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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka de valda hotellen och respondenterna som har varit delaktiga i denna 

kandidatuppsats. Vi vill även tacka våra seminariekollegor som varit till hjälp under processens 

gång. Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare Gustaf Onn som väglett oss och varit 

engagerad redan från studiens start. 
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(Avsnitt 1, 5, 6 och 7 har vi skrivit tillsammans. Även de avsnitt som vi skrivit var för sig har 

vi läst och renskrivit gemensamt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

På grund av det stora informationsutbudet är dagens fritidsresenärer väldigt 

upplysta och har stor kännedom om vad som kan efterfrågas på en 

hotellvistelse. Tillsammans med affärsresenärerna som inte är priskänsliga 

ställer de högre krav på det de efterfrågar, högre krav på standard och 

service. Det har blivit allt mer betydelsefullt att attrahera gästerna på ett 

unikt sätt. 

Syftet med denna studie är att belysa dem faktorer som hotell sätter störst 

fokus på i sin verksamhet för att kunna behålla sina gäster trots den stora 

konkurrensen och de nya kraven på den förändrade hotellbranschen. Studien 

har undersökt närmare om hotellen har specifika koncept i sina arbetssätt, 

om deras upplevelserum är utformade på ett unikt sätt för att attrahera 

gästerna och om de olika hotellen har speciella relationer till sina gäster.  

Studien är kvalitativ och för att besvara syftet och frågeställningarna har 

observationer på dem olika hotellen gjorts samt intervjuer med ansvariga 

och receptionister inom hotellen. 

En av slutsatserna som vi kommit fram till är att den absolut viktigaste 

faktorn inom hotellens verksamhet är deras relation till gästerna. Varje 

respektive hotell strävar efter att ha en speciell och unik relation till sina 

gäster som förmedlas mest genom personalen. Men även om hotellen har 

samma syfte använder de olika sätt för att skapa den unika relationen till 

sina gäster. Vad gäller koncept har det visat sig att inget av hotellen arbetar 

med Tematisering men att de däremot använder olika koncept för att göra 

sina gästers upplevelser mer positiva. Upplevelserummen värdesätts inte 

lika högt som gästrelationen av hotellen, dock har dem utformats på olika 

sätt som förmedlar vissa känslor. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Because of the large supply of information is today's leisure travelers very 

enlightened and have firsthand knowledge of what can be demanded on a 

hotel stay. Along with business travelers, who are not price sensitive, they 

place higher demands on the standards and service they require. It has 

become increasingly important to attract the visitors in a unique way. 

The purpose of this study is to reveal those aspects which hotels focus on in 

their business in order to keep their guests, despite the strong competition 

and the new demands of the changing hotel industry. The study has 

examined more closely if the hotels have specific concepts in their 

approach, if their servicescapes (the environment where the service is 

assembled) are designed in a unique way to attract visitors and if the hotels 

have special relationships with their guests. 

The study is qualitative and in order to answer the purpose has observations 

of the selected hotels and interviews with managers and receptionists been 

made. 

One of the conclusions that we reached is that the most important aspect in 

the hotels business is their relationship to the guests. Each respective hotel 

strives to have a special and unique relationship with its guests conveyed by 

its staff. But even if the hotels have the same purpose, they use different 

ways to create a unique relationship to their guests. As for concept, we have 

concluded that none of the hotels work with thematisation, but that they 

instead use various concepts to make their guests' experiences more 

positive.  The servicescapes are valued not quite high by the hotels, 

however, they are designed in different ways that convey certain emotions. 
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1.INLEDNING 

I detta inledande avsnitt presenteras bakgrund samt problemdiskussion och 

problemformuleringen som studien avser att undersöka och detta har lett fram till studiens 

syfte och forskningsfrågor. I slutet av detta avsnitt redovisas uppsatsens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag står turismkonsumtionen och besöksnäringen för en allt viktigare roll i Sverige och har 

en positiv påverkan på landets ekonomi. Turismkonsumtionen har ökat kraftigt under en följd 

av år och besöksnäringen står för en stor del av landets sysselsättning (Strategi2020, 2010). 

Enligt Tillväxtverket (2012) ökade turismens totala omsättning i Sverige år 2012 med 4,8 % 

där 44 % av omsättningen stod för svenska fritidsresenärer, 17 % för svenska affärsresenärer 

och 39 % för internationella resenärer. Internationella bedömningar visar att turismen och 

resandet kommer att öka även i ett globalt perspektiv. Sverige har goda förutsättningar att ta 

del av denna ökning då landets basresurser i form av attraktiva resmål och anläggningar samt 

natur och kultur ligger i linje med vad både fritids och affärsresenärer förväntas efterfråga 

(Tillväxtverket, 2012).  

Stockholm är ett av de tio största resmålen i Europa och står för cirka 30 % av de 

internationella gästnätterna i Sverige (Stockholmsstrategin2020, 2013).  Under perioden 

mellan 2002 och 2011 skedde en utveckling på antal hotellrum i Stockholms stad med nästan 

50 % vilket är en väldigt stor utökning på enbart tio år (Stockholm Business Region 

Development, 2011). Av alla övernattningar i landet gjordes år 2011 ca 20 % i Stockholms 

län och 90 % av dessa var övernattningar på hotell (www.visitvasterbotten.se). Stockholms 

aktiva satsning på mötesmarknaden bidrog till hotellutbudets ökning. Utvecklingen 

påverkades väldigt mycket av affärsresenärerna som stod för tvåtredjedelar av boendet på 

hotellrum i Stockholm (Stockholm Business Region Development, 2009). År 2011 fanns det i 

Stockholms län 409 kommersiella boendeanläggningar varav 300 hotell (Stockholm Business 

Region Development, 2011). Detta tyder på en kraftig konkurrens inom hotellbranschen i 

Stockholm.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Under 2000-talet har det skett en stor förändring i hotellbranschen orsakat av den allt hårdare 

konkurrensen. I början av 2000-talet kunde man beskriva branschen med hjälp av termer som 

hierarki, storskalighet, standardisering och förutbestämd struktur. Alla hotellkedjor till 

exempel liknade varandra och hade nästan samma utbud (Sandoff, 2011, s. 49). 

Målet inom en kedja ansågs just vara att kunna erbjuda samma service oavsett var gäs ten befinner 

sig och att gästerna välkomnar förutsägbarheten. Att så var fallet ansåg man sig ha belägg för och 

var inget man behövde ifrågasätta! (Sandoff, 2011, s. 49). 
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Tio år senare ser man en helt annan bild. Det är termer som flexibilitet, anpassning, 

prissättning och attraktionskraft som är viktigare för att kunna locka kunder. Det har blivit allt 

mer betydelsefullt att attrahera gästerna på ett unikt sätt. På grund av det stora 

informationsutbudet har dagens fritidsresenärer, de potentiella gästerna, stor kännedom om 

vad som kan efterfrågas på en hotellvistelse. De är upplysta och har högre krav på det de 

efterfrågar (Sandoff, 2011, s. 48). Affärsresenärerna ställer också högre krav på standard och 

service eftersom de inte är priskänsliga (Stockholm Business Region Development, 2009). 

Detta är en utmaning för hotellen som gör att de måste hitta nya mer sofistikerade sätt att 

arbeta på och nya sätt att attrahera, överraska och beröra gästen (Sandoff, 2011, s. 53).  

Enligt Pine & Gilmore (1999, s. 12) befinner vi oss i ett upplevelsesamhälle där tjänsterna är 

upplevelseorienterade med konsumentfokus och inte funktionella med resultatfokus. Detta 

innebär att tjänsternas syfte idag är att sätta individen i fokus och hitta ett unikt sätt att skapa 

minnesvärda upplevelser för varje enskild kund. Precis som Sandoff (2011) menar författarna 

att människor idag är mer noga med hur de spenderar sina pengar, mer upplysta och medvetna 

på vad de kan få för dem. Idag vill människor ha något minnesvärt och högt värderat (Pine & 

Gilmore, 1999, s. 4). Även Mossberg (2003, s. 11) beskriver en tendens där människor söker 

allt fler upplevelser, något som ger större tillfredställelse. Detta gör att företagen måste tänka 

utanför ramarna och alltid erbjuda något extra förutom enbart kärnprodukten för att kunna 

behålla sina befintliga kunder och locka nya. Samtidigt med det ökade resandet och den allt 

större konkurrensen har det blivit allt viktigare för hotell att sticka ut i mängden.  

Blom & Nilsson (2005, s. 87) menar att människor söker avkoppling i sin vardag och deras 

natur ständigt tänjer på gränser. Mossberg & Niessen Johansen (2006, s. 102) beskriver även 

hotellbesökarnas vardagliga liv som fyllda av stress och åtaganden där det funktionella och 

intellektuella spelar stor roll för att vardagen ska kunna avklaras. Därför har människor ett 

behov av andrum i en passande miljö med avkoppling och resurs till nya krafter. Författarna 

menar att behovet av avkoppling och trenden med att söka allt fler upplevelser har lett till att 

många besökare har börjat leta efter så kallade koncepthotell som differentierar sig med hjälp 

av exempelvis design, livsstil eller ett specifikt tema (Mossberg & Niessen Johansen, 2006, s. 

102).  

Utifrån problemdiskussionen har vi kunnat konstatera att hotellen måste ha unika sätt att 

attrahera dagens upplysta gäster. Ford, Sturman och Heaton (2012, s. 11) menar att gästens 

upplevelse påverkas mest av tre faktorer som omfattar servicepaketet, upplevelserummet och 

service leveranssystemet. Servicepaketet är basprodukten och anledningen till varför gästerna 

väljer att bo på ett hotell, det vill säga hotellets koncept, medan upplevelserummet är den 

fysiska omgivningen där tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom. I ett service 

leveranssystem har personalen den största påvekan på gästens upplevelse. Eftersom dessa tre 

faktorer anses spela störst roll för gästens upplevelse har vi valt att undersöka hur hotell i 

Stockholm arbetar med dessa. Ytterligare en anledning är att vi anser att det inte finns 

tillräckligt med undersökningar som sammanställer dessa tre faktorer inom samma studie. 
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1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att skapa en förståelse och belysa vad hotell i Stockholm sätter mest 

fokus på i sin verksamhet för att behålla sina gäster med tanke på den stora konkurrensen och 

nya kraven på den förändrade hotellbranschen.  

Forskningsfrågor: 

 Använder sig hotellen av något slags koncept för att vara unika? 

 Värdesätter hotellen sina upplevelserum högt och är de utformade för att skapa en 

särskild känsla bland gästerna? 

 Har hotellen någon speciell relation till sina gäster? 

 

1.4Avgränsningar  

Denna studie kommer att lyfta fram dagens hotellbranschs viktiga beståndsdelar vilket kan 

mycket möjligt ändras med tiden. Studien kan vara till hjälp för hotell som vill utveckla sin 

verksamhet, men även en grund för jämförelse av hotells betydelsefulla faktorer idag och 

framåt. Trots att vi enbart studerar ett litet antal hotell anser vi att undersökningen kommer att 

ge en allmän bild över hotellbranschens verksamhet i Stockholm.  

I studien vill vi lyfta fram hotellets perspektiv och inte hur gästen upplever hotellet eller 

huruvida gästens förväntningar uppfylls eller inte. Vi har valt att ha fokus på hur hotellen 

behåller sina gäster och kommer att bortse från all marknadsföring samt hur hotellen gör för 

att locka till sig nya gäster. Våra observationer är begränsade till de allmänna utrymmen och 

exkluderar hotellrummen. Med allmänna utrymmen menas i studien lobbyn, restaurangerna 

och receptionsområdet samt de eventuella mervärden, det vill säga de exklusiva områden, på 

hotellen. Vi har valt att bortse från hotellrum eftersom enbart en observation av några 

hotellrum inom respektive hotell skulle ge oss en begränsad uppfattning.  
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2.METOD 

I detta avsnitt klargörs den forskningsansats som studien har och även valet av studieobjekt 

och presentation av respondenterna. Det redogörs för studiens forskningsmetod och 

avslutningsvis diskuteras uppsatsens datainsamling, bearbetning av analys av data samt den 

kritiska granskningen.  
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2.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesign innebär en ram för insamling och analys av data. Det här valet utgör 

vilken undersökningsmetod är mest lämpligt för studien (Bryman, 2011, s. 48).  

Deduktion, Induktion och Abduktion  

Två olika sätt att utföra en studie är deduktion och induktion (Bryman, 2011, s. 26). 

Deduktion går in på att utifrån teorier och det forskaren vet inom ett visst område härleds en 

eller flera hypoteser som sedan prövas i verkligheten. Dessa hypoteser styr hela 

datainsamlingsprocessen och syftet med detta är att antingen bekräfta eller förkasta 

hypoteserna. Slutsatserna som forskaren drar leder till omformulering av teorin. Bryman 

(2011, s. 27) menar även att det deduktiva tillvägagångssättet följer konkreta steg logiskt.  

Det andra sättet att utföra en studie är induktivt. Med ett induktivt angreppssätt är teorin 

resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2010, s. 25). Enligt Patel & Davidson 

(2011, s. 23) studerar forskaren forskningsobjektet utan att ha tidigare kunskap eller 

erfarenhet av ämnet. Teorin formuleras då utifrån den insamlade informationen. Bryman 

(2011, s. 28) menar även att forskarna drar generaliserbara slutsatser på grundval av 

observationer men risken med detta enligt Patel & Davidson (2011, s. 23) är att forskaren inte 

vet hur generaliserbart studiens resultat egentligen är.  

