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Sammanfattning 

Inledning: Många anser att marknadsföring är ett verktyg, men fenomenet har istället 

beskrivits som ett hantverk och filosofi. Författarna till denna uppsats skall hjälpa hotell X 

med att på ett tydligare sätt kunna kommunicera deras kostnadsfria tjänster som ingår i 

logipriset som erbjuds till potentiella gäster.  

Syfte: Syftet är att undersöka hur ett hotell genom extern marknadsföring kommunicerar sina 

värdeerbjudanden som är inkluderade i logipriset till sina gäster. 

Metod: Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie med kvalitativa drag genom 

användandet av en enkätundersökning som utformades i Google Scholar, ett 

bekvämlighetsurval tillämpades.  

Resultat: Totalt antal deltagare var 70 personer i olika åldrar. Majoriteten av deltagarna var 

kvinnor vilket innebär att ca 63 % kvinnor deltog i undersökningen och 37 % män.  

Slutsats: Hotell arbetar ständigt med marknadsföring och försöker nå ut till flera potentiella 

gäster. Men konsumenter försöker ständigt undgå all typ av reklam, vilket bidrar till att 

budskapet inte kommer i kontakt med gästens sinnesorgan.   
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1. Inledning 

Betydelsen av marknadsföring är att i huvudsak erbjuda rätt produkt till rätt pris vid rätt 

tidpunkt och till rätt målgrupp, där nyckeln är att uppnå organisatoriska mål (Oktay, 2017). 

Marknadsföring är ett fenomen som betraktas på olika sätt av omvärlden (Grönroos, 2015). 

Många anser att marknadsföring är ett verktyg, men fenomenet har istället beskrivits som ett 

hantverk och filosofi. Därför ska marknadsföring betraktas utifrån ett större och bredare 

perspektiv än bara som ett verktyg. En kampanj som är konstruerad och välutförd i en 

organisation leder inte till positiva resultat, om inte de löften som ges i kampanjen uppfylls 

när gästen väl är på plats (Grönroos, 2015).  

Syftet med marknadsföring är att skapa och utöka försäljning samt skaffa nya kunder, utifrån 

detta perspektiv kallas denna typ av marknadsföring för “transaktionsmarknadsföring”. 

Forskningen har under en längre period fokuserat på “relationsmarknadsföring” i syfte att 

behålla sina nuvarande kunder. Tjänsteföretag som hotell behöver därför utveckla en annan 

syn på marknadsföring genom att stärka och utveckla kundrelationer (Grönroos, 2015).  

Ćurčić, Mihailović & Simonović (2017) klargör att marknadsföring är en process vars primära 

funktion är reflekterad på att etablera ett kommunikationsflöde mellan producenten och 

köparen/konsumenten (ibid.). Ett nyöppnat hotell som ligger i en storstad i mellansverige är 

en del av denna studie. Uppsatsförfattarna har valt att kalla hotellet för “hotell X” och det 

nyöppnade livsstilshotellet har ett koncept som är naturinspirerat och en stil som är avsedd för 

urbana upptäckare. Gäster kan ta del av dagliga aktiviteter som yoga-klasser, 

inspirationsföreläsningar, löprundor och wellness-workshops. Hotellet lånar även ut kajaker, 

cyklar och skateboards till gäster. Hotell X har haft svårigheter med att meddela sina gäster 

vad som ingår i samband med övernattningen. Marknadsföring består av att analysera, 

organisera, planera och styra företagets kunder som kommer i kontakt med resurser, strategier 

och aktiviteter (Oktay, 2017). Syftet är att tillgodose behov och önskemål av den utvalda 

målgruppen för att sedan uppnå ett resultat (ibid.). Syftet med denna uppsats är att genom en 

enkätundersökningar hjälpa hotellet med att på ett tydligare sätt kunna kommunicera deras 

kostnadsfria tjänster som ingår i logipriset och därmed stabilisera verksamhetens 

kommunikationsflöde till köparen/konsumenten.  
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Inom ämnet och forskningsområdet måltidskunskap har en modell utvecklats. Modellen 

präglas av FAMM “The Five Aspect Meal Models” med koppling till de fem aspekterna, 

rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen (Örebro universitet, 2017). Den 

vetenskapliga studien som utfördes syftar till hur ett hotell skall marknadsföra sina aktiviteter 

och tjänster till nuvarande och potentiella gäster. Då dessa aspekter är viktiga för upplevelsen 

är det betydelsefullt för hotellet att kunna marknadsföra rätt produkter och tjänster till 

gästerna. Enligt Evans, Jamal & Foxall (2008) har företag svårt att skicka rätt budskap vid rätt 

tidpunkt, vilket leder till att hotellgäster inte uppmärksammar budskapen från olika 

kampanjer. Detta skapar en förvirring bland både hotellet och gäster, genom att göra det svårt 

för hotellet att visa vad de verkligen erbjuder sina gäster utan extra kostnad till skillnad från 

konkurrenterna. När det gäller rummet, mötet och produkten som är av en stor vikt i FAMM-

modellen, kan hotell marknadsföra och erbjuda gästen sin unika produkt. 

Denna uppsats kopplas även till ämnesområdet företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi 

rymmer olika delområden som marknadsföring, ekonomistyrning, finansiering, redovisning, 

organisation och ledarskap. Respektive område kan studeras var för sig med syfte att utveckla 

och förändra en verksamhet (Örebro universitet, 2018). Denna uppsats berör ämnet 

marknadsföring, där Kotler, Armstrong & Parment (2013) beskriver marknadsföring som mer 

än en företagsekonomisk funktion. Marknadsföring handlar om kunder där fokus ligger på att 

utveckla kundrelationer som bidrar till företagets lönsamhet. Kotler et al. (2013) understryker 

att om ett företag vill skapa en framgångsrik marknadsföring bör marknadsföringen tillämpas 

för tjänster och inte enbart för varor.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Extern marknadsföring  

Många hotell tillämpar regler för extern kommunikation. Detta för att inte behöva improvisera 

när ett kommunikationsmöte väl tar plats eftersom detta kan påverka 

kommunikationsprocessen mellan hotellet och intressenten (Ćurčić et al, 2017). 

Kommunikationsprocesser som sker före och efter tjänsteleveranser kan betraktas som en del 

av den externa marknadsföringsfunktionen. Extern marknadsföring innebär att förväxla de 

olika integrerade marknadsföringselementen i ett förstärkande läge. De olika 

marknadsföringselementen kan bland annat vara annonsering, PR (public relations) och 

sociala medier (Baker & Magnini, 2016).   

Genom dessa element och med hjälp av säljpersonal kommunicerar och förmedlar företagen 

sina värdeerbjudanden. I planeringsfasen av aktiviteter som rör den externa marknadsföringen 

ligger inte enbart fokus på produkten. Fokus ligger även på processen som skapar värde åt 

kunden, eftersom relationen mellan kund och värd i Hospitalitybranschen är av stor innebörd 

(Baker et al, 2016). Inom Hospitalitybranschen är denna kommunikationsprocess mer 

specifik, eftersom den omfattar kommunikation mellan personalen, personal och gäster samt 

mellan hotellet och olika former av media (Ćurčić et al, 2017). För att få konkurrenskraftiga 

fördelar samt skapa värde åt kunden kan receptionspersonalen i ett hotell användas som 

resurser för att skapa gästupplevelser (Baker et al, 2016). Men för att detta ska ske är det 

därför viktigt att få kunskap om personliga preferenser hos målmarknadssegmentet. För att 

planera och uppnå dessa mål måste den externa marknadsföringen identifiera målmarknaden, 

vad som ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras och var och när kommunikationen ska 

ske. En lyckad extern marknadsföring kräver mer än att visa ett gott värdskap. Företag ska 

kunna anpassa sin produkt/tjänst för att möta kundens behov (Ibid.).  

