
 
 

Örebro Universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Värdebaserad prissättning för hotell 

 
Gästenkät som tillämpningsverktyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2013-06-09     Godkänd den: 

Kurs: MÅ1607, Examensarbete Betyg 

Författare: Lucas Mattila och Jonas Wahlström Examinator: Åsa Öström 

Handledare: Mats Carlbäck 



 
 

Örebro Universitet    Examensarbete 

Restaurang- och hotellhögskolan   Datum: 2013-06-09   

 

Kurs: MÅ1607, Examensarbete 

Titel: Värdebaserad prissättning för hotell – Gästenkät som tillämpningsverktyg 

Författare: Lucas Mattila & Jonas Wahlström 

Handledare: Mats Carlbäck 

Examinator: Åsa Öström 

 

Sammanfattning 

 

Introduktion: Prissättning är en svår balansgång för hotell. Tar hotellet för mycket betalt 

kommer gästerna välja andra alternativ men sätter de istället ett för lågt pris kommer hotellets 

vinst att bli lidande. Går det att sätta gästerna i fokus och basera prissättningen på vad de 

upplever att vistelsen är värd? 

 

Syfte: Syftet var att utforma en gästenkät samt testa dess funktion för att se om det går att 

tillämpa värdebaserad prissättning på hotell. Uppsatsens syfte var vidare att undersöka om det 

går att se en koppling mellan olika faktorer i samband med hotellvistelsen och gästens 

betalningsvilja.  

 

Metod och material: Uppsatsens bakgrund baserades på vetenskapliga artiklar och annan 

relevant litteratur. Med bakgrunden som grund utformades en enkät som undersöktes på 69 

personer varav 41 affärsresenärer samt 28 fritidsresenärer.  Data från undersökningen 

redovisades genom tabeller och figurer i resultatet.  

 

Resultat: Resultatet visade att gästenkäten kan användas för att se hur mycket gästerna är 

villiga att betala för vistelsen. Enkätens utformning gör det även möjligt att koppla ihop 

rummet, mötet och säkerheten i hotellet med gästens betalningsvilja. 

 

Slutsats: Gästenkäten kan användas för att tillämpa värdebaserad prissättning på hotell. För 

att kunna koppla ihop faktorer med ökad betalningsvilja krävs en undersökning med fler 

respondenter. 

 

Nyckelord: Affärsresenär, betalningsvilja, FAMM, fritidsresenär, kundvärde  
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1 Introduktion 

Genom att höja priset med en procent ökar intäkterna i genomsnitt med 10 procent, men 

prissättning är en svår balansgång (Mohammed, 2010). Tar hotellet för mycket betalt kommer 

gästerna välja andra alternativ men sätter hotellet istället ett för lågt pris kommer vinsten bli 

lidande. Trots att det är gästerna som bestämmer sätter hotellen alltför ofta priserna efter de 

egna kostnaderna eller efter konkurrenternas priser. Går det istället att sätta gästerna i fokus 

och basera prissättningen på vad de upplever att vistelsen är värd? 

 

1.1 Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap 

Måltidskunskap är ett mångvetenskapligt ämne där olika forskningsområden som till exempel 

företagsekonomi, pedagogik och sociologi kombineras (Gustafsson, 2004b). Måltidskunskap 

på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan utgår från en helhetssyn på måltiden där det 

handlar om att studera en måltid från fem aspekter; rummet, mötet, produkten, stämningen 

och styrsystemet (Alsne, 2004). De fem aspekterna kopplas samman i en modell kallad 

FAMM (The Five Aspect Meal Model) som används i undervisningssyfte då alla fem aspekter 

behövs för att skapa möjligheter för en upplevelse (Gustafsson, 2004b).  

 

Hotellbranschen producerar idag en upplevelse, det kan vara allt från en natt på ett lyxhotell 

till en övernattning på ett budgethotell (Carlbäck, 2011). Vid båda dessa tillfällen behöver 

upplevelsen matcha priset som gästen får betala, om detta inte överensstämmer kommer 

gästen vända sig till andra alternativ (Carlbäck, 2011). Silfverhielm (2004) menar att rummet 

står i centrum för en blivande hotelloperatör och allt i rummet påverkar, från en skiss av en 

byggnad till att hotellet byggts och öppnats. Några delar som påverkar rummet är stadens 

läge, själva byggnaden och entrén in i byggnaden (Silfverhielm, 2004). Under ett 

restaurangbesök beskriver Watz (2004) viktiga aspekter som berör en människas syn på 

rummet. Watz (2004) skriver vidare att delar som gör rummet inspirerande är dess form, färg 

och struktur. Watz (2004) menar att en annan syn på rummet handlar om mötet som hon 

kopplar ihop med personalens attityd till gästerna. Gustafsson (2004b) menar att vi 

förhoppningsvis möter andra människor under måltiden och Tellström (2004) säger vidare att 

måltiden skapar ett samtal mellan gäst och värd. Mötet under måltiden genererar positiva 

känslor genom värdens uppmärksamhet vilket gör att gästen blir synlig och visar därefter sin 

tacksamhet (Tellström, 2004). Det är här värdskapet kommer in i bilden och enligt 
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Gunnarsson (2002) handlar värdskap om konsten att få människor att känna sig välkomna. 

Vidare skriver Gunnarsson (2002)  att värdskapet också handlar om service, bemötande, 

kvalitet, vänskap och gästfrihet.  