Ett tredje angreppssätt att genomföra en studie kallas för abduktion och innebär en blandning 

av både deduktion och induktion. Forskaren börjar med att arbeta induktivt och formulera ett 

hypotetiskt mönster utifrån ett enskilt fall och prövar sedan hypotesen på nya fall. Här får 

arbetet ett deduktivt angreppssätt. På så sätt har forskaren mer flexibilitet (Patel & Davidson, 

2011, s. 24). I början av vår studie hade vi tänkt oss att arbeta induktivt genom att intervjua 

respondenterna utan tidigare kunskap. Men vi ansåg så småningom att vi även behövde en 

teoretisk grund och kunskap inom området för att vi ville ha riktlinjer inom ämnena och hålla 

samtalsämnet inom våra avgränsningar. Då vi använde oss även av teorier passade abduktion 

bättre som angreppssätt för vår studie. På så sätt kunde vi arbeta mer flexibelt under hela 

undersökningen. Patel & Davidson (2011, s. 24) menar att när forskaren använder abduktion 

finns det en risk att studieobjektet väljs utifrån tidigare erfarenhet. Detta är anledningen till att 

vi valt att utföra en enkät för att få fram våra studieobjekt i stället för att själva välja dem.  

 

2.2 Etiskt perspektiv  

Enligt Bryman (2011, s. 131) finns det några etiska principer som ska följas inom svensk 

forskning. Författaren beskriver bland annat informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar den information 

som forskaren måste ge till sina respondenter. Foskaren beskriver syftet samt studiens 

moment och ser till att respondenterna är medvetna om att deras medverkan är frivillig. Efter 

detta måste forskaren få respondenternas samtycke för att kunna gå vidare med sin 

undersökning och behandla deras uppgifter på ett etiskt sätt (Bryman, 2011, s. 131-132).  
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Vår undersökning har följt dessa etiska principer. Våra respondenter fick information om 

studien och gav oss frivilligt sina samtycken om medverkan i undersökningen. Vissa av dem 

gav oss även godkännande om att använda deras namn och deras arbetspositioner, medan 

andra valde att förbli anonyma. Slutligen har vi fått tillåtelse av respondenterna att använda all 

information vi har fått enbart inom studieforskning. 

 

2.3 Val av forskningsobjekt & presentation av respondenter 

För att inte påverka resultatet utifrån våra egna erfarenheter har vi valt att utföra en 

enkätundersökning som enbart används till att få fram våra studieobjekt, det vill säga hotellen 

vi ska undersöka. Efter valet av studieobjekten kommer vi inte mer att använda oss av denna 

enkätundersökning. Enkäten utfördes på webben och innehöll en enda fråga: ”Har du någon 

gång bott på något av följande hotell i Stockholm? Om ja, välj ett av de följande alternativen. 

Har du besökt fler hotell, välj det hotellet du bott på sist.” (se bilaga 1).  

De 20 olika svarsalternativen valde vi utifrån Booking.com. På grund av det stora utbudet av 

hotell i Stockholm begränsade vi oss till ett avstånd av två kilometer från Stockholm Centrum. 

Enligt Dotevall (1997, s. 98) spelar det geografiska läget och tillgängligheten till kunden stor 

roll för företaget. Detta är viktigt att tänka på vid valet av plats eftersom företagets 

tillgänglighet lockar till sig fler kunder. Detta är även anledningen till att vi har valt att 

undersöka hotell i Stockholm Centrum.  

Efter begränsningen valde vi de mest rekommenderade 20 första hotell utav de totalt 129 

hotell som fanns inom denna radie (www.booking.com, 1). Vi valde att fokusera oss på de 

mest rekommenderade hotell eftersom vi ville undersöka just de mest omtyckta hotellen av 

gästerna. Dock är vi medvetna om att detta kan vara problematiskt eftersom trenderna ändras 

med tiden och andra hotell kan bli de mest rekommenderade under andra tidsperioder. 

Vi skickade webbenkäten till olika facebook-grupper med högt antal medlemmar. Vi fick 

tillbaka 279 svar och av alla respondenter var det 234 personer som hade bott på något av dem 

20 hotellen. De tre mest besökta hotellen var Hilton Slussen Hotel, Radisson Blu Royal 

Viking Hotel och Sheraton Stockholm Hotel. Dessa hotell har vi undersökt.  

Under vårt besök på Hilton Slussen Hotel hade vi en intervju med Lucie Collett som bland 

annat har arbetat på konferens avdelningen som mellanchef, Food & Bevarage Administrator 

och hon är nuvarande HR & Payroll Coordinator. Vi har även intervjuat Heléne Otoma som är 

Guest Relation Manager och två receptionister i en gruppintervju. Efter alla intervjuer fick vi 

en rundtur på hotellet där vi fick se några konferensrum, restaurangen och de allmänna 

utrymmena på hotellet. Hela besöket tog totalt två och en halv timme. Eftersom vi upptäckte 

brister i informationen om Hilton Slussen Hotel återkom vi med fler frågor och fick svar av 

Julia Gustafsson som är Human Resources Administrator.  

Under vårt besök på Sheraton Hotel hade vi en intervju med Jennie Berneron som arbetar på 

hotellet sedan 1997 och som är nuvarande utbildningschef. Vi hade även en intervju med en 

receptionist samt en rundtur på hotellet. Hela besöket tog cirka två timmar.  
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På Radisson Blu Royal Viking Hotel intervjuade vi Elin Johansen som arbetar på hotellet 

sedan 1989 och som är idag Quality Service Manager. Vi hade även en intervju med en 

receptionist och en rundtur på hotellet. Hela besöket tog cirka två timmar.  

 

2.4  Val av forskningsmetod 

Två olika strategier som kan användas i forskningsstudier är kvalitativa och kvantitativa. 

Undersökningsproblemet avgör vilken strategi som kan tillämpas bäst.  Kvantitativa studier 

syftar till att beskriva fenomen medan kvalitativa studier går in på djupet och försöker förstå 

och tolka fenomenet (Patel & Davidson, 2011, s. 14). I vår studie har vi först valt att använda 

oss av en enkätundersökning, som är en kvantitativ forskningsmetod, för att enbart få fram 

våra forskningsobjekt. Vidare har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder då vi vill få en 

djupare förståelse i vårt forskningsproblem. Enligt Bryman (2011, s. 39-42) lägger den 

kvalitativa forskningsstrategin vikt vid ”mjuka” data. Texten är det centrala materialet i 

kvalitativa metoder där intervjuer eller observationer skrivs ner av forskaren och sedan 

analyseras. Forskaren studerar endast ett fåtal miljöer i sin helhet och förehåller ett nära 

förhållande med den miljö eller personer som studeras (Repstad, 2007, s. 13-16).  

Repstad (2007, s. 16-17) beskriver att det inte är problematiskt att ändra intervjufrågorna efter 

olika respondenter eftersom intervjurespondenterna ger ytterligare information som forskaren 

kan ha användning av i sitt arbete. Det finns även en möjlighet att komma tillbaka för en 

tilläggsintervju eftersom fler frågeställningar eller problem kan dyka upp efter intervjuerna. 

Ett svar på en fråga kan även leda till uppföljningsfrågor. Denna flexibilitet förekommer inte i 

kvantitativa metoder och detta gör att de olika faserna i metoden glider in i varandra och blir 

parallella. Det vill säga att problemformuleringen skrivs samtidigt som insamlingen av data 

görs och därefter framställs analysen.  

 

2.5  Datainsamling 

2.5.1 Primärdata 

Informationen som vi själva samlar in i form av ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar är våra primärdata (Patel & Davidson, 2011, s. 69). Primärdata i vår 

studie består av en webbenkät, observationer och kvalitativa intervjuer.  

Enkät 

Enkät är en undersökning som görs genom att ställa samma frågor till ett stort antal 

respondenter. Fördelen med en webbenkät är att man får fram många svar på kort tid. Därför 

valde vi att använda oss av webbenkät (Bryman, 2011, s. 228). 

Observationer 

Observationerna är ett medel att skaffa information om omvärlden som bygger på ögats 

direkta observation av händelser (Patel & Davidson, 2011, s. 90; Denscombe, 2009, s. 271). 

Vi har valt denna metod i vår studie eftersom vi vill undersöka om upplevelserummet är en 
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viktig del av hotellens verksamhet och om det har ett speciellt syfte. Patel & Davidson (2011, 

s. 96) skriver att observationer kan delas i strukturerade och ostrukturerade där den första 

typen karakteriseras med utformandet av ett speciellt observationsschema med konkreta 

observationsområden medan den andra används i utforskande syfte så att forskaren ska kunna 

inhämta så mycket information som möjligt. Vi valde ostrukturerade observationer för vår 

studie eftersom vi ville skapa en helhetsuppfattning om de allmänna utrymmena i hotellen. 

Intervjuer 

Enligt Denscombe (2009, s. 232) finns det flera typer av forskningsintervjuer. Dessa är 

strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade, personliga och gruppintervjuer. I vår studie 

har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg att de var lämpligaste till vår 

undersökning med tanke på att vi ville rikta in respondenterna i våra valda ämnen men ändå 

inte styra för mycket intervjuerna och kunna ha flexibiliteten att låta respondenterna själva 

utveckla sina idéer. Vi hade även en gruppintervju på ett av hotellen som har vissa fördelar 

enligt Denscombe (2009, s. 236). Dessa fördelar är bland annat större variation av 

erfarenheter och åsikter i undersökningen, samt större representativitet i data.  

Vi spelade in intervjuerna för att sedan kunna använda oss av analysmetoden ”the constant 

comparative method” genom kodning, tematisering samt summering. Detta kommer vi att 

förklara mer under stycket ”bearbetning och analys av data”.  

2.5.2 Sekundärdata  

Vi har valt att använda oss av sekundärdata i form av kurslitteratur, tidsskrifter och internet 

källor som en komplettering till våra primärdata. Fördelarna med att använda sig av 

sekundärdata enligt Bryman är att en sekundäranalys ger en möjlighet att få tillgång till oftast 

pålitlig kvalitativ data kostnadsfritt samt att de ofta är av god kvalitet om källan kommer ifrån 

en trovärdig organisation eller person (Bryman, 2011, s. 301).  

När vi har valt sekundärkällor har vi varit medvetna om Scotts fyra kriterier som måste hållas 

i åtanke för att hitta en god källa. Enligt författaren kan vem som helst skapa en webbplats 

och detta kan göra att trovärdigheten kanske inte överensstämmer med verkligheten. Internet 

förändras ständigt och därför är det viktigt att veta om källan är representativ och inte gammal 

samt att språket på en webbplats kan tolkas olika av alla som läser det. Detta är ytterst viktigt 

att ha i åtanke när en sekundärkälla väljs (Scott, se Bryman & Bell, 2010, s. 437). 

 

2.6  Bearbetning och analys av data 

Den vanligaste analysprocessen som används idag heter ”the constant comparative method”. 

Namnet redogör hur forskare i analysprocessen konstant jämför de data som de själva hittat 

med tidigare forskning inom valt område. Denna analysprocess kommer vi att använda i vår 

studie och den delas in i tre olika nivåer som sker växelvis och parallellt med varandra (Hjerm 

& Lindgren, 2010, s. 87). 
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Figur 6.1 Den kvalitativa analysprocessen (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 90) 

Kodning: Är den första nivån i analysprocessen. Den hanterar det insamlade material som 

samlats in och gör det mer hanterbart. Detta utförs genom att bearbeta det insamlade 

materialet och försöka hitta mönster i det. Tanken är att det material som är lika tilldelas 

samma kod. Allteftersom nya delar av materialet undersöks jämförs dessa koder med varandra 

för att se om de stämmer överens (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 93). I denna studie har vi valt 

att koda vårt material ett antal gånger för att finna likheter eller mönster.  

Tematisering: Inom denna nivå är det lämpligt att fundera över vilka samband de olika 

koderna har med varandra och hur de kan ordnas i relation till varandra. Denna nivå av 

analysprocessen är avgörande och viktigt för vår studie eftersom det är här vi har funnit de 

mest betydelsefulla mönster (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 94).  

Summering: I denna nivå summeras materialet för att dra slutsatser. Kvalitativ analys är 

”partikularistisk” vilket innebär att den är orienterad mot enskildheter och detaljer men att 

analysen även har i syfte att belysa mer allmänna problem och mönster. Detta är ett måste 

utifrån den iterativa processen för att se ifall det empiriska materialet är hållbart. Detta är även 

viktigt för att inte analysen ska falla i sina slutsatser (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 95). I denna 

studie har vi i summeringen av vårt material skapat en sammanhängande struktur av 

materialet för att kunna dra slutsatser.  

 

2.7  Kritisk granskning 

Med de kvalitativ data som utformats utifrån kvalitativa intervjuer måste en verifiering göras 

för att forskaren ska kunna bevisa för läsaren att resultaten som utformats av studien är 

trovärdiga. Utan en verifiering skulle studien sakna trovärdighet och det är något som måste 

dokumenteras och inte tas för givet. Studien måste bevisa att de data som framställts grundar 

sig på metoder och tillvägagångssätt som är etablerade för den kvalitativa metoden för att 

kunna räknas som god forskning (Denscombe, 2009, s. 378).  

