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Sammanfattning 

Alla gäster på ett hotell har en personlig relation till musik, vilket inte alltid behöver vara i en 

positiv bemärkelse. Mossberg (2003) berättar att vissa upplevelserum förstärker 

känslostämningar och gör att vi blir glada eller upprymda, genom vissa blir vi ledsna eller 

deprimerade. Till år 2020 planerar Stockholm att utvidga utbudet med 2 500 nya hotellrum, 

vilket motsvarar en kapacitetsökning på 10–15 procent (Fastighetsvärlden, 2017). Gästen har 

idag höga krav på upplevelsen vid ett hotellbesök, detta sätter press på hotellen men ökar 

också möjligheten till att bli mer konkurrenskraftiga. Hotellen behöver därför lägga ner 

resurser på att skapa en attraktiv hotellmiljö utifrån vad gästen vill ha. Därför finner vi att det 

finns incitament till att undersöka hur musik kan påverka hotellgästen i hotellobbyn.    

 

Syftet är att undersöka hur musik påverkar gästens upplevelse i hotellobbyn. Detta för att öka 

medvetandet hos hotell samt ska kunna skapa strategier kring musik i hotellobbyn för att 

förstärka gästens upplevelser. 

 

Genom enkätundersökning vilken utfördes på ett hotell tillhörande en välkänd hotellkedja 

samlades resultatet in vilket har jämförts och diskuterats med vetenskapliga artiklar inom 

branschen såväl som andra branscher. Det mest utmärkande resultatet från undersökningen 

visar att gäster efterfrågar instrumental bakgrundsmusik och att känna sig avslappnad i en 

hotellobby. Merparten av respondenterna upplever att hotell är bra eller mycket bra på att 

ljudsätta sin hotellobby. Majoriteten av respondenterna anser att musik har stor påverkan på 

upplevelsen i hotellobbyn. Resultatet visar även att det finns en medvetenhet hos gästen 

kopplat till rätt sorts musik i kombination med hotellets interiör, koncept och varumärke.  

Nyckelord: Hotellobby, musik, sinnen, atmosför, servicescapes 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mats Carlbäck som har visat starkt intresse för 

vårt valda ämne. Kurskamrater och opponentgrupp har gett oss värdefull feedback som fört 

arbetet framåt. Ävent tack till Henrik Scander och Åsa Öström som har öppnat en dörr in till 

den kvantitativa världen.  

 

Introduktion 

Tänk dig att du går in på ett hotell du tidigare bokat. Några steg in i lobbyn känner du en 

atmosfär som är speciell. Känslan är svår att förklara och du vill stanna till för att förstå vad 

det är som har fångat din uppmärksamhet. Till slut inser du att det är musiken. Melodi, rytm 

och tempo har bildat en symbios tillsammans med interiören. Hotellet har lyckats fånga din 

uppmärksamhet. 

 

Alla gäster på ett hotell har en personlig relation till musik, vilket inte alltid behöver vara i en 

positiv bemärkelse. Mossberg (2003) berättar att vissa upplevelserum förstärker 

känslostämningar och gör att vi blir glada eller upprymda, genom andra blir vi ledsna eller 

deprimerade. Gäster idag söker efter nytänkande och spännande upplevelser utöver de 

materiella delarna (Andersson & Carlbäck, 2009). Gäster vilka är nöjda med sin upplevelse 

tenderar att återkomma och rekommendera hotellet till familj och vänner (Andersson & 
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Carlbäck, 2009). Lin (2009) skriver att gäster idag söker efter upplevelser som innehåller mer 

än de materiella delarna och dessa upplevelser kan förstärkas genom servicescapes. 

Servicescape innefattar enligt Lin (2009) faktorerna färg, doft, temperatur och som vi i denna 

uppsats fokuserar på ljud. 

 

Till år 2020 planerar Stockholm att utvidga utbudet med 2 500 nya hotellrum, vilket 

motsvarar en kapacitetsökning på 10-15 procent (Fastighetsvärlden, 2017). Gästen har idag 

högre krav på en upplevelse vid ett hotellbesök, detta sätter press på hotellen men ökar också 

möjligheten till att bli mer konkurrenskraftiga. Hotellen behöver därför lägga ner resurser på 

att skapa en attraktiv hotellmiljö utifrån vad gästen vill ha. Därför finner vi att det finns 

incitament till att undersöka hur musik kan påverka hotellgästen i hotellobbyn.    

 

Teoretisk bakgrund 

Musik är skapad av människan och har en emotionell effekt då den är ett sätt att stimulera 

och uttrycka känslor (Shivadurga & Vivek, 2013). Enligt Shivadurga et al. (2013) kan musik 

ändra människors sinnesstämning och humör, vilket är en viktig del i många kulturer. Detta 

kapitel redogör för tidigare forskning, modeller samt utlåtanden kopplat till hur människan 

och gästen påverkas av musik. För att förtydliga och åskådliggöra musikens påverkan i 

hotellobbyn har vi använt oss av modellen samt begreppet servicecapes. Vilket är en miljö 

som skapas för ett servicemöte, vilket bidar till att påverka gästens upplevelse och kan därav 

appliceras på hotell. 

Servicescapes 

Enligt Countryman och Jang (2006) har hotell flera faciliteter där servicescapes kan 

appliceras, hotellobbyn är ett av de viktigaste eftersom att den påverkar gästens första intryck 

av hotellet och hur resterande besök kommer upplevas. Det är enklare att leva upp till gästens 

förväntningar utifrån ett positivt första intryck (Countryman & Jang, 2006). Countryman och 

Jang (2006) påstår att det är viktigt för hotell att vara medvetna om hur servicescapes kan 

påverka gästerna för att de ska kunna skapa och utveckla attraktiva miljöer som kan komma 

att stärka hotellets koncept. Utöver hotellobbyn är restaurang, korridor och hotellrum 

ytterligare exempel på miljöer där servicescapes kan skapas. Författarna ovan har i en 

undersökning kommit fram till att faktorer som färg, ljus och stil har stor påverkan på 
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atmosfären i lobbyn, vilket gör det viktigt för hotell att lägga fokus på alla dessa delar för att 

skapa en helhet.  

Norberg och Svahn (2008) hävdar att det finns en problematik med att använda sig av 

modellen. Den tidigare forskningen har främst undersökt hur den fysiska miljön påverkar 

arbetsmiljön. De studierna som är gjorda utifrån ett kundperspektiv är främst kopplat till 

väntetiders påverkan på kundtillfredsställelse samt om köer (Norberg & Svahn, 2008). Det är 

av stor vikt för tjänsteföretag som hotell att upplevelser de säljer uppfattas positivt av 

gästerna. På grund av att tjänsten är immateriell och inte går att lagra kan det vara svårt för 

kunden att utvärdera en upplevelse i jämförelse med en fysisk produkt. Produkter har 

fördelen att den kan hålla en kontinuerlig kvalité medan tjänster upplevs olika beroende på 

situation och vem gästen är. Det bidrar till att det är svårare att erbjuda en tjänst som 

motsvarar gästens förväntningar istället för en produkt. Då gästen kommer att befinna sig i 

den fysiska miljön när tjänsten ’’konsumeras’’ kommer även miljön att påverka hur den 

kommer att uppfattas. Problematik med servicescape är enligt Bitner (1992) att gäster 

antingen upplever miljön positivt eller negativt eftersom att de reagerar känslomässigt. Därför 

finns en problematik och svårighet med att tillfredsställa alla gäster.  

