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Sammanfattning 
 
Detta arbete kommer att ta upp området muntlig marknadsföring, eller som det kallas 

internationellt ”word of mouth”, som en metod för att beskriva kunders medverkan till att 

marknadsföra ett tjänsteföretag, som t.ex. hotell. Begreppet marknadsföring innebär en rad 

aktiviteter som ett företag utför, för att locka kunder. En del av dessa aktiviteter kan vara 

annonsering, eller broschyrer, som hotellet delar ut.  

 

Syftet med undersökningen är att se hur ett hotells gäster har fått kunskap om hotellet och hur 

”word of mouth” (WOM) har påverkat dem i sitt val. 

 

Den metod och det material som har använts är en enkät som har delats ut och besvarats av 

gäster på ett hotell vilket är beläget i Eskilstuna.  

 

Resultatet av undersökningen visar att de flesta av de personer som deltog var positiva till 

”word of mouth”.  

 

Slutsatsen av denna undersökning är att ”word of mouth” påverkar kunder som bor, eller ska 

bo, på ett hotell. Men även blivande kunder påverkas, i och med att de får rekommendationer 

av andra. Därför kan det vara klokt av hotell som vill ha fler kunder att satsa på ”word of 

mouth” marknadsföring. 

 

 

Sökord: ”word of mouth”, muntlig marknadsföring, hotell   
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1. Inledning   

Detta arbete kommer att ta upp området muntlig marknadsföring, även kallad ”word of 

mouth” på hotell, och hur det påverkar de kunder ett utvalt hotell riktar sig till. Begreppet 

marknadsföring är en blandning av alla aktiviteter som ett företag gör, för att locka kunder till 

företaget. Men det kan även vara interaktioner mellan kunder eller framtida kunder. Det är 

dessa interaktioner som leder till muntlig marknadsföring. Anledningen till att detta ämne 

valdes var för att det är intressant att ta reda på hur hotell marknadsför sig med hjälp av ”word 

of mouth”-marknadsföring. Samt för att denna del av marknadsföringen är en lika viktig del 

som den marknadsföring som sker via broschyrer eller annonser. Dessutom glömmer man 

inom hotellverksamheten oftast vikten av denna typ av marknadsföring.                     

 

 

 2. Bakgrund  

I detta kapitel kommer författaren att redogöra för de teorier som finns inom området 

marknadsföring, med inriktning mot ”word of mouth” och det liknande begreppet 

”storytelling”.     

 

 2.1 Marknadsföring 

Definitionen på marknadsföring är alla aktiviteter som ett företag använder för att locka 

kunder att köpa deras produkter eller tjänster. Detta kan de till exempel göra via annonser 

eller Internet (Isacsson, 2000). Den mer relationsinriktade marknadsföringen är ett samspel 

mellan kunder och det/de företag som tillhandahåller en tjänst. I detta kretslopp måste företag 

vara måna om sina kunder, annars kan dålig marknadsföring spridas muntligt om företag 

(Grönroos, 1996).  

       

Marknadsföring är ett verktyg för företag att nå ut med sina produkter eller tjänster (Isacsson, 

2000). Det finns en traditionell syn på marknadsföring, vilken författaren beskriver som de 

fyra p:na: pris, plats, produkt och promotion (Isacsson, 2000). Enligt den traditionella synen 

på marknadsföring har en del forskning visat att, för en del företag som hotell och 

restauranger, fungerar inte denna typ av marknadsföring. Detta har lett till att man har 

utvecklat en del teorier som räknar med kunder och personal som en viktig faktor i 

marknadsföringsprocessen (Isacsson, 2000). Författaren menar att det skulle vara bättre med 

en mer relationsinriktad marknadsföring. Därför tar hon upp ett alternativ till de fyra p:na, 
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som hon kallar för de fyra c:na:  costumer need, conveniance, costs och communication. Med 

dessa kan företag rikta sin marknadsföring till olika kundgrupper (Isacsson, 2000).  

  

Relationsmarknadsföring är en annan typ av marknadsföring. Den sätter relationer mellan 

kund och företag i centrum, men den kan även gälla relationer mellan kunder (Grönroos, 

1996). Grönroos menar att det finns en viss ordning som relationer ska genomgå. Dessa faser 

kallar han för: initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess. När en kund har passerat 

dessa faser ska han/hon kunna beskriva den upplevda servicen (Grönroos, 1996).  

