgångsrika företag i framtiden anpassar sig kontinuerligt till omgivningen för att kunna 

handskas med människor och teknik. Som Mirjana påstår är dessa frågor betydande för många 

hotellbolag, det är därför viktigt att vårda långsiktiga nuvarande kundrelationer men samtidigt 

hålla koll på nya marknader, detta görs genom användning av IT-teknik, PR- evenemang och 

marknadsföring via tryckta broschyrer och informationsmaterial. Mirjana Sutic tillägger även 

att deras bolag arbetar efter en särskild policy för att hålla en hög servicenivå. Vid mätning av 

kundnöjdheten har många hotellägare upplevt att servicen är god och att de har fått en bra 

respons i enlighet med Wakefield och Blodgett (1996) servicescape.  

 

På de hotellobservationer som gjorts framkom det att samtliga hotell hade tillgång till 

restaurang och bar. Enligt Hotelstar Unions klassificeringssystem ska restaurang och bar 

finnas med bland kriterierna för ett fyrstjärnigt hotell. Restaurang och bar fanns även på de 

två trestjärniga hotellen vilket gjorde oss positivt överraskade.  
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I enlighet med klassificeringssystemet ska ett trestjärnigt hotell ha en reception som är öppen 

minst 14 timmar om dygnet, detta följdes varken på hotell Putnik eller Dalmacija. Att 

receptionen inte var öppen 14 timmar om dygnet kan bero på att vi var där under lågsäsong 

och att de då begränsar sina öppettider. Restaurangen på Hotel Putnik hade inga bestämda 

öppettider utan hade öppet så länge gästerna satt kvar, detta överträffade våra förväntningar 

då vi uppfattade detta som extra bra service. Putnik hade ingen försäljning av snacks och 

drycker och ingen internetanslutning fanns heller på hotellet vilket vi tror hade uppskattats av 

många gäster. Möjligheten till internet ska finnas på ett trestjärnigt hotell enligt Hotelstar 

Union. Dalmacija hade bra service för att vara ett trestjärnigt hotell. Det fanns minilivs, 

swimmingpool med solterrass samt en reception som hade öppet dygnet runt. 

 

På de fyrstjärniga hotellen hade två av de tre anläggningarna receptionen bemannad dygnet 

runt. På Hotel Park fanns små affärer såsom en souvenir- och presentbutik samt en affär med 

snacks, drycker och dagstidningar. Samtliga fyrstjärniga hotell hade swimmingpool och två av 

tre hotell hade fri internetanslutning. Restaurang och bar hade öppet fram till midnatt på 

samtliga hotell och kunde i vissa fall ha öppet längre beroend på om flera gäster satt kvar. 

Samtliga fyrstjärniga hotell hade försäljning av snacks och drycker. 

 

Hur är kvaliteten på hotellanläggningarna, det vill säga facilitetens utseende, underhåll 

samt renlighet?  

 

Enligt Wakefield och Blodgett (1996) samt Markovic Raspor (2010) är det viktigt att 

kvaliteten på en facilitet bibehålls då den påverkar kundens nöjdhet i stor grad och i sin tur 

kan leda till att kunden vill stanna längre på faciliteten och därmed generera den mer pengar. 

Det är viktigt att anläggningen är ren både invändigt och utvändigt samt att båda dessa har ett 

fint utseende för att uppfattas som attraktiv för kunden. De hotell som observerades i denna 

studie upplevdes som fina och rena. Utseendet på de flesta hotellen både invändigt och 

utvändigt var fräscht och såg renoverat ut med fin inredning och fina möbler. Det hotell som 

inte uppfyllde kriterierna var Hotel Dalmacija som hade en relativt förfallen utsida som inte 

renoverats. Färgen hade flagnat och utseendet såg omodernt ut. Hotellet såg ut som en typisk 

80-tals byggnad som inte passade in bland de andra hotellen som var nybyggda. Även Hotel 

Putniks insida såg något omodern ut med slitna och gamla möbler. Enligt intervjun med 

Blasko Barbarica är detta inte ovanligt och anser att standarden på hotellanläggningar på 

Makarska rivieran idag endast är skaplig. Även han understryker att det finns 

boendefaciliteter från 80-talet som inte har renoverats och därför inte följer turismens trender. 

 

Fernández och Bedia (2003) menar att hotellets klassifikation ofta kan ses om en  

indikator på hotellets prisvärde samt kvalitet. Med tanke på att hotellen som såg mest slitna ut  

var trestjärniga, det vill säga Hotel Dalmacija och Putnik kan detta stämma. Det är även  

viktigt att tillägga att ett trestjtärnigt hotell i Kroatien som exempelvis Hotel Dalmacija  

kanske likställs med ett fyrstjärnigt hotell i ett annat land då kriterierna för hotellklassification 

kan variera från land till land.  
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Detta stöds av Fernández och Bedias (2003) påstående som understrycker att det är svårt att  

jämföra hotells klassifikationssystem globalt samt att veta hur hotellmanagers arbetar med  

dessa samt om de överhuvudtaget följs. 