Tre definitioner av servicescapes 

Den ursprungliga definition av servicescapes kommer från Bitner (1992) som delar in 

servicescapes i tre delar. Det är Bitners definition som vi utgår ifrån i detta arbete och som 

ligger till grund för de andra definitionerna. De tre delarna i servicescape är  1. Omgivningen 

som består av musik, temperatur och doft. 2. Rummet och dess funktionalitet vilket innefattar 

design och utrustning. 3. Tecken, symboler och föremål vilka används för att skapa 

kommunikation kring hotellets varumärke. Dessa faktorer kommer att bidra till hur gästen 

upplever kvaliteten och hur länge de väljer att stanna i en viss miljö. 

Den fysiska miljön är gästens första möte med hotellet och kommer att påverka gästens 

upplevelse innan personalen hinner ta kontakt. Servicescapes är den fysiska miljön som 

gästen upplever vilken innefattar faktorer som ljud, färg, doft och design (Lin, 2009). För att 

skapa servicescapes är det fördelaktigt för hotell att se till målgruppens identitet och 

sysselsättning (Lin, 2009). Lin (2009) redogör kring att hotell bör förstå vikten av 

servicescapes och hur det bidrar till att skapa upplevelser som är värda att minnas. Gästen 

söker idag efter en upplevelse som innefattar mer än materiella delar. Servicescapes påverkar 
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människans kognitiva, emotionella och fysiologiska upplevelse samt påverkar köpbeteendet 

(Lin, 2009).  

Servicescapes innefattar enligt Durna, Dedeoglu och Balikcioglu (2015) design, inredning, 

service och atmosfär. Författarna ovan har undersökt om det finns något samband mellan 

faktorerna i servicescapes, varumärke och beteende. Resultatet påvisar att ett genomtänkt 

servicescape är stärkande för varumärket vilket i sin tur bidrar till en ökning av word-of-

mouth och återkommande gäster. Genom en specifik atmosfär kan hotellet påverka gästens 

upplevelse och humör samt utforma ett unikt koncept och blir därmed konkurrenskraftiga 

(Durna, et al 2015).  

 

Sinnen och rummet 

De fem sinnena hörsel, syn, doft, smak och känsel har påverkan på människans upplevelser 

(Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström, 2014). Alla fem sinnena utom smak är de 

sinnesorgan vars receptorer tar in signaler från rummet och förmedlas till hjärnan. Därefter 

vägs människans förväntningar, kunskap och tidigare erfarenheter in och påverkar hur vi 

upplever ett rum. Enligt Gustafsson et al. (2014) samlas information in via våra sinnen från 

omvärlden och påverkas av kulturella, sociala och ekonomiska faktorer. Våra sinnen påverkar 

hur vi upplever ett rum och kan uppfattas olika. Genom hörseln upplevs rummet olika 

beroende på ljud och ljudvolym (Gustafsson et al, 2014). 

Enligt Axelsson (2005) kan musik både uttrycka och väcka känslor. Hon betonar att det är 

viktigt att skilja på dessa. Lyssnarens uppfattning av uttrycket kan vara “detta är sorgsen 

musik” medan lyssnarens reaktion kan vara “musiken gör mig sorgsen”. Axelsson (2005) 

förklarar även att man inte nödvändigtvis behöver bli glad av glad musik och ledsen av 

sorgsen musik. 

Rummet är enligt Gustafsson et al. (2014) den plats där en tjänst eller vara utförs respektive 

säljs. Rummet innehåller delar som möbler, golv, väggar och tak och består av färger, design, 

doft och ljud. Kotler (1973) redogör kring hur atmosfären kan påverka och hur den kan 

användas för att skapa en effekt hos kunden. Kotler (1973) hävdar att atmosfären är en del av 

produkten och har stor påverkan på om kunden genomför ett köp eller ej. Det finns enligt 

Kotler (1973) kunder som till lika stor del väljer affär beroende på deras atmosfär som 

produkterna de säljer. Mer specifikt handlar det om att beröra på ett emotionellt plan som 
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sedan kan leda till ett köp, då kunden idag påverkas av mer än endast produkten de köper. 

Han skriver även att företag använder atmosfären som en del i marknadsföringen och som ett 

tyst språk i deras kommunikation till kunden.  

Enligt Petruzzelis, Chebat och Palumbo (2017) bidrar musik till att skapa en koppling mellan 

konsumtion, miljö och identitet samt att den påverkar uppfattning, attityd och beteende. De 

har undersökt hur känd och okänd musik påverkar köpbeteendet hos kunder. Då människan 

har enklare att bearbeta kända än okända stimuli, leder det till att musik som människan har 

minnen kopplade till blir mer attraktiv. Petruzzelis et al. (2017) påstår att konsumenter 

omedvetet väljer musik de känner igen framför okänd, även om de själva tror att de inte gör 

det. Den kända musiken bidrar till att skapa positiva känslor hos konsumenten och att 

affärens image stämmer överens med konsumentens egenskaper. Musik kan även ha en 

negativ effekt beroende på vilka minnen konsumenten har kopplade till den. Enligt deras 

undersökning behöver känd musik inte bara vara en fördel, utan kan bidra till att 

konsumenten blir distraherad och få svårare att fatta beslut (Petruzzelis et al, 2017). 

Undersökningen visar på att okänd musik har en bättre effekt på att få konsumenten att 

slutföra köpet. 

Musik och rummet 

Enligt Magnini och Parker (2008) kan hotellägare använda musik för att skapa positiva 

upplevelser för gästen. De hävdar att hotellägare vet att musik bör spelas på hotellet men inte 

vilken påverkan den har på gästen. De har undersökt vilka psykologiska effekter musiken kan 

bidra till att skapa hos gästen och kommit fram till att musik kan bidra till hur lång tid gästen 

väljer att tillbringa i en viss miljö. En studie av Milliman (citerad av Magnini & Parker, 2008) 

genomförd på en restaurang påvisar att bakgrundsmusik i lågt tempo bidrar till att gästen 

stannar längre i jämförelse med när snabbare, högre eller ingen bakgrundsmusik spelas, vilket 

bidrar till att gästen stannar under en kortare tid. Även Samuelsson (2016) hävdar att musik i 

lågt tempo skapar en avslappnande miljö, vilket kan bidra till att gästen stannar under en 

längre period. Tempot i musiken, även kallat bpm (beats per minute) har också en betydande 

roll för känslostämningar (Samuelsson, 2016). 100 bpm anses som ett av de “säkraste” 

tempovärdena och kan vara användbart om man vill kommunicera trygghet eller säkerhet 

(Samuelsson, 2016). 

Musik har genom tidigare studier visat sig påverka hur mycket tid och pengar som kunder 

spenderar i butik, och utifrån detta anses musik även ha påverkan på gäster och deras vistelse 
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på hotell (Suh, Moon, Han & Ham, 2015). Även Andersson, Kristensson, Wästlund och 

Gustafsson (2012) visar att bakgrundsmusik har en betydande roll i köpprocessen och att det 

är kopplat till ett ökat köpbeteende genom en studie i en hemelektronikbutik. Studien påvisar 

även att det är skillnader mellan män och kvinnor. Män uppskattar starkare volym och ett 

högre tempo, medan kvinnor önskar lägre volym och tempo alternativt ingen musik alls. De 

rekommenderar även att butiksägare använder musik riktad mot butikens kundsegment. 

Det är inte endast i servicebranschen som musiken är av stor betydelse, detta visar Lyendo 

(2016) på i sin undersökning där han undersökt vilken effekt musik och ljud har på patienter 

och personal på sjukhus. Traditionellt sett har musik varit en oönskad del i sjukhusmiljöer då 

den ansetts bidra till stress och varit opassande. Enligt forskning kan sjukhus genom musiken 

skapa miljöer som minskar stress och oro och istället får patienterna att känna lugn, trygghet 

och säkerhet. Detta är enligt Lyendo (2016) positivt då sjukhus för många är stress, 

orosframkallade och kan skapa en traumatisk upplevelse. Beroende på vilken musik och 

volym sjukhuset spelar kan de bidra till att framkalla både positiva och negativa känslor. 