 

Grönroos ger en definition på relationsmarknadsföring. Den lyder, ”marknadsföring är att 

styra företagets marknadsrelationer”. Dessa typer av relationer har företaget med sina kunder, 

men även med sina leverantörer (Grönroos, 1996).      

 

 2.2 ”Word of mouth” 

”Word of mouth” (WOM) är ett begrepp som har kommit mer och mer inom marknadsföring. 

Med denna metod använder hotell och restauranger sina kunder som en 

marknadsföringskanal. Men detta medför att service och övrigt, på t.ex. ett hotell, måste vara 

på topp (Mossberg och Johansen, 2006).  

 

”Word of mouth” förklarar kundens påverkan av hur hotell och restauranger kan 

marknadsföra sina tjänster till kunder, utan att annonsera.  Metoden bygger på att den nöjda 

kunden är en aktiv marknadsförare av det besökta hotellet. I gengäld får hotellet nya kunder 

som fått en personlig rekommendation av den nöjda kunden (Stokes och Lomax, 2002).  

 

En definition på WOM-marknadsföring är: 

  

” Word of mouth Communication is the message about an organization, its credibility and 

trustworthiness, its way of operating and its services, communicated from one person to 

another” (Lindberg-Repo, 1999).  

 

Med denna definition på WOM menas att ett hotell har en viss syn på sin marknadsföring. 

Men denna syn motsvarar inte alltid den syn på hotellet som en kund har, vilket kan resultera i 

en negativ WOM-marknadsföring från kunder (Lindberg-Repo, 1999). WOM-marknadsföring 
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är uppbyggd på så sätt att gäster som besökt ett hotell pratar om sin upplevelse för det 

närmaste i deras bekantskapskrets (Lindberg-Repo, 1999).                    

 

 Men denna metod kan vara både positiv och negativ, i och med att nöjda kunder berättar om 

sina upplevelser för ca tre personer, medan en missnöjd kund berättar om dessa för ca elva 

personer. Detta visar på att det är viktigt att det är nöjda kunder som lämnar hotellet (Isacsson, 

2000).  

 

Det visar sig att ”word of mouth” har stor betydelse för om gäster på ett hotell kommer att 

rekommendera det till personer i deras omgivning. Det är ett antagande att hög kundnöjdhet 

leder till en god WOM-rekommendation, och med ett syfte att köpa tjänsten i framtiden 

(Lindberg-Repo, 1999).               

 

Stokes och Lomax tar i en studie upp hur hotell använder denna metod för att styra kunder till 

att välja ett specifikt hotell. De tar även upp att det är en helhetsupplevelse som ger en positiv 

WOM. Detta innebär att alla aktiviteter, från det att gästen bokar ett rum, till det att denne 

lämnar hotellet, spelar in (Stokes och Lomax, 2002).   

 

Stokes och Lomax menar att de finns en fördel för stora företag, som Coca Cola, vilka bygger 

sin marknadsföring på WOM. Men detta betyder inte att WOM är mindre bra för medelstora 

och små företag. Nedan redovisas tre saker som hotellägare måste tänka på när de utformar en 

WOM-strategi för att locka till sig kunder (Stokes och Lomax, 2002).     

 

1. Undersökning av input och output av WOM-processer, mellan kunder och andra 

involverade personer.  

 

2. Upprättande och implementering av en offensiv WOM-strategi, genom att identifiera 

aktiviteter som stimulerar till positiva rekommendationer av kunderna.  

 

3. Upprättande och implementering av en defensiv WOM-strategi, som minimerar 

negativa rekommendationer.   

 

Om hotellen använder denna modell minimeras antalet missnöjda gäster, vilket resulterar i 

en ökning av positiv WOM mellan kunder (Stokes och Lomax, 2002).I Stokes och Lomax 
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studie visade de sig att de studerade personerna tyckte att en rekommendation från en 

person i deras närhet var viktig, i deras val av hotell. I denna studie visade det sig också 

att det var pris och läge som hade den största betydelsen för de tillfrågade, medan servicen 

inte hade en lika framträdande roll (Stokes och Lomax, 2002).  