3.2 Utveckling av tjänster och tjänsteerbjudande 

En servicestrategi kan utvecklas genom många åtgärder som utvecklar kundrelationer för 

hotellet. För att öka utvecklingen och öka tjänsternas genomslag behöver ett hotell införa ett 

nytt tankesätt genom att addera ytterligare tjänster. Dessa typer av tjänster beskriver Grönroos 

(2015) som informationstjänster, mjukvaruutveckling och underhållstjänster. Det innebär att 

även hotellet kan differentiera sitt erbjudande från konkurrenterna. Grönroos (2015) tydliggör 

att om ett företag omvandlar en vara till en tjänst och erbjuder den på ett sätt att den täcker 

kundens behov och önskemål ökar tjänsternas genomslagskraft. Gilmore & Pine II (2011) 
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intygar att företag idag fokuserar mer på att skapa upplevelser för sina kunder. Dessa 

upplevelser skapas genom att ge gästen möjligheten att utföra ett antal aktiviteter som t.ex. 

cykling, vandring och vattenaktiviteter (Gilmore & Pine II, 2011).  

Ett företag bör ta fram ett tydligt koncept som tydliggör för kunderna vilka fördelar de kan dra 

nytta av i tjänsten. Därefter kan företaget utveckla tjänsteerbjudandet för att uppfylla kundens 

behov och upplevelse (Grönroos, 2015). Gilmore & Pine II (2011) anser att upplevelser är 

grunden för ett värde och förklarar vidare att när en kund köper service, köper kunden en 

immateriell aktivitet. Det innebär att kunden istället betalar för en upplevelse som går åt att 

avnjuta en minnesvärd händelse på ett personligt sätt. När ett hotell erbjuder dessa tjänster till 

sina gäster kan hotellet höja priset på login. Detta skapar mervärde för gästerna och de anser 

av den orsaken att de får mer värde för pengarna (Ibid.). Latinopoulos (2017) utförde en 

studie på huruvida hotellrum med havsutsikt har effekt på gäster och om dessa är högre 

prissatta än andra rum. Latinopoulos (2017) poängterar att hotellrum som erbjuder spa eller 

utomhusaktiviteter är associerade med högre rumspriser.  

3.3 Marknadsföring av erbjudande 

Almstedt (2013, januari) hävdar att ett företag behöver kunna kommunicera värdet som 

erbjudandet skapar. Budskapen ska därför framkalla engagemang och uppfattas som positiva 

av kunden. För att effektivisera kommunikationen kan företagen rikta sig på olika sätt till 

olika kundsegment, åldersgrupper och kön. Evans, Jamal & Foxall (2008) påpekar att 

konsumenter reagerar olika på olika marknadsföringsaktiviteter. Konsumenter försöker undgå 

reklam och brukar därför inte läsa det budskap som företagen försöker marknadsföra. För att 

ett företag ska lyckas med marknadsföringsaktiviteterna behöver konsumenten exponeras för 

budskapet marknadsföraren vill förmedla. Det innebär att budskapet måste komma i kontakt 

med konsumentens sinnesorgan för att få de att uppmärksamma budskapet (Evans et al, 

2008). Även om en del hotell har en hemsida och konton på sociala medier som är fullmatade 

av information om vad hotellet erbjuder sina gäster, är det inte alltid möjligt att gästen 

uppmärksammar dessa. Evans, et al (2008) poängterar att om företaget placerar erbjudandet 

vid rätt tid och på rätt plats, behöver inte marknaden uppmärksamma det. Vanligtvis stöter 

konsumenter på ca 2000 reklambudskap dagligen men endast 100 av dessa reklambudskap 

uppmärksammas (Ibid.).  
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3.4 Kvinnors och mäns köpbeteende 

Kanuk & Schiffman (2000) talar om dynamiken kring kvinnors och mäns beslutförande. Vare 

sig det är ett mansdominerat eller kvinnodominerat beslut beror på vad för produkt det är eller 

vad för service som erbjuds. Agndal och Axelsson (2005) skriver om hur de traditionella 

marknadsanalyserna blir betydelselösa eftersom konsumenter uppträder ständigt annorlunda 

och förstår marknadsförarens budskap på olika sätt.  

Frågor om att marknadsföringen på ett köpbeteende hos kvinnor och män verkligen visar 

skillnad, har länge inspirerat forskare (Kanuk & Schiffman, 2000). Män- och kvinnors 

bearbetning av information fungerar på olika sätt där könsskillnader spelar en viktig roll i 

uppfattningen av budskap (Ibid.). Evans et al. (2008) menar att män har benägenhet att vara 

mer selektiva när det gäller bearbetning av budskap och information. Däremot brukar kvinnor 

uppmärksamma i princip all typ av information.  

En könsskillnad involverar riktning på attityden under online köpprocessen, där män är delvis 

ändamålsenliga och vet vad dem vill ha. Kvinnor tenderar att vara mer intresse och njutnings-

drivna, vilket innebär att köpinriktningen skiljer sig mellan båda könen. Eftersom män 

föredrar bekvämlighet och social interaktion, motiveras kvinnor av känslomässig och social 

interaktion. Kön har olika begränsningsnivåer när det kommer till lagring av information. Mer 

specifikt brukar kvinnor ta till sig information på ett mer omfattande sätt till skillnad från män 

som bearbetar information mer selektivt och fokuserar mer på budskap som påverkar dem. 

Det kvinnliga könet tar hänsyn och intresserar sig för alla typer av budskap (Chai, Li, Shen, 

Zhang, & Wu, 2016).  

En tidigare forskning tyder på att kvinnor visar mer emotionella känslor än män (Evans et al, 

2008). Almstedt (2013, januari) påpekar i sin artikel att om ett erbjudande ska vara kopplat till 

emotionellt värdebudskap, bidrar det till att erbjudandet attraherar målgruppen på ett positivt 

sätt. Chad, Sunni & Jorden (2017) påpekar även att typiska västerländska samhällen 

karakteriserar kvinnor och femininitet med känslighet, fridfullhet, passion och stark 

kommunikationsförmåga. Män och maskulinitet relateras till självhävdelse, färdighet och 

individuella möjligheter (Ibid.). Ett samhälle tenderar att tilldela vissa roller och drag till både 

män och kvinnor (Kanuk & Schiffman, 2008). I det amerikanska samhället är till exempel 

aggression och tävlingslusten klassiskt manliga drag. Kvinnliga drag kopplas därmed till 

ömhet, varsamhet och pratsamhet. Chad, Jorden, & Sunni, (2017) menar att kvinnor ses som 

känslomässiga och vänliga och män som logiska, kraftfulla och dominanta. Detta instämmer 
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med de generella stereotyperna. Detta kan öppna upp för möjligheten att olika stilar gäller för 

män och kvinnor gällande bearbetning av information och budskap. Vilket även kan variera 

på olika sociala situationer för båda könen poängterar Evans et al. (2008).  