 

 Zlatko Papac i sin tur anser att Kroatiens hotellklassifikationer motsvarar standarden i  

Norden gällande inredning, matkvalitet och hotellservice medan Blasko Barbarica menar att  

gästerna får så mycket kvalitet och service som de är beredda att betala för. De gäster som  

inte är beredda att betala mer för boendet får inte heller någon speciell kvalitet på boendet.  

Fernández och Bedia (2003) tycker precis tvärtom och menar att det inte går att jämställa  

kvalitet med lyx utan snarare med om kunders förväntningar blivit uppfylda och enligt  

Mirjana Sutic som är marknadschef för tre hotell i Makarska med helt olika klassificering är  

hela 90 procent av deras kundrespons positiv, trots att de alla har olika antal stjärnor. Darko  

Jozic anser till skillnad från Blasko Barbarica att de boendefaciliteter som finns på  

destinationen idag, trots vissa orenoverade hotell, ändå håller en bra service och kvalitet på  

det stora hela. Han understrycker dock också att nivån på kvaliteten av anläggningar som  

finns fortfarande inte är tillräckligt hög. Problemet menar han är att turistsäsongen är kort och  

detta gör att beläggningsgraden inte är tillräckligt hög för att hotellbolagen ska kunna göra  

investeringar i sina objekt och på det sättet höja standarden. 

 

Hur är tillgängligheten på och runt hotellanläggningarna samt är den välplanerad? 

 

En väl genomförd planering är viktig för att en anläggning ska nå de rätta kunderna och för att 

de ska få en bra upplevelse menar Wakefield och Blodgett (1996). Även Markovic och 

Raspor (2010) understrycker vikten av en välplanerad anläggning och tillgängligheten runt 

om hotellet. De menar att det ska vara enkelt att hitta i hotellet men även att anläggningens 

läge i semesterorten ska vara attraktiv och därmed ska diverse attraktioner finnas nära till 

hands. Alla de hotell som observerats har haft god tillgänglighet både i själva anläggningen 

samt runt omkring. Det var enkelt att hitta i anläggningarna och det fanns inte heller några 

svårigheter att hitta runt omkring de. Alla hotell var belägna nära strand, centrum och 

busshållsplatser samt att det var enkelt att ta sig omkring i Makarska området. De personer 

som intervjuats anser allihopa att tillgängligheten till och från hotellen och flygplatsen var god 

då infrastrukturen är utvecklad samt att den inte ligger långt ifrån med buss. De flesta 

hotellanläggningar i Makarska är byggda nära centrum, strand och andra aktiviteter. Att dessa 

är nära kan även bero på att området är relativt litet. 
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras egna slutsatser utifrån uppsatsens alla delar. Vi behandlar syftet 

och frågeställningarna utifrån våra egna reflektioner. 

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

De respondenter som varit underlag genom hela studien är insatta personer gällande Makarska 

rivierans hotellverksamheter. Vi uppfattar att dessa personer har varit till stor hjälp gällande 

vårt val av ämne samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Bland annat är en av 

respondenterna marknadsföringschef för hotellbolaget Hotel Makarska och har en bred 

kompetens av hotellverksamheter på Makarska rivieran. Den andra tillförlitliga respondenten 

är före detta delägare av resebolaget Kroatienspecialisten, som säljer resor från Skandinavien 

till Kroatien, och nuvarande ägare av Lasta travel samt har flera års erfarenhet inom 

branschen. 

 

Våra egna observationer har varit inspirerande och lärorika. Vi har själva fått sätta oss in i hur 

vi ser på service, kvalitet och tillgänglighet samt belysa hur hotellens olika tjänster finns 

tillhands för gästen. Vi kan dra slutsatsen att när det gäller service är det otroligt viktigt att 

alla olika komponenter faller på plats. Aspekter såsom receptionens öppettider, om möjlighet 

till internet finns, om det finns försäljning av snacks och drycker kan vara avgörande för om 

gästen anser att hotellet har en god service eller inte. Angående hotellets kvalitet är de 

kvalitetsaspekter vi tagit oss an avgörande för hur mycket tid gästen vill spendera på 

anläggningen. Bekvämlighet, renlighet samt anläggningens utseende in och utvändigt är 

därför det viktigaste delarna för att kvaliteten ska anses som god. Avseende tillgängligheten i 

och runt om anläggningen är anläggningens planering mycket viktig samt närhet till strand, 

centrum och kommunikationsmedel betydande för att gästen ska vara tillfredställd under sin 

vistelse. Vi ställer oss emellertid frågande till hur serviceaspekten kan belysas vid en vistelse 

under högsäsong. Öppettider på restaurang och reception är förmodligen mindre begränsad 

under högsäsong när Makarska rivieran har fler gäster.  