 

WOM har stor betydelse för företag för att kunderna ska köpa deras tjänster. Men det är 

även viktigt för dem att de gäster som bor på hotellet har tidigare erfarenheter av denna 

typ av boende (Lindberg-Repo, 1999). Detta innebär att det ställs högre krav på hotellen 

som ska leverera servicen till dessa gäster (Lindberg-Repo, 1999). Det finns fyra viktiga 

steg som visar på att ”Word of mouth” har en viktig roll i kunders kommunikation om 

företag. Dessa fyra delar är: expectations, interactions, experiences och”word of mouth” 

(figur 1).  

 

 

 

Figur 1. Kommunikationscykel  

 

Dessa fyra delar i kommunikationscykeln presenteras mer utförligt nedan:  

 

1. Expectations: I det första steget har en kund, eller en blivande kund, vissa 

förväntningar mot produkten eller servicen som levereras av hotellet. Till 

exempel en kund som letar efter ett nytt ställe att ha sin semester på, kan fråga 

personer i sin omgivning om de kan rekommendera ett hotell innan kunden tar 

det slutgiltiga beslutet. Men om en kund redan har bott på ett hotell, och sedan 
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bestämmer sig för att återvända dit, kommer denne att ha högre förväntningar på 

hotellet än vad kunden hade tidigare.   

 

2. Interactions: I detta stadium blir kunden mer involverad i interaktioner med 

organisationen, och kunden formar en uppfattning om hotellets tekniska och 

funktionella kvalitet. Med andra ord, kunden integreras med hotellet som en del 

i konsumtionen av tjänsten. Detta representerar kundens första kontakt med 

hotellet som även kallas sanningens ögonblick vilket innebär att företaget kan 

skapa ett bestående intryck av hotellet till gästen.   

 

3. Experiences: Upplevelsen av en produkt eller service är förknippad med 

gästernas sociala rekommendationsgrupper. Om det meddelande som förmedlas 

via ”word of mouth” är positivt, då skapas kunders fördelaktiga förväntningar 

på hotellet.  

 

4. Cykeln avslutas med ”word of mouth”- referenser. I denna figur visas dessa som 

en aktiv väg för företag att marknadsföra sig, i jämförelse med sina 

konkurrenter.  

 

Denna modell visar på att kunderna spelar stor roll i hotellets marknadsföring, i och 

med att WOM baseras på att kunder pratar om sina upplevelser. På så vis agerar 

dessa som deltidsmarknadsförare av hotellet (Lindberg-Repo, 1999).  

 

Förutom detta brukar hotell få en stor del WOM gällande deras verksamhet från 

andra kunder. Kunders upplevelser av hotellprodukter och service är generellt ett 

hett samtalsämne mellan kunder, eftersom de har som vana att prata om sina 

upplevelser av resebyråer, hotell och restauranger etc. (Lindberg-Repo, 1999).  

 

En annan studie som har gjorts är fokuserad på hur anställda i ett hotellföretag kan 

påverka kunders upplevelse av servicekvaliteten, värderingar och ”word of mouth”- 

interaktioner till att köpa en tjänst eller att inte göra det. Studien fokuserade på ett 

antal delar inom hotellen, som kunder kommer i kontakt med under sin vistelse där 

(Hartline och Jones, 1996). Studien visade på att kunder då kommer i kontakt med 

många delar av ett hotell. En del av dessa kan vara med receptionspersonalen. Med 
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dessa har ett hotell den första chansen att ge ett bestående intryck, vad gäller deras 

servicekvalitet och värderingar (Hartline och Jones, 1996).  

 

Vidare visar denna studie att receptionen påverkar gäster och deras värderingar om 

hotellet. Det är denna funktion som gästerna vänder sig till med frågor när de ska 

resa, eller gå ut och äta. Men studien visar även att interaktionen mellan gäster och 

städpersonalen har stor betydelse, eftersom det är dessa personer som har den mesta 

kontakten med kunderna. Men även rumservice har en stor betydelse i interaktionen 

med en gäst, eftersom de också har många kontakter med gästerna under deras 

hotellvistelse (Hartline och Jones, 1996).  