För att våra egna åsikter inte ska påverka valet av hotell har vi valt att utföra en enkät 

undersökning och få fram de mest besökta hotellen. Eftersom vi valt att enbart föreslå de 20 

mest rekommenderade hotellen inom radien av två kilometer från Stockholms Centrum som 

svar, är vi medvetna om att detta kan ha sin påverkan på resultatet.  
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Enligt Bryman (2011, s. 352) finns det två kriterier för bedömning av kvalitativa 

undersökningar. Dessa är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten består av trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. Trovärdighet inbegriper att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. Överförbarhet omfattar hur pass 

överförbara resultaten av studien är till en annan miljö. Pålitlighet innebär att forskaren skapar 

en komplett och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Möjlighet att 

styrka och bekräfta innefattar forskarens förmåga att inte tillåta personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka resultatet och slutsatserna. Författaren beskriver äkthet som en 

rättvis bild av undersökningen (Bryman 2011, s. 354-357). 

Trovärdigheten i vår studie påverkas av våra respondenters arbetsposition och deras 

erfarenhet inom branschen där större delen av intervjupersonerna har en arbetserfarenhet mer 

än 15 år. Detta anser vi påverkar resultatens trovärdighet på ett positivt sätt. När det gäller 

respondenternas trovärdighet i svaren har vi två olika aspekter. En del av respondenternas 

svar har vi även kunnat styrka via observationer medan en annan del av svaren har vi inte 

kunnat styrka på något sätt förutom vår egna kritiska granskning. Slutligen anser vi att våra 

respondenters svar har varit väldigt trovärdiga. Dock är vi medvetna om att våra respondenter 

kan ha påverkats av oss som intervjuare och medvetet eller omedvetet svarat enligt vad de 

anser att vi förväntat oss att höra (Patel & Davidson 2011, s. 71). Eftersom vi har varit 

medvetna om detta har vi försökt avstå från kommentarer under intervjuerna.  
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3.TEORIER 

I detta avsnitt redovisas de teoretiska utgångspunkterna som avser att ligga till grund för 

analysavsnittet.  Dessa teorier behandlar ämnena koncept, upplevelserum och gästrelation. 

 

3.1 Koncept 

Att ett företag har ett visst koncept innebär att företaget har en ökad planering av utbud och 

strategiska unika egenskaper som kan kommersialiseras i en marknad. Konceptet ska överföra 

budskap av ett varumärkeslöfte, vara viktigt för kunderna, kunna skapa förväntningar samt 

göra kunderna trygga i sitt val (Mossberg, 2003, s. 36). Något som heter upplevelsebaserat 

koncept beskrivs enligt Mossberg (2003, s. 174) som ett företags totalerbjudande till 

kunderna, där kundens mentala, fysiska samt känslomässiga upplevelse utökas i företagets 

erbjudande. Mossberg (2003, s. 41) beskriver också tre olika inriktningar som bidrar till att 

kunden kan få mer upplevelse på ett hotell. Den första inriktningen är förstärkning av 

nöjesinslaget vilket innebär att kärnprodukten förstärks med andra aktiviteter och på detta sätt 

ses den specifika produkten som ett paket. Den andra inriktningen innebär att gästen får en 

samtidighet av nytta och nöje där olika underhållningar och tjänster kan sysselsätta denne. 

Den sista inriktningen handlar om det lilla extra. Gästens förväntningar bör inte bara 

överträffas utan gästen bör få något som den inte ens tänkt på. Det innebär att skapa en helt ny 

spelplan.  

Bohlin & Elbe (2011, s. 164) menar att konkurrensen bland hotellen har blivit allt hårdare och 

det räcker inte längre med en god hotellstandard. Det som har blivit ännu viktigare är 

underhållningsmomenten i de turistiska aktiviteterna där upplevelsekoncept kan ses som en 

lösning på konkurrensproblemet. Detta eftersom koncepten kan differentiera hotellet genom 

att göra dess produkt mer attraktiv och synlig på marknaden.  

Det finns två typer av konceptberättande inom turistanläggningar som skapar en annorlunda 

upplevelse för gästen (Strömberg, 2007, s. 115). Dessa är Tematisering och Storytelling eller 

historieberättande. Temat i hotellets tematisering är en idé som tillför mervärde och gör 

hotellet mer attraktiv. Ett exempel på Tematisering är Ice Hotel i Jukkasjärvi där temat inom 

hela hotellet är is, snö och kyla och som återspeglar vad själva destinationen har att erbjuda. 

Det andra sättet för berättande av koncept, Storytelling, handlar enligt Mossberg & Nissen 

Johansen (2006, s. 7) om att förmedla historier muntligt, skriftligt, bildligt eller allt i 

kombination. På detta sätt förmedlar företaget sitt budskap och skapar en helhetsbild av sitt 

koncept. Det anses vara ett unikt och kraftfullt redskap i mänskliga relationer. Styrkan i 

Storytelling ligger i dess effekter och inte berättelsens sanning och tillförlitlighet. Författarna 

menar att den kan fungera som ett redskap för att dela med sig av kunskap då den 

tillfredsställer flera behov samtidigt, att vara underhållande, att ta till sig insamlade lärdomar 

och erfarenheter samt att få självkänsla genom samhörighet. Berättelser skapar en plattform 

som gör det enklare att konceptualisera komplexa idéer (Mossberg & Nissen Johansen, 2006, 

s. 7).  
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3.2 Upplevelserum  

Mossberg (2003, s.113) definierar upplevelserummet som den fysiska omgivningen, vilken 

tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom. De två typerna av upplevelserum är 

permanenta och icke-permanenta. Permanenta upplevelserum är fixerade på en viss plats 

exempelvis hotell, restauranger, kyrkor och konserthus. Dessa är permanenta arenor som 

förutom aktiviteter kan utgöra upplevelsen i sig. De icke-permanenta upplevelserummen är 

arenor som kan uppkomma tillfälligt vid evenemang eller utställningar (Mossberg, 2003, s. 

114-118). 

 

Ett offentligt utrymme som exempelvis en hotellobby skapar vanligtvis det första och mest 

bestående intryck hos gästerna. Det är även en primär informationskälla för gästen att kunna 

vidare utvärdera hela serviceorganisationen. Denna tyder på att den övergripande layouten 

samt designen i en hotellobby måste ge gästerna cirkulation från ingången till bland annat 

receptionen och hissar på ett logiskt och bekvämt sätt. För att designen ska vara lyckad 

behövs det en balans mellan den visuella effekten och funktionaliteten (Lin, 2004).  

 

Enligt Bittner (1992, s. 58) har upplevelserummet störst betydelse i interpersonella tjänster då 

denna typ av tjänster innebär att företagets personal och kunder interagerar i tjänsteprocessen. 

Det är väldigt viktigt då att upplevelserummet planeras att kunna hjälpa och stödja så väl 

kunder som personal. Ford, Sturman & Heaton (2012, s. 93-94) menar att det finns flera 

anledningar till att gästfrihetsföretag måste ta hänsyn till upplevelserummet. Författarna anser 

att upplevelserummet påverkar gästens förväntningar redan innan servicen är levererad, 

skapar och upprätthåller humören/stämningen och har positiva effekter även på personalen. 

Ett bra utformat upplevelserum främjar personalens tillfredsställelse vilket har stor betydelse 

för gästernas själva tillfredsställelse (Ford, Sturman & Heaton, 2012, s. 95). I en upplevelse 

påverkas kundens känslor och kontroll av personal, upplevelserum och andra kunder (fig. 1). 

För att upplevelsen ska bli positiv har kundens deltagande, absorbering och engagemang stor 

betydelse och om produkten kan förstärka kundens självbild uppfattas engagemanget som 

stark (Mossberg, 2003, s. 27). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Kundens interaktion med upplevelserummet (Mossberg, 2003, s. 110). 

 

Mossberg (2003, s. 132) har använt sig av Bitners modell Framework for understanding 

environment- user relationships in service organisations (Bitner, 1992, s. 60) för att skapa 
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följande modell (fig. 2) som just visar hur upplevelserummet påverkar gästerna. Modellen 

baseras på en psykologisk teori som innebär att en stimulus påverkar organismen och orsakar 

en viss reaktion. Stimulus i modellen är upplevelserummet med sina tre delar som är 

atmosfäriska förhållanden (exempelvis temperatur, ljud, musik, lukt), utrymmen/ 

funktionalitet (exempelvis layout, utrustning, möbler) och tecken, symboler och artefakter 

(exempelvis skyltar, stil på dekor). Dessa tre delar av upplevelserummet påverkar både 

gästernas och de anställdas uppfattning om upplevelserummet direkt och indirekt. Eftersom 

det även är egna värderingar och humör som påverkar uppfattningen kan den skilja sig från en 

individ till en annan. Gästernas och de anställdas reaktioner på upplevelserummet kan delas in 

i tre olika aspekter, det vill säga kognitiva, känslomässiga och fysiologiska. De leder därefter 

till olika beteenden som till exempel att stanna längre på hotellet, göra som planerat eller 

tvärtom, det vill säga att undvika gå dit eller spendera pengar där (Mossberg, 2003,s. 131-

132).  
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Fig. 2 Ett ramverk för att förstå omgivning-användarrelationer i tjänsteföretag (Mossberg, 

2003, s. 132).  

En del av dem fysiska omgivningars dimensioner, det vill säga utrymmen/ funktionalitet, tar 

författarna Schragers (2001, se Strannegård, 2009, s. 85) och Lash (1999, se Strannegård, 

2009, s. 86) upp. De menar att långa gemensamhetsbord i hotellens lobby, bar och restaurang 

som tvingar gästerna att sitta nära varandra gör att socialisering blir ett påbud. Lash menar att 

människor tenderar att hellre vilja uppehålla sig i begränsade utrymmen (Lash, 1999, se 

Strannegård, 2009, s. 86). 
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3.3 Gästrelation 

Enligt Goffmans (2011) dramaturgiska perspektiv kan vi se på samhället som en scen där 

människorna ingår i olika team, spelar olika roller och uppträder framför publik. Goffman 

definierar begreppet interaktion som ”individernas ömsesidiga inflytande på varandras 

handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro. 

Man skulle lika gärna kunna använda sig av beteckningen ett –möte-” (Goffman, 2011, s. 

23). Denna syn kommer vi att använda i denna studie där interaktionen mellan personal och 

gäster på ett hotell har en stor betydelse. Deltagarna som uppträder, det vill säga personalen, 

skapar framträdandet som enligt Goffman (2011, s. 23) omfattar deras aktiviteter vid ett 

tillfälle som tjänar till att påverka de andra deltagarna, det vill säga gästerna. Det 

framträdande som eventuellt kan upprepas vid andra tillfällen kan kallas för en roll. Utöver att 

personalen har en roll, ingår den också i ett så kallat team. Medlemmarna som ingår i ett team, 

exempelvis de anställda i ett hotell, måste stödja sin grupp och arbeta enligt organisationens 

värderingar. Teamet har som syfte att framträda och uppehålla ett bestämt intryck på publiken 

eller i detta fall gästerna. Goffman (2011, s. 199) menar att det krävs tre egenskaper som alla 

medlemmar i teamet måste ha för att kunna agera på ett betryggande sätt. Dessa är lojalitet, 

disciplin och försiktighet. 

Hanefors (2010) menar att servicen inom tjänsteföretag består utav två typer, en rutinmässig 

samt en icke-rutinmässig. Den rutinmässiga servicen omfattar att exempelvis receptionisten 

på ett hotell ställer samma frågor vid en incheckning till alla gäster och på det sättet får alla 

gäster samma service oavsett om det sker på dagen eller på natten. Medan en icke-rutinmässig 

service exempelvis kan handla om en hotellgäst som kan få yrsel om gästen erbjuds ett rum på 

åttonde våningen. I ett sådant fall blir kraven på en receptionist inte enbart att ställa frågor 

utan att lösa detta fall genom att till exempel göra en förflyttning av andra hotellgäster för att 

kunna ge en tillfredställelse samt en god service för den enskilde gästen (Hanefors, 2010, s. 

22-23). I ett servicemöte som är ett möte mellan personal och kund, exempelvis mellan 

receptionist och gäst på ett hotell, måste receptionisten konstruera, det vill säga försöka 

uppskatta gästen, transformera, det vill säga ta beslut, samt att kunna avläsa feedback och 

konstruera på nytt. Detta innebär att försöka uppskatta gästen på nytt och ta beslut om lösning. 

För att gästen ska bli nöjd måste personalen vara skicklig och agera snabbt (Mossberg, 2003, 

s. 85-86). 

 

Mossberg (2003, s.97) menar att det finns några strategier i servicemötet som kan bidra till en 

mer positiv upplevelse för gästen. Den första strategin handlar om att ge gästen högre grad av 

kontroll. Det anses att ju högre kontroll över situationen gästen har, desto högre blir dennes 

tillfredställelse med servicen. I ett hotell till exempel kan gästen bli erbjuden möjligheten att 

själv välja vilken typ av rum denne vill om inte hotellet är fullbokat. Det finns ofta många 

olika rum som går in i samma priskategori men som ligger på olika våningar, har olika typer 

av sängar eller olika utsikter. Om gästen ges möjligheten att välja själv ett rum kommer denne 

uppfatta sig ha kontroll (Mossberg, 2003, s. 100). Den andra strategin handlar om att ge 

gästen ökat ansvar. Gästerna på hotellet till exempel har möjlighet att själva välja och boka 
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sitt rum. Genom att ge dem mer information om hotellet och till och med destinationen ökar 

ytterligare deras ansvar och deras känsla av att de kan hjälpa sig själva. Makten som gästerna 

har fått kan leda till mer kundanpassade lösningar (Mossberg, 2003, s. 105). Ford & Heaton 

(2001) menar att gästfrihets interaktioner kräver nästan alltid en viss grad av gästengagemang 

och de flesta kräver direkt gästdeltagande eller åtgärd. Detta kan företaget nå genom att 

betrakta gästerna som skenanställda. Det viktigaste är inte gästens engagemang utan hur 

hotellet hanterar detta för att gästen ska vara nöjd med resultatet.  