 

Jönsson och Knutsson (2009) skriver att styrsystemet i FAMM krävs för att få resterande 

delar i modellen att fungera och att ett väl utvecklat styrsystem i slutänden kan leda till 

kundnöjdhet och lönsamhet. Frågor som chefer bland annat bör ställa angående styrsystemet 

är vilka priser som bör erbjudas ur ett företagsperspektiv och om priserna är realistiska 

(Gustafsson m.fl. 2006). Gustafsson (2004a) skriver också att den finansiella effektiviteten i 

företag behöver mätas, inte bara ur finansiell synpunkt utan också gällande mötet och 

upplevelser för att sedan testas tillsammans med forskare inom ekonomi (Gustafsson, 2004a). 

Carlbäck (2010) skriver att framförallt två problem behöver tas i beaktning vid 

vidareutveckling av styrsystem baserade på gästen; att systemet testas i en verksam 

organisation och att det inte skall ta för lång tid för cheferna eller gästerna att genomföra 

(Carlbäck, 2010). 

 

Uppsatsens författare kopplar examensarbetet till måltidskunskap och värdskap genom 

aspekterna rummet, mötet och styrsystemet i FAMM. Rummet kopplas till hotellrummet och 

mötet kopplas till ett möte mellan gäst och personal vid incheckning. Uppsatsen riktar sig till 

hotell och kommer beröra hur prissättning fungerar idag och vad som gör att gäster betalar 

mer för sin vistelse. Uppsatsen kopplas till styrsystemet då avsikten är att utforma en enkel 

metod utifrån rummet, mötet och säkerheten som kan hjälpa hotell att införa prissättning 

baserad på gästernas upplevda värde, så kallad värdebaserad prissättning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utforma en gästenkät samt testa dess funktion för att se om det går att tillämpa 

värdebaserad prissättning på hotell. 

 Går det att se en koppling mellan olika faktorer i samband med hotellvistelsen och 

gästens betalningsvilja?  

 Är enkäten användbar för hotell att sätta ett pris utifrån vad gästen är villig att betala? 
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1.2.1 Syftesavgränsning 

I uppsatsen är faktorer i samband med hotellvistelsen avgränsade till rummet, mötet och 

säkerheten. 

 

1.3 Teoretisk bakgrund 

I avsnittet följer en beskrivning av olika prissättningsmetoder samt en redogörelse kring 

tidigare forskning gällande kundvärde och betalningsvilja.   

 

1.3.1 Prissättning i hotellbranschen 

Hotellbranschen är en bransch där stort fokus ligger på intäktsmaximering vilket är ett resultat 

av den stora fasta kapaciteten som finns (Jönsson & Ericsson, 2006). Hotellen har ett fast 

antal rum att sälja och det handlar om att få ett så högt genomsnittligt pris som möjligt på 

dessa (Jönsson & Ericsson, 2006). Konkurrensen är mycket hård mellan hotellen och det 

handlar därför om att ge gästen ett så högt värde som möjligt per betald krona (Jönsson & 

Ericsson, 2006). Om priset är för högt känner gästen att de inte får tillräckligt värde för priset 

de betalar och söker sig därmed till konkurrenter, om priset istället är för lågt kommer den 

väntade vinsten istället bli för låg (Jagels, 2007). 

 

Det finns en mängd olika prissättningsmetoder som används i hotellbranschen där varje metod 

har sina fördelar och nackdelar (Jagels, 2007). En metod går ut på att hotellet har satt en 

tumregel till exempel att rumspriset skall vara 2.5 gånger kostnaderna för att få en viss 

procent vinst (Jagels, 2007). Jagels (2007) poängterar att denna metod inte tar hänsyn till 

marknaden, konkurrenter eller värde för gästerna. Två andra metoder är prissänkning samt 

prishöjning (Jagels, 2007).  Vid prissänkning sätter hotellen lägre priser än konkurrenterna på 

marknaden för att locka till sig gästerna (Jagels, 2007). Prissättningsmetoden benämns enligt 

Dolgui och Proth (2010) även för penetrationsprissättning och kan ge en stor marknadsandel 

på kort tid. Om hotellen inte har kontroll på kostnaderna finns risken att priserna sätts lägre än 

kostnaderna vilket skapar en verksamhet som går med förlust (Jagels, 2007). 

Prishöjningsmetod handlar om att medvetet ta högre pris än konkurrenterna på marknaden 

och betona andra faktorer som kvalité för att gästen skall uppleva ett mervärde (Jagels, 2007). 

Denna metod fungerar enligt Dolgui och Proth (2010) bara om det upplevda värdet lever upp 

till det höga priset som är satt. En tredje metod heter prissättning genom differentiering 

(Becerra, Santaó & Silva, 2012). Becerra, Santaó och Silva (2012) skriver att metoden går ut 
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på att matcha de egna priserna med konkurrenternas och därefter urskilja sig med andra 

faktorer.  De faktorer hotellen vanligtvis använder för att urskilja sig är atmosfär och läge 

(Jagels, 2007). Metoden leder till att prissänkningar och prishöjningar minskar och därmed 

skapas en stabil marknad. Metoden tar dock inte hänsyn till de olika företagens kostnader och 

kan därmed vara riskabel (Jagels, 2007). 