 

Enligt denna studie har WOM stor betydelse för företag. Men att positiv WOM bara 

kan uppnås om personalen är motiverade att ge en bra service till sina gäster. Som 

denna studie visar är det betydande för ett företag att få nöjda gäster. Men då måste 

de se sin personal som marknadsförare av hotellet (Hartline och Jones, 1996). 

 

2.2.1 “Storytelling” 

”Storytelling” är ett begrepp inom marknadsföringsområdet som har som syfte att lyfta fram 

det unika med ett hotell, eller en restaurang för att locka kunder (Mossberg och Johansen, 

2006). Det finns en del företag som har lyckats använda sig av ”storytelling” i sin 

marknadsföring. Ett exempel är restaurang Joe Farellis i Göteborg som sin grundidé, ”a taste 

of little Italy”, där en fiktiv italiensk/amerikan har öppnat restaurang i Göteborg 

(Alexanderson, 2006).  

 

Tanken med ”storytelling” är att den inte behöver vara sann. Det viktigaste är att kunderna 

tror på den, och att det är lätt för hotellet att falla tillbaka på den vid utformningen av övriga 

delar i konceptet (Mossberg och Johansen, 2006).  

                             

”Storytelling” har kommit att betyda mer och mer för olika företag, och inte minst för hotell 

och restauranger, eftersom de vill förmedla en känsla till sina kunder (Mossberg och 

Johansen, 2006).  
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I marknadsföringen av ett hotell är ”storytelling” ett mycket bra alternativ till de fyra p:na, i 

och med att syftet är att få människor att träffas och prata om sina upplevelser (Mossberg och 

Johansen, 2006).  

 

2.3  Hotell Bolinder Munktell   

Hotellet där undersökningen utfördes är beläget i utkanten av Eskilstuna. Hotellet har en 

frukostmatsal, fyra konferenslokaler, 108 hotellrum, i klasserna enkel- och dubbelrum. I 

hotellet finns även tre sviter. Det finns även specialanpassade rum för handikappade och för 

allergiker (www.choicehotells.se). Hotellet är välkänt för sin omtänksamma personal, vilket 

är en del i konceptet med Clarion Collection Hotels.           

 

I samma fastighet som hotellet hade en gång industriföretaget Bolinder Munktell både 

huvudkontor och fabrikslokaler. De andra delarna av byggnaden är nu museum för Volvo, där 

de visar upp sina tidigaste modeller av traktorer och bilar. Hotellet ingår i hotellkedjan Choice 

Hotels med hotell i hela Skandinavien, vilket medför att det krävs en viss standard på 

servicen. Hotellet har tidigare varit ett Comfort Hotel, men det har nu bytt namn till Clarion 

Collection hotel (Se bilaga 2).                        

 

 

3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att se hur ett hotells gäster har fått kunskap om hotellet, och hur 

”word of mouth” har påverkat dem i sitt val.   

 

3.1 Frågeställning 

• Hur påverkas kunderna av ”word of mouth”?  

• Hur bidrar ”word of mouth” till marknadsföringen av ett hotell?    

 

3.2 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att handla om ”word of mouth” som en modell för att sprida 

budskap till kunder. En ytterligare avgränsning är att kunder på endast ett hotell undersöktes.  
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4 Metod och material    

I detta avsnitt tas upp vilken typ av metod undersökningen baseras på, och hur det insamlade 

materialet bearbetats och presenterats.   

 

Den metod som har använts för att undersöka denna frågeställning är en kvantitativ metod, i 

form av en enkät, som har delats ut på ett medelstort hotell med 108 rum, i utkanten av 

Eskilstuna.  

 

Enkäten delades ut bland totalt 59 stycken gäster på hotellet. Enkäten tog upp hur gästen fått 

information om hotellet, och hur ”WOM” påverkat dem i sitt val av hotell (Se bilaga 1).  

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av hotellets personal som delade ut enkäten till 

gästerna. Detta innebär att det gjordes en så kallad ”väntrumsundersökning” bland hotellets 

gäster. Denna metod innebär att undersökaren delar ut enkäter till personer som själva har 

sökt sig till platsen (Ejlertsson, 1996).         

 

Enkätens utformning är framtagen efter läsning av metodböcker om hur en enkät ska vara 

uppbyggd, för att fungera för de personer som ska undersökas (Ejlertsson, 1996).  