 

För att hotellaktörer bäst ska veta hur kunder upplever deras service, kvalitet och tillgänlighet 

krävs att de utför uppföljningar genom regelbundna kundmätningar. Detta för att veta hur det 

kan förbättra sin verksamhets alla delar för att få en nöjd och tillfredställd kund. Det verkar 

även vara så hotellaktörer arbetar på Makarska rivieran. Då sådana uppföljningar görs är det 

anmärkningsvärt att det fortfarande är problem med att ta tag i renoveringen av de slitna 

hotellanläggningarna som finns idag enligt Darko Jozic och Blasko Barbarica. När vi utförde 

observationen reagerade vi dock inte på att det fanns många anläggningar som var slitna även 

om de existerade. I Baska Voda anser vi att anläggningarna såg renoverade och fräscha ut, 

däremot fanns vissa faciliteter som såg förfallna ut även om de var få och undangömda. I 

Makarska fanns det en del omoderna hotell som inte för den delen såg ofräscha eller förfallna 

ut utan snarare var rena 80-talsbyggnader som inte passade in i omgivningen bland de 

renoverade och nybyggda hotellen.  
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Vad gäller serviceaspekten och tillgängligheten upptäckte vi inte några större problem. Vi 

anser att servicen var mycket god, dock reagerade vi på att vissa hotell hade begränsade 

öppettider i receptionen och att internet saknades alternativt att internetuppkoppling fanns mot 

en avgift. Detta kan uppfattas som sämre service då gästen redan har betalat en viss summa 

för att få en fullständig service, att sedan få vetskap om att denne måste betala extra för vissa 

servicetjänster kan påverka gästens helhetuppfattning av servicen. Det ska även tilläggas att 

en hotellgäst ska kunna få information och service dygnet runt vilket blir svårt med 

oregelbundna öppettider i receptionen. Dock beror en receptions öppettider också på om det 

är ett tre- eller fyrstjärnigt hotell. För att klassas som ett trestjärnigt hotell enligt Hotelstars 

Union måste receptionen vara öppen minst 14 timmar. Med detta som underlag kan det 

Blasko Barbarica påstod om att en hotellgäst får så mycket service och kvalitet som denne är 

beredd att betala för stämma, ett tre stjärnigt hotell är oftast billigare och har då lägre nivå på 

kvalitet jämfört med ett fyrstjärnigt hotell. Men det behöver heller inte stämma eftersom ett av 

hotellen som hade oregelbundna öppettider i receptionen var fyrstjärnigt. 

Något som alla observerade hotell uppfyllde var tillgängligheten i själva anläggningen samt 

utanför denna. Även intervjupersonerna ansåg tillgängligheten vara god. Enligt vår mening 

kan detta bero på att Makarska rivieran är en relativt liten destination där de flesta attraktioner 

ligger i närheten av hotellen. Destinationen har även varit en populär turistdestination i många 

år vilket har satt krav på en utvecklad infrastruktur.  

 

Som slutsats kan vi konstatera att Makarskas hotellverksamhet i sin helhet underhåller sina 

anläggningar och håller en god kvalitet- och servicenivå. De flesta hotellen är välplanerade 

och tillgängligheten kring hotellen är god. Hotellaktörer samt turismaktörer i övrigt arbetar 

kontinuerligt med att höja kvaliteten genom att utbilda sin personal samt göra uppföljningar 

av sina kunders upplevda förväntningar. 

 

6.2 Vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning kan en komparativ studie göras mellan en destination i 

Kroatien och en liknande mer etablerad semesterort i Europa. Syftet med denna undersökning 

skulle kunna vara att undersöka dessa orter var för sig för att utreda likheter och skillnader 

samt vad dessa kan lära från varandra. Ett annat förslag på vidare forskning är att studera en 

annan destination i Kroatien med samma syfte och förutsättningar för att se om det blir 

samma resultat. Det skulle även vara intressant att studera skillnaden mellan privatboende och 

hotell för att undersöka skillnaden mellan den service och kvalitet som tillhandahålls av 

respektive sektor. Ytterligare förslag på vidare forskning är att med ett liknande syfte och 

undersökning även utgå från kunders perspektiv på service, kvalitet och tillgänglighet. Dessa 

kan göras antingen genom enkätundersökningar med gäster på ett flertal hotell eller genom 

djupgående intervjuer. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Intervjumall  för Mirjana Sutic 