Därför är det viktig att musik och ljud är anpassad till sjukhusets miljö. Musiken kan bidra till 

att skapa en positiv effekt hos patientens känslor samt snabbare återhämtning. Resultatet i 

undersökningen påvisar att det finns musik och ljud som bidrar till att minska stress hos 

patienter, speciellt naturliga ljud som vind, vågor och fågelsång. De ljuden ger positiv effekt 

på både patienter och personal (Lyendo, 2016). 

Det mest avgörande för hur gästerna kommer att uppleva rummet på grund av musik enligt 

Kryter (Citerad av Suh et al, 2015) är att hitta rätt sorts musik och en lagom ljudnivå för att 

skapa en tillfredsställande miljö. Både avsaknad av musik och hög volym kan bidra till ökad 

spänning och försämrad koncentrationsförmåga hos både personal och gäster. Även ljud som 

är plötsliga och oplanerade kan bidra till en negativ påverkan (Suh et al, 2015). Gustafsson et 

al. (2014) hävdar att man även kan använda musik för att dölja oönskade ljud. 

Lobbymusik – betydelse för hotellbranschen 

Forskning visar hur betydelsefullt det är att skapa och upprätthålla en karaktäristisk atmosfär 

inom hotellbranschen (Ryu & Han, 2011). J-P Wall arbetar som kompositör och har ljudsatt 

Scandickedjands hotell. Han menar på att om hotellet vet vad de vill uppnå med sin musik 

utifrån image, gästupplevelse och försäljning kan de spela vilken sorts musik de vill så länge 

de har kommunicerat ut detta till sina gäster (J-P. Wall, personlig kommunikation, 23 april 

2019). Detta kan kommuniceras genom rummets inredning och stil. Vid ljudsättningen av ett 
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hotell tar J-P Wall reda på vilken målgrupp hotellet har, hur rummet ser ut och vad man vill 

förmedla via musiken (J-P. Wall, personlig kommunikation, 23 april 2019). J-P. Wall 

(personlig kommunikation, 23 april 2019) menar även att musiken ska vara i samklang med 

inredningen och gästen samt att musiken ska väcka förväntan och skapa en känsla. Han 

antyder att verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen ofta använder sig av musik 

som personalen själva anser passa, exempelvis “caféer som spelar Norah Jones”. Ett annat 

exempel är att bartendern även kan få ansvaret att välja musik och agera DJ under kvällen, 

något som han tycker är problematiskt. Arslan (2004) menar på att nyckelfaktorn vid val av 

lämplig musik är att välja musik som är riktad till målgruppen och hotellets varumärke. 

Kotler (1973) anser att det är lättare att skapa en tilltalande atmosfär när det finns en tydlig 

målgrupp som företaget vill nå ut till. Affärer som har en bred målgrupp har enligt Kotler 

(1973) två val där de antingen kan skapa en neutral eller varierande atmosfärer i olika delar 

av affären. 

Atmosfären har blivit en alltmer viktig faktor för gästnöjdheten och kan även kopplas till 

ökade intäkter och marknadsandelar (Ryu & Han, 2011). Denna bakgrund belyser att det 

finns en problematik hos operatörer inom hotellbranschen i att ljudsätta sin lobbymiljö. Detta 

skapar även incitament hos hotellen till att börja utveckla ljudsättningen i deras hotellobby. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur musik påverkar gästens upplevelse i hotellobbyn. Avsikten är att 

öka medvetenheten hos hotell samt att de ska kunna skapa strategier för lobbymusik för att 

förstärka gästens upplevelse. 

  

● Vilken roll har musik i lobbyn för gästens upplevelse av hotellet? 

● I vilken utsträckning upplever gästen att musik kan förstärka hotellupplevelsen? 

● Vad vill gästen lyssna till och känna i en hotellobby? 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Atmosfären är en viktig faktor att ta hänsyn till när hotell skapar sitt varumärke (Demoulin, 

2010). Idag finns det hotell som anlitar ljuddesigners vilka arbetar med att skapa musik som 

tillsammans med hotellets stil, ljussättning och doft bidrar till att stärka upplevelsen av 

rummet och hotellets koncept (Demoulin, 2010). Ljudsättning kan användas som en 

konkurrensfördel då gäster idag söker upplevelser som är utöver de materiella delarna (Lin, 
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2009). Magnin och Parker (2008) påstår att hotellägare kan använda musik för att skapa 

positiva upplevelser hos gäster och påverka hur länge de stannar i en viss miljö, i detta fall 

hotellobbyn. Därför anser vi att det är ett ämne som går att koppla till värdskap. 

Enligt Gustafsson et al. (2014) kommer våra sinnen att vara avgörande i hur vi upplever ett 

rum och dess atmosfär, vilket kan skapa förutsättningar för en unik upplevelse. En upplevelse 

kan vara att uppleva något som bara går att hitta i det specifika rummet eller att vilja stanna i 

ett rum som motsvarar gästens önskade sinnesstämning. På grund av den stora konkurrensen 

bland hotellen är det fördelaktigt för hotell att skapa tilltalande atmosfärer för gästen. 

 

Metod och material 

Metodval 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod som baseras på en enkätundersökning för att få 

fram mätbar data. Syftet med uppsatsen är att använda en tvärsnittsansats för att undersöka 

hur många av respondenterna som påverkas av samma faktorer under ett specifikt tillfälle i 

samma miljö (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 

Enkät 

Enkäten bestod av ett frågeformulär där syftet var att ta reda på respondenternas uppfattning 

om musiken i hotellobbyn generellt, med undantag av en fråga. En viktig del vid 

enkätundersökning är att frågorna är lätta att förstå eftersom respondenterna läser frågorna 

själva (Bryman, 2011). Av den anledningen bestod enkäten till största delen av frågor som 

var slutna. Enligt Bryman (2011) bidrar det till att förenkla respondenternas svar så att de inte 

ska tröttna och därmed riskera att inte vilja svara på enkäten. Patel och Davidsson (2011) 

rekommenderar att inleda och avsluta enkäten med neutrala frågor som var kopplade till 

studiens bakgrund, där respondenterna i detta fall fått svara på frågor om kön och ålder. 

Mellan inledningen och avslutningen i enkäten fokuserarade vi på frågeställningen och syftet 

med arbetet. De första två frågorna handlade om de demografiska variablerna som 

respondenternas kön och ålder (se bilaga 1). Från fråga tre till nio användes ordinalskala med 

flervalsalternativ där respondenterna fick välja vilket alternativ som de anser stämmer bäst 

(Christensen et al. 2010). Utöver de flervalsalternativ som fanns kunde respondenterna skriva 

fritt utifall att de angivna alternativen inte stämde överens med gästens svar. För att 
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komplettera tidigare frågor avslutades enkäten med en öppen fråga där respondenterna fick 

skriva ytterligare synpunkter kopplade till undersökningen. Enligt Trost och Hultåker (2016) 

kan det leda till intressanta svar som är användbara vid analys av resultatet. 

Eliasson (2013) belyser vikten av reliabilitet och validitet vid undersökningar för att öka 

trovärdigheten. För att öka reliabiliteten var undersökningen väl planerad och materialet 

noggrant insamlat och kodat, så att den skulle kunna genomföras igen. Validitet handlar om 

att undersökningen mäter uppsatsens syfte och att metoden som använts genomförs för att få 

ett trovärdigt resultat (Eliasson, 2013). Trost och Hultåker (2016) menar att syftet tyvärr ofta 

är oklart formulerat i enkätundersökningar och att man istället börjar med att konstruera sitt 

mätinstrument innan man har klargjort studiens syfte. Med beaktande av detta utformandes 

enkäten att syftet hade fastställts. 