 

Vid sökning av artiklar användes databaserna Libris och Elin, samt Tal och 

punktskriftsbiblioteket (Tpb). De sökord som användes var; “word of mouth”, “storytelling” 

och “word of mouth in Hotels”. I Libris erhölls en träff, i Elin ca 24 träffar medan endast en 

träff erhölls i Tpb.                    

 
 

5 Resultat 

Nedan presenteras det resultat som framkom av enkätundersökningen.   

 

Resultatet av undersökningen presenteras i form av frekvenstabeller. Dessa visar hur 

undersökningsgruppen har svarat på en specifik fråga i enkäten (Ejlertsson, 1996).  

 

De personer som var objekt för denna undersökning var gäster på Hotell Bolinder Munktell, 

och 59 stycken av dessa svarade på enkäten.     
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I en av frågorna i enkäten tillfrågades gästerna: Hur viktig är en muntlig rekommendation för 

dig i ditt val av hotell? På denna fråga svarade majoriteten att det var mycket viktigt, eller 

viktigt, med muntliga rekommendationer i sitt val av hotell medan det var lika få svar på de 

båda alternativen; att det var mindre viktigt eller helt oväsentligt (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Hur viktigt är muntliga rekommendationer för dig i ditt val av hotell?          

                                Antal   Procent  

Mycket viktigt 
Viktigt 
Mindre viktigt  
Helt oväsentligt   

   32        54                     
   19        32   
    4           7 
    4           7 

Totalt     59        100   

 

Denna tabell visar att det var 86% av de tillfrågade som ansåg att de var viktigt, eller mycket 

viktigt, med dessa rekommendationer. Medan det bara var 14% som svarade att det var 

mindre viktigt, eller helt oväsentligt (Tabell 1).  

 

På följande fråga Hur viktig upplever du att en muntlig rekommendation är i allmänhet? 

svarade 43 personer (89%) att det var viktigt, eller mycket viktigt, med en muntlig 

rekommendation. Endast 5 personer (11%) som svarade att det var mindre viktigt, eller helt 

oväsentligt, med muntliga rekommendationer (Tabell 2).        

 

Tabell 2. Hur viktig upplever du att en muntlig rekommendation är i allmänhet?   

                             Antal          Procent  

Mycket viktigt  
Viktigt  
Mindre viktigt  
Helt oväsentligt 

30                50  
23                39  
  2                  4 
  4                  7 

Totalt   59               100 

 

Vad som kan utläsas av dessa svar är att en stor majoritet av de personer som har svarat tycker 

att det är mycket viktigt eller viktigt med muntliga rekommendationer, medan bara ett fåtal 11 

% som svarade att; det var mindre viktigt, eller helt oväsentligt.   
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Gästerna ombads sedan att svara på frågan: Hur de hade fått information om hotellet?. På 

frågan fick gästerna svara med flera svarsalternativ, varför endast antalet svar redovisas 

(tabell 3).  

 

 Tabell 3. Hur fick gäster sin information om hotellet?    

 Internet   Arbetskamrater Släkt/vänner Resebyråer  Mässa  

Antal svar 23 20 21 

 

2 

 

4 

 

Enkätundersökningen visar att en stor del av gästerna (64 stycken), Fick information om 

hotellet, antingen via Internet, släkt/vänner eller via arbetskamrater, medan minoriteten (sex 

stycken) fick information om hotellet via resebyråer eller mässor (Tabell 3).              

 

I enkäten ställdes en fråga till gästerna: Om det spelar någon roll vem som rekommenderar ett 

hotell till dem? Av de 59 personer som tillfrågades, svarade 61% (36 stycken), att det inte 

spelar roll vem som rekommenderar ett hotell, medan 25% (15 stycken), svarade att det spelar 

roll vem som rekommenderar ett hotell till dem. Tolv procent (7stycken), visste inte om det 

spelade roll. 

 

De som svarade ja på föregående fråga fick en följdfråga, med flera svarsalternativ, där de 

kunde välja mellan vems synpunkter som vägde tyngst. På denna fråga svarade de flesta att de 

rekommendationer som väger tyngst är de från arbetskamrater 22% (13 stycken) och vänner 

och bekanta 22% (13stycken). Enbart 5% (3 stycken.), angav familjemedlemmar, och 

släktingar som de med de tyngst vägande rekommendationerna. Medan 8% (5 stycken.) ansåg 

att chefens rekommendationer var viktigast.          