 

Prissättningsmetoderna kan delas in i två grupper; konkurrensbaserad och kostnadsbaserad 

prissättning (Ingenbleek, Debruyne, Frambach & Verhallen, 2003). Att använda en 

kostnadsbaserad metod är bra för att hitta en nedre gräns för vilket pris företaget kan ta för att 

gå med vinst (Ingenbleek m.fl. 2003). Samtidigt skriver de att konkurrensbaserad metod 

istället är bra för att hitta ett grundpris på marknaden och i vissa fall en högsta gräns för vad 

företaget kan ta för pris. Jagels (2007) skriver att många av dessa metoder används i 

hotellbranschen eftersom personer på de ledande positionerna förstår dem och anser att de är 

lätta att implementera i hotellet. Danzinger, Israeli och Beckerman (2006) skriver att många 

beslut om prissättning i branschen sker på grund av en plötslig händelse eller om 

konkurrenterna ändrar sina priser. Strategierna för prissättning fokuserar också på kortsiktiga 

istället för långsiktiga mål där förändringarna skall kunna ske snabbt (Danziger m.fl. 2006). 

 

Att använda kostnads- eller konkurrensbaserade metoder i organisationer med problem 

tenderar att förvärra situationen vilket kan leda till att försäljning och intäkt inte maximeras 

(Jagels, 2007). Ingenbleek m.fl. (2003) visar i sin undersökning att en tredje grupp, kallad 

värdebaserad prissättning, ger mest effekt på försäljning medan konkurrens- och 

kostnadsbaserad inte ger någon betydande effekt. Kostnads- och konkurrensbaserad 

prissättning tar inte hänsyn till produktens värde eller konsumenternas betalningsvilja 

(Skugge, 2011). Danziger m.fl. (2006) skriver också att priset bör baseras på vad produkten 

ger för värde till kunden. 

 

1.3.2 Värdebaserad prissättning 

Vid värdebaserad prissättning används det upplevda värdet som produkten eller tjänsten 

levererar till ett kundsegment för att sätta priser (Skugge, 2011). Priserna sätts inte för att 

täcka kostnader eller efter konkurrenter utan de sätts utifrån vad kunderna är beredda att 

betala (Skugge, 2011). Skugge (2011) skriver vidare att företagen behöver veta vad kunderna 

har för behov och är beredda att betala för att sätta rätt pris. Med den informationen kan 

företagen sätta priser som är jämlikt med värdet och förhoppningsvis är högre än kostnaden 
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för att leverera produkten (Skugge, 2011). Skugge (2011) skriver också att det är omöjligt att 

möta behovet från samtliga kunder och att det därför är viktigt att fokusera på den totala 

efterfrågan i kundsegmentet och utifrån det sätta ett optimalt pris (Skugge, 2011). Trots att 

undersökningar visar fördelarna med värdebaserad prissättning är det en metod som används 

av få företag (Hinterhuber, 2008). Orsaken till detta är att det i dagsläget inte finns någon 

lättanvänd metod för att bedöma det värde företaget skapar (Hinterhuber, 2008). 

 

För att sätta rätt pris med värdebaserad prissättning behöver företag arbeta i olika steg 

(Mohammed, 2010). Mohammed (2010) skriver att det första företagen behöver göra är att 

identifiera målgruppen och deras näst bästa alternativ för att se vilka som är företagets 

konkurrenter. De använder sedan konkurrenternas priser för att själva kunna sätta ett 

grundpris (Mohammed, 2010). Steg nummer två är att förstå värdet i företagets produkt och 

sedan förändra priset efter det (Mohammed, 2010). Hinterhuber (2008) rekommenderar bland 

annat tre metoder för att försöka fastställa värdet på ett företags produkt; expertisintervjuer, 

fokusgrupper och värdebedömning i användning. Personal med expertiskunskaper i t.ex. 

marknadsföring, produktledning, försäljning och ekonomi får uppskatta värdet på en produkt 

(Hinterhuber, 2008). Hinterhuber (2008) skriver att samförstånd måste finnas, för om 

sakkunnig personal inom företaget inte kan bestämma värdet betyder det att kunden inte heller 

kan det. Fokusgrupper är kunder i grupper om 5-15 personer som samlas och blir ombedda att 

utvärdera ett företags produkt utifrån en mängd olika egenskaper (Hinterhuber, 2008). Genom 

att använda fokusgrupper skriver Hinterhuber (2008) att företag kan ta reda på vad kunderna 

tycker och vad de är beredda att betala för det som erbjuds. Värdet kan också bedömmas vid 

användning där kunderna observeras och intervjuas under tiden de använder produkten eller 

tjänsten för att kunna uppskatta kundvärdet (Hinterhuber, 2008). Genom att uppskatta värdet 

vid användning kan företagen få fram missnöje med produkten som inte skulle upptäckas vid 

andra metoder (Hinterhuber, 2008). 

 

Mohammed (2010) har tre liknande metoder för att förstå värdet i en produkt; 

marknadsanalys, erfaret omdöme och one-on-one prissättning. Genom marknadsanalyser kan 

företag kartlägga varför kunder väljer vissa produkter och hur priskänsliga de är vid olika 

tillfällen (Mohammed, 2010). Mohammed (2010) skriver att analysen ger en precis bild men 

pågår under lång tid vilket gör denna metod kostsam. Ett annat sätt att uppskatta värdet är 

genom att använda köphistorik och erfarenhet som finns inom företaget. Företaget kan då se 

hur köphistoriken har förändrats när delar har lagts till eller tagits bort från grundprodukten 
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(Mohammed, 2010). Mohammed (2010) skriver vidare att erfaren personal utifrån detta kan 

dra slutsatser om värdet för kunden. Den sista metoden används de gånger det inte är möjligt 

att göra en marknadsanalys eller när köphistorik och erfarenhet är bristfällig (Mohammed, 

2010). Det gäller då att fastslå vad den genomsnittliga kunden ser för värde i produkten och 

använda det för att sätta grundpriset (Mohammed, 2010). Mohammed (2010) skriver att 

marknadsanalys och erfaret omdöme är de metoder som är mest precisa, men Hinterhuber 

(2008) påpekar att det bästa sättet att uppskatta kundvärdet är genom att kombinera de olika 

metoderna. 