 

Material 

Litteraturstudien bygger på vetenskapliga artiklar som hämtats fram via manuell sökning och 

tillgängliga databaser, främst från Leisure tourism hos Örebro Universitet. Databaserna är 

starkt kopplade till ämnesrelevansen och har utgjort grunden till bakgrunden och 

diskussionen. För att styrka den teoretiska bakgrunden genomfördes en intervju via Skype 

med kompositören och ljuddesignern J-P Wall som arbetar med att ljudsätta hotell- och 

restaurangmiljöer. Anledningen var att vi efterfrågade ett perspektiv från en yrkesverksam 

person vars profession är att ljudsätta hotell- och restaurangmiljöer.  

Inklussionskriterier 

·         Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade 

·         Publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

·         Artiklarna ska vara tillgängliga i fulltext 

Exklusionskriterier 

·         Artiklar som inte är skrivna på engelska eller svenska 

Pilotstudie 

I ett kvantitativt tillvägagångssätt som denna studies metod baseras på är det viktigt att 

förbereda enkätfrågorna väl och att de ska täcka alla aspekter av frågeställningen (Patel & 

Davidson, 2011). Detta säkerställdes via en pilotstudie där fem studenter som ingick i vår 
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opponeringsgrupp besvarade enkäten. Studenterna valdes på grund av att de var väl insatta i 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet var att se om enkäten behöll tydlighet samt 

besvarade syftet och frågeställningarna. Studenterna gavs tillfälle att ge feedback på enkätens 

utformning och dess frågor, något som var värdefullt för arbetet. Ett exempel var att en 

respondent föreslog en inledande text till enkäten samt syftet med uppsatsen. Det var även en 

fråga som formulerades om för att bättre besvara syftet. 

  

Urval 

Enkätundersökningarna genomfördes med hjälp av gäster i lobbyn på ett fyrstjärnigt hotell i 

centrala Stockholm, tillhörande en välkänd hotellkedja. Syftet med uppsatsen är inte att 

besvara eller belysa hur gästen påverkas på just detta hotell, utan generellt. Hotellet valdes 

utifrån dess breda målgrupp, bestående av familjer, avtalskunder och internationella gäster. I 

hotellets lobby finns både soffgrupper och större bord i skrivbordshöjd där gästerna kan 

arbeta. Färgerna i lobbyn är till största del lila, grön och grå med inslag av bronsdetaljer. 

Musiken som spelades då var en blandning av instrumental bakgrundsmusik och akustiska 

versioner av välkända låtar från de senaste tio åren.  

Undersökningen gjordes under två helgdagar. Den första undersökningen genomfördes den 

första maj och tidpunkten som valdes var kl. 14.00 - 17.00. Den andra undersökningen 

genomfördes 18 maj och tiden som valdes var kl. 19.30 - 21.00. Undersökningen utgick från 

en tvärsnittsansats genom att vi valt att utföra undersökningen under en specifik tid och på så 

sätt ringat en målgrupp som vid samma tillfälle medverkade i undersökningen. En 

tvärsnittsansats användes för att kunna dra slutsatser från hela målgruppen då de befinner sig 

i samma miljö under samma tid. På grund av detta kunde vi inte påverka hur många eller 

vilka respondenter som deltog. Hotellet valdes på grund av att en av oss haft tidigare kontakt 

med hotellet. Det fanns inget samarbete med hotellet, vilka därmed inte haft någon påverkan 

på undersökningen. 

I urvalet för denna studie användes bekvämlighetsurval där vi frågade de i hotellobbyn som 

såg ut att kunna svara på vår enkät. De som ansågs inte kunna svara på enkäten var gäster 

som arbetade, pratade i telefon eller på annat annat sätt att de inte var kontaktbara. Detta 

gjordes för att respektera hotellets gäster, eftersom de inte har valt att bli tillfrågade när de 

sitter i en hotellobby. Trost och Hultåker (2016) redogör för bekvämlighetsurval, vilket 
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innebär att man tar kontakt med de personer upplevs villiga att svara på frågorna utan att vara 

till besvär för personen. Detta togs i beaktning när vi utförde studien. 

Genomförande av datainsamling 

Innan undersökningen genomfördes hade vi kontaktat hotellets receptionschef och fått 

godkännande att utföra undersökningen på plats. Enkätundersökningen utfördes i hotellets 

lobby med närvarande gäster. Respondenterna tillfrågades om de ville delta och fick då svara 

på enkäten som delades ut i pappersform till respondenterna samtidigt som vi närvarade. Av 

de tillfrågade var det 52 personer som valde att delta medan sju stycken tackade nej till att 

delta. 

Dataanalys 

Svaren från enkätundersökningarna sammanställdes först i Microsoft Excel för att sedan 

analyseras i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), vilket är ett program för 

statistisk analys. De svar som analyserades har undersökt hur musik påverkar gästens 

upplevelse i hotellobbyn. För att presentera resultatet användes Microsoft Excel till 

framtagande av diagram och korstabeller. Korstabeller används enligt Bryman (2011) för att 

analysera samband mellan två variabler på samma gång. Svaren från enkätundersökningarna 

analyserades och jämfördes sedan med den teoretiska bakgrunden. Enkäterna utformades för 

att kunna analyseras statistiskt. Vi utgick från en nollhypotes i utformningen av enkäten 

vilket innebär att vi inte förväntade oss någon skillnad i respondenternas svar. Nollhypotesen 

kan i detta fall förkastas genom att visa på att det finns statistiska skillnader och att 

respondenterna svara olika (Körner & Wahlgren, 1998). 

 

Chi-två metoden analyserar frekvenser som presenteras i en frekvenstabell (Körner & 

Wahlgren, 1998). En frekvenstabell visar på hur stor förekomst av variabelvärden som finns. 

Frekvenstabellerna jämför alla respondenter som grupp, då det var en ojämn fördelning av de 

demografiska faktorerna kön, ålder och reseanledning. För att analysera resultatet har det 

statistiska programmet SPSS använts. I programmet har vi använt oss av Chi-två test som 

beräknas genom att de observerade frekvenserna reduceras mot de värden som förväntas. 

Dessa tal kvadreras och sedan divideras alla för sig själva med de förväntade värdet. De 

summor som finns kvar slås samman och på så sätt får man ut ett chi-två värde. I denna 

uppsats presenteras resultatet i ord för att öka förståelsen för de som inte är insatta i statistik. 
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Då vi tagit hänsyn till att det kan finnas ett konfidensintervall på 5% kan man se att det till 

95% finns en skillnad, vilket ökar tillförlitligheten. Vid hypotesprövningar utgår man från 

begreppet signifikans som betyder tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 1998). 

Signifikansprövning visar på om den ena hypotesen kan förkasta den andra. Signifikansnivå 

handlar om att slumpen kan påverka resultatet. Vid hypotesprövningen bestäms ett p-värde, 

är detta p-värde lägre än signifikansnivån så kan nollhypotesen förkastas. Vid låga p-värden 

är sannolikheten liten och att nollhypotesen stämmer, är p-värdena däremot höga är 

sannolikheten stor och nollhypotesen stämmer inte (Körner & Wahlgren, 1998). 