Även enligt en studie gjord på små hotell i Turkiet är de framgångsrika hotellen just 

kundanpassade och kundrivna hotell. En bra kundrelation skapas med hjälp av personalen och 

den är en väldigt viktig faktor för hotellens verksamheter. I studien menas att personalen 

måste ses som en källa för idéer och en tillgång som kan identifiera nya kundbehov. När 

personalen blir integrerad i hotellprocessen ökar lojalite ten och därmed kundlojaliteten 

(Avcikurt, 2011). Mason & Roberts (2004) gjorde en undersökning om gästernas 

uppfattningar av rumsbokningsprocessen i hotell som visar flera betydelsefulla faktorer för 

gästerna. Även de kom fram till i sin undersökning att personalens beteende och den 

personliga servicen är den viktigaste delen av gästens tillfredsställelse.  

I sin studie om värdeskapande frihet har Eksell (2013) studerat hur gästfrihet som värde ramas 

in, etableras och förhandlas i hotellbranschen. Hans empiriska material som består bland 

annat av observationer och intervjuer med hotellchefer, ansvariga inom olika områden och 

anställda inom hotell i hela Sverige samlades mellan åren 2005-2011. En av 

frågeställningarna som Eksell (2013, s. 206) besvarar i sin studie lider på följande sätt: Hur 

förhandlas och möjliggörs skapande av värde på ett hotell genom personalens tjänstearbete 

och bemötande?  

Enligt Eksell (2013,s. 211-213) är frontpersonalens bemötande avgörande för gästens 

upplevelse. Personalen inom hotell, främst frontpersonalen, använder två övergripande 

strategier för att skapa ett värde kring gästen, nämligen formalisering och informalisering. Ett 

exempel på en taktik som används oftast är tilltalet ”Ni” som etablerar en överordnad position 

för gästen. Motsatsen är tilltalet med gästens förnamn som skapar en vänskaplig relation. 

Denna motsats används i relation främst med stamgäster. Annan taktik som används för att 

skapa en föreställning om att stamgästen är välkänd är till exempel att personalen visar 

kunskap om gästen genom att använda personlig information (personliga förhållanden, vanor 

och önskemål). Men genom att behålla föreställningen att gästen är välkänd kan personalen 

bryta mot vissa av hotellets regler, som till exempel att inte ge den vanliga informationen om 

hotellet som alla gäster får. Detta görs med omtanke om gästen som själv vill slippa höra 

samma information varje gång gästen besöker hotellet. Att ge stamgästerna speciella gåvor är 

ytterligare en taktik som får gästerna att känna sig utvalda och uppskattade. Målet med dessa 

gåvor är att överraska vilket kan vara en utmaning för personalen som måste hitta på nya sätt 

att överraska hotellets stamgäster. Eksell (2013, s. 217) menar att det finns det två motpoler 

som skapar spänning mellan personal och gäst. Å ena sidan är hotellets vilja att få gästen 

känna sig fri, känna att alltid har rätt och att bli nöjd, medan å andra sidan kontrollerar hotellet 

gästen under till exempel incheckning och vid utnyttjande av erbjudandet. Men oavsett ger 
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personalen gästen en suverän position genom att försöka anpassa sig hela tiden till gästens 

önskemål.  
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4.EMPIRI 

I detta avsnitt presenteras undersökningsmaterialet som består av allmän information om 

hotellen insamlad med hjälp av sekundära källor, observation och intervjuer med dem hotell 

som studien avser att studera. Undersökningsmaterialet är uppdelat i ämnena allmän 

information och observation, koncept, upplevelserum samt gästrelation. Informationen som 

presenteras under koncept, upplevelserum och gästrelation har vi enbart fått från våra 

intervjurespondenter. 

 

4.1 Allmän information och Observation 

Hilton Slussen Hotel 

Detta moderna hotell i Stockholm ligger mellan Gamla 

stan och det trendiga Södermalm och erbjuder 

panoramautsikt över innerstaden, Mälaren och 

Stadshuset. Hilton Stockholm Slussens moderna och 

välutrustade rum har en modern svensk inredning. De 

släpper även in gott om dagsljus och de flesta har även 

en underbar utsikt över vattnet mot Stockholms vackra 

skärgård (www.booking.com 2). 

 

Hilton Slussen Hotel är en del av den amerikansk ägda hotellkedjan Hilton Hotels som 

grundades 1919 av Conrad Hilton i Texas, USA (www.hiltonworldwide.com). Det är det enda 

Hilton hotell som finns i Sverige. Hotellet var ett Scandic hotell först men blev köpt av Hilton 

Hotels år 2002 (Lucie Collett). Det ligger i Stockholm Centrum på Södermalmstorg och har 

utsikt över Mälaren, Slussen och Saltsjön. Byggnaden består av fyra byggnadskroppar och 

fasaderna är färgade i beige. Det första som våra ögon föll på när vi gick in i hotellet var den 

rundade designen i de offentliga områdena. Mitt i lobbyn och mitt emot entrén finns 

receptionen som är formad som en halv cirkel och ger en öppen känsla. Hotelltrappan har en 

rundad form och färgerna i lobbyn samt receptionsområdet är väldigt ljusa och neutrala. Stora 

fönster med utsikt mot vattnet ger också en väldigt öppen känsla. På grund av det stora antalet 

av affärsgäster erbjuder hotellet en hörna med datorer som gästerna kan ta del av. 

Restaurangen som är öppen även för utomstående har runda serveringsdiskar och är anpassad 

till mindre sällskap (observation).  

I ena byggnaden av hotellet finns lyxigare rum som även har tillgång till en lounge. Den 

skapar en hemkänsla i och med att den är utbyggd som ett vardagsrum med tv, braskamin och 

erbjuder fika dygnet runt. Denna lounge har fin utsikt mot vattnet. Endast gäster som väljer att 

bo i den delen av hotellet som erbjuder dyrare typ av rum har tillgång till loungen 

(observation, se bilaga 3). 
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Sheraton Stockholm Hotel 

Welcome to our warm gathering place 

Whether you are here for business or leisure, 

all 465 guest rooms offer everything you need to 

ensure a comfortable and pleasant stay. Our rooms 

are amongst the most spacious in the city and all of 

them feature the renowned Sheraton Sweet Sleeper 

Bed for a perfect night's sleep.  

Stay in our Club Rooms and enjoy access to 

our Club Lounge, serving up an energy boosting 

breakfast buffet, internet access and an endless 

choice of drinks and snacks, all included in your 

room rate (www.sheratonstockholm.com 2). 

(www.sheratonstockholm.com 1) 

Sheraton blev år 1998 det största av de nio varumärken inom Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, som är ett av de största hotell- och fritidsföretag i världen 

(www.starwoodshotels.com). Sheraton Stockholm Hotel är det enda Sheraton hotell i Sverige 

och även det första Sheraton hotell i Europa (Jennie Berneron). Byggnaden ligger i centrala 

Stockholm i hörnet Vasagatan och Tegelbacken och invigdes år 1971 

(www.sheratonstockholm.se). Den anses vara av högt kulturhistoriskt värde då våren 2007 

fick byggnaden en blåmarkering när en kulturhistorisk klassificering utgjordes. Denna 

blåmarkering innebär att fastighetens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för 

byggnadsminnen i Kulturminneslagen (www.popularhistoria.se). 

Det första vi utmärkte under vår observation på Sheraton Stockholm Hotel var den stora 

lobbyn och receptionsområdet samt den svaga belysningen som gav en mörk känsla. 

Receptionsdisken är delad i två delar där den ena delen är enbart för stamgästerna med 

medlemskap på hotellet. I lobbyn finns det inga sittplatser förutom i baren. Restaurangen som 

även är tillgänglig till utomstående är anpassad till stora sällskap. Den är dekorerad med 

textiler i olika nyanser av lila och brun (observation). 

På sjunde våningen ligger Sheraton club som erbjuder lyxigare och dyrare rum. Här finns 

även en stor lounge i färglada nyanser där snacks och fika erbjuds dygnet runt. Loungen har 

en tv och små samt stora bord för olika typer av sällskap (observation, se bilaga3). 

 

 

 

 

 

 

http://www.sheratonstockholm.com/rooms
http://www.sheratonstockholm.com/rooms/clubrooms
http://www.sheratonstockholm.com/clublevel
http://www.sheratonstockholm.se/
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Radisson Blu Royal Viking Hotel 

På Radisson Blu Royal Viking Hotel gör vi allt för att 

göra er vistelse så smidig som möjligt. Vi erbjuder 

tjänster enligt våra olika servicekoncept som innefattar 

bl. a. sen utcheckning fram tills 18:00 i mån av plats, 

Express Check-out och Grab & Run frukost för den som 

har bråttom. Hos oss på Radisson Blu Royal Viking Hotel 

garanterar vi våra gäster en trevlig vistelse. Skulle det 

vara något ni är missnöjda med, berätta det gärna för vår 

personal. Kan vi inte lösa det behöver ni inte heller 

betala (www.radissonblu.se 2). 

 

(www.radissonblu.se 1) 

Radisson Blu Royal Viking Hotel ligger i centrala Stockholm vid Vasagatan nära 

Centralstationen och invigdes år 1984 (Elin Johansen). Hotellet ingår i kedjan Radisson Blu 

som är en del av koncernen The Rezidor Hotel Group med huvudkontor i Bryssel 

(www.giftcards.rezidor.com). I Sverige finns det totalt tio Radisson Blu hotell där sex av dem 

ligger i Stockholm (www.radissonblu.se 3). 

Det första vi märkte under vår observation på hotellet var den speciell designade lobbyn som 

såg ut som en sjö och diskarna som små öar. Receptionsdisken är uppdelad i små mindre 

diskar där en receptionist arbetar bakom varje disk. Mitt i lobbyn på golvet finns det en stor 

glasyta med diodbelysning som speglar ljuset under dagen. Vid ingången finns det flera så 

kallade upplevelsebågar med fågelkvitter (se bilaga 3). Restaurangen på övre plan skapar en 

öppen och utomhus känsla på grund av det höga glastaket. Den är stor och anpassad till 

mindre sällskap med mindre bord. Hotellet har även en Skybar på nionde våningen med fin vy 

över Stockholm. Baren har stora panoramafönster som gör det lättare att njuta av den fina 

utsikten. Både restaurangen och skybaren är tillgängliga för utomstående (observation).  

 

4.2 Koncept 

Hilton Slussen Hotel 

Hilton hotell i Europa ska vara väldigt lika och följa vissa standarder där bland annat i sättet 

de bemöter sina gäster. Det viktigaste är att gästerna vet vad de får i ett Hilton hotell, 

exempelvis att de alltid bemöts av trevlig personal och att de får bra service. Hilton Slussen 

Hotel strävar efter att vara ett lyx hotell genom att erbjuda en bra relation till sina gäster. 

”Make it right” är ett koncept som Hilton Slussen Hotel sätter väldigt stor fokus på. Detta 

koncept innebär att gästen alltid ska lämna hotellet nöjd även om det har uppstått klagomål 

eller obehaglig upplevelse under vistelsen. Personalen måste hitta ett sätt att göra gästen glad 

och beroende på situationen kan det innebära exempelvis uppgradering på rummet, gratis 

http://www.giftcards.rezidor.com/
http://www.radissonblu.se/
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frukost eller genom att enbart prata med gästen. Det är väldigt viktigt att hotellet gottgör sina 

gäster (Lucie Collett). 

Hilton Slussen Hotel arbetar efter sina så kallade Varumärkeslöfte, Vision, Mission och 

Värderingar. Varumärkeslöftet innebär att se till att varje gäst känner sig omhändertagen och 

respekterad, visionen är att hotellet ska vara en ljus och varm plats för sina gäster, medan 

missionen innebär att hotellet ska vara ledande inom hotellbranschen och gästens första val. 

Hilton Slussen Hotels värderingar är gästfrihet, integritet, ledarskap, teamwork, ägarskap och 

nu (snabbhet).  

Hospitality- att leverera exceptionell gästerfarenhet 

Integrity- att alltid göra det rätta 

Leadership- att leda verksamheten  

Teamwork- att alltid samarbeta  

Ownership- att äga handling och beslut 

Now- att agera snabbt (Julia Gustafsson). 

Hotellet har även ett lojalitetsprogram som heter Hilton HHonors där gästerna graderas på 

olika nivåer beroende på hur ofta de bor på ett Hilton hotell runt om i världen under ett år. 

Detta ger gästen en möjlighet att få en gratis uppgradering, gratis tidning, inkluderad frukost 

eller gratis lunch. Det är även möjligt att få uppgradering till dem rummen som ligger i den 

speciella byggnaden med tillgång till loungen. Inom detta program skapas det profiler åt 

gästerna och deras önskemål som ger personalen inom alla Hilton hotell möjligheten att 

uppfylla dem i förväg. Det kan bland annat vara önskemål som ett rum med dusch i stället för 

badkar eller extra kuddar på rummet (Lucie Collett). 