3.5 Kundrelationens livscykel  

En kund betraktas som ett verktyg för ett företag, när de befintliga konsumenterna upphör att 

vara företagets kunder träder nya kunder fram. Utifrån ett kundperspektiv brukar kunden 

skapa en slumrande relation med företagets säljare, detta bör företaget jobba på att utveckla 

för att behålla kundrelationer. En relation med en kund ska upprätthållas precis som relationen 

med andra samarbetspartners som exempelvis leverantörer (Grönroos, 2015). 

Relationsskapandet har hamnat i fokus och begrepp som relationsmarknadsföring har fått en 

stor betydelse i strategiskapandet (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Begreppet innebär att 

verksamheter inte ska se kunder som personer som endast använder deras produkter och 

tjänster. Kunden ska ses som en partner i en långvarig relation (Ibid.).  

Grönroos (2015) har valt att utveckla kundrelationer utifrån kundrelationens livscykel som 

består av inledningsfasen, inköpsfasen och konsumtionsfasen. Inledningsfasen innebär när 

kunden inte känner till företagets erbjudanden och tjänster. När kunden blir medveten om 

företagets tjänsteerbjudanden och inser att företaget kan tillgodose hens behov, träder kunden 

in i nästa fas som kallas för inköpsprocessen. Under denna process avgör den potentiella 

kunden om företagets tjänster tillgodoser kundens behov och önskemål, om företagets tjänster 

tillfredsställer behoven är kunden redo att betala och bestämmer sig för att göra sitt första köp. 

Kunden ger sig därefter in i den tredje fasen, konsumtionsprocessen. I denna fas blir 

företagets tjänstekvalité avgörande för kundrelationen. Om kunden blir tillfredsställd av 

företagets tjänster och kvalitén på dessa tjänster, blir det mer sannolikt att relationen mellan 

kunden och företaget fortsätter (Figur 1). Grönroos (2015) poängterar att 

marknadsföringsaktiviteterna som företaget skall använda sig av beror på fasen kunden 

befinner sig i. Företaget behöver därför ha en uppfattning om var kunden befinner sig i 

livscykeln för att kunna effektivisera tjänsterna utifrån den utvalda målgruppen (Ibid.).  
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Figur 1: Kundrelationens livscykel (Grönroos 2015) 

Under den första fasen inledningsfasen ligger fokus på hur företaget skapar intresse hos 

kunden genom marknadsföring. Därefter under inköpsprocessen bör intresset utvecklas för 

kunden genom att företaget ger kunden ett trovärdigt löfte, det är viktigt att företaget får 

kunden att förstå tjänsternas fördelar. I den slutliga fasen konsumtionsfasen bör företaget hålla 

och uppfylla löften som utlovades genom att lösa kundens problem och behov. Vidare kan 

detta bidra till att företaget skapar upprepade köp, merförsäljning och stärka sina 

kundrelationer (Grönroos, 2015).  

3.6 Teknikens roll i tjänsteerbjudandet 

Enligt Grönroos (2015) har informationstekniken utvecklats drastiskt. Detta har gett ökade 

möjligheter för företag att använda sig av mobil och internetteknik för att utveckla sina 

erbjudanden. Detta har medfört ett enklare sätt för företag att nå sina kunder digitalt genom 

marknadsföring. För att nå potentiella kunder på bästa möjliga sätt har användandet av teknik 

gett stora möjligheter och positiva effekter på tjänsteerbjudandets tillgänglighet. Samtidigt har 

tekniken underlättat för kunderna att ta del av dessa tjänster genom att t.ex. besöka företagets 

hemsida. Grönroos (2015) tydliggör att bokning och köp av tjänsteerbjudanden över internet 

bör följas av en smidig och snabb service. Annars riskerar kvalitetsupplevelsen genom 

användning av teknik påverka kundupplevelsen negativt. Mobiltelefoner och annan 

mobilteknik kan användas för att både kommunicera ett erbjudande och förmedla olika 

tilläggstjänster som en kund behöver (Ibid.).  
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Baker, et al. (2016) menar att internetreklam, sociala medier, hemsidor och tredjeparts-

hemsidor blir allt viktigare som strategiska kommunikationskanaler. Detta gäller specifikt 

hospitality verksamheter vars gäster på regelbunden basis lägger upp information och 

recensioner på sidor som Tripadvisor och Yelp. Internet har öppnat upp möjligheter för 

personlig interaktion med gäster samt har den hjälpt företag att skräddarsy sin tjänst efter 

kundens behov. Denna tvåvägskommunikation har öppnat upp möjligheten för ett företag att 

direkt kommunicera med sin kund och hjälpa dem med sitt ärende (Ibid.).   

3.7 Prissättning av tjänster och upplevelser  

Gilmore & Pine II (2011) beskriver processen för att tjänsteföretag ska kunna öka 

lönsamheten genom att erbjuda kunderna unika upplevelser som skapar värde. Genom att 

uppgradera sina erbjudanden och erbjuda upplevelser skapar ett företag grunden för en bättre 

lönsamhet. En kund spenderar sina pengar på en upplevelse och den tid som tillbringas på en 

specifik plats. Vidare beskriver Gilmore & Pine II (2011) kafferesan (figur 2) där kaffe är till 

en början endast en råvara som odlas. När kaffebönorna säljs till företag och efterfrågan ökar 

mer än utbudet bidrar det till vinst och kaffebönorna blir handelsvaror. Handelsvaror har idag 

mer betydelse för kunden eftersom serviceekonomin idag är större än industriekonomin. Detta 

synsätt utvecklas till service där handelsvarorna används och kunderna värderar service mer 

än handelsvaran som används under serviceprocessen. Tjänsteföretag använder sig idag av att 

skapa minnesvärda upplevelser för kunden. Kaffe kan bli dyrare beroende på vilka 

omständigheter produkten befinner sig i. Till exempel är kaffe på en snabbmatsrestaurang och 

en tvåstjärnig restaurang detsamma men dock är prisskillnaden stor. Ändå föredrar kunden att 

avnjuta sitt kaffe på den tvåstjärniga restaurangen för att få den minnesvärda upplevelsen, 

även om priset på kaffet är mycket högre (Ibid.).  

 

Figur 2: Progression of Economic Value (Gilmore & Pine II, 2011) 
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Schäder (2006) menar att tjänsteföretag bör tydliggöra sina tjänster och kommunicera vad 

som verkligen erbjuds. Priset ska däremot inte endast jämföras med företagets kostnader, utan 

snarare jämföras med konkurrenterna och värdet av vad som erbjuds. Schäder (2006) påpekar 

att kunden är intresserad av vilket typ av värde som erbjuds av företaget.  

Kotler et al. (2013) menar genom att differentiera och ta betalt för erbjudandet som erbjuds, är 

en del för företaget att utveckla och nå en framgångsrik marknadsföring. Olika typer av 

prissättningsstrategier används i olika företag. Enligt Kotler et al., (2013) kan en 

mervärdesbaserad prissättning användas genom att utveckla en produkts egenskaper och 

skapa tilläggstjänster. Detta skapar ett högre pris och får kunden att motiveras av vad som 

egentligen erbjuds. Ett värdeerbjudande speglar ett företags konkurrensfördelar och skiljer 

varumärkena åt. Därför bör ett värdeerbjudande differentieras från konkurrenterna och skapa 

mervärde för kunden genom att uppfylla hens behov. Genom ett tydligt värdeerbjudande kan 

företaget nå sina kunder och attrahera dem (Ibid.).  