 

1.3.3 Kundvärde 

Kundvärde handlar om kundens upplevda värde på en produkt (Business Dictionary, 2013). 

Om kunden upplever positiva fördelar med att använda produkten påverkas också efterfrågan 

och detta måste företaget ta hänsyn till vid prissättning (Business Dictionary, 2013). Chu och 

Choi (1999) påpekar att fritidsresenärer och affärsresenärer värdesätter olika egenskaper vid 

val av hotell. De fick i sin undersökning fram att affärsresenärer främst värdesätter rummet 

medan fritidsresenärer ser säkerheten som det viktigaste för dem. När det gäller 

affärsresenärer skriver Chu och Choi (1999) att de två viktigaste värdena är rummet och dess 

renlighet samt hotellets läge. En annan undersökning visar att det viktigaste för 

affärsresenärer är att personalens service är bra och att de kan lita på de anställda (Kashyap & 

Bojanic, 2000). Anledningen till att fritidsresenärer värdesätter säkerheten högt är enligt Chu 

och Choi (1999) att nöjesresor ofta involverar flera familjemedlemmar och de flesta har en 

hög känslighet för vad som kan hända dem och deras familjer (Chu & Choi, 1999). 

Fritidsresenärerna anser att hotellet skall ha tillgängliga säkerhetslarm och att 

säkerhetspersonal finns tillgänglig om det skulle hända något (Chu & Choi, 1999).  

 

Kashyap och Bojanic (2000) tar upp ett annat viktigt värde som uppskattas och det är att 

priset motsvarar den förväntade kvalitén på rummet. Detta eftersom fritidsresenärer inte 

använder sig så mycket av hotellens allmänna utrymmen eller tjänster och därför lägger de 

störst fokus på rummet (Kashyap & Bojanic, 2000). Chu och Choi (1999) har även de fått 

fram att rummen är av stort värde för fritidsresenärer och det viktigaste är att sängen, 

madrassen samt kuddarna är bekväma. Det mest förvånande resultatet enligt Kashyap och 

Bojanic (2000) är att fritidsresenärer inte lägger så stor vikt på personalens service. Detta 

eftersom ett bra pris till en bra kvalité möter gästens behov och då hamnar fokusen på 

personalen i skymundan (Kashyap & Bojanic, 2000). Chu och Choi (1999) fick däremot fram 
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att personalens service var det näst främsta värdet enligt fritidsresenärerna. Personalen 

behöver förmedla tydliga direktiv i servicen så att informationen mellan gäst och personal inte 

missuppfattas (Chu & Choi, 1999). Chu och Choi (1999) menar vidare att servicekvalitén 

också innefattar personalens hjälpsamhet, artighet, vänlighet och språkkunskaper. 

  

1.3.4 Value creation model (VCM) 

McNair, Polutnik och Silvi (2001) skriver att företag behöver förstå värdet som definieras av 

kunden för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig strategi. Företagen som inte ser 

kopplingen mellan kundvärde, pris och kostnad kommer sannolikt att uppleva en sämre 

lönsamhet (McNair m.fl. 2001). De skapade VCM som är en värdeskapande modell som 

identifierar vad kunderna värdesätter i ett företags produkt och sedan vad det kostar att 

leverera dessa egenskaper. Företag kan då fastställa vilka egenskaper de bör satsa på ur en 

vinstsynpunkt (McNair m.fl. 2001). För att identifiera vad kunderna värdesätter på en specifik 

produkt använder sig McNair m.fl. (2001) av enkätsvar från ett urval av kunder. 

Egenskaperna som undersöks i enkäten rangordnas sedan med hjälp av företagets kunder för 

att få en lista över vad varje segment anser vara av störst vikt (McNair m.fl. (2001). VCM är 

ingen prissättningsmetod utan kan användas för att mäta det upplevda kundvärdet i ett företag 

(McNair m.fl. 2001). 

 

Jönsson och Ericsson (2006) tillämpade VCM på ett hotell där de valde viktiga 

värdesegenskaper till en enkät utifrån tidigare forskning. Deras undersökning visade att de 

egenskaper som var av störst värde för fritidsresenärer var service i receptionen, kvalitet på 

frukost, rummets städning och rummets inredning. Det som värderades lägst var tillgång till 

internet, badrumsartiklar och tillbehör samt restaurangens service (Jönsson & Ericsson, 2006). 

Vid användning av VCM kan hotell fatta beslut med kundernas värdering som utgångspunkt 

och det går då att sammanföra kunders behov med resursfördelning för att få en framgångsrik 

strategi (Jönsson & Ericsson, 2006). 

 

1.3.5 Willingness to pay (WTP) 

Willingness to pay är en metod som används för att sätta ett pris på en produkt (Jesdapipat, 

2002). När en kund skall köpa en produkt utvärderas först produkten i form av pris och dess 

funktion (Jesdapipat, 2002). Om det sedan finns en marknad för produkten så har priset 

accepterats och besvarar då också kundens betalningsvilja (Jesdapipat, 2002). WTP är en 

metod som visar det högsta belopp en individ är villig att betala för en produkt eller det högsta 
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belopp de är villiga att betala utan att gå med möjlig förlust (Jesdapipat, 2002). Vidare menar 

Lankoski (2010) att betalningsviljan för en produkt är beroende av individens 

betalningsförmåga.  