 

På frågan: Om historien, ”storyn” om hotellet har spelat roll i val av hotellet?, svarade 

gästerna på följande sätt: 64% (38 stycken), svarade att det inte spelade roll. Tio stycken sade 

att det spelade roll. Tio stycken sade att det inte visste om det spelade roll. På denna fråga var 

det en person som inte svarade.     

 

På nästa fråga ombads gästerna att besvara: Om de skulle få en rekommendation av en person, 

vad skulle de fästa störst vikt vid? Här fick de välja att svara på flera av alternativen (Tabell 

4).  
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Tabell 4. Vad fästs störst vikt vid i rekommendationer från andra?    

 Pris  Läge  Service  Kvalitet  Upplevelse  

Antal svar  18 15  27 11 6 

 

Det visar sig att det var en stor del (27 stycken) som ansåg att servicen var en viktig del i 

deras val av hotell. 15 stycken tyckte att det var hotellets läge som spelade in i valet och 18 

stycken ansåg att priset var en viktig faktor, om de valde det hotell de fick en 

rekommendation om av en person (Tabell 4).   

 

Gästerna fick även svara på följande fråga: Om de brukar rekommendera hotell till andra? På 

denna fråga svarade majoriteten, 57 gäster (97%), att de brukar rekommendera hotell. Endast 

2 gäster (3%), svarade att de aldrig har rekommenderat hotell till andra personer (Tabell 5).     

  

Tabell 5. Ger gästerna egna rekommendationer?   

               Antal              Procent  

Ja ofta 
Ja ibland  
Ja men sällan 
Aldrig    

  26                   44   
  21                   36  
  10                   17  
    2                     3 

Totalt    59                  100   

   

I sista frågan fick gästerna beskriva vad de brukar lyfta fram vid en egen rekommendation? På 

frågan fick gästerna svara på flera svarsalternativ. Fördelningen på denna fråga var ganska 

jämn, 31 stycken brukar rekommendera servicen på hotellet, medan 15 stycken brukar 

rekommendera kvaliteten. Fjorton stycken brukar rekommendera läget. Detta visade på att 

saker som upplevelsen (5 stycken) och priset (7stycken), har mindre betydelse vid en muntlig 

rekommendation av hotellet (Tabell 6).   

 

Tabell 6. Vad är det du lyfter fram vid en egen rekommendation?  

 Pris  Läge  Service  Kvalitet  Upplevelse 

Antal svar  7 14  31 15   5 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet med utgångspunkt från teorierna och den metod som har 

använts i undersökningen.     

 

6.1 Resultat diskussion   

Det resultatet som framkom var att majoriteten av de gäster som deltog i undersökningen 

tyckte att WOM var viktigt, eller mycket viktigt, i deras val av hotell (tabell 1). Det visar sig 

att en muntlig rekommendation är avgörande för om gäster ska välja ett hotell, medan sådana 

saker som annonser och olika erbjudanden från hotellet spelar en mindre roll i deras val.  

 

Vidare visade resultatet att gästerna på hotellet lade stor vikt vid rekommendationer i 

allmänhet, från de personer som de har kontakt med i sin omgivning. Detta innebär att WOM 

har en stor betydelse för de gäster som bor på hotellet.  

 

När det gäller var gästerna fått information om hotellet visade de sig att de flesta av gästerna 

fick informationen från en informell kanal, som resesidor och diskussionsforum på nätet, eller 

via släkt och vänner, vilka inte marknadsför hotellet i syfte att locka fler kunder. Dessa 

kanaler vill bara dela med sig av den bästa upplevelsen till intresserade. Till skillnad från en 

resebyrå eller utställare på en mässa, där man vill ha kunder för att de ska tjäna pengar. De 

senare kanalerna har på så vis har man ett vinstsyfte med sin marknadsföring.  

 

Studien visar även att en stor del av de gäster som deltog i undersökningen hade en positiv 

inställning till muntliga rekommendationer i och med att de själva brukar rekommendera 

hotell till andra i sin omgivning.   