 

Etiska beaktanden 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till informationkravet och 

samtyckeskravet vid en undersökning. Informationskravet innebär att respondenterna ska få 

information om studiens syfte och vilka moment som ingår. Samtyckeskravet innefattar att 

deltagarna ska ha vetskap om att deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta 

när de vill (Bryman, 2011). Denna information fick respondenterna både muntligt och 

skriftligt via ett informationsblad där de informerades om att deras deltagande var frivilligt 

och att de kunde avbryta sitt deltagande fram till den 10/6 2019 (se bilaga 1). Respondenterna 

bör även känna till sin integritet och deras rätt att välja att inte svara på frågor som anses vara 

för privata (Bryman, 2011). Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till nyttjandekravet som 

enligt Bryman (2011) betyder att de svar som samlas in endast får användas till uppsatsens 

undersökning, vilket även detta framkom på informationsbladet. 

Genom att följa Örebro universitets checklista för examensarbete där insamling av 

personuppgifter kan förekomma har vi tagit hänsyn till GDPR - lagen, för att behandla 

känsliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vid utformning av enkäten bestämdes det att inga 

personuppgifter skulle samlas in, utan endast demografisk data. Detta bidrog till att gästerna 

fick delta anonymt och att inga personuppgifter behövde behandlas, kodas eller förvaras. De 

uppgifter som samlades in var demografiska faktorer kön och ålder (se bilaga 1). På grund av 

detta har ett formulär för studentarbeten skickats in till Örebro Universitet vilket registreras 

hos universitetets dataskyddsombud. 
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen som genomfördes vid två tillfällen. 

Först presenteras de demografiska faktorerna följt av respondenternas uppfattning av känsla 

och musikgenre i hotellobbyn. Sedan presenteras gästernas upplevelse av om musik 

förstärker hotellupplevelsen. Resultatdelen avslutas med upplevda problem i hotellobbyn 

kopplat till musik. 

Demografiska faktorer 

Antalet respondenter i undersökningen var 52, 29 män och 23 kvinnor (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Könsfördelning 

Kön Frekvens Procent %  
Man 29 56 

Kvinna 23 44 

Total 52 100 

 

 

27 personer var mellan 25-34 år och nio personer var mellan 15-24 år, och nio personer var 

mellan 35-44 år. Resterande 7 personer var 35 år eller äldre (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Ålder 

Ålder Frekvens Procent % 

 15-24 9 17 

25-34 27 52 

35-44 9 17 

45-54 3 6 

55-64 2 4 

65- 2 4 

Total 52 100 
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25 personer svarade att de bor på hotell upp till fem tillfällen per år. 14 personer svarade att 

de bor på hotell mellan 5 till 10 tillfällen per år. Resterande 13 respondenter besöker hotell 

mer är 10 gånger per år (se tabell 3).  

 

 

Tabell 3. Antal hotellbesök per år 

Tillfällen Frekvens Procent %  
Upp till 5 ggr 25 48 

5 till 10 ggr 14 27 

10-15 ggr  6 12 

15 ggr eller mer 7 14 

Total 52 100 

 

 

Den huvudsakliga anledningen till att respondenterna bodde över på hotell var fritidsresa, 26 

respondenter. 15 personer var affärsresenärer och 11 kunde inte definiera sin reseanledning 

som affärs- eller fritidsresa (se tabell 4).   

 

Tabell 4. Reseanledning 

Anledning Frekvens Procent % 

 Affärsresa 15 29 

  Fritidsresa 26 50 

  Övrigt 11 21 

  Total 52 100 

 

Respondenternas uppfattning av känsla och musikgenre i 

hotellobbyn 

Merparten av respondenterna svarade att de vill känna sig avslappnade i en hotellobby. Fyra 

personer svarade att de vill känna sig fokuserade och 3 personer vill kunna vara högljudda 

med sitt sällskap utan att störa (se tabell 5).  
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Tabell 5. Känsla respondenten främst vill känna i en hotellobby 

  Svarsantal Procent % 

Avslappnad 36 69 

Fokuserad 4 8 

Glad 9 17 

Högljudd 3 6 

Total 52 100 

 

 

En majoritet av respondenterna föredrar instrumental bakgrundsmusik (28 personer). 7 

personer vill lyssna till jazzmusik, 6 personer vill lyssna till nutida pop, 4 personer vill lyssna 

till klassisk musik och endast 2 stycken vill lyssna till rock. 5 personer vill lyssna till annan 

musik. Svaren som anges som “annan” definieras som “loungemusik” samt “musik som gör 

mig lugn”. Vi ser en stor skillnad mellan instrumental bakgrundsmusik och de övriga 

musikgenrer (se tabell 6). 

  

Tabell 6. Musikgenre  

  Svarsantal Procent % 

Instrumental 

bakgrundsmusik 

28 54 

Klassisk musik 4 8 

Jazzmusik 7 14 

Nutida popmusik 6 12 

Rock 2 4 

Annan musik 5 10 

Total 52 100 

 

 Genom korsstabellen nedan visas samband mellan känsla gästerna vill känna och vilken 

musikgenre de vill lyssna till. Merparten av respondenterna vill känna sig avslappnade (22 

personer) och föredrar att lyssna till instrumental bakgrundsmusik. Sambandet mellan att 
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känna sig avslappnad och lyssna till jazzmusik och annan musik är lika stort, (5 svar vardera), 

(se tabell 7).  

 

Tabell 7. Känsla*Musikgenre, Korstabell, frekvensfördelning 

  Musikgenre Total 

Instrumental 

bakgrundsmusik 
Klassisk 

musik 
Jazzmusik Nutida 

popmusik 
Rock Annan 

musik 

Känsla Avslappnad 22 0 5 3 1 5 36 

Fokuserad 2 1 0 0 1 0 4 

Glad 3 3 1 2 0 0 9 

Högljudd 1 0 1 1 0 0 3 

Total 28 4 7 6 2 5 52 

P-värde =0,45 

Gästens upplevelse kring musik som förstärker hotellupplevelsen 

20 respondenter upplever att musik i lobbyn påverkar hotellupplevelsen. 10 personer svarade 

att musik påverkar mycket och 13 personer att det påverkar till viss del (se tabell 8).  

 

Tabell 8. Påverkan hos gästen 

  Svarsantal Procent % 

Påverkar väldigt mycket 20 39 

Påverkar mycket 10 19 

Påverkar till viss del 13 25 

Påverkar lite 8 15 

Påverkar inget alls 1 2 

Total 52 100 

 

 

En majoritet av respondenterna tycker att hotell generellt sett är bra eller mycket bra på att 

ljudsätta sin hotellobby. 14 respondenter upplever att hotell till viss del är bra på att ljudsätta 

hotellobbyn och 8 respondenter att hotell inte är tillräckligt bra (se tabell 9).  
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Tabell 9. Ljudsättning av hotellobby 

  Observerat Procent % 

Mycket bra 12 23 

Bra 18 35 

Till viss del 14 27 

Inte tillräckligt 8 15 

Total 52 100 

 

Genom korsstabellen nedan visas att respondenterna vilka anser att musik påverkar väldigt 

mycket även tycker att hotell generellt sett är bra på att ljudsätta sin hotellobby. Endast två 

respondenter som anser att musiken påverkar väldigt mycket, tycker att hotellen till en viss 

del är bra på att ljudsätta sin hotellobby och tre personer anser att de inte är tillräckligt bra (se 

tabell 10). 