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur ett hotell genom extern marknadsföring kommunicerar sina 

värdeerbjudanden som är inkluderade i logipriset till sina gäster. 

4.1 Frågeställning: 

- Hur kan hotellet förmedla sina tjänster genom information till gäster?  

- Hur vill potentiella hotellgäster bli informerade om vad som är inkluderat i logipriset 

av hotellet? 

5. Metod och material 

I metod- och material avsnittet i detta arbete kommer uppsatsförfattarna att presentera det 

handlingssätt och det material som användes för att samla in data som utgör resultatet. 

5.1 Litteratur- och databassökning 

En litteratursökning bygger som ett första steg på en noggrann genomgång av litteratur, 

tidskrifter och rapporter (Bryman, 2011). Vid litteraturgenomgången visar uppsatsförfattarna 

att de på ett vetenskapligt sätt kan läsa om vad andra författare har skrivit och välja ut det som 

är relevant inom intresseområdet. Litteraturen som utgör den teoretiska bakgrunden utgörs av 

relevant litteratur inom ämnen som rör marknadsföring, företagsekonomi och 

konsumentbeteende. Nyberg & Tidström (2012) menar att många databaser är ämnesspecifika 
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och mångvetenskapliga. Uppsatsförfattarna valde att söka specifikt i de databaser som är 

riktade inom ett specifikt ämne, eftersom forskningen gäller ett marknadsföringsområde 

(Ibid.). Dessa kan hittas i universitetsbiblioteket vid Restaurang- och hotellhögskolan på 

Campus Grythyttan. Uppsatsförfattarna har även använt referenser, vilket är kurslitteratur som 

studenter använder sig av på Örebro universitet. Det är vanligt att studenter har fått tips om 

referenser under olika kurser och dessa kan ge förslag på relevanta litteratur och artiklar 

(Bryman, 2011).  

Det har även använts elektroniska källor som uppsatsförfattarna erhållit från Örebro 

universitets hemsida, då det gjorde det enklare att koppla till ämnesrelevansen. Dessutom har 

det använts vetenskapliga artiklar i bakgrunden. Dessa artiklar har hämtats från databaserna: 

“Web of science” och “Leisure & Tourism” (Bilaga 1). Web of science består av 5 databaser: 

Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation 

Index, samt två databaser som rör ett kemiämne (Backman, 2008). Denna databas innehåller 

9000 tidskrifter på 45 olika språk utvalda som de mest prestigefyllda med högst renommé 

(Ibid.).   

Några av nyckelorden som vid sökandet av artiklar var aktuella var Marketing, Hotel och 

Communication. Bryman (2011) talar om att efter identifiering av nyckelbegrepp som bidrar 

till att avgränsa det forskningsområde ens intresse ligger vid kan en person söka igenom olika 

databaser över publicerade verk som beskriver vad som redan har gjorts på området.  

Vid sökningsfältet användes även kombinationer av sökord. Nyckelord och kombinationer 

sågs som ett hjälpmedel för att avgränsa sökningen och leda in skriftställarna på rätt spår. 

Ideer om hur operatorer som AND, OR och NOT är bra att känna till (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) nämner vidare att en formulering av passande sökord bör ske för att få fram 

relevant material.  

5.2 Metodval 

Undersökningen utfördes som en kvantitativ studie med kvalitativa drag genom användandet 

av en enkätundersökning som utformades i Google Formulär. Detta är ett tekniskt sätt att 

samla data och information som är byggda på frågor (Patel & Davidson, 2011). I 

undersökningen valde uppsatsförfattarna att skicka ut enkäten på sociala medier (Facebook 

och LinkedIn). Syftet var att nå ut till så många villiga deltagare som möjligt och samla så 

relevant information som möjligt för att sedan kunna jämföra svarsalternativen (Ibid.). Enligt 

Patel & Davidson (2011) bör författarna undvika negationer och långa frågor. Samt 
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anpassades språket vid formuleringen av frågorna efter läsaren och deltagaren för att dessa 

skall kunna förstå innehållet (Bilaga 3).   

5.3 Pilotstudie 

Det är viktigt att en pilotstudie utformas för att visa hur forskningsinstrumentet fungerar innan 

det används i den egentliga undersökningen (Bryman, 2011). En pilotstudie användes i 

undersökningen på 3 personer som motsvarar de egentliga deltagarna. Pilotstudien utfördes 

för att kunna säkerställa enligt Patel & Davidson (2011) strukturen på upplägget av frågorna, 

samt pröva tekniken för informationssamlandet. Bryman (2011) menar att en pilotstudie i 

enkätundersökning är viktig, då det tar betydligt längre tid att upptäcka fel jämfört med 

intervjuundersökning. I en pilotstudie kan uppsatsförfattarna avgöra hur bra ordningsföljden 

på frågorna är eller om en del frågor är svåra att förstå. (Nyberg & Tidström (2012) nämner 

vidare att det är viktigt att samtala med informanterna som besvarade pilotundersökningen. 

Meningen är att informanterna ska öppet berätta för uppsatsförfattarna vad som var svårt att 

förstå i frågorna och vad de tror kan missförstås (Ibid.) Uppsatsförfattarna tog till sig all typ 

av kritik och åtgärdade eventuella fel.  

5.4 Urval 

Behovet av eller kravet på att skapa ett urval är praktiskt taget alltid aktuellt vid en kvantitativ 

undersökning (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna använde sig utav ett bekvämlighetsurval för 

sin enkätundersökning. Ett sådant urval som enligt Bryman (2011) består av respondenter som 

för tillfället finns närvarande. Resultaten kan komma tillbaka med intressant information dock 

utesluter denna urvalsmetod att generalisera resultaten eftersom populationen för detta 

stickprov, representativt, förblir okänt (Ibid.).  

5.5 Metod för analys av data  

Momentetanalys är obestridlig beroende av översiktsproblem- eller frågeställning och 

bestämmer således vad som skall analyseras (Backman, 2008). Vid en kvantitativ 

undersökning menar Bryman (2011) att forma informationen som samlats in till data. 

Enkätundersökningen utformades av flera svarsalternativ och några få öppna frågor som 

passar alla deltagare. Enkätundersökningen skapades med hjälp av Google formulär, svaren 

från deltagarna sammanställdes automatiskt i ett cirkeldiagram. Enkätsvaren samlades in och 

bearbetades även i Excel där uppsatsförfattarna enkelt kunde forma och skapa olika diagram 

som tydliggör svaren. I enlighet med Backman (2008) är syftet att skapa ordning bland data, 

såväl kvantitativa som kvalitativa; att ge överskådlighet och systematik. Analysen innebär att 
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data ger en rationell och tolkningsbar form där av kan data relateras till den ursprungliga 

problemställningen (Ibid.).  