 

WOM är ett resultat av en bra upplevd service, eller ett bra bemötande vid ankomst (Isacson, 

2000). På frågan om vad gästerna skulle rekommendera gällande ett hotell, sade en stor del av 

dem att servicen och kvalitet var de viktigaste faktorerna, Detta var ingen överraskning i och 

med att en bra service leder till bra marknadsföring av hotell (Isacsson, 2000).    

 

Enligt litteraturen ska ”storyn” spela roll i marknadsföringen av ett hotell (Mossberg och 

Johansen, 2006). Resultatet av denna studie motsäger delvis detta, eftersom flertalet gäster 

(64%), angav att ”storyn” i deras fall inte spelade någon roll. Detta kan bero på att en muntlig 
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rekommendation från gästernas omgivning har en större inverkan på deras val av hotell, 

medan ”storyn” bara är ett medel för ett hotell att nå dessa kunder.      

 

Det visar sig av denna undersökning att WOM har stor betydelse om ett hotell ska få nöjda 

gäster, vilket kräver att hotellet har en bra strategi, för att göra så att gästerna får en bra 

upplevelse under vistelsen där (Stokes och Lomax, 2002). WOM är ett bra redskap för företag 

som vill ha långvariga kunder, eftersom dessa genererar nya kunder som en effekt av att en 

positiv WOM sprids i deras omgivning. Det är även ett bra redskap om företaget vill ha en 

mer stabil och långsam utveckling, eftersom WOM är en lösning som tar tid, och endast får 

slagkraft genom kunder som pratar med andra (Stokes och Lomax, 2002).  

 

WOM har en nackdel för att gäster som har fått rekommendationer av personer i deras närhet 

kommer att i de flesta fall välja hotellet som har rekommenderats vilket kan vara till nackdel 

för de hotellet som inte har lyckats locka denna gäst. Detta innebär att det skulle vara bra med 

en kombination av WOM-marknadsföring och relationsmarknadsföring (Stokes och Lomax, 

2002). Tidigare studier av detta begrepp visar på att WOM-marknadsföring har stor slagkraft 

för de kunder som blir rekommenderade ett hotell (Stokes och Lomax, 2002). Det resultat 

som har kommit fram av denna studie visar att det inte behöver vara upplevelsen av ett hotell 

som är av yttersta vikt för en positiv WOM.  Sådana saker som kvalitet och service får en mer 

dominant roll för en positiv muntlig rekommendation (tabell 6).     

   

6.2 Metod och mattreal diskussion          

Det finns uppenbara svårigheter med att distribuera en ”väntrumsenkät” på ett hotell, med 

hjälp av personalen i receptionen (Ejlertsson, 1996). Distributionen kan bli lidande eftersom 

personalen även har andra arbetsuppgifter som troligen går före denna uppgift. Trots 

svårigheter som detta besvarades 59 stycken enkäter på det undersökta hotellet.     

                                

En viss kritik kan riktas mot de källor som ligger till grund för denna studie, i och med att de 

är källor från Tal- och punktskriftsbiblioteket, där långt ifrån allt inom detta område finns att 

tillgå. Trots det beskriver den litteratur, och de artiklar, som hittats detta område ganska bra. 
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7 Slutsats  

Slutsatsen av denna studie är att ”word of mouth” spelar en stor roll i dagens tjänstesamhälle, 

och att det påverkar de gäster som bor på hotell. Men även blivande gäster påverkas av denna 

marknadsföring, i form av arbetskamrater som pratar om sin upplevelse från Tex. ett hotell. 

Därför kan hotellen styra sin marknadsföring med hjälp av sina kunder. Det framkom i 

undersökning också att kunders påverkan av ”word of mouth” var stor, i och med att nästan 

alla tillfrågade svarade att det var viktigt med muntliga rekommendationer. 

 

Den viktigaste faktorn vid muntliga rekommendationer enligt denna studie av hotell visar på 

att servicen är detta visar att det är nästan jämt fördelat mellan egna rekommendationer (31 

stycken) och från andra (27 stycken). Detta visar att de saker så som pris, plats eller produkt 

medan den personliga kontakten med service företaget får en alt större roll för gäster vid deras 

rekommendationer om hotellet.        