 

Tabell 10. Utsträckning*Ljudsättning, korstabell, frekvensfördelning 

  Utsträckning Total 

Påverkar 

väldigt 

mycket  

Påverkar 

mycket 

Påverkar till 

viss del 

Påverkar 

lite 

Påverkar 

inget alls 

Ljudsättning Mycket bra 7 0 3 1 1 12 

Bra 8 2 3 5 0 18 

Till viss 

del 
2 6 4 2 0 14 

Inte 

tillräckligt 
3 2 3 0 0 8 

Total 20 10 13 8 1 52 

 P-värde =0,102 

Gästernas upplevda problem i hotellobbyn 

16 respondenter upplever att det största problemet är att musiken inte passar hotellets 

interiör/känsla/varumärke. 12 respondeter svarade att det största problemet är att musiken är 

för hög. Denna fråga gav totalt 3 bortfall, då de ansåg att hotellen inte hade något problem 

med att ljudsätta lobbyn (se tabell 11). 
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Tabell 11. Problem i hotellobbyn kopplat till musik 

  Svarsantal            Procent % 

Musiken är för hög 12 23 

Musiken är för låg 10 19 

Musiken passar inte hotellets 

interiör/känsla/varumärke 

16 31 

Att det inte finns musik 11 21 

Total 49  (Bortfall 3 pers) 94 (Bortfall 6%) 

 

Diskussion av resultatet 

I detta avsnitt diskuterar och problematiserar vi resultatet som sedan leder oss fram till en 

slutsats. 

Serviceescapes 

Resultatet visar att 20 respondenter anser att musiken påverkar deras upplevelser i lobbyn 

väldigt mycket, endast 1 respondent anser att den inte ger någon påverkan alls. Detta visar på 

att musik har stor betydelse för gästens upplevelse av hotellobbyn. 13 respondenter har svarat 

att musiken endast påverkar till viss del, vilket kan betyda att gästerna inte lägger något fokus 

på musiken eller att det finns ett svagt intresse för musik hos gästen. Countryman och Jang 

(2006) skriver att servicescapes i hotellobbyn är viktigt då det är gästernas första möte med 

hotellet och även avgörande för resten av vistelsen.  

Detta styrks av Magnini och Parker (2008), vilka menar att hotellägare genom musik kan 

skapa positiva upplevelser för gästerna, vilket gör musiken till en viktig del i att skapa ett 

servicescape. Enligt Balikcioglu et al. (2015) kan musiken förändra gästens sinnesstämning 

och skapa en minnesvärd vistelse. Förutom att bidra till att påverka gästens upplevelse kan 

musik enligt Balikcioglu et al. (2015) öka konkurrenskraften och enligt Lin (2009) även öka 

köpbeteendet.  

Bitner (1992) har tagit fram en modell där de visar att faktorer som musik, doft och 

temperatur spelar in på gästens upplevelse. Dessa kommer även att påverka hur gästen 
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upplever det servicescape gästen är i och dess kvalitet. Det kommer att påverka gästens 

respons och hur länge de väljer att stanna i miljön och om de kommer att återkomma. Detta 

betyder att respondenderna som ville känna sig avslappnade (36 av 52 respondenter), 

kommer att uppleva förhöjd kvalitet och stanna i miljön under en längre tid. 

 

Problem 

Det vanligaste problemet i hotellobbyn kopplat till musik är enligt 16 respondenter att 

musiken inte passar hotellets interiör, känsla eller varumärke och 12 respondenter att musiken 

är för hög. 11 respondenter anser att det är ett problem när det inte finns någon musik. Sue et 

al. (2015) skriver att avsaknad av musik eller en för hög ljudnivå kan få negativ effekt, vilket 

även är ett problem som respondenterna anser vara stort. Att det vanligaste problemet är 

kopplat till hotellets interiör, känsla och varumärke kan vara viktigt för hotell att ta i 

beaktande. Detta kan bli ett problem för hotell då Arslan (2004) skriver att en nyckelfaktor 

när hotell ska välja musik är att rikta sig till den tänkta målgruppen och hotellets varumärke. 

Balikcioglu et al. (2015) styrker detta genom resonemanget att hotell via atmosfären kan 

stärka hotellets koncept för att bli mer konkurrenskraftiga.  

 

Majoriteten av respondenterna anser att hotell är bra eller mycket bra på ljudsättning. J-P. 

Wall (personlig kommunikation, 23 april 2019) beskriver däremot att en problematik i hotell- 

och restaurangbranschen är att det inte finns någon strategi bakom val av musik. Han syftar 

på att personalen själva får välja musiken och att exempelvis caféer spelar Norah Jones för att 

det passar till miljön. Han menar på att detta är problematiskt då det inte finns någon känsla 

bakom och att företagen i dessa fall inte har tänkt igenom sin image fullt ut. Trots detta anser 

den största delen av respondenterna att hotell generellt är bra eller mycket bra på att ljudsätta 

sin lobby, vilket kan betyda att hotell har lyckats med sin strategi och spelar musik som 

passar målgruppen och hotellets koncept. En strategi med att ljudsätta hotellobbyn kan enligt 

Demoulin (2010) tillämpas genom att hotell kan anlita ljuddesigners för att stärka deras 

koncept och undvika att personalen själva väljer vilken musik som spelas. Ljuddesigners tar 

fram musik som passar till hotellets stil, ljus och doft. Demoulin (2010) menar på att gäster 

idag efterfrågar en upplevelse utöver de materiella delarna, vilket gör det viktigt att ha ett 

genomtänkt koncept.  
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Känsla 

Resultatet visar på att majoriteten, 36 respondenter vill känna sig avslappnade i en 

hotellobby, 9 personer vill känna sig glada och 3 personer vill kunna vara högljudda. Detta 

visar på en tydlig fördelning, och stärker även att hotell bör ta reda på vilken målgrupp de vill 

nå och hur de vill känna sig för att kunna tillfredsställa deras önskan. Detta kan enligt Lin 

(2009) göras genom att ta reda på målgruppens identitet och sysselsättning. Utmaningen för 

hotell är även att identifiera vad målgruppen anser vara musik som leder till avslappning. För 

att ta reda på detta krävs en studie kring hur människan påverkas av viss typ av musik. Det 

finns en problematik med att fråga gästen om hens musikpreferenser, eftersom att den 

musikgenre gästen tror sig bli lugn av inte alltid behöver vara den optimala för att känna sig 

avslappnad.  

Musikgenre 

I resultatet framkommer att 28 respondenter föredrar instrumental bakgrundsmusik respektive 

7 personer för jazzmusik. 5 personer svarade “annan” vilket efter samtal med respondenten 

kan klassas som “loungemusik” eller “musik som gör mig lugn”. Både Milliman (citerad av 

Magnini & Parker 2008) och Samuelsson (2016) resonerar kring bakgrundsmusik som 

synonymt med lågt tempo, musik som inte framträder och som skapar en avslappnad miljö. 

Därför utgår vi från att instrumental bakgrundsmusik är musik som ska uppfattas neutral, 

skapa lugn och vara subtil i sammanhanget. Efter samtal med respondenterna kan 

instrumental bakgrundsmusik även definieras som “loungemusik” utan sångtext. Petruzzelis 

et al. (2017) skriver att människan har enklare att bearbeta kända stimuli vilket kan vara en 

bidragande orsak till val av musikgenre. De menar även att musiken är starkt förknippad till 

minnen vilket kan orsaka både positiva och negativa effekter hos gäster. 

 

Som tidigare nämnt i uppsatsen har J-P. Wall (personlig kommunikation, 23 april 2019) en 

annan åsikt gällande musikval och hur man genom det valet även kan påverka gästens känsla 

och gillande. Om hotellet är tydliga i sin kommunikation och vet vad man vill uppnå med sin 

musik utifrån image, gästupplevelse och försäljning kan de spela vilken sorts musik som 

helst. Musiken ska även vara i samklang med inredningen och gästen (J-P. Wall, personlig 

kommunikation, 23 april 2019). Lobbymiljön där inhämtningen av enkätsvar gjordes har en 

neutral och internationell atmosfär där man har valt att inkludera en stor variation av gäster. 

Därför kan man se ett tydligt samband mellan hotellgästernas preferens av hotell och att 
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hotellet även svarar med de förväntningarna genom subtil loungemusik i sin lobbymiljö. 