 

Zhang, Ye och Law (2011) gjorde en undersökning på hotell för att se vilka faktorer gästerna 

värdesatte högt och vad de var villiga att betala mer för. De delade upp segmenten i tre olika 

grupper baserat på tre olika stjärnklasser av hotell: 1-2,5 stjärnor, 3-3,5 stjärnor och 4-5 

stjärnor. De lägre stjärnklassade hotellen kategoriserades som ekonomisegment, 

medelhotellen som medelklassegment och överklasshotellen som lyxsegment (Zhang, Ye & 

Law, 2011). I resultatet fick de fram att gästers betalningsvilja främst påverkas av priset 

jämfört med kvalitén och klassen på hotellet (Zhang, Ye & Law, 2011). Zhang, Ye och Law 

(2011) fick också fram att ekonomisegmentets betalningsvilja påverkades av hotellets fysiska 

miljö som rummets storlek och installation. Mellansegmentet såg det viktiga i hotellets läge 

följt av kvalitén på rummet medan lyxsegmentet var mest villiga att betala för hotellets läge 

följt av personalens service (Zhang, Ye & Law, 2011). 

 

1.4 Metod och material 

I detta avsnitt förklaras hur arbetets undersökning har planerats och utförts vilket också är 

grunden till uppsatsen. 

 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

Genom att söka i databasen Leisure Tourism Database vilket är en artikeldatabas som är till 

stor hjälp för Hotell- och Värdskapsprogrammet samlades information för att bygga 

bakgrunden. Uppsatsens författare testade från en början att söka i databaserna Google 

Scholar och Summon men på grund av irrelevanta träffar valdes enbart Leisure Tourism 

Database. De sökorden som användes var Leisure travellers, Hotel, Value och Important 

factors. Uppsatsens författare valde att enbart gå igenom sammanfattningar då sökningen gav 

max 35 träffar (se Bilaga 1). Efter att ha gått igenom några relevanta sammanfattningar till de 

ovanstående sökorden och sedan de tillhörande artiklarna uppmärksammades ny information 

gällande prissättningsmetoder. Uppsatsens författare lade därför till två nya sökord som var 

Willingness to pay och Value based pricing.  
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1.4.2 Metodval 

Både intervjuer och enkäter är tekniker för att samla information som bygger på frågor (Patel 

& Davidson, 2011). Enkät som är en kvantitativ metod kan urskilja små skillnader samtidigt 

som exakta beräkningar av kopplingar mellan olika variabler kan upptäckas (Bryman, 2011). 

Syftet med intervju som är en kvalitativ metod är istället att identifiera uppfattningar utifrån 

respektive intervjupersons syn (Patel & Davidson, 2011). För att kunna se mönster och små 

skillnader och därmed kunna besvara frågeställningarna valdes därför en kvantitativ metod i 

form av enkäter med hög grad av standardisering. En enkät med hög grad av standardisering 

används oftast då jämförelser och generaliseringar skall göras (Patel & Davidson, 2011). 

Mohammed (2008) skrev att en av de bästa metoderna för att uppskatta värdet på ett företags 

produkter eller tjänster är marknadsanalys, medan Hinterhuber (2008) påpekade att olika 

metoder bör kombineras. Genom att uppsatsens författare kombinerade strukturerade frågor 

med ett antal bedömningsfrågor skapades en kvantitativ enkät som gick att analysera 

samtidigt som hotellets värde bedömdes av gästerna. Bryman (2011) skriver att kritik riktats 

mot kvantitativa metoder då det finns risk att de kan bli alltför statistiska och därmed försvåra 

kopplingen mellan forskning och den verkliga bilden. Han påpekar dock att en av styrkorna 

med kvantitativa metoder är att de är lätta att kopiera och utföra igen. För uppsatsens 

författare var det viktigt att andra hotell efter undersökningen skulle kunna kopiera och 

applicera enkäten på deras hotell. Eftersom kvantitativa metoder är lättare än kvalitativa 

metoder att utföra igen var det också en bidragandet faktor till att en kvantitativ metod valdes. 

 

1.4.3 Urval 

Uppsatsens författare valde att genomföra undersökningen på två hotell. Det första hotellet 

var beläget i Linköping och uppsatsens författare bedömde att huvudparten av gästerna under 

helger var fritidsresenärer. Det andra hotellet som undersökningen genomfördes på låg i 

Karlstad och riktade sig till affärsresenärer under veckorna då det ligger nära en stor 

kongressanläggning. Dessa hotell valdes av två anledningar, hotellet i Linköping valdes då 

uppsatsens författare hade tidigare kontakt med receptionschefen där. Hotellet i Karlstad 

valdes då det ligger relativt nära Grythyttan och responsen från hotellet var positiv. Hotellen 

valdes alltså genom bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2011) betyder att 

undersökningen görs på respondenterna som är i närheten och är tillgängliga. Bryman (2011) 

påpekar att denna metod inte gör det möjligt att generalisera resultaten eftersom författarna 

inte vet vilken specifik grupp som stickprovet görs på. Då målet med uppsatsen var att hjälpa 

respektive hotell separat och inte dra några generella slutsatser var bekvämlighetsurval en 
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metod som passade. Då Chus och Chois (1999) undersökning visade att det fanns en skillnad i 

vad affärsresenärer och fritidsresenärer värdesätter vid en hotellvistelse behövde uppsatsens 

författare utforma en enkät som passade båda segmenten. Hotellen valdes också för att kunna 

testa enkäten på både fritidsresenärer och affärsresenärer. En i förväg utformad mall användes 

där examensarbetet och dess undersökning förklarades. Mallen skickades till hotellen och 

efter ett godkännande av enkäten påbörjades ett samarbete. 