6. Etisk planering för studiens genomförande 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att informera deltagarna om de etiska principerna och 

vad som gäller för undersökningen i enlighet med de fyra etiska övervägandena 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna 

utgick från informationskravet och informerade de potentiella deltagarna om enkätens syfte 

och mål genom att beskriva det när enkäten lades upp på respektive sida. När deltagarna 

klickade på formuläret beskrev uppsatsförfattarna genom en introduktionstext om syftet, 

ämnet och målet (Bilaga 2). Deltagarna informerades även om att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta undersökningen när de känner för det i enlighet med 

samtyckeskravet (Ibid.). Författarna informerade samtidigt att all typ av information och 

uppgifter från deltagarna skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Samt att svaren 

kommer att vara anonyma och inga personuppgifter kommer att synas eller användas. 

Uppsatsförfattarna poängterade att all material som samlas in kommer att användas för 

forskningsarbetets ändamål (Ibid.). Bryman (2011) lyfter fram vikten av att informera om 

vilket ändamål svaren kommer att användas till. Författarna informerade även de potentiella 

deltagarna om att svaren från enkätundersökningen kommer endast användas i syfte för 

insamling av material för uppsatsarbete. 

7. Resultat 

Nedan presenteras en demografisk och översiktlig data som är insamlad av deltagarna. Den 

insamlade data visar antal personer som deltog i enkätundersökningen, ålder, kön samt hur 

många av deltagarna som tidigare bott på ett svenskt hotell och inte. Total antal deltagare var 

70 personer i olika åldrar. Majoriteten av deltagarna var kvinnor vilket innebär att ca 63 % 

kvinnor deltog i undersökningen och 37 % män. 

I diagrammet nedan visas respondenternas olika åldrar, det framgår tydligt att åldersgruppen 

18-25 år bestod av 55,7 % vilket motsvarar 39 av 70 deltagare. Därmed har inga personer 

över 55 år deltagit i undersökningen. 
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Diagram 1.1. Diagrammet visar deltagarnas ålder i undersökningen.  

 

Tabellen nedan visar hur respondenterna ställde sig till bokningskällor och reseanledningar. 

Bokningskällan visar från vilken webbplats respondenterna valde att boka sina hotellrum på. 

Däremot visar tabellen utifrån vilka reseanledningar respondenterna valde att boka 

hotellrummet. 

Tabell 1.1. Tabell som visar antalet deltagare i förhållande till var hotellvistelsen bokades 

ifrån och varför hotellet bokades utifrån reseanledning.   

 

 

I diagram 1.2 sammanställdes svaren från enkätfrågan “ Hotell brukar ha en hel del 

information på hemsidan om vad som ingår i priset, är det möjligt att du besöker hotellets 

egen hemsida för att ta reda på vad som är inkluderat i ditt pris innan du bokar? (tänk på att 

det fortfarande gäller hotell i Sverige)”.  Diagrammet visar möjligheten för respondenterna 

att besöka hotellets hemsida för att ta reda på mer information.  
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Diagram 1.2. Diagram som visar svar på om deltagarna besöker hotellets hemsida för att se 

vad som är inkluderat i logipriset innan bokningen sker. 

 

Tabell 1.2 nedan visar hur respondenterna ställde sig till olika bokningsanledningar. Det 

framgår i tabell 1.1 att ett centralt beläget hotell var populärast bland både kvinnor och män. 

Näst populärast bland män var hotellets erbjudande, och lågt pris bland kvinnor.  

Tabell 1.2. Kontingenstabell som visar förhållandet mellan kön och motiv av vad som lockade 

deltagarna att boka hotellet (Bilaga 3, fråga 6). 

 

 

Stapeldiagrammet nedan är en sammanställning av en linjärskala från enkätfrågorna (Bilaga 

3, fråga 7). Diagrammet visar om respondenterna i förväg (när hotellrummet bokades) var 

medvetna om vad som ingick i logipriset vid senaste övernattningen. Av resultatet framgår det 

tydligt att 41,2 % av respondenterna var fullt medvetna om hotellets erbjudande och vad som 

ingick i priset.  
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Diagram 1.3. Diagrammet sammanställer frågan “var du i förväg (när du bokade) medveten 

om vad som ingick i priset vid din senaste övernattning?”.  

 

Av resultat i diagram 1.4 framgår det att 47,1 % av respondenterna var vid incheckningen 

medvetna om vad som ingick i hotellpriset (Bilaga 3, fråga 8).  

 

 

Diagram 1.4. Diagrammet sammanställer frågan “var du vid incheckningen medveten om vad 

som ingick i priset?” 

 

Av resultat i diagram 1.5 visar det sig att 58,2 % av respondenterna var medvetna om vad som 

ingick i priset efter utcheckningen (Bilaga 3, fråga 9). 
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Diagram 1.5. sammanställer frågan “var du efter utcheckningen medveten om vad som ingick 

i priset?”.  

 

I tabell 1.3 redovisas hur respondenterna ställde sig till olika kommunikationskanaler. Som 

det framgår i tabell 1.3, visade det sig att den egna hemsidan var viktigast för både kvinnor 

och män, men även information via bokningsbekräftelsen och muntlig information vid 

incheck ansågs viktig bland kvinnor.  

 

Tabell 1.3 Kontingenstabell som visar förhållandet mellan kön och motiv av vad som är mest 

troligt att användas för att få information om vad hotellet erbjuder (Bilaga 3, fråga 11).  

 

 

I tabell 1.4 visar hur respondenterna ställde sig till olika informationsalternativ för att hotellet 

ska kunna meddela sina tjänster och erbjudanden. I tabell 1.4 visade det sig att 
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välkomstmejl/SMS är viktigast för kvinnor. Däremot visar tabellen att hotellets hemsida är 

viktigast bland män. Även muntlig information vid incheck ansågs viktig bland män.  

Tabell 1.4 Kontingenstabell som visar förhållandet mellan kön och motiv av vad deltagarna 

föredrar att bli informerade av (Bilaga 3, fråga 12).  

 

 

I diagram 1.6. framgår det att det är större sannolikhet för respondenterna att välja samma 

hotell vid nästa vistelse när de har tagit del av hotellets erbjudande.  

 

Diagram 1.6. Sammanställer frågan “Om du i förväg har fått information av hotellet om vad 

som ingår i ditt pris, och utnyttjat hotellets tjänster och erbjudande. Hur stor är sannolikheten 

att du väljer samma hotell nästa gång du bokar oavsett pris?”. (Bilaga 3, fråga 13).  

 

8. Diskussion av resultatet 

I denna studie undersöktes hur hotell i Sverige kan marknadsföra och kommunicera sina 

tjänsteerbjudande till potentiella kunder. Det undersöktes även hur kunder reagerar och tar 
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emot olika typer av information och budskap. Nedan diskuteras resultatet av 

enkätundersökningen i förhållande till den teoretiska bakgrunden.  

8.1 Åldersgrupper och kön 

Baker et al. (2016) hävdar att om ett företag vill få konkurrenskraftiga fördelar på marknaden, 

är det viktigt att först och främst få kunskap om varje potentiell målgrupp. Genom den externa 

marknadsföringen bör ett företag identifiera målmarknaden samt vad som skall kommuniceras 

till de potentiella gästerna, tillvägagångssättet och när det är som mest optimalt att utföra detta 

(Ibid). Almstedt (2013) skriver om strategin kring hur ett företag ska kunna kommunicera 

värdet av sitt erbjudande och det kan utföras genom att företaget skall rikta sig mot olika 

kundsegment, åldersgrupper och kön. I enkätundersökningen fokuserade uppsatsförfattarna på 

att först och främst identifiera deltagarnas ålder och kön för att sedan identifiera förhållandet 

mellan kön och svar. Det framgår tydligt att majoriteten av åldersgruppen 18-25 år bestod av 

55,7 % vilket motsvarar 39 av 70 deltagare (Diagram 1.1).  