Hotellkedjan detta hotell ingår i har en tydlig profil där man vill kunna tillfredsställa många 

behov och vara inkluderande för alla. Vi tror även att det är därför resultatet visar så tydligt 

att närmare hälften av gästerna vill känna denna typ av musik. Genom vår upplevlese under 

observationen av gästerna i lobbyn kan vi se att hotellet har lyckats tillfresstäla sina gäster att 

stanna kvar i miljön. 

 

Musikgenre och känsla i kombination  

Utifrån sambandet i tabell 7 går det att utläsa vilken känsla och musikstil som efterfrågas i 

hotellobbyn. Mer än en tredjedel svarade att de vill känna sig avslappnade och kan göra detta 

genom att lyssna till instrumental bakgrundsmusik. Det är en fördel för hotell att ta reda på 

vilken känsla gästen vill känna och vilken musik som kan skapa denna känslan för att öka 

möjligheten att ändra deras sinnesstämning till positiv. Lyendo (2016) skriver att sjukhus har 

använt musik för att skapa lugn och trygghetskänslor hos patienter. Detta visar på vilken stark 

påverkan musik har på patienter och skulle även med fördel kunna användas på hotell och på 

så sätt skapa en attraktiv miljö till sina gäster. 

 

Undersökningen visar på en tydlig fördelning av vilken musik och känsla gästerna vill lyssna 

till respektive känna. Detta motbevisar till viss del Bitners (1992) problematik med att 

tillfredsställa en bred målgrupp och stärker istället J-P. Walls (personlig kommunikation, 23 

april 2019) åsikt om att musiken bör samspela med gästen och inredningen, genom att lära 

känna sin målgrupp. Det kommer alltid att finnas undantag men utifrån kunskapen om vad 

gästerna efterfrågar kommer majoriteten att bli nöjda. 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Här presenteras för- och nackdelar med genomförandet av undersökningen. 

Litteratur- och databassökningar 

Sökorden vi använt oss av var på engelska vilket även bidrog till att arbetat är baserat på 

engelska artiklar. På grund av att de varit på engelska finns en risk för feltolkningar, trots att 
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vi varit noga med översättningen. Den databas som använts har varit Leisure Tourism, vilket 

bidrog till att hitta vetenskapliga artiklar kopplade till ämnet. Det finns begränsat med 

forskning inom hotellbranschen, därav har slutsatser dragits med hjälp av artiklar från andra 

branscher, vilket kan vara problematiskt. Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är 

skrivna under 2000-talet, för att styrka dessa har vi även använt en artikel från 1973. 

Metodval 

En kvantitativ metod har varit lämplig att använda då syftet varit att få fram mätbar data. Det 

har varit fördelaktigt att en större mängd respondenter svarade på korta frågor än att färre 

respondenter svarade på djupgående frågor. På grund av tidsaspekten, då gästerna befann sig 

i lobbyn under en begränsad tid har det varit gynnsamt att utföra en enkätundersökning. På 

grund av detta var bortfallet i undersökningen lågt och påverkade inte resultatet.  

En kvalitalitv metod hade kunnat skapa mer ingående och grundade svar för resultatet. Dock 

ser vi en problematik med att endast fråga några få gäster, exempelvis 4-5 personer, eftersom 

studiens syfte är att ta reda på hur musik påverkar alla typer av hotellgäster. Därför ser vi 

inget värde i att fråga specifikt vissa människor.  

Enkät 

Pilotstudien bidrog till att frågor omformulerades för att bättre besvara syftet och 

frågeställningarna och att öka reliabiliteten. Då enkäten delades ut i pappersform hade 

respondenterna möjlighet att läsa igenom frågorna innan, vilket bidrog till att de kunde få en 

snabb överblick över antalet frågor eftersom tiden var en stor faktor till att de valde att delta. 

Detta var gynnsamt eftersom majoriteten av gästerna som tillfrågades då valde att delta. Det 

fanns möjlighet att välja alternativen annat eller övrigt, gästerna fick därför välja om de ville 

svara mer utförligt eller om de alternativ som fanns inte stämde överens med deras svar. På 

frågan där respondenterna skulle välja anledningen till varför de valde att bo på hotell var det 

11 stycken som valde övrigt då de inte kunde välja mellan affärs- eller fritidsresa. Detta 

skapade en otydlighet för respondenterna som reste som både arbete- och fritidsresenär. 

Istället för övrigt hade alternativet båda varit tydligare, då vi inte alltid är närvarande vid en 

undersökningen och har möjlighet att förtydliga frågorna. Något man kan ha i beaktande till 

framtida enkätundersökning inom detta område är att det kan vara utmanande för 

respondenten att endast svara med ett alternativ. För respondenten är det inte alltid självklart 

att man exempelvis vill känna bara en känsla utan kanske fler. Utmaning är dock att det blir 
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svårare att analysera datan. På frågan om vilket som är det största problemet fanns inget 

övrigt alternativ, vilket bidrog till ett bortfall då det fanns respondenter som inte tyckte att det 

fanns något problem.  

Urval 

Undersökningen gjordes under två dagar och en tvärsnittsansats har använts då målgruppen 

tillfrågades under samma period, vilket var positivt då respondenterna befann sig i samma 

miljö. Trots att vi valde en neutral miljö kan gästerna ha blivit påverkade av den musik och 

stämning som fanns i hotellobbyn. Vår bedömning var att detta inte har gett ett missvisande 

resultat. Undersökningen utfördes under två helgdagar, vilket bidrog till att både fritids- och 

affärsresenärer deltog, vilket var ett av målen och en fördel för undersökningen.  

Hotellet valdes utifrån dess neutrala koncept med motivet att vi inte ville att ett starkt koncept 

som skulle kunna bidra till att påverka svaren hos gästerna. Hotellet valdes även utifrån ett 

bekvämlighetsurval då vi hade kontakt med personalen och fick ett snabbt godkännande att 

utföra undersökningen på plats. Detta underlättade för både oss och hotellets personal som 

var insatta i syftet med undersökningen. Bekvämlighetsurvalet syftade till att endast fråga de 

respondenter som såg ut att vilja svara. Under tillfället uppfattade vi att alla gäster i lobbyn 

var mottagliga och villiga att bli tillfrågade. En utav respondenterna valde att ta emot enkäten 

för att besvara den senare under dagen. Något som vi godkände och även gynnade resultatet, 

då respondenten fick göra den i en ej stressad situation. 

Genomförande av datainsamling 

Valet av hotell var fördelaktigt eftersom det under hela tiden fanns sittande gäster vid både 

soffgrupper och arbetsytor. Tiderna som valdes var klockan 14.00 - 17.00 och klockan 19.30 

- 21.00, vilket resulterade i en kontinuerlig strömning av människor som arbetade, tog något 

att dricka eller väntade i lobbyn. En nackdel med enkätundersökningar som skickas ut online 

är att respondenterna inte kan få hjälp med att tolka och förstå frågorna, vilket gör att mycket 

hänger på hur frågorna är ställda (Bryman, 2011). Undersökningen gjordes på plats och vi var 

närvarande, därför kunde gästerna få hjälp med frågorna, vilket bidrog till att respondenterna 

uppfattade frågorna rätt. Då enkäten endast utformades på svenska kunde vi översätta 

muntligt för engelsktalande gäster så att även de kunde delta.   

Genom att utföra undersökningen på plats bidrog det till att gästerna hade liknande 

förutsättningar då de befann sig i samma miljö. Om de befunnit sig i ej likartade miljöer tror 
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vi att det skulle kunna haft påverkan på hur de valt att svara. Slutsatser kan endast dras för 

detta hotellet och inte för hotell med andra stjärnklassificeringar, koncept eller prisklasser. På 

grund av att det är en relativ liten svarsfrekvens har resultatet behandlas försiktigt och de 

slutsatser som dragits kan endast appliceras på den tillfrågade gruppen. 