 

1.4.4 Utformning av enkät 

Valet av kundvärdeskapande egenskaper som skulle betygsättas var av stor betydelse för att få 

ett så väsentligt resultat som möjligt. Egenskaperna skulle först och främst försöka ge 

författarna en koppling mellan betalningsvilja och olika faktorer i hotellet, men också kunna 

hjälpa hotellen att utvecklas på de punkter där gästerna var mindre nöjda. Tidigare 

undersökningar om ämnet kundvärde och betalningsvilja inom hotellbranschen användes 

därför som grund för val av faktorer till enkäten (se Bilaga 3). Christensen m.fl. (2011) 

skriver att den komplexa verkligheten måste förenklas vid kvantitativa metoder för att det 

skall vara möjligt att göra kvantitativa analyser. Författarna valde därför att dela in enkäten i 

tre övergripande kategorier; rummet, mötet och säkerhet. Två av dessa kategorier ingår i 

FAMM-modellen skapad av Gustafsson (2004). Rummet valdes eftersom Silverhielm (2004) 

skrev att rummet står i centrum och påverkar för en blivande hotelloperatör. Mötet valdes som 

andra kategori då Tellström (2004) skrev att mötet vid en måltid skapar positiva känslor 

genom värdens uppmärksamhet, vilket leder till att gästen visar sin tacksamhet. Uppsatsens 

författare anser att detta också är något som finns inom hotellbranschen där hotellet står som 

värd och ett möte kan påverka gästens tacksamhet och nöjdhet. Säkerhet valdes som sista 

kategori då undersökningar från Chu och Choi (1999) visade att säkerheten på hotellet var den 

viktigaste aspekten vid en vistelse. 

 

Gästerna fick först besvara av vilken anledning de bodde på hotellet; nöjesresa eller 

affärsresa. Frågan fanns med för att kunna dela upp gästerna i de två olika segmenten och 

därmed kunna se eventuella problem eller bortfall för de respektive segmenten. Gästen fick 

sedan kryssa i hur mycket de betalade för hotellrummet, de hade fyra svarsalternativ från 

under 700 kronor till över 2000 kronor. Genom att frågan besvarades kunde en jämförelse 

sedan dras mellan vad de betalade och vad de skulle kunna tänka sig att betala för vistelsen. 

Undersökningar från Zhang, Ye och Law (2011) visade att priset jämfört med kvalitén på 

hotellet är det som påverkar betalningsviljan mest. Frågan ställdes därför också för att gästen 
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skulle bli påmind av vad de betalade för vistelsen för att betygsätta utifrån det. Gästen fick 

sedan betygsätta tre aspekter i kategorin rummet på en skala från ett till fem där ett är mindre 

bra och fem är mycket bra. Aspekterna var rummets helhet, städning av rummet och sängens 

bekvämlighet. Rummets helhet valdes som en första aspekt då undersökningar från Kashyap 

och Bojanic (2000) visade att det är här fritidsresenärer lägger störst fokus. Valet av de två 

andra aspekterna gjordes då undersökningar från Chu och Choi (1999) visade att de viktigaste 

aspekterna i rummet var att de var städade och att sängen var bekväm. En likartad 

undersökning av Jönsson och Ericsson (2006) visade också att städning av rummet var viktigt 

men också att rummets inredning var av stort värde för gästerna. Likt första kategorin fick 

gästen sedan betygsätta tre aspekter i kategorin mötet vid incheckning, dessa var bemötande, 

hjälpsamhet och vänlighet. En undersökning gjord av Jönsson och Ericsson (2006) visade att 

service i receptionen var av stort värde samtidigt som en undersökning från Kashyap och 

Bojanic (2000) visade att det viktigaste för affärsresenärer var just personalens service. I en 

undersökning gjord av Zhang, Ye och Law (2011) nämndes också service som en faktor som 

kan påverka betalningsviljan. I dessa undersökningar gick författarna inte närmare in på vad 

service betydde men Chu och Choi (1999) skrev i sin undersökning att service bland annat 

innefattar personalens hjälpsamhet och vänlighet vilket blev grund för enkätfrågorna i 

kategorin. Chu och Choi (1999) visade i sin undersökning att god säkerhet var den viktigaste 

aspekten för upplevt kundvärde och i undersökningen nämndes säkerhetslarm och utbildad 

säkerhetspersonal. Då detta är aspekter som gästen kunde ha svårt att avgöra översattes 

säkerhet istället till hur bra information det fanns gällande agerande vid nödsituation samt hur 

säker gästen kände sig på hotellet vilket blev de sista aspekterna i enkäten. 

 

1.4.5 Genomförande 

Första undersökningen genomfördes på ett hotell i Linköping helgen den 26-28 april 2013. 

Hotellet har cirka 200 rum och ligger i centrala Linköping med gångavstånd till resecentrum. 

Författarna var där på studiebesök och lämnade 50 enkäter till receptionschefen som i sin tur 

lämnade de vidare till receptionspersonalen. Under helgen delades enkäterna ut en efter en till 

incheckande gäster, som sedan lämnade tillbaka enkäterna vid utcheckning. Totalt lämnade 33 

gäster tillbaka svaren och det blev ett bortfall på 17 enkäter. På måndagen efter att 

undersökningen genomförts postade receptionschefen enkäterna till författarna och därefter 

påbörjades resultatet av enkätundersökningen.   
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Andra undersökningen genomfördes den 6-10 maj 2013 på ett hotell med 49 rum som ligger i 

centrala Karlstad. Tanken var först att besöka hotellet och lämna enkäterna personligen men 

på grund av tidsbrist skrev uppsatsens författare istället ut 55 enkäter och postade till 

hotellchefen. Han ansvarade sedan för att enkäterna lades ut på hotellrummen och lämnades 

in av gästerna när de checkade ut eller samlades in av housekeeping efter att gästerna hade 

lämnat rummen. Hotellchefen skickade sedan tillbaka 48 ifyllda enkäter som mottogs av 

uppsatsens författare den 14 maj. 