I undersökningen deltog både män och kvinnor där antal kvinnor dominerade med ca 63 % 

vilket innebär att 44 kvinnor och 26 män deltog i undersökningen. Evans et al. (2008) påstår 

att skillnaden mellan könen är att män- och kvinnors bearbetning av information fungerar helt 

olika. Vidare menar Evans et al. (2008) att kvinnor brukar uppmärksamma i princip all typ av 

information, medan män har en benägenhet att vara mer selektiva i sin bearbetning av 

information (Ibid.). I tabell 1.3 kan vi se att det är mest troligt för män att besöka hotellets 

hemsida för att få information om vad som erbjuds med priset. Det visar att 19 av 26 män 

föredrar hotellets hemsida för att få den information som behövs inför vistelsen. Däremot är 

det mest troligt för 28 av 44 kvinnor att besöka hotellets hemsida för att få information. Det 

framgår även att 8 kvinnor föredrar information via bokningsbekräftelsen och 5 kvinnor 

föredrar muntlig information vi incheckning (tabell 1.3). Enligt Evans et al. (2008) anses 

kvinnor visa mer emotionalitet än män. Det innebär att olika stilar beroende på olika sociala 

situationer gäller för båda könen när det kommer till bearbetning av information. Chai, et al. 

(2016) menar att kvinnor föredrar och motiveras av en social och känslomässig interaktion 

med omgivningen. Därmed brukar kvinnor ta till den typ av information som är omfattande 

och intresserar sig för olika typer av budskap i form av nyfikenhet. Almstedt (2013) skriver 

om ett erbjudande ska attrahera rätt målgrupp på ett positivt sätt, ska erbjudandet vara kopplat 

till ett emotionellt budskap hos målgruppen (Ibid.). Det visar resultatet från tabell 1.3 där 

information via bokningsbekräftelse och muntlig information vid incheckning är näst viktigast 

(Ibid.). 
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8.2 Teknikens roll i marknadsföringen 

Grönroos (2015) menar att informationstekniken har utvecklats drastiskt, vilket ger ökade 

möjligheter för företag att använda sig av mobiltelefoner för att nå fram med budskap. Det har 

även medfört ett betydligt enklare sätt för företag att nå både egna och potentiella kunder 

digitalt. I enkätundersökningen fick respondenterna svara på om de vid bokning av 

hotellrummet var medvetna om vad som ingick i priset. Respondenterna fick chansen att svara 

via en linjärskala från 1 till 5, där 1 var “inte alls” och 5 “helt och hållet” (Diagram 1.3). I 

diagram 1.3 framgår det tydligt att 41,2 % var helt och hållet medvetna om vad som ingick i 

priset, där av 1,5 % inte alls var medvetna. Respondenterna fick även svara på om de vid 

incheckningen var medvetna om vad som ingick i priset, samt om de var medvetna om vad 

som ingick i priset efter utcheckningen. I diagram 1.4 svarade 47,1 % av respondenterna att 

de helt och hållet var medvetna om vad som ingick i priset vid incheckningen. Därmed 

svarade hela 58,2 % av respondenterna om att de helt och hållet var medvetna om vad som 

ingick i priset efter utcheckningen (Diagram 1.5). På alla tre diagram dominerade svaret 5 

‘’helt och hållet’’. Diagram 1.3, 1.4 och 1.5 visar även att svaret 4 på linjärskalorna hade 

nästhögst svarsfrekvens efter svar 5 bland respondenterna. Utifrån dessa resultat kan vi 

konstatera att nästan alla respondenter var fullt medvetna om de hotellerbjudanden som dem 

tog del av. Grönroos (2015) hävdar att teknikanvändande genom att besöka företagets 

hemsida och mobiltelefoner har gett stora möjligheter för företag att nå potentiella kunder och 

förmedla sina tjänsteerbjudanden. Samtidigt som tekniken har underlättat för kunder att ta del 

av dessa erbjudanden på ett smidigt sätt (Ibid.).  

Baker, et al. (2016) beskriver att internetreklam, sociala medier, hemsidor och andra 

tredjepartskanaler har blivit allt viktigare som kommunikationskanaler där företag och kund 

kan kommunicera. Tabell 1.1 visar oss bokningskällan hos respondenterna. Där kan 

svarsfrekvensen ses vara hög bland först och främst hotellets hemsida och sedan 

tredjepartskanaler bl.a. Hotels.com och Booking. Endast en liten del väljer att boka via telefon 

och mejl (Ibid.). Baker, et al (2016) menar att internet har öppnat upp möjligheter där företag 

kan skräddarsy sina erbjudanden efter målgrupp och andra behov (Ibid.). Tabell 1.3 

sammanfattar användandet av olika kommunikationskanaler, det visade sig att totalt 47 

respondenter, både kvinnor och män använder hotellets hemsida för att få information om 

eventuella erbjudanden (Ibid.). Diagram 1.2 visar tydligt att 65,7 % av respondenterna 

möjligen besöker hotellets hemsida för att få reda på vad som ingår i priset innan bokningen 
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sker. 8,6 % besöker inte hotellets hemsida och 25,7 % har inte i åtanke att besöka hotellets 

hemsida innan bokningen sker (Diagram 1.2).    

8.3 Marknadsföring av tjänsteerbjudande 

Även om många hotell fyller hemsidan med information och marknadsför sina tjänster på 

sociala medier, är det inte alltid möjligt att gästen uppmärksammar det menar Evans, et al. 

(2008). Genom att placera erbjudandet vid rätt tid och på rätt plats behöver inte det alltid 

attrahera målgruppen. Det är lätt för en kund att undgå reklam, eftersom konsumenter stöter 

dagligen på ca 2000 reklambudskap från olika företag, där endast 100 av dessa 

uppmärksammas. Tabell 1.1 visar att bokningen via hotellets hemsida är populärast, totalt 

svarade 67 respondenter på frågan “hur bokade du hotellrummet” (Bilaga 3, fråga 5). 27 av 67 

deltagare bokade hotellrummet via hotellets hemsida (Tabell 1.1). För att ett hotell ska lyckas 

med sitt marknadsföringsbudskap behöver budskapet komma i kontakt med kundens 

sinnesorgan poängterar Evans, et al. (2008). Tabell 1.2 visar hur respondenterna ställde sig till 

olika bokningsanledningar. Kontingenstabellen visar att hotellets erbjudande inte var en 

populär och viktig anledning av vad som lockade respondenterna till att boka. 5 av 37 kvinnor 

och 6 av 26 män bokade hotellet eftersom erbjudandet var lockande (Tabell 1.2). Detta 

innebär att resten av respondenterna som bokade hotellet till följd av andra 

bokningsanledningar undgick hotellets marknadsföringsbudskap.  

8.4 Prissättning av tjänsteerbjudande 

Gilmore & Pine II (2011) menar att många företag sätter fokus på att skapa en minnesvärd 

upplevelse för sina kunder. Genom att ge gästen möjligheten till olika aktiviteter som t.ex. 

vattenaktiviteter, cykling och vandring omvandlar företaget varan till en tjänst och skapar en 

minnesvärd upplevelse. Gilmore & Pine II (2011) poängterar att en kund inte spenderar sina 

pengar på en vara, utan spenderar pengar på den tiden som tillbringas och upplevs på en unik 

plats (Ibid.). Diagram 1.6 visar att det är större sannolikhet för respondenterna att välja samma 

hotell vid nästa vistelse, oavsett pris om de fick utnyttja hotellets tjänster och erbjudanden. 