  

Vidare studier inom detta ämne är av största vikt, då kanske utförd på en större målgrupp, 

eller med flera hotell. Inte bara internationella, utan även svenska studier måste göras, för att 

styrka WOM som en viktig faktor inom marknadsföringsområdet.                
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Bilaga 1. Enkätunderlag 

Örebro universitet 

Institutionen för restaurang- och måltidskunskap  

Hej gäster på Hotell Bolinder Munktell    
  

Jag studerar på Högre Hotellprogrammet vid Restauranghögskolan i Grythyttan som tillhör 
Örebro universitet.   

 
Detta är en enkätundersökning som jag gör för att sedan kunna skriva mitt examensarbete som 
kommer att handla om hur gäster på Clarion Collection Hotel i Eskilstuna har fått information 
om hotellet, och hur de har påverkats av vad andra gäster som har berättat om hotellet för 
dem1.           

 

 Enkäten är anonym och vänder sig till gäster på Clarion Collection hotell Bolinder Munktell 
och tar ca 15 minuter att besvara. Jag hoppas att du kan ta dig tid att besvara frågorna.     

 
 

Med vänliga hälsningar  
Joakim Jönsson 
Studerande Högre Hotellprogrammet  
Restauranghögskolan/Institutionen för restaurang- och måltidskunskap 
Campus Grythyttan 
Örebro universitet 
 
 
 
I samarbete med Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell                                 

 
 

                                                 
1 ”Word of mouth”, ”storytelling”  
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Hur viktig är en muntlig rekommendation för dig när du väljer hotell?
   
 Mycket viktigt   
 Viktigt     
 Inte speciellt viktigt    
 Helt oväsentligt    
 
 
 Hur viktigt upplever du att muntliga rekommendationer är när andra 
personer väljer till exempel hotell?  
 
 Mycket viktigt   
 Viktigt     
 Inte speciellt viktigt    
 Helt oväsentligt    
 
 
  
Varifrån fick du informationen om denna anläggning?  
Flera svar är tillåtna 

 Internet                    
 Arbetskamrater   
 Släkt/vänner        
 Resebyrå                    
 Mässa                   
 
 
 Spelar det någon roll vem som rekommenderar ett hotell till dig? 
 
 Ja    
 Nej                
 Vet ej    
             
         
Om det spelar roll - Vems rekommendation väger i så fall tyngst? 
 
Chefens    
Arbetskamraternas                    
Vänner och bekantas                                 
Familjemedlemmar och släktingars          
Övriga                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har det någon betydelse för ditt val av hotellom du vet historien, storyn/berättelsen 
om hotellet du besöker. Om de tillexempel vill marknadsföra sig som del i en 
speciell region, en särskild upplevelse eller dylikt?   
 
Ja                                                              
Nej                                                            
Vet ej                                                        
   
 
 Om du av en person får en rekommendation på ett hotell vad fäster du då störst vikt 
vid? 
 
 Pris    
 Läge               
 Service                            
 Kvalitet             
Upplevelse mm                                         
 
 
 Brukar du själv rekommendera hotell till andra? 
 
 Ja ofta              
 Ja ibland           
 Ja men sällan                                    
Aldrig                                                        
 
  
 Om du brukar rekommendera hotell vad lyfter du då vanligtvis fram gällande 
hotellet? 
 Pris             
 Läget                                                        
 Service                     
 Kvalitet              
 Upplevelse mm         
                     
        
                
  
 
 
 
Tack för din medverkan  
Joakim Jönsson 
Student vid Högre Hotell programmet i Grythyttan   
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Bilaga 2 Klassificering av Choice Hotels   
  

Comfort Hotel 
När du bor på ett Comfort Hotel ska du känna dig som att du befinner dig mitt i händelsernas 

centrum, vilket betyder att stadens shoppingstråk, kommunikationer och uteliv alltid finns 

nära till hands. Comfort Hotel riktar sig till gäster med behov av ett hotellboende till bra pris. 

Hotellen har hög, modern standard och erbjuder effektiva lösningar för både affärs- och 

fritidsresenär (www.choicehotels.se).    

 

 

Clarion Collection 

Clarion Collection är mindre hotell med fokus på individuell service, där gästerna ska känna 

sig som hemma. Hotellen har hög standard och individuell särprägel utifrån lokal historia. 

Hotellen erbjuder kvällsbuffé och är alla centralt belägna med närhet till staden och dess 

nöjesliv (www.choicehotels.se) . 

  