 

Sheraton Stockholm Hotel 

Sheraton arbetar med många olika koncept inom sin verksamhet. Varumärket Sheraton står 

idag väldigt mycket för business men även leisure beroende på säsong. Link@ Sheraton är ett 

koncept som erbjuder gästerna kostnadsfri tillgång till ett affärscenter där de bland annat kan 

surfa kostnadsfritt, skriva ut, beställa mat och dricka, titta på sportmatcher och kommunicera 

med andra gäster. Ett annat koncept är Sheraton Fitness som förutom gym erbjuder gästerna 

levnadstips och hälsosam mat samt online gym program. På hotellet finns det även Sheraton 

Club belägen i en egen våning med cirka 50 finare rum där gästerna kan få privat in- och 

utcheckning samt en egen lounge. Sheraton Club erbjuder även snacks och cocktail hela 

dagarna så gästerna kan ta kaffe, bullar, chips, läsk med mera. I loungen finns även tv, datorer 

och olika tidningar som bidrar till att skapa en hemkänsla och där gästerna kan koppla av när 

de vill. Tillgången till loungen erbjuds enbart till gästerna som väljer att bo på Sheraton Club. 

Sheraton har även en egen hemsida som heter Sheraton Home där man kan köpa det mesta 
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som finns på hotellrummen, exempelvis lyxiga sängkläder, handdukar, badrock samt kuddar 

(Jennie Berneron).  

Starwood, gruppen som Sheraton ingår i, har ett lojalitetsprogram som heter Starwood 

Preferred Guest där gästerna samlar poäng och därefter får speciella förmåner. Ungefär 60 % 

av Starwoods gäster är Starwood Preferred Guests. Man klättrar väldigt snabbt upp i nivåerna. 

Från första vistelse man bor blir man aktiv medlem, efter tio vistelser på ett år får man guld 

medlemskap, efter 25 vistelser på ett år får man platinum medlemskap. Starwood Preferred 

Guests har access till Sheraton Club och de har alltid möjlighet att boka rum även om hotellet 

är fullbokat. Dessa gäster kan byta ut poäng till flygbiljetter och gratis boende på något av 

Sheraton hotell. Dessutom kan gästerna byta ut poäng till olika exklusiva upplevelser, 

exempelvis att sjunga med Pink eller spela golf med Tiger Woods. Konceptet har många 

gånger vunnit priser för att vara ett unikt koncept (Jennie Berneron). 

Sheraton Stockholm Hotel har väldigt stor fokus på att utbilda sin personal inom sitt 

servicekoncept. En utav dessa utbildningar är en utbildning som är 120 dagar lång och 

omfattar alla avdelningar på hotellet. Den ger personalen en möjlighet att välja den avdelning 

som passar dem mest. Inom Sheraton rekryteras det väldigt mycket internt och hotellen 

arbetar med många hotellmanagementskolor från hela världen och det är därför de enbart har 

krav på flytande engelska (Jennie Berneron). 

Hotellet arbetar med en typ av konceptberättande inom turistanläggningar som kallas för 

Storytelling. Detta är berättelser av egna upplevelser, och saker man har varit med om som 

har en relation till det man pratar om. På Sheraton Stockholm Hotel arbetar personalen med 

Storytelling inom utbildningar och inte till sina gäster. Syftet med Storytelling inom 

personalutbildningar är att personalen ska kunna relatera och känna igen i sig i olika 

situationer (Jennie Berneron). 

 

Radisson Blu Royal Viking Hotel 

Radisson Blu Royal Viking Hotel har tre servicekoncept. Det ena kallas för Guest Satisfaction 

Guarantee, som innebär att personalen går ut till gästerna för att fråga om hur deras vistelse 

har varit, och syftet med detta är att rätta till det gästerna inte varit nöjda med under vistelsen. 

Om hotellet inte kan rätta till det, behöver inte gästerna betala för vistelsen. Detta är även 

hotellets vision och målet är att alla gäster ska vara nöjda till 100 %.  Genom att alla anställda 

har en brosch med Yes I Can på sig presenterar företaget sitt koncept och visar att personalen 

alltid kan hjälpa till.  

Det andra servicekonceptet är gratis frukost och det tredje är late check-out. Late check-out 

betyder att gästen har möjligheten att checka ut mellan 2-4 timmar senare än hotellets 

ordinarie check-out tider och detta är helt gratis. Enda villkoret är att hotellet inte är fullbokat. 

Även vid incheckningen tillfrågas gästen om vilken tid tåget eller flyget åker med syfte att 

erbjuda gratis late check-out. Något som hotellet erbjuder sina gäster, som åker väldigt tidigt, 
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är Grab & Run. Detta är en typ av snabb buffé som dukas upp med bland annat kaffe och 

frukt (Elin Johansen).  

Radisson Blu Royal Viking Hotel har ett lojalitetsprogram för sina stamgäster där gästerna 

kan bli medlemmar utan extra kostnad. Programmet heter Club Carlson och erbjuder olika 

förmåner som exempelvis kostnadsfria förmånsnätter och kostnadsfri internet till sina 

medlemmar. Club Carlson har fyra nivåer som är Basic, Silver, Guld och Concierge. Vilken 

nivå gästen hamnar på beror på antingen hur många nätter i sträck den bor på hotellet eller 

antal besök per år. Både Basic och Silver nivån tjänar enbart poäng, medan Guld tjänar 

uppgradering av rum samt frukt och vatten till rummet. Concierge gäster har garanterat rum 

när de bokar senast 48 timmar innan ankomst och Guld gäster 72 timmar innan ankomst. Men 

detta innebär inte att gästerna har garanterade priser på dessa rum (Elin Johansen). 

 

4.3 Upplevelserum 

Hilton Slussen Hotel 

(www.hilton.com) 

Hilton kedjan har olika varumärken runt om i 

världen som även är speciell designade efter 

sitt varumärke. Ett exempel är Hilton 

Doubletree som har väldigt mycket fokus på 

modern design. Däremot har Hilton Slussen 

Hotel ingen speciell design och har en väldigt 

neutral stil med ljusa färger. Det speciella är 

den runda designen i de allmänna utrymmen 

som enligt hotellet representerar Slussen och 

dess rörelse. På grund av det stora antalet av 

affärsgäster har hotellet anpassat ett område i lobbyn med datorer till dem. Där har de 

möjlighet att sitta och arbeta med datorerna som erbjuds av hotellet eller med sina egna. 

Hotellet har fokus på att kunna göra om sina offentliga ytor efter behov och vara flexibla. En 

yta ska kunna användas ena dagen för konferensrum medan andra dagen för exempelvis 

mingel och kaffe pauser. Något som lockar affärsgästerna till hotellet är konferensrummen 

med stora fönster och mycket dagsljus. Gäster som vill ha det exklusiva och är villiga att 

betala extra kan boka rum i den speciella delen av hotellet med finare rum och tillgång till 

loungen (Lucie Collett). 
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Sheraton Stockholm Hotel 

(www.sheratonstockholm.se)  

En grundtanke som alla Sheraton hotell har 

är ”Life is better when shared”. Sheraton 

Stockholm Hotel har även en egen 

grundtanke som kallas för ”The world 

gathering place”. Detta innebär att sociala 

platser ska se väldigt öppna ut men ändå 

kunna stängas för att bli mindre och privata. I 

restaurangen finns det stora långa bord där 

gästerna kan sitta vid och bjuda in sina 

vänner eller familjer. Detta är skapat efter ett 

amerikanskt sätt och är baserat på social interaktion och umgänge. Samma grundtanke finns 

även i konferensrummen där väggarna kan öppnas för att skapa en öppen och stor känsla 

(Jennie Berneron).  

 

Radisson Blu Royal Viking Hotel 

(www.hotels.com) 

Alla Radisson Blu hotell runt om i världen 

har en grundtanke kring rummens design. 

De olika rumstyperna som finns ska följa 

vissa stilar för att oavsett var i världen 

gästen befinner sig ska den kunna känna 

igen sig och känna sig hemmastadd. Även 

samma typ av musik spelas på alla hotell för 

att låta gästerna känna igen sig (Elin 

Johansen).  

Lobbyn i Radisson Blu Royal Viking Hotel är designad med en egen unik stil som byggdes 

för tio år sedan. Det italienska stengolvet som sträcker ut sig i lobbyn utmärks av rena linjer 

och diodbelysningen som ändrar färg efter dagsljuset ska skapa en välkomnande känsla. När 

gästerna lämnar hotellet ska belysningen från golvet och upplevelsebågarna skapa en känsla 

av saknad så att de vill återkomma. Istället för långdisk har Radisson Blu Royal Viking Hotel 

små satellitdiskar för att skapa en samhörighet mellan gäst och receptionist. Tanken bakom 

designen är att organisationen vill tänka på hållbarheten och att materialet ska hålla under en 

längre period utan att behöva bytas ut eller renoveras (Elin Johansen). 

En Skybar som ligger på nionde våningen på hotellet, erbjuder gästerna en utsikt över centrala 

Stockholm via stora panoramafönster. Denna skybar lockar både gäster ifrån hotellet men 

även utomstående och många gäster kommer till Skybaren för att njuta av en cocktail eller 
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kaffe med sina arbetskollegor efter arbetet. Detta hjälper till att gästerna på hotellet upplever 

sitt besök som mer socialt (Elin Johansen).  

 

4.4 Gästrelation  

Hilton Slussen Hotel 

Hotellet har mycket fokus på service och relationen till sina gäster där ett trevligt bemötande 

och bra sätt att ta hand om gästerna är ett måste. Personalen som anställs ska vara 

serviceinriktade men även interna kurser och utbildningar på hotellet är ett sätt att utöka deras 

kunskaper och kompetens inom service. Servicekurserna har fokus på hur viktigt är att ge bra 

service till gästerna men även till sina kollegor. Man ska behandla sina kollegor med respekt 

vilket leder till en komplett servicekvalitet inom hotellet. Kurserna förbereder personalen, i 

synnerhet receptionisterna, till att kunna hantera klagomål på egen hand. Enligt ledningen 

utökar hotellet sin servicekvalitet genom att ge receptionisterna friheten att själva lösa och 

hantera klagomålen. Syftet med det är att gästen ska få hjälp med det som behövs direkt utan 

att behöva skickas vidare till någon ansvarig (Lucie Collett).  

Heléne Otoma som är Guest Relation Manager på hotellet har en viktig roll i relation till 

gästerna. Otomas position innebär att vara flexibel och ha direkt kontakt med gästerna där de 

vänder sig till henne före, under och efter besöket om de har några synpunkter eller speciella 

önskemål. Även Otoma beskriver vikten av receptionisternas frihet när det gäller att lösa 

klagomål på plats. Detta är en viktig del av hotellets servicekvalitet. En annan viktig aspekt är 

att bygga upp direkt kontakt med gästerna redan vid incheckning men även vid utcheckning. 

Många av gästerna på Hilton Slussen Hotel är återkommande och det är viktigt att de känner 

igen vem de kan direkt vända sig till vid önskemål. På det sättet skapar hotellet en hemkäns la 

för sina stamgäster. Otoma tar även hand om enkäter (Satisfaction and loyaltytracking) som 

skickas till gästerna efter deras besök och ger dem möjligheten att framföra sina synpunkter 

och till och med höra av sig till henne direkt. Informationen från enkäterna sparas för att vara 

till hjälp i hotellets utveckling och även att kunna gå tillbaka och se om problemen har 

åtgärdats. Detta är ytterligare ett sätt som hotellet jobbar med för att bygga upp relationer till 

sina gäster. Ett sätt för hotellet att motivera sin personal är att ge dem belöning i form av små 

presenter när en gäst visar sin nöjdhet med någon av hotellets personal (Heléne Otoma).  

Personalen på Hilton Slussen Hotel bär broscher med flaggor efter kunskap i språk förutom 

svenska och engelska som är ett krav för alla anställda. Detta underlättar för gästerna som inte 

kan dessa två språk. Bland receptionisterna på hotellet talas det bland annat spanska, tyska, 

franska, italienska och ryska. När det gäller tilltalande till gästerna på hotellet försöker 

receptionisterna att alltid använda gästens efternamn. Dock är det viktigt att vara flexibel och 

anpassa sig till olika gäster. Exempelvis brukar amerikanska gäster föredra att tilltalas med 

förnamn, medan fransmännen helst vill bli tilltalade med ”Ni” på franska. När det gäller 

stamgäster ska relationen vara ännu mer personlig och då tilltalande av förnamn och ett 

välkomnande tillbaka är en viktig del av den personliga relationen (Receptionist 1 & 2).  
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Sheraton Stockholm Hotel 

Sheraton Stockholm Hotel arbetar mycket med den personliga servicen för varje gäst och hela 

personalen är en viktig del i mötet med gästen. De arbetar med ett antal grundpelare som 

bygger gästlojalitet med gästen. Dessa grundpelare är kvalitet, konsistens på varumärket de 

ger ut och att de ska ge ett excellent utförande av service under gästens hela upplevelse. Dessa 

tre grundpelare ska fungera felfritt under gästens vistelse. Sheraton Stockholm Hotel anser att 

gästerna har olika behov under sin resa och att det är omöjligt att kategorisera gästerna i fack. 

Varje gäst är unik och har olika behov varje gång den besöker hotellet. Det kan hända att en 

gäst har flera olika behov under sin vistelse, exempelvis affärsgästerna som oftast övernattar 

ett par dagar extra för att utföra fritidsaktiviteter på sin lediga tid. Därför är det viktigt att 

skräddarsy varje gästs behov på ett unikt sätt genom att ge gästen en genuin personlig service 

(Jennie Berneron).  