Detta innebär att om en hotellgäst har fått information om vad som ingår i logipriset och 

därmed utnyttjat tjänsterna, är det större sannolikhet att gästen väljer samma hotell oavsett 

pris (Ibid.). Kotler et al., (2013) klargör att ett företag kan sätta sina priser utifrån en 

mervärdebaserad prissättning genom att skapa tilläggstjänster eller utveckla ett befintligt 

erbjudande. Tabell 1.1 visar att reseanledningarna som var populärast bland respondenterna är 

fritidsresor och weekendresor. Detta innebär att många väljer att bo på hotell med fritids syfte. 

Hotell kan utifrån detta syfte erbjuda gästen ännu mer för pengarna, genom att marknadsföra 
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sina tjänster vid rätt tillfälle. Detta skapar motivation hos kunden om vad som egentligen 

erbjuds, detta påverkar även företagets konkurrensfördelar på marknaden. Genom att 

differentiera sitt värdeerbjudande från konkurrenterna kan företaget attrahera rätt målgrupp 

(Ibid.). Grönroos (2015) hävdar att kunden som aldrig utnyttjat företagets erbjudande inte 

känner till dem i början. När kunden utnyttjar företagets tjänster och erbjudande blir kunden 

därmed medveten om dessa och inser att företaget kan tillfredsställa hens behov. Kunden 

väljer därefter att köpa erbjudandet och återkomma vid ett senare tillfälle (Ibid.).  

9. Metod- och materialdiskussion 

I detta avsnitt i uppsatsen kommer tillvägagångssättet och materialet att diskuteras. 

Uppsatsförfattarna kommer reflektera kring samt behandla aspekterna: pilotstudie, metodval, 

urval, litteratur- och databassökning och analys av metod.  

9.1 Pilotstudie 

Pilotstudien var väldigt användbar för uppsatsförfattarna. Syftet med pilotstudien var att testa 

uppsatsförfattarnas forskningsinstrument (i detta fall en enkätundersökning) mot verkligheten 

och använda sig utav pilotrespondenter, i detta avseende 3 stycken, och därefter korrigera om 

nödvändigt. Enkätfrågor kan ges till en grupp som inte kommer delta i den större studien för 

att se hur frågorna uppfattas, vilka risker för missförstånd som finns eller om ordalydelsen 

passar in (Bryman, 2011). Efter genomförandet av pilotstudien ändrades formuleringen i 

några frågor i enkätundersökningen. En utav pilotrespondenterna uttryckte sitt missnöje och 

sade att hen inte förstod sig på en utav frågorna som var aktuella i enkäten.  

9.2 Metodval 

Metodvalet för denna undersökning var en surveyundersökning i form av 

enkätundersökningar. Skribenterna fick ut en stor mängd ändamålsenlig information. Det var 

70 respondenter som svarade på enkäten varav 1 bortfall där en respondent inte hade bott på 

hotell innan och där av inte svarade på viktiga frågor på enkäten. De som står för bortfallet 

väljer att inte vara med i undersökningen eller bara svara på vissa frågor (Bryman, 2011). Det 

enda negativa kring enkätundersökningen var att respondenterna inte kunde fylla i mer 

alternativ än ett alternativ vid frågorna. Som exempelvis när frågan ”Vad är anledningen med 

din övernattning?” ställdes fanns det 9 alternativ som respondenten kunde välja mellan. Men i 

helhet gick det effektivt och snabbt. Syftet var att få ut mycket mer relevanta och konkreta 

svar. Utöver detta hade uppsatsförfattarna inga problem kring användandet av denna metod 
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likaså inträffade inga plötsliga avvikelser eller överraskningar under uppsatsens gång som 

kunde kopplas till metodvalet.  

9.3 Urval 

Valet att välja bekvämlighetsurvalet berodde på att det passade uppsatsförfattarna bäst. 

Urvalet var lättarbetat och enkäten publicerades ut på sociala medier och delades på grupper 

och sidor där tänkbara respondenter befann sig och fick svara på enkäten frivilligt. 

9.4 Litteratur- och databassökning 

Litteraturgenomgången och sökningen kändes väldigt lättlöpande och obehindrad. Detta 

eftersom uppsatsförfattarna hade redan i förväg relevant litteratur som rör företagsekonomi, i 

avseendet på marknadsföring. Därmed ägnades inte mycket tid än nödvändigt på 

litteraturgenomgången. Databassökningar var inte heller ett problematiskt moment, 

sammanlagt tog denna del upp tre dagar av uppsatsskrivandet. Ibland kunde det kännas lite 

frustrerande att inte hitta rätt vetenskaplig artikel. Efter ca tre dagars läsande kom 

uppsatsförfattarna över sex stycken vetenskapliga artiklar som tycktes relatera och som 

troddes kunna komma med intressanta och spännande perspektiv och vinklar i relation till 

undersökningens syfte och uppsatsämnet.   

9.5 Metod för analys av data 

”Google-formulär” var ett bra och enkelt sätt att skapa enkätundersökningen. 

Uppsatsförfattarna utgick från det data som uppkom i Google applikationen och sedan 

applicerade data i Microsoft Excel. Resultatet sammanställdes i Excel, som i sin tur gav 

upphov till tabell- och diagramskapandet. Detta avsnitt av arbetet var nog den mest 

utmanande delen att sammanställa och utföra. Det tog tid att sammanställa och organisera 

tabeller och diagram på det sätt att läsaren skall förstå resultatet. 

10. Etisk reflektion om studiens genomförande/Forskningsetisk 

uppföljning 

Denna studie har följt de fyra etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Uppsatsförfattarna har inte 

genomfört någon form av intervju, observation eller fokusgrupp utan valt att använda en 

enkätundersökning. Respondenterna blev informerade om studiens syfte i enlighet med 

informationskravet. Bryman (2011) menar att forskare ska enligt informationskravet 

underrätta berörda deltagarna om undersökningens syfte samt att respondenterna ska veta att 
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deras deltagande är frivilligt och att dem kan bestämma sig för att avträda från 

undersökningen. All data och information som författarna samlat in under denna uppsats från 

enkätundersökningen och pilotstudien har behandlats med största konfidentialitet och lagts 

undan vid säkert förvar. En aspekt av konfidentialitet pekar på hantering och lagring av den 

information som undersökningen gett upphov till. Det insamlade data ska förvaras på ett sätt 

så att ingen obehörig kan komma åt den (Ibid.). All resultat har visats upp med uppriktighet 

och klarhet och det insamlade data har skrivits upp med neutralitet. Någon form av 

förvrängning av resultatet har inte tillkommit.  