 

1.4.6 Dataanalys 

Rådata från enkäterna delades upp efter respektive hotell och sammanställdes i 

kalkylprogrammet Microsoft Excel. Ett snittbetyg på samtliga aspekter i enkäten beräknades 

för respektive hotell vilket redovisades i text och diagramform i resultatet. De respondenter 

som angav att de ville betala mer eller mindre för vistelsen sorterades ut och sammanställdes i 

en tabell. Snittbetyg beräknades för de gäster som ville betala mindre och de som var villiga 

att betala mer för vistelsen vilket också redovisades i samma tabell.  

 

1.5 Forskningsetisk planering 

I en undersökning kan det uppstå etiska frågor under forskningens gång (Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra grundläggande etiska frågor som rör de deltagande 

personerna i undersökningen. Frågorna berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet där dessa har en del krav som måste uppfyllas enligt svensk forskning (Bryman, 

2011). Först är det informationskravet där de deltagande personerna måste få information om 

undersökningens syfte samt veta vilka moment som ingår (Bryman, 2011). Därefter måste de 

också veta om att det är frivilligt att delta i undersökningen (Bryman, 2011). Vidare tar 

Bryman (2011) upp samtyckeskravet och menar att deltagarna i undersökningen själva har rätt 

att bestämma om de vill vara med eller inte. De två sista kraven Bryman (2011) tar upp 

handlar om den insamlade informationen där det är viktigt att uppgifterna om deltagarna 

behandlas med sekretess för att inte obehöriga personer skall nå informationen. Det är också 

viktigt att uppgifterna endast används i undersökningssyfte (Bryman, 2011). Uppsatsens 

författare var genom en text på enkäten tydliga med att enkäten var helt anonym, att det var 

helt frivilligt att delta och att svaren endast skulle användas i undersökningssyfte. Enkäterna 

som var helt anonyma förvarades sedan i bostaden hos uppsatsens författare för att inte 

obehöriga personer skulle kunna ta del av dem. 
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2 Resultat 

I nedanstående avsnitt redovisas undersökningarna först separat för de olika hotellen för att se 

om enkäten fungerar på både affärsresenärer och fritidsresenärer samt om enkäten är 

användbar för att sätta ett pris utifrån gästens betalningsvilja. Därefter kommer insamlad data 

från båda hotellen läggas ihop för att få mer respondenter och därmed försöka se en koppling 

mellan olika faktorer och betalningsviljan. 

    

2.1 Hotell 1 - fritidsresenärer 

Av de 33 insamlade enkäterna var 28 stycken av respondenterna fritidsresenärer och fem var 

affärsresenärer. Författarna valde att ta bort de fem svarande affärsresenärerna då syftet med 

den första undersökningen var att samla in information enbart från fritidsresenärer.  

 

2.1.1 Rummet 

Inom kategorin rummet undersöktes rummet i helhet, städning av rummet och sängens 

bekvämlighet. Alla kategorier betygsattes mellan 1-5 där 1 är mindre bra och fem är mycket 

bra (se Figur 1). Resultatet visade att alla respondenter tyckte rummet låg på ett betyg mellan 

3-5 och då hamnade det sammanlagda snittet på 4,2. På städning av rummet betygsatte 

respondenterna även där mellan 3-5 och det gav ett snitt på 4,5. Det sista inom kategorin var 

sängens bekvämlighet, här satte respondenterna ett betyg mellan 2-5 och det gav ett snitt på 

4,2. 

 
                                       Figur 1. Hotell 1: Snittbetyg rummet. 
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2.1.2 Mötet vid incheckning 

Inom denna kategori fick respondenterna betygsätta följande faktorer: Personalens 

bemötande, hjälpsamhet och vänlighet (se Figur 2). Resultatet av personalens bemötande 

visade ett betyg mellan 4-5 och snittet blev 4,7. Betyget av personalens hjälpsamhet visade 

mellan 3-5 men det var enbart en person som betygsatte lägre och därför hamnade snittet även 

här på 4,7. Den sista faktorn de fick betygsätta var personalens vänlighet, här satte alla gäster 

betyget 4-5 och snittet blev 4,8 av 5. 

 
             Figur 2. Hotell 1: Snittbetyg mötet vid incheckning. 
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                                       Figur 3. Hotell 1: Säkerheten på hotellet 

 

2.1.4 Betalningsvilja    

I denna kategori ingick följande två frågor: Vad kostar ditt rum per natt samt hur mycket 

skulle du kunna tänka dig att betala för vistelsen? Först kontrollerade uppsatsens författare 

hotellets priser för att få en inblick i hotellets olika prisnivåer, därefter delades priserna upp 
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första frågan svarade 64,3 % av respondenterna att priset de betalade var mellan 701-1000 kr, 

21,4 % betalade mellan 1001-1500 kr. Av resterande gäster svarade cirka 7 % under 700 kr 

och de sista 7 % svarade 1501-2000 kr.  Resultatet av vad de skulle kunna tänka sig att betala 

för vistelsen svarade cirka 57 % av gästerna 701-1000 kr, 25 % 1001-1500 kr, 14,3 % 1501-

2000 och enbart en respondent svarade under 700 kr (se tabell 1).  