Sheraton Stockholm Hotel använder meningen "the world gathering place" för att beskriva 

känslan de vill förmedla på hotellet. Personalen har i uppgift att arbeta utifrån amerikanska 

mått där dialogen med gästen ska vara aktiv och energisk. Syftet med detta är att gästen ska 

känna sig välkomnad och få en känsla av kamratskap. Receptionisterna inleder bland annat 

telefonsamtal med "Welcome to hotel Sheraton, may I help you?" för att gästerna ska känna 

sig speciella (Receptionist).  

De arbetar med ett unikt system för Starwood som kallas Stargate Response. I detta system 

kan personalen som arbetar i alla hotell som ingår i Starwood lägga in upplevelser som de vet 

gästen tycker om för att dra nytta av detta. Varje morgon skriver personalen på Sheraton 

Stockholm Hotel ut en rapport för att se vad det är för gäster som kommer under dagen. Dessa 

gäster checkas igenom Stargate Response för att se om det finns någon speciell information 

över vad gästerna uppskattar. Det kan bland annat stå i systemet att en specifik gäst gillar 

gröna äpplen och då kan personalen ställa upp gröna äpplen på rummet med en text 

"Welcome to Sheraton Stockholm" för att gästen ska bli positivt överraskad. Detta kallar 

Sheraton Stockholm Hotel för personlig service som ger det lilla extra gästen efterfrågar. Det 

handlar inte om hur stora dessa gåvor eller överraskningar är utan mer att gästen ska känna sig 

uppskattad. Det kan vara små knep som att till exempel välkomna gästerna när de stiger ut ur 

taxibilen och hämta deras bagage från bilens bagageutrymme. På bagagetaggen kan 

personalen utläsa gästernas namn och sedan välkomna och tilltala dem med deras namn. 

Gästerna blir oftast förvånade och glada eftersom de inte förstått hur personalen vet vad de 

heter (Jennie Berneron).  

Sheraton Stockholm Hotel utbildar sin personal inom "service recovery" för att personalen 

ska ha den kunskap att kunna hantera klagomål ifrån gästerna. De välkomnar gärna feedback 

ifrån gästerna för att få kunskap i vad de behöver förbättra sig inom (Jennie Berneron).  

De gäster som klagar kommer oftast tillbaka till oss mer nöjda än de 80 % som inte klagar just för 

att vi kan hantera gästernas problem och ge dem det personliga (Jennie Berneron). 

Jennie Berneron nämner att Sheraton Stockholm Hotel har den bästa personalen eftersom de 

rekryterar internt och de lägger stor fokus på att rekrytera rätt personal för rätt tjänst. Eftersom 
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99 % av Sheraton Stockholm Hotels gäster är internationella, där majoriteten utav dem är 

amerikaner, är personalens dagliga språk engelska som de talar både med gäster och mellan 

varandra. När en arbetssökande söker en tjänst till Sheraton är det inte ett krav att kunna tala 

svenska utan det är engelska som är det dagliga språket. Bland personalen är det enbart 38 % 

som är ifrån Sverige (Jennie Berneron). 

 

Radisson Blu Royal Viking Hotel 

Redan från första mötet med gästen, vid incheckningen, vill hotellet skapa en personlig 

relation till sina gäster. Detta är anledningen till att hotellet har valt att ha satellitdiskar, det 

vill säga flera små receptionsdiskar där bara en receptionist står vid, i stället för en vanlig 

receptionsdisk med flera receptionister bakom. På det sättet blir relationen mellan receptionist 

och gäst mer privat och gästen känner sig viktig och mer delaktig eftersom det är även möjligt 

att ställa sig bakom disken och tillsammans med den anställde titta på datorn. Det är ett 

system som gästerna verkligen gillar. Hotellet sätter full fokus på gästen där syftet är att 

gästen känner all uppmärksamhet och att den verkligen är sedd. En WOW- upplevelse kan till 

och med upplevas när gästerna är trevligt och glatt bemöta och efter ett sådant möte kommer 

de tillbaka (Elin Johansen).  

Något väldigt viktigt för Radisson Blu Royal Viking Hotel är inte prestige utan ödmjukhet, att 

visa gästerna att personalen finns för deras skull. De anställda ska hälsa gästerna, önska dem 

välkomna, gå fram till dem och ställa korta frågor för att få veta om exempelvis de sovit bra 

eller om hur deras vistelse har varit. Det är även viktigt att använda gästernas namn minst en 

gång under samtalet med dem, men helst flera gånger, och att tacka dem för att de har valt att 

bo på detta hotell (Receptionist).  

Vi säger inte enbart ”tack så mycket, hej då” utan ”tusen tack för att du har valt att bo på Radisson 

Blu” (Elin Johansen). 

Men fastän det är mycket standarder som personalen följer, uppmanas nyanställda 

receptionister på hotellet att lyssna på sina kollegor i deras möte med gästerna och hitta ett 

eget unikt sätt att arbeta på (Receptionist). 

När det gäller klagomål har hotellet ”Make It Right” strategin som innebär att gästen alltid ska 

kompenseras om hotellet har gjort något fel. Receptionisterna har väldigt mycket frihet, men 

måste ha gått den så kallade ”Yes I Can” utbildningen. Det är viktigt att de hanterar klagomål 

på egen hand för att gästen ska slippa berätta historien om och om igen. Om personalen har 

exempelvis missat att väcka någon gäst som har beställt ”wake up call” och gästen missar 

eventuellt möte löser receptionisterna detta genom att inte ta betalt för övernattningen. 

Hotellet utbildar receptionisterna i klagomål hantering och de har ett tak på 5000 kr vilket 

innebär att de kan erbjuda gästerna gratis övernattning, middag, frukost till rummet, present 

kort eller bjuda dem på taxi resa som kompensation. Det viktigaste är att prata med gästerna 

och be om ursäkt eftersom det alltid finns alternativ om lösning på ett problem. Till och med 

bokningar på andra hotell som egentligen är konkurrens till Radisson Blu är möjliga för att 

kompensera missnöjda gäster (Elin Johansen). Det allra viktigaste är att gästerna talar om det 
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som de är missnöjda med för att personalen ska kunna åtgärda problemet och det är därför 

viktigt att gå fram och småprata med dem (Receptionist). 

Engelska gäster säger till direkt och det gör det enklare för oss att rätta till problemet medan  svenska 

gäster berättar vid utcheckning, på det sättet får vi inte möjligheten att åtgärda problemet  

(Receptionist). 

Radisson Blu Royal Viking Hotel delar tillsammans med fem andra hotell i Stockholm ett 

program med gästernas profiler och deras klagomål och önskemål. Personalen brukar följa 

dessa profiler och överraska sina gäster med någonting som de efterfrågats under sina tidigare 

besök på något av de andra hotellen. Det kan exempelvis vara favoritfrukt och choklad, fler 

kuddar på rummet eller badkar i badrummet (Elin Johansen).  

Hotellet använder enkäter som skickas ut via mejl till gästerna som redan checkat ut och på 

det sättet följer hotellet upp hur nöjda gästerna är eller om det finns något återkommande 

problem som bör åtgärdas (Elin Johansen).  
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5.ANALYS 

I detta avsnitt analyseras det undersökningsmaterial som presenterats i empirin tillsammans 

med teorierna för att komma fram till ett resultat i avsnittet slutsats. Analysen är uppdelad i 

ämnena koncept, upplevelserum och gästrelation. 

 

5.1 Koncept 

Mossberg (2003) menar att hotell som har ett visst koncept betyder att hotellets organisation 

har en ökad planering av utbud och strategiska unika egenskaper som kan kommersialiseras i 

marknaden. Ett koncept ska överföra budskap av ett varumärkslöfte, skapa förväntningar och 

även göra gästerna trygga i sitt val. Konceptet bör skapa en tydlig position på marknaden och 

stärka organisationens varumärke.  

Utav våra respondenter har det framgått att hotellen använder sig av olika koncept i sina 

arbetssätt för att de ska kunna positionera sig på marknaden. På Hilton Slussen Hotel har 

personalen störst fokus på att bemöta sina gäster på bästa sätt och strävar efter att ha bästa 

relation till sina gäster. Därför har hotellet ett koncept som heter ”Make it right”. Konceptet 

innebär att gästen alltid ska lämna hotellet nöjd, även om det tidigare har uppstått klagomål 

eller obehagliga upplevelser. På detta hotell får personalen själva hitta en lösning som kan 

innebära allt från att enbart prata med gästen till gratis frukost eller uppgradering av rummet. 

Det handlar i slutändan om att gottgöra hotellets gäster. Radisson Blu Royal Viking Hotels 

koncept Guest Satisfaction Guarantee går också ut på att gottgöra sina gäster och göra dem 

100 % nöjda genom att lösa eventuella klagomål och problem. Hotellet framför tydligt att 

gästerna även kan få olika tjänster gratis vilket skapar en trygghet hos dem. Hotellet har valt 

att visa detta på ett väldigt synligt sätt genom att personalen bär broscher med en Yes I Can 

logga och detta till skillnad från Hilton Slussen Hotel hjälper gästerna att få en tydligare 

förståelse av deras koncept. På så sätt skapar hotellets koncept en tydlig position på 

marknaden i förhållande till konkurrenterna (Bohlin & Elbe, 2011). Även de andra två 

koncepten som hotellet har, det vill säga kostnadsfri frukost och late check-out, är ytterligare 

ett sätt att göra det. Grab & Run, buffén som dukas upp med bland annat kaffe och frukt för 

gästerna som åker väldigt tidigt på morgonen, är något utöver en enbart god hotellstandard 

och bidrar till att gästerna känner sig väldigt omhändertagna. 

Hilton Slussen Hotel har ett koncept som kallas för Varumärkeslöfte, Vision, Mission och 

Värderingar där syftet är att varje gäst ska känna sig omhändertagen och respekterad. Dock 

upplevde vi att alla respondenter på Hilton Slussen Hotel hade en svag och oklar uppfattning 

om vad detta koncept innebär. Detta får oss att tänka att de inte arbetar på ett djupt och tydligt 

sätt utifrån sitt koncept som möjligtvis finns i underlag men inte används i praktiken. Fastän 

vi var i kontakt med flera anställda på hotellet kunde ingen av dem berätta konkret vad 

konceptet innebär och vissa av respondenterna visste inte alls om att hotellet har ett sådant 

koncept.  
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Bohlin & Elbe (2011) menar att på grund av den hårda konkurrensen räcker det inte längre att 

hotellen enbart erbjuder god hotellstandard utan det viktigare är underhållningsmomenten i de 

turistiska aktiviteterna där upplevelsekoncept kan ses som en lösning på 

konkurrensproblemet. Sheraton Stockholm Hotel har valt att använda sig av olika koncept i 

sitt arbetssätt vilket stämmer överens med Bohlin & Elbes teori om upplevelsekoncept. 

Link@ Sheraton konceptet som erbjuder kostnadsfri tillgång till ett affärscenter, där gästerna 

bland annat kan surfa kostnadsfritt, skriva ut, beställa mat och dricka, titta på sportmatcher 

och kommunicera med andra gäster, är ett koncept som höjer underhållningsmomenten på 

hotellet och som skapar ett mervärde. Ett annat koncept som erbjuder något extra och inte 

bara det vanliga som förväntas av hotellet är Sheraton Fitness. Konceptet erbjuder gästerna 

inte enbart en gymlokal utan även levnadstips och hälsosam mat samt online gym program. 

Att gymmet erbjuder tjänster utöver det vanliga är ett sätt att skapa mervärde vilket kan 

uppskattas av gästerna. Enligt Bohlin & Elbe (2011) kan koncepten differentiera hotellet 

genom att göra dess produkt mer attraktiv och synlig på marknaden. Ett sådant koncept är 

Sheraton Club som differentierar hotellet och erbjuder en personlig vistelse. Genom att 

erbjuda egen in- och utcheckning kan gästernas vistelse förenklas och bli mer privat precis 

som i ett litet hotell med få gäster men samtidigt vara en del av det hela. Detta kan locka 

gäster som föredrar ett mer privat och hemtrevligt boende men som samtidigt vill vara en del 

av ett stort varumärke.  

Mossberg (2003) beskriver ett upplevelsebaserat koncept som företagets totalerbjudande till 

sina gäster, där gästens mentala, fysiska samt känslomässiga upplevelse stärks i företagets 

erbjudande. Detta går ihop med det så kallade lojalitetsprogrammet som alla tre hotell 

erbjuder sina gäster. Inom deras lojalitetsprogram skapas det profiler åt gästerna och deras 

önskemål som ger personalen på respektive hotell möjligheten att uppfylla dem i förväg. Det 

finns även olika förmåner för gästerna som ligger på de olika nivåerna inom programmen där 

bland annat kostnadsfria uppgraderingar på rummen, inkluderad frukost på Hilton Slussen 

Hotel och Sheraton Stockholm Hotel eller gratis lunch. Sheraton Stockholm Hotel har höjt 

kvaliteten i sitt program genom att även erbjuda sina gäster olika känslomässiga och exklusiva 

upplevelser som exempelvis att sjunga med Pink eller spela golf med Tiger Woods. Detta är 

något som verkligen gör upplevelsen på hotellet mer positiv och exklusiv och detta kan 

kopplas till Mossbergs idé om det lilla extra samt skapandet av en helt ny spelplan. Gästerna 

som är på den sista nivån inom programmet har även alltid garanterat rum oavsett när de 

bokar. Radisson Blu Royal Viking Hotel erbjuder också sina gäster som är på de sista 

nivåerna i lojalitetsprogrammet garanterat rum, dock när de bokar senast 48 eller 72 timmar 

innan ankomst. Dessa program kan bidra till att gästerna känner sig ännu mer uppskattade och 

detta kan verkligen höja hotellens service kvalitet och göra gästernas upplevelse mer positiv. 