11. Slutsats 

Resultatet i undersökningen tyder på att hotell ska känna till målgruppen samt vara medvetna 

om när det är som mest optimalt och vart reklambudskapet skall spridas. Detta är väsentligt 

eftersom det framgår i resultatdiskussionen att konsumenter försöker undgå all typ av reklam, 

men reklamerbjudanden och tjänster som kommer i kontakt med kundens sinnesorgan och 

framkallar känslor kan attrahera rätt konsument och få hen att bli en återkommande kund. Det 

är troligt för både kvinnor och män att besöka hotellets hemsida för att ta reda på mer 

information, men en hel del information kan komma att förbises av gästerna. Det som 

marknadsförs på nätet och sociala medier behöver inte alltid locka nya gäster, eftersom dessa 

potentiella gäster kan förbise budskap. Genom muntlig information vid incheckning kan 

gästen därför inte komma ihåg det som sades av receptionspersonalen. Ett hotell bör därför 

komma i närmare kontakt med de potentiella gästerna genom att skicka en välkomstmejl/SMS 

innan ankomst för att förmedla och påminna om vad som erbjuds under vistelsen. För att öka 

intresset hos målgruppen kan hotellen genom extern marknadsföring kommunicera sina 

värdeerbjudande för att bli konkurrenskraftiga. Hotell kan därför förmedla sina tjänster genom 

att förmedla vad som erbjuds på ett mer personligt sätt.  

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan användas för praktisk användning och vidare forskning inom 

marknadsföring för svenska hotell. Kommunikation i marknadsföringen är väldigt viktigt för 

att attrahera rätt kund vid rätt tillfälle. För att en hotellgäst ska kunna välja ett specifikt hotell, 

behöver hotellet kommunicera sina tjänster och erbjudande, detta bidrar till att gästen väljer 

det hotell som tillfredsställer hens behov. Om kommunikationen inte sker på rätt sätt, kan det 

bidra till att tjänsterna som erbjuds inte utnyttjas och budskapet som hotellet vill förmedla inte 

exponeras. Att se över konsumentbeteende i form av den enkätundersökning som tog plats 
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under denna studie, hjälper hotell att förstå vad potentiella gäster föredrar för typ av 

information och hur. Resultaten från denna studie kan generaliseras på en population och ses 

som en grund för en vidare forskning.  

Under denna studie har uppsatsförfattarna noterat att det inte finns någon tidigare forskning på 

ämnet. En vidare forskning kan innebära att hotell i Sverige gör en mer detaljerad 

undersökning genom att ge fler svarsmöjligheter i enkätundersökningen och därmed koppla 

och jämföra förhållande mellan svaren. Genom att undersöka nuvarande och potentiella 

hotellgäster ger det en mer detaljerad information för hotellen. En vidare forskning kan 

innebära att undersöka skillnaden mellan fritidsgäster som bokar via hotellets hemsida och 

affärsgäster som bokar med hjälp av en resebyrå och inte har någon möjlighet eller tid att 

besöka hotellets hemsida för att ta reda på information. En annan viktig punkt är att undersöka 

även om vistelsens längd har någon betydelse för gästens kunskaper och 

informationsbearbetning. Det krävs därför mer forskning inom det ämnet för att höja 

kunskapen om nuvarande och potentiella gäster. Att öka marknadsföringen behöver inte alltid 

gynna hotellet och locka fler gäster, utan handlar om att förstå hur gästerna skall exponeras av 

budskapet.  
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14. Bilagor 

14.1 Bilaga 1 – Sökmatris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14.2 Bilaga 2 – Informationsblad 
 

Informationsblad, undersökning för examensarbete Studien syftar till att belysa det faktum att 

vi, i en kommersiell värdsskapssituation, agerar i en viss värdskapskultur och att 

tillhandahålla en ökad medvetenhet om hur denna ser ut i Sverige. På detta sätt hoppas vi 

kunna bidra med en vidare förståelse kring hur värdskap kan användas som konkurrensmedel.  

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig.  

 

Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 26/5 

2016. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen. Se 

kontaktuppgifter nedan.  

 

Tack för att ni deltar i vår undersökning!  

 

Kontaktinformation  

Beshara Jeries  

Beshara.jeries@hotmail.se 

0707 71 62 81  

 

Ramon Redzepov  

Ramonredzepov@hotmail.com  

0737 46 26 26 

 

Handledare för projektet  

Mats Carlbäck, universitetsadjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan  

mats.carlback@oru.se 019 30 30 00 
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14.3 Bilaga 3 - Enkätfrågor  
 

1) Är du man eller kvinna?  
1. Man 

2. Kvinna 

3. Annat 

 

2) Ålder? 
1. 18-25 år 

2. 25-30 år 

3. 30-45 år 

4. 45-55 år 

5. 55-65 år 

6. 65+  

 

3) Har du tidigare bott på ett hotell i Sverige? 
Om ditt svar är NEJ hoppa till fråga 11 

 Ja 

 Nej 

 

4) Om ja, vad var anledningen med din övernattning? 
1. Fritidsresa 

2. Weekendresa 

3. Affärsresa 

4. Konferensresa 

5. Har inte bott på hotell tidigare 

6. Bröllop 

7. Avkoppling 

8. Shopping 

9. Besök av historiska platser 

 

5) Hur bokade du hotellrummet? 
1. Expedia.se 

2. Booking.com 

3. Hotels.com 

4. Hotellets egen hemsida 

5. Telefon 

6. Mejl 

7. Annat ______________ 

 

6) Varför valde du det hotellet? 
1. Billigt hotell 

2. Ligger centralt 

3. Känt varumärke 

4. Hade bra paketerbjudande 

5. Annat _______________ 

 

7) Var du i förväg (när du bokade) medveten om vad som ingick i priset vid din senaste 

övernattning? 



 
 

Inte alls  1 2 3 4 5 Helt och 

hållet 

 

8) Var du vid incheckningen medveten om vad som ingick i priset? 
Inte alls 1 2 3 4 5 Helt och 

hållet 

 

9) Var du efter utcheckningen medveten om vad som ingick i priset? 
Inte alls 1 2 3 4 5 Helt och 

hållet 

 

 

10) Hotell burkar ha en hel del information på hemsidan om vad som ingår i priset, är 

det möjligt att du besöker hotellets egen hemsida för att ta reda på vad som är 

inkluderat i ditt pris innan du bokar? (tänk på att det fortfarande gäller hotell i 

Sverige).   

 

1. Ja 

2. Nej 

3. Brukar inte tänka på det 

 

11) Vilka av hotellets kommunikationskanaler är det mest troligt att du tittar/använder 

för att få information om vad hotellet erbjuder? 
1. Hotellets hemsida 

2. Bokningsbekräftelsen 

3. SMS 

4. TV på rummet 

5. Information i hissen 

6. Muntlig information vid incheckning 

7. Högtalarinformation 

8. Facebook 

9. Instagram 

10. Välkomstmejl innan ankomst 

11. Annat ________________ 

 

12) Vilka alternativ föredrar du att bli informerad om de tjänster som hotellen 

erbjuder? 

 

1. Information i hissen 

2. Genom tydliga skyltar i receptionen 

3. Genom att få välkomstmejl/SMS innan ankomst till hotellet 

4. Sociala medier 

5. Muntlig information vid incheckning 

6. Hotellets hemsida 

7. Högtalarinformation  

8. Annat _____________ 

 

13) Om du i förväg har fått information av hotellet om vad som ingår i ditt pris, och 

utnyttjat hotellets tjänster och erbjudande. Hur stor är sannolikheten att du väljer 

samma hotell nästa gång du bokar oavsett pris? 



 
 

 

Inte sannolikt    Stor sannolikhet 

 

1 2 3 4 5   

 