1. Vad är eran affärsidé? 

 

2. Vilket/vilka kundsegment riktar ni er mot? 

 

3. Vilka marknadsföringsstrategier använder ni er av för att locka besökare? 

 

4. Vilka mål vill ni uppnå med er verksamhet? 

 

5. Anser ni er ha tillräcklig kapacitet för de gäster ni tar emot?  

 

6. Vilka är era främsta konkurrenter? 

 

7. Hur positionerar ni er på marknaden? 

 

8. Vilka styrkor och svagheter har eran anläggning att konkurrera med? 

 

9. Vilka hot och möjligheter anser ni er kunna ha i framtiden? 

 

10. Beskriv de omvärldfaktorer som påverkar eran verksamhets service och kvalitet? (t.ex. 

sociala-, miljömässiga-, demografiska- och ekonomiska faktorer) 

 

11. Vad för respons har ni fått från era kunder när det gäller följande: 

a) tillgängligheten i anläggningen (hur är den planerad)? 

b) facilitetens estetik samt design? 

c) bekvämlighet? 

d) elektronisk utrustning som exempelvis Tv och WiFi etc. 

            e) renlighet och städning? 

 

12. Arbetar ni utefter någon särskild policy gällande service och kvalitet? 

 

13. Gör ni uppföljningar för att mäta gästernas nöjdhet med service och kvalitet på olika 

hotell? Hur är de generella resultaten? 

 

14. Hur är tillgängligheten till ert hotell till och från flygplatsen? Har anläggningen nära till 

centrum, strand samt andra nöjen?  

 

8.2 Intervjumall för turistbyråerna 

1. Vad anser ni om boendesituationen på Makarska rivieran (hotellanläggningar och andra 

former av boende för turister) Finns det tillräckligt med anläggningar för att ta emot turister 

eller behöver det byggas fler på destinationen? 
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2. Finns det ett varierat boendeutbud på Makarska rivieran, dvs. finns enklare lägenhetshotell 

på lågprisnivå, mellanprisnivå, lyxigare anläggningar?  

 

3. Vad är eran inställning till att bygga fler hotell på Makarska rivieran? 

 

4. Hur tror ni lokalbefolkningen ser på en utveckling av logiverksamheten i Makarska 

området? 

 

5. Hur ser ni på standarden på dagens logiverksamhet i Makarska området? 

 

6. Tycker ni att logiverksamheten på destinationen håller en bra service och kvalitet? 

 

7. Hur arbetar hotellaktörer med service och kvalitet för att uppnå kundnöjdhet? 

 

8. Vet ni om besökare i allmänhet är nöjda med den service och kvalitet som erbjuds av de 

olika logiverksamheterna? 

 

9.Hur är tillgängligheten till olika hotell till och från flygplatsen? Är infrastrukturen 

tillräckligt utvecklad för att transportera turister eller behövs fler kommunikationsmedel/fler 

avgångar?  

 

10. Vilka omvärldsfaktorer påverkar hotellen på makarska rivieran? (t.ex. sociala, 

miljömässiga, demografiska och ekonomiska) 

 

8.3 Intervjumall för Zlatko Papac 

1. Vilka strategier använder ni för att välja ut konkurrenskraftiga hotell på dagens marknad 

gällande kvaliteten och servicen på hotellen? 

 

2. Anser ni att dagens utbud inom logiverksamhet i Makarska området är tillräckligt för att ta 

emot besökare eller behöver de finnas fler anläggningar alt. utbyggnation av befintliga 

turistanläggningar? 

 

3. Vad är eran inställning till att bygga fler hotell på Makarska rivieran? 

 

4. Vid eventuell utveckling av logiverksamheten, hur tror du att lokalbefolkningen ser på det? 

 

5. Hur ser ni på standarden på dagens logiverksamhet i Makarska området? 

 

6. Hur arbetar hotellaktörer med service och kvalitet för att uppnå kundnöjdhet? 

 

7. Finns det ett varierat boendeutbud på Makarska rivieran, dvs. finns enklare lägenhetshotell 

på lågprisnivå, mellanprisnivå, lyxigare anläggningar?  
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8. Hur är tillgängligheten till olika hotell till och från flygplatsen? Är infrastrukturen 

tillräckligt utvecklad för att transportera turister eller behövs fler kommunikationsmedel/fler 

avgångar? 

 

9. Vilka omvärldsfaktorer påverkar hotellen på makarska rivieran? (t.ex. sociala, 

miljömässiga, demografiska och ekonomiska) 

 

10. Vet ni om besökare i allmänhet är nöjda med den service och kvalitet som erbjuds av de 

olika logiverksamheterna? 

 

 

 