Strömberg (2007) beskriver två typer av konceptberättande inom turistanläggningar som 

skapar en annorlunda upplevelse för gästen. Dessa två koncept är Tematisering och 

Storytelling. Hotell som använder sig av Tematisering är hotell med en idé som tillför 

mervärde och gör hotellen väldigt attraktiva. Inget av de tre hotellen som undersöks i studien 

använder sig av Tematisering så som exempelvis Ice Hotell i Jukkasjärvi med sitt is-tema men 

däremot har alla hotell skapat mervärde som gör hotellen mer attraktiva. Loungen i Hilton 
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Slussen Hotel och Sheraton Stockholm Hotel är något som skapar mervärde på hotellen och 

utmärker dem. Även Skybaren i Radisson Blu Royal Viking Hotel skapar mervärde och gör 

möjligtvis hotellet mer attraktivt för sina gäster.  

Storytelling å andra sidan som används som en pullstrategi och som influerar och inspirerar 

lyssnaren till att nå en slutsats (Mossberg & Nissen, 2006) används enbart av Sheraton 

Stockholm Hotel. Denna strategi som omfattar berättelser av egna upplevelser och saker man 

har varit med om används inom personalutbildningarna på hotellet. Syftet är att personalen 

ska kunna relatera och känna igen sig i olika situationer. På så sätt menar Mossberg & 

Niessen-Johansen (2006) att Storytelling skapar en plattform som gör det enklare att 

konceptualisera komplexa idéer. Däremot används inte denna strategi varken på Hilton 

Slussen Hotel eller Radisson Blu Royal Viking Hotel. Eftersom Hilton Slussen Hotel inte 

använder sig av Storytelling inom sina personalutbildningar kan detta vara en anledning till 

bristen på kunskap inom deras eget koncept.  

 

5.2 Upplevelserum  

Hilton Slussen Hotel och Sheraton Stockholm Hotel sätter fokus på att arbeta flexibelt utefter 

gästernas önskningar. På Hilton Slussen Hotel är konferensrummen anpassade till både stora 

och små grupper genom att väggarna kan flyttas. Sheraton Stockholm Hotel har utgått från 

samma idé där gardinerna i restaurangen fungerar som rörliga väggar för att personalen lättare 

kan avgränsa eller öppna upp ytor för större eller mindre sällskap. Denna flexibilitet är viktigt 

för att gästerna ska känna sig bekväma i den offentliga miljön enligt Scott Lash (1999). Alla 

gäster har egna önskemål och det är viktigt att hotellen kan uppfylla dessa behov. Ian 

Schrader (2001) har nämnt denna typ av interaktioner i konceptet "the art of lobby 

socializing". Detta koncept syftar till att göra de offentliga utrymmena på ett hotell till en sorts 

arena för gäster samt lokalinvånare att mötas och interagera. Denna typ av tanke framgår i alla 

tre hotell genom att deras restauranger och Radisson Blu Royal Viking Hotels Skybar är 

tillgängliga även för gäster som inte bor på hotellen. På så sätt kan hotellgästerna interagera 

med lokalinvånare och skapa nya sociala relationer vilket kan höja hotellupplevelsen. Även 

enligt Mossberg (2003) påverkar gästens upplevelse både av upplevelserummet och av andra 

kunder. Interaktion med utomstående gäster kan dock uppfattas negativt av gäster som inte är 

ute efter att skapa nytt socialt umgänge.  

Eftersom lobbyn är det första rum gästen möter skapar den gästens första intryck. Detta 

förtydligar Ford, Sturman & Heaton (2012) i sin teori om att upplevelserummet påverkar 

gästens förväntningar redan innan servicen är levererad. Ifall upplevelserummet har en god 

utformning kommer detta främja både gästernas och personalens tillfredställelse. Radisson 

Blu Royal Viking Hotels upplevelserum har en tydlig fokus på de fysiska omgivningarnas 

dimensioner, det vill säga atmosfäriska förhållanden, utrymmen/ funktionalitet samt tecken 

och symboler från Mossbergs modell ”ramverk för att förstå omgivning-användar relationer i 

tjänsteföretag” (2003). Designen tilltalar gästen genom att diodbelysningen samt 

upplevelsebågarna ger avtryck i gästens sinnesstämning. Diodbelysningen följer dagsljuset för 

att öppna upp lobbyn och få den att se ljusare ut. Även fågelkvittret som låter ifrån 
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upplevelsebågarna har en påverkan och det ger gästen en syn och ljud upplevelse utöver det 

vanliga. Detta skapar en välkomstkänsla vid ingången i hotellet och kan ha en positiv 

påverkan på gästernas första intryck innan servicen är levererad, precis som Ford, Sturman & 

Heaton menar. Denna utformning av upplevelserummet kan skapa en unik känsla hos gästerna 

och främja deras tillfredställelse.  

Sheraton Stockholm Hotel har tänkt på den fysiska omgivningens dimensioner genom sina 

utrymmen och funktionalitet. Möblerna och layouten är anpassade till större sällskap för att 

stämma överrens med hotellets grundtankar ”Life is better when shared” och "The world 

gathering place". Denna idé följs både i restaurangen med sina långa bord samt loungen i 

Sheraton Club. Grundtanken avspeglar Schragers (2001) och Lash (1999) teori om 

förhandsdefinierade mötesarenor som kännetecknas av långa gemensamhetsbord där gästerna 

sitter nära varandra. Trots deras negativa syn på detta koncept anser vi att den amerikanska 

stilen passar Sheraton med tanke på att majoriteten av gästerna är amerikaner. På så sätt riktar 

hotellet in sig på en målgrupp som trivs i en mer social miljö. 

Hilton Slussen Hotel har tänkt på sin stil på dekoren genom att använda neutrala, ljusa färger 

med stora fönster för att ge mycket dagsljus samt erbjuda gästerna en vacker utsikt över 

Gamla Stan. Det speciella med dekoren på Hilton Slussen Hotel är den runda designen som 

följer både tak, pelare och bord för att hotellet vill att designen ska representera rörelsen i 

Slussen. På hotellet framkom det dock inte ifall de hade en speciell vision om hur 

upplevelserummet skulle fungera eller påverka gästen emotionellt vilket får oss att tänka att 

hotellet inte värdesätter upplevelserummet högt.  

Angående den holistiska omgivningen är helhetssynen för upplevelserummet på Radisson Blu 

Royal Viking Hotel välkomnande och genomtänkt där den speciella designen i lobbyn ger 

gästen en positiv sinnesstämning. Den direkta helhetssynen på Sheraton Stokholm Hotel är 

blandad eftersom den mörka belysningen i lobbyn inte ger gästen en direkt och självklar 

känsla av gemenskap vilket är deras vision. Vi uppfattade en viss förvirring över lobbyns 

struktur eftersom receptionsdiskarna inte är tydligt utmärkta i lobbyn vilket kan förvirra 

gästerna och enligt Ford, Sturman & Heton påverka deras upplevelse negativt.  

Eftersom alla respondenter i denna studie erbjuder sina gäster ett mervärde genom loungerna 

på Sheraton Stockholm Hotel och Hilton Hotel samt Skybaren på Radisson Blu Royal Viking 

Hotel kan detta påverka gästernas beteende enligt Mossbergs modell ”Ett ramverk för att 

förstå omgivning-användar relationer i tjänsteföretag”. På grund av mervärden kan gästerna 

spendera mer tid och pengar på hotellen.  

 

5.3  Gästrelation 

Utifrån studien har det visat sig att alla hotell sätter störst fokus på personalen och relationen 

till sina gäster. Detta förekommer tydligt i alla intervjuer och vi har snabbt kunnat uppfatta att 

det är en väldigt viktig faktor i hotellens verksamhet. Goffmans (2010) syn på framträdandet 

speglas i hur hotellens personal arbetar för att gästerna ska få den uppmärksamhet som de 

förtjänar som gäster. Genom utbildningarna som hotellen erbjuder sin personal utvecklar de 
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ett team med kunskaper om verksamheten där syftet är att göra gästerna nöjda. Hilton Slussen 

Hotel uttrycker även att de sätter stor fokus på att deras anställda ska vara lojala och 

respektera sina kollegor eftersom detta kompletterar hotellets servicekvalité. Det är med andra 

ord viktigt att det råder förståelse och respekt mellan personalen för att gästen ska kunna få 

den kompletta servicen. Utan denna förståelse framstår personalen som splittrade och 

uppträder inte bestämt framför sin publik. De kan visa brister i sina kunskaper eller lämna 

ifrån sig ansvaret för sina uppgifter till sina kollegor.  

Att personalen som anställs ska vara serviceinriktade och ha en känsla för bra bemötande är 

ingen tvekan om enligt hotellen men även interna utbildningar och kurser krävs för att 

utveckla deras servicekänsla. Radisson Blu Royal Viking Hotel kräver en annan egenskap hos 

personalen, nämligen ödmjukhet. De anställda ska kunna visa tydligt att personalen finns för 

gästernas skull och att de alltid är redo att hjälpa till och lösa problem. De måste visa att de är 

tillgängliga och gästerna ska känna att de kan dela med sig något de inte är nöjda med. 

Goffman (2011) menar att teamets framträdande bör ge ett bestämt intryck på publiken och 

det är vad Radisson Blu Royal Viking Hotel gör genom att lära hela sin personal arbeta på ett 

visst sätt som uttrycker ödmjukhet. Detta kan även kopplas till Hanefors (2010) rutinmässiga 

service där alla gäster får samma service genom att bli tillfrågade och predisponerade till att 

säga till om de behöver hjälp med något.  

Sheraton Stockholm Hotel går till och med ett steg längre genom att anställa personal för det 

mesta internt. De tyder på att de har den bästa personalen just på grund av den interna 

rekryteringen. Att ha rätt personal på rätt tjänst är av stor vikt och detta är anledningen till 

deras 120- dagars utbildning där man går igenom alla avdelningar och kan välja den som 

passar en bäst. På så sätt kan arbetet utföras på ett bra sätt genom att personalen verkligen 

känner sig på plats och trivs med sina arbetsuppgifter. Sheraton Hotels system Stargate 

Response integrerar personalen i hotellprocessen och detta är verkligen viktigt för att öka 

personalens lojalitet till företaget samt kundlojaliteten enligt studien gjord på små hotell i 

Turkiet. Hotellet gör detta genom att tillåta personalen själva logga in upplevelser som 

uppfattas som omtyckta av gästerna i systemet. Detta ökar personalens påverkan genom att 

deras identifiering av nya kundbehov verkligen används i verkligheten. På så sätt motiveras 

personalen till att prestera mer på jobbet och utveckla verksamheten.  

Något viktigt som alla hotell lyfter fram är anpassning till de olika gästerna. På det sättet anser 

Eksell (2012) att personalen ger gästerna en suverän position. Redan från incheckningen 

anpassar sig frontpersonalen till de olika gästerna beroende på om de vill ha ett professionellt 

bemötande eller en mer vänskaplig relation. Enligt Hilton Slussen Hotel kräver exempelvis 

fransmännen alltid en professionell bemötande där de helst vill bli tilltalade med ”Ni” medan 

amerikanska gäster hellre vill ha en vänskaplig relation med personalen och bli tilltalade med 

sina förnamn. Dessa strategier kallar Eksell (2012) för formalisering och informalisering och 

genom dem skapas olika typer av relation till gästerna. Genom att personalen bär broscher 

med flaggor efter kunskap i språk underlättar det mötet med internationella gäster. Vi anser att 

detta är ett genomtänkt sätt för att förmedla information om språkkunskap till gästerna på ett 

indirekt sätt.  
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Sheraton Stockholm Hotel beskriver gästerna som unika och med olika behov vid varje besök. 

Därför är det väldigt viktigt att anpassa sig till deras behov varje gång. Hanteringen av 

klagomål är en del av denna anpassning. Hanefors (2010) uttrycker detta som en icke-

rutinmässig service då personalen och i synnerhet receptionisterna måste hantera ovanliga 

situationer och lösa fall som inte kan förutses. Mossberg (2003) menar också att personalen 

måste uppskatta gästen, avläsa feedback och komma på en bra lösning. Inte minst måste 

personalen agera snabbt och skickligt. Detta verkar alla våra respondenter sätta stor fokus på 

eftersom de utbildar sina receptionister att hantera just klagomål från gästerna. Det är av stor 

vikt att problemen kan lösas snabbt och detta är anledningen till att receptionisterna på alla 

hotell har friheten att själva bestämma vad som skulle passa som kompensation i olika fall. 

Att gästen ska behöva berätta mer än en gång om sitt problem är någonting som alla hotell vill 

undvika. Feedback välkomnas på alla hotell men det är någonting som nästan efterfrågas i 

Radisson Blu Royal Viking Hotel. Både Hilton Slussen Hotel och Sheraton Stockholm Hotel 

påpekar att det är viktigt att de får feedback från gästerna eftersom gästerna som klagar och 

vars problem lösas brukar återkomma men ibland skulle bara att prata med personalen hjälpa 

gästerna, enligt båda hotellen. Radisson Blu Royal Viking Hotel är däremot mycket mer 

öppen i att visa att även kompensation i form av pengar är möjligt. Personalen har till och 

med ett tak på 5000kr som kompensationen för ett klagomål kan omfatta. Detta står även på 

hemsidan och är hotellets Guest Satisfaction Gurantee. Att bokningar på andra hotell har 

gjorts av hotellets personal visar att gästens tillfredsställelse är viktgast även om den inte 

skulle stanna på hotellet.  