Dataanalys 

Att analysera undersökningarna i SPSS har varit fördelaktigt och nödvändigt för att 

presentera resultatet. Korrelationstabeller har bidragit till att jämföra två variabler på samma 

gång vilket har varit intressant. Då undersökningen genomförts på ett begränsat antal 

respondenter har en nollhypotes utformats där resultatet på hela gruppen analyseras, detta har 

varit positivt för studiens syfte och har besvarat frågeställningarna. Vid en undersökning med 

ett större antal respondenter hade demografiska faktorer som ålder och kön kunnat användas i 

nollhypotesen, där man även hade kunnat ta hänsyn till p-värde som stöd för att eliminera 

risken för att slumpen ska påverka. Detta skulle vara intressant för att undersöka vad som 

påverkar målgruppen djupare. Utifrån signifikansen har nollhypotesen förkastats och bidragit 

till att skapa en intressant diskussion.  

 

Etiska beaktanden 

När respondenterna tillfrågades att delta i undersökningen fick de information om 

undersökningens syfte både muntligt och skriftligt, vilket säkerställde att alla tog del av 

informationen. På informationsbladet stod det att undersökningen sker anonymt och inga 

personuppgifter behöver lämnas, vilket tar hänsyn till konfidentialitetskravet och 

respondenternas trygghet. Även våra och handledarens kontaktuppgifter fanns med på 

informationsbladet för att respondenterna skulle kunna nå dem efter avslutad undersökning. 

Via informationsbladet tog vi hänsyn till de etiska principerna som enligt Bryman (2011) är 

konfidentialitetkravet, samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet. För att ta 

hänsyn till GDPR - lagen skickades ett formulär vilken innehöll uppsatsens syfte och hur den 

tänkta behandlingen av personuppgifter skulle gå till, in till Örebros universitet. Detta gjordes 

även om de personuppgifterna som samlades in handlade om ålder och kön, vilket inte går att 

koppla ihop med respondenterna.  
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Slutsatser 

Det mest utmärkande resultatet från undersökningen visar att gäster efterfrågar instrumental 

bakgrundsmusik och att känna sig avslappnad i en hotellobby. Merparten av respondenterna 

tycker att hotell är bra eller mycket bra på att ljudsätta sin hotellobby. Majoriteten av 

respondenterna anser att musik har stor påverkan på upplevelsen i hotellobbyn, och har 

därigenom en stor roll i gästens upplevelse av hotellet. Resultatet visar att det finns en 

medventenhet hos gästen om hur musik är anpassad i kombinaion med hotellets interiör, 

koncept och varumärke. Hotellen behöver skapa en förståelse för den målgruppen som 

hotellet vill attrahera. Med hjälp av den informationen kan hotellet anpassa sin ljudsättning av 

hotellobbyn och därmed öka gästnöjdheten. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Då tidigare forskning är begränsad, är detta ett första steg i att belysa ämnet hur musik 

påverkar gästens upplevelse i hotellobbyn. Resultatet i denna studie kan användas till att 

styrka tesen om att gästen vill känna sig avslappnad samt lyssna till instrumental 

bakgrundsmusik. Idag efterfrågar gäster en unik upplevelse och inte enbart ett hotellrum. 

Som tidigare nämnt i denna studie påverkas vi av musik, även om vi ibland inte vill. Vi 

förutspår att detta ämne kommer att bli mer aktuellt för hotellägare, att skapa servicescapes 

och unika atmosfärer för att bli mer konkurrenskraftiga. Vidare forskning kan utföras på fler 

hotell och på en större målgrupp för att styrka resultatet ytterligare. I denna uppsats dras 

slutsatser kring hur gästen vill känna sig. Vidare forskning skulle även kunna göras genom 

sensoriska tester där hotellen spelar musik i olika stil, volym och tempo för att undersöka hur 

gästerna påverkas. Vidare forskning kan även göras på hur gästen känner sig och vad som 

kan vara bidragande faktorer samt hur musiken därmed kan påverka gästens sinnesstämning. 

Forskning skulle även kunna titta närmare på om det finns ett samband mellan musik och 

intäktsmaximering. För att skapa incitament hos företag inom hotellbranschen att läsa 

framtida forskning inom detta ämne är det gynnsamt om man kan koppla eventuella 

förändringar till höjda intäkter och ökade marknadsandelar för hotellet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsblad 

  

Vi heter Hanna Karlsson och Gustaf Sjögren och studerar tredje året på programmet Hotell 

och värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. Denna 

enkätundersökning är en del i det examensarbete vi skriver. Syftet med studien är att 

undersöka hur hur musik påverkar gästens upplevelse i hotellobbyn. Enkäten tar cirka 5-10 

minuter. 

  

Deltagandet är anonymt och inga personuppgifter kommer att samlas in. Svaren som samlas 

in kommer att utgöra vårt resultat och användas till forskningssyfte. Deltagandet är frivilligt 

och fram till den 10/6 2019 kan du välja att avsluta din medverkan och detta gör du genom att 

kontakta oss via vår mail eller nummer du finner nedan. 

  

Tack för ditt deltagande! 

  

Kontaktuppgifter: 

Hanna Karlsson                                              Gustaf Sjögren 

h.karlsson@hotmail.com                                Sjogrengustaf@gmail.com 

+46 739 78 73 91                                            +46 709- 78 85 20 

  

Handledare för uppsatsen: 

Mats Carlbäck, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 

mats.carlback@oru.se 

019-302023 

  

Enkät för lobbygäster 

  

Tack för att du vill delta. Frågorna besvaras genom att du ringar in det svarsalternativ du vill 

svara. Frågorna kan endast besvaras med ett svar. 

1: Ange kön 

  

Man 

Kvinna 

Annat 

2: Ålder 

  

15-24 
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25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65- 

 

3: Hur många tillfällen bor du på hotell per år? 

  

Mindre än 5 

Mellan 5 till 10 

Mellan 10 till 15 

15 gånger eller mer 

 

4: Vad är anledningen till att du vanligtvis bor på hotell? 

  

Affärsresa 

Fritidsresa 

Övrigt 

 

5: Vilken känsla vill du främst känna i en hotellobby? 

  

Att jag kan känner mig avslappnad 

Att jag kan vara fokuserad 

Att jag blir glad 

Att jag får vara anonym 

Att jag kan vara högljudd med mitt sällskap utan att störa 

Annat: 

……………………………………………………... 

  

6:Vad är det för typ av musik du vill höra i hotellobby här i denna situation? 

  

Instrumental bakgrundsmusik 

Klassisk musik 

Jazzmusik 

Nutida popmusik 

Rock 

Annan: 

…………………………………………. 

7: Tycker du att hotell generellt sett är bra på att ljudsätta sin hotellobby? 

  

Mycket bra 

Bra 

Till viss del 
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Inte tillräckligt 

Inte bra alls 

  

8: Vad är det vanligaste problemet du upplever i en hotellobby kopplat till musiken? 

  

Musiken är för hög 

Musiken är för låg 

Musiken passar inte till hotellets interiör/känsla eller varumärke 

Att det inte finns någon musik 

  

9: I vilken utsträckning påverkar musiken i lobbyn din hotellupplevelse? 

  

Påverkar väldigt mycket 

Påverkar mycket 

Påverkar till viss del 

Påverkar lite 

Påverkar inget alls 

  

Om du har vidare synpunkter angående undersökningen får du gärna skriva dem här: 

  

…………………………………………………………………………………………………

………… 

  

…………………………………………………………………………………………………

………… 

  

Tack för ditt bidrag till studien! 
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