Enligt Mossberg (2003) blir gästens upplevelse av servicen mer tillfredsställande om gästen 

får högre grad av kontroll och ansvar. Om gästens klagomål tas på allvar och åtgärdas snabbt 

kan det definitivt leda till att gästen känner att den har mer kontroll och möjligheten att 

påverka hotellets verksamhet. Gästen kan känna till och med att den har ansvar för de andra 

gästerna eftersom om ens klagomål är åtgärdat kan det leda till en förbättring som gör att 

andra gäster inte upplever samma besvär. Detta leder till mer kundanpassade lösningar som 

Mossberg (2003) uttrycker det. Ford & Heaton (2001) menar att gästerna bör ses som 

skenanställda. Ingen av våra respondenter har uttryckt det direkt men däremot har alla betonat 

hur viktigt gästernas engagemang och feedback är, både på plats under vistelsen samt efter 

besöket. Genom att skicka enkäter till sina gäster försöker hotellen att få fram från dem vad de 

tycker och om det finns någonting som bör förändras eller förbättras enligt dem. Hilton 

Slussen Hotel sparar också informationen från enkäterna för att kunna komma tillbaka och se 

om problemen har åtgärdats. Det är ytterligare ett sätt att se på gästerna som skenanställda.  

Något som alla hotell arbetar väldigt mycket med är den personliga servicen. Detta 

förekommer som den viktigaste faktorn för gästerna av undersökningen av Mason & Roberts 

(2008). Hotellen i vår studie använder program med gästernas profiler där de sparar deras 

önskemål vid olika tillfällen vilket leder till en väldigt personlig service i form av små 

överraskningar på rummet. Eksell (2012) beskriver det som en av strategierna som får 

gästerna att känna sig utvalda och uppskattade. Detta enligt Sheraton Hotel är det lilla extra 

som får gästerna att känna sig uppskattade. Det viktigaste är inte att gästen ska få en stor 

överraskning utan snarare små överraskningar som kommer oväntat. För att skapa just den 



34 
 

personliga känslan använder hotellet ett amerikanskt mått där en väldigt energisk och aktiv 

dialog inleds med gästerna. Detta skapar en välkomnande känsla av kamratskap. Hilton 

Slussen Hotel använder ett annat sätt för att bygga den personliga kontakten med sina gäster. 

Hotellets Guest Relation Manager spelar väldigt viktig roll för det i och med att hon hela tiden 

försöker ha närkontakt med gästerna, från incheckningen till enkäterna som skickas till 

gästerna efter att checkat ut. Hon är den person som de hela tiden kan vända sig till och detta 

skapar en personlig service och till och med en hemkänsla för de återkommande gästerna. 

Radisson Blu Royal Viking Hotel har ett speciellt sätt att få sina gäster känna en personlig 

relation redan från incheckningen. Med hjälp av sina små satellitdiskar blir relationen till 

gästen personlig och privat. Detta är ett väldigt bra sätt att få gästen känna sig 

uppmärksammad och inte som enbart en del av alla gäster på hotellet. Ett annat sätt att 

uppmärksamma gästerna är genom att använda deras namn minst en gång under samtalet som 

också bidrar till att få gästen känna sig viktig och sedd.  
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6.SLUTSATS 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som ska besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse kring vad hotell i Stockholm sätter mest 

fokus på i sin verksamhet för att behålla sina gäster med tanke på den allt hårdare 

konkurrensen och de nya kraven på den förändrade hotellbranschen. Våra forskningsfrågor 

som hjälpte oss att närma sig problemet och nå en djupare förståelse i ämnet omfattade de tre 

hotellens koncept, upplevelserum och gästrelation. Vi ville ta reda på om hotellen använder 

sig av något slags koncept för att vara unika, om de värdesätter upplevelserummet högt och 

om det är utformat för att skapa en speciell känsla bland gästerna samt slutligen om hotellen 

har någon speciell relation till sina gäster.  

Även om de tre faktorerna skapar en helhetsupplevelse av hotellen har det tydligt visat sig att 

gästrelationen är den allra viktigaste faktorn på hotellen. Alla tre hotell sätter mest fokus på 

att skapa en speciell relation till sina gäster men de har valt att arbeta på olika sätt. För att 

komplettera service kvalitet strävar Hilton Slussen Hotel efter att dess anställda ska vara lojala 

och visa respekt inte bara till gästerna men även till varandra, medan Radisson Blu Royal 

Viking Hotel strävar efter att personalen ska arbeta på ett sätt som uttrycker ödmjukhet. Detta 

är till att visa gästerna tydligt att personalen finns för deras skull, att lösa problem och hantera 

klagomål. Att anställa personal enbart genom intern rekrytering anser Sheraton Stockholm 

Hotel vara ett bra sätt för att ha den bästa personalen. Hotellet sätter mest fokus på att ha rätt 

person på rätt arbetsposition och därför valt att ha sin 120- dagars lång utbildning som hjälper 

anställda att välja en position som passar dem bäst.  

Något som alla hotell sätter stor fokus på är hanteringen av klagomål, det vill säga att de 

strävar efter att alltid gottgöra sina gäster i fall de upplevt någonting negativt. Vad gäller 

hanteringen av klagomål går Radisson Blu Royal Viking Hotel längre än vad de andra 

hotellen gör genom att erbjuda en garanti som innebär att gästerna alltid får kompensation. 

Men allmänt är detta någonting som alla hotell arbetar mycket med i syfte att deras gäster 

alltid lämnar hotellen nöjda vilket kan leda till att de återkommer.  

Lojalitetsprogrammen är ett program som alla tre hotell använder sig av för att tillfredsställa 

sina gästers behov redan i förväg vilket verkligen höjer servicenivån. Detta är något som 

bidrar till mer positiva och överraskande upplevelser för gästerna. Fastän alla tre hotell har 

lojalitetsprogram med olika förmåner för sina gäster utmärker sig Sheraton Stockholm Hotel 

genom att erbjuda spännande upplevelser till sina gäster. De upplevelserna som erbjuds 

skapar verkligen en ny spelplan och detta anser vi bidrar till en WOW- upplevelse samt är 

något unikt utöver det vanliga.  

Vad gäller koncept har det visat sig att inget av de valda hotellen använder sig av 

Tematisering. Däremot använder sig hotellen av olika koncept i sina arbetssätt för att kunna 

stärka och göra gästernas upplevelser mer positiva. Detta uppnår hotellen bland annat med 

hjälp av de mervärden som har skapats. Loungerna som finns på både Hilton Slussen Hotel 
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och Sheraton Stockholm Hotel samt Skybaren på Radisson Blu Royal Viking Hotel är det 

extra som vi kunnat relatera till mervärde på hotellen. Dessa är unika i sin karaktär och bidrar 

till en mer annorlunda och positiv upplevelse under gästernas vistelse. Vi antar att hotell som 

levererar mer än det gästen förväntar sig är mer framgångsrika.  

Under intervjuerna framkom det inte att hotellen värdesätter sina upplevelserum högt. De 

sätter istället stor fokus på att vara flexibla och rörliga i sina upplevelserum för att kunna 

anpassa sig efter gästernas behov och få dem att trivas. Dock upplevde vi att vissa av hotellen 

har en speciell stil i upplevelserummen på layout och dekor som följer alla offentliga rum. 

Detta anser vi ändå är värdefullt för att utmärka hotellen. Radisson Blu Royal Viking Hotel 

förmedlar en känsla och får gästerna att uppleva en speciell sinnesstämning när de besöker 

hotellet medan Sheraton Stockholm Hotel försöker skapa en mer social miljö där gästerna ska 

interagera med varandra. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att gästrelationen är den mest viktiga faktorn i hotellens 

verksamhet. Hotellen strävar efter att ha en ständig och unik relation till sina gäster och detta 

har visat sig vara ett bra sätt att behålla sina stamgäster. Koncept och upplevelserum är 

däremot faktorer som kompletterar servicekvalitet på hotellen och relationen med deras 

gäster.  
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7.AVSLUTANDE KOMMENTAR 

I detta avslutande avsnitt presenteras författarnas avslutande kommentarer om studien samt 

idéer till fortsatt forskning.  

 

7.1 Författarnas avslutande kommentarer 

Vi anser att vi har lyckats besvara vårt syfte och frågeställningar på ett sätt som förtydligar 

och synliggör den delen i hotellverksamheten som värdesätts högt av hotellens organisationer. 

Det har tydligt visat sig att just relationen till gästerna och den personliga servicen är 

någonting som hotellen arbetar mest med och försöker utveckla hela tiden. Vad gäller koncept 

och upplevelserum har vi inte fått lika tydlig information från alla hotell vilket leder in oss på 

att dessa delar av hotellens verksamheter inte värdesätts lika högt som gästrelationen. Vi har 

kunnat konstatera att inte alla av våra respondenter har en tydlig bild av vad just konceptet på 

deras hotell är och exakt på vilket sätt personalen arbetar med det. Detta innebär i sin tur att 

koncept inte är någonting som verkligen finns i personalutbildningarna och som används i 

praktiken på ett tydligt sätt. Dock anser vi att om personalen har en klarare bild av hotellets 

koncept, vision och värderingar kan de arbeta och presentera varumärket på ett mer medvetet 

och tydligt sätt. Upplevelserummet på alla hotell har också visat sig inte vara lika högvärderat 

som gästrelationen. Det som sätts mest fokus på vad gäller upplevelserummet är dess 

funktionalitet.  

Avslutningsvis kan vi utifrån vår studie konstatera att dagens hotellbransch är anpassningsbar 

efter gästernas behov och förväntningar och försöker skapa personlig service till varje enskild 

gäst genom sin personal.  

7.2 Fortsatt forskning 

Eftersom en kvalitativ studie inte kan generalisera sitt resultat utan bara skapa en teori av 

resultatet (Bryman, 2011, s. 369) är vårt förslag till vidare forskning en deduktiv 

undersökning med större antal hotell där våra slutsatser som visar att gästrelationen är den 

allra viktigaste faktorn i hotellens verksamhet prövas.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att studera gästernas perspektiv om vilka faktorer som 

gör att de vill återkomma och vad de själva tolkar som en WOW- upplevelse på respektive 

hotell. Med tillgång till resurser, det vill säga mer tid och tillgång till gästernas 

kontaktuppgifter, kan en kvalitativ studie utföras där intervjuer med tidigare gäster på hotellen 

undersökta i vår studie ligger till grund för resultatet.  
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9.1 Bilaga 1 

Har du någon gång bott på något av följande hotell i Stockholm?  

Om ja, välj ett av de följande alternativen. Har du besökt fler hotell, välj det hotellet du bott 

på sist.  

JA      NEJ 

 Radisson Blu Waterfront Hotel 

 Radisson Blu Royal Viking Hotel 

 First Hotel Reisen 

 Mornington Hotel Stockholm 

 Hotel Hellstens Malmgård 

 Radisson Blu Strand Hotel 

 Best Western Kom Hotel 

 Central Hotel 

 Nobis Hotel 

 Grand Hotel Stockholm 

 Hotel Terminus 

 Sheraton Stockholm Hotel 

 Freys Hotel 

 Hotel Diplomat Stockholm 

 Hilton Stockholm Slussen Hotel 

 Rex Hotel 

 Hotel Skeppsholmen 

 Lilla Rådmannen 

 Elite Eden Park Hotel 

 Hotel Tegnerlunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Bilaga 2 



43 
 

Intervjuguide 

Hilton Stockholm Slussen Hotel, Sheraton Stockholm Hotel, Radisson Blu Royal Viking 

Hotel  

Intervju med ansvariga 

Inledande frågor 

 Namn? 

 Position, huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Diskussionsfrågor 

 Vad är hotellets koncept och styrkan i detta? 

 Vad är det som utmärker ert hotell från andra hotell? 

 Anser ni att gästerna får en WOW upplevelse? Vad innebär det? 

 Hur viktigt är den fysiska omgivningen på hotellet? 

 Hur arbetar ni med era stamgäster? 

 Tycker ni att dagens gäster är allt mer krävande och prismedvetna? Varför? Hur gör ni 

för att träffa deras förväntningar?  

 Vad sätter ni mest fokus på? 

 Hur hanterar personalen klagomål?  

 Brukar ni göra några typer av undersökningar för att kunna mäta gästernas 

tillfredställelse med hotellet och utveckla er vidare? 

 

Intervju med receptionister 

 Har ni fått någon typ av utbildning på hotellet?  

 Hur bemöter ni gästerna? (Gäster/stamgäster) 

 Finns det strikta regler för er i bemötandet av gästerna eller är ni fria att själva välja ett 

sätt som ni anser passar bäst? 

 Hur hanterar ni klagomål? 
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Hilton Slussen Hotel 

 

 

 

Källa: http://www3.hilton.com/en/hotels/sweden/hilton-stockholm-slussen-

STOSLHI/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

Sheraton Stockholm Hotel  
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Källa: http://www.sheratonstockholm.se/gallery 

Radisson Blu Royal Viking Hotel 
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Källa: http://www.radissonblu.se/royalvikinghotell-stockholm/gallery 

 