 

Genom att koppla ihop båda frågorna visade resultatet att cirka 71 % av respondenterna 

tycker priset de betalade är bra och var villiga att betala samma pris. Cirka 21 % av de 

svarande ansåg att de kunnat betala mer för vistelsen och enbart två respondenter ansåg att de 

ville betala ett lägre pris. I och med att några gäster var villiga att betala mer för vistelsen 

höjdes också snittet från 2,3 till 2,5 av sammanlagt 5. 
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 Tabell 1. Betalningsvilja hotell 1 

 
 

2.2 Hotell 2 - affärsresenärer 

Av de 48 insamlade enkäterna var 41 stycken besvarade från affärsresenärer och 7 stycken av 

respondenterna var fritidsresenärer. Författarna valde att ta bort de 7 svarande 

fritidsresenärerna då syftet med den andra undersökningen var att samla in information enbart 

från affärsresenärer.   

 

2.2.1 Rummet 

Undersökningen på hotell 2 visade att hälften av respondenterna betygsatte mer än bra på 

rummets helhet (Se figur 4). Gästerna betygsatte mellan 2-5 men enbart en gäst tyckte mindre 

bra om rummet och därför hamnade snittet på 4,3 av 5. Den andra faktorn i kategorin var 

städningen av rummet och där betygsatte gästerna mellan 3-5 och snittet blev 4,7. Den sista 

faktorn gästerna betygsatte var sängens bekvämlighet och majoriteten tyckte mycket bra om 

sängen vilket gjorde att snittet hamnade på 4,8 av 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figur 4. Hotell 2: Snittbetyg rummet 

Betalningsvilja Pris/natt Villig att betala

Hotell 1 - svarsalternativ Svar i procent Svar i procent

1) under 700 kr 7,1% 3,6%

2) 701-1000 kr 64,3% 57,1%

3) 1001-1500 kr 21,4% 25%

4) 1501-2000 7,1% 14,3%

5) mer än 2001 kr 0% 0%

Summa alla svarande fritidsresenärer 100% 100%
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2.2.2 Mötet vid incheckning 

Snittbetyget av kategorin mötet vid incheckning var överlag jämt (se figur 5). Bemötandet 

från personalen visade att majoriteten av gästerna betygsatte mycket bra och snittet blev då 

4,76. På andra faktorn om personalens hjälpsamhet så betygsatte affärsresenärerna också 4-5 

men ett fåtal var mer nöjda vilket gjorde att snittet ökade till 4,8. Även den tredje faktorn om 

personalens vänlighet vid incheckning tyckte majoriteten var mycket bra och snittet hamnade 

på 4,8.  

 
                        Figur 5. Hotell 2: Snittbetyg mötet vid incheckning 

 

2.2.3 Säkerheten 

Resultatet visade spridda betyg från gästerna (se figur 6). På information om agerande vid 
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gav ett totalt genomsnitt på 4,2. Sista faktorn var hur de uppfattade säkerheten på hotellet och 

där betygsatte gästerna 3-5. Mer än hälften bedömde hotellets säkerhet som mycket bra 

medan de resterande gav hotellet ett betyg på 3-4. Eftersom ingen av respondenterna 

uppfattade säkerheten negativt ökade också genomsnittet till 4,4 av 5.  
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                                       Figur 6. Hotell 2: Säkerheten på hotellet 

   

2.2.4 Betalningsvilja 

68,3 % av affärsresenärerna betalade mellan 1001-1500 kr och resterande 31,7 % betalade 

701-1000 kr. Resultatet av vad de skulle kunna tänka sig att betala för vistelsen så svarade 

58,5 % 1001-1500 kr och de övriga gästerna kunde tänka sig att betala 701-1000 kr (se tabell 

2). Uppsatsens författare kopplade sedan samman de båda frågorna för att se om det var 

någon skillnad på betalningsviljan hos gästerna. Resultatet visade då att 87,8 % var nöjda med 

det priset de betalade och det var bara 2 respondenter som kunde tänka sig att betala mer samt 

3 som ville betala mindre för vistelsen. Eftersom ett fåtal ville betala mindre gick också 

genomsnittet ner från 2,7 till 2,6. 

 Tabell 2. Betalningsvilja hotell 2 

 

 

2.3 Koppling mellan faktorer och betalningsvilja   

Av de 69 använda enkätsvaren kunde 8 personer tänka sig att betala mer för vistelsen och 8 

personer ville betala mindre. Genom att räkna ut snittbetyget på de som var villiga att betala 
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Betalningsvilja Pris/natt Villig att betala

Hotell 1 - svarsalternativ Svar i procent Svar i procent

1) under 700 kr 0% 0%

2) 701-1000 kr 31,7% 41,5%

3) 1001-1500 kr 68,3% 58,5%

4) 1501-2000 0% 0%

5) mer än 2001 kr 0% 0%

Summa alla svarande fritidsresenärer 100% 100%
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4) Rummet 5) Städning 6) Sängen 7) Bemötande 8) Hjälpsamhet 9) Vänlighet 10) Information 11) Uppfattning

3 5 4 5 5 5 4 4

4 4 4 5 5 5 5 5

5 5 4 5 5 5 5 5

5 5 4 5 5 5 4 5

4 5 5 5 5 5 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 3 4 4 5 2 4

5 5 5 5 5 5 5 5

Villiga att betala mer - Snittbetyg 4,38 4,88 4,25 4,88 4,88 5,00 4,25 4,63

5 5 5 5 5 5 5 5

3 5 5 5 5 5 4 4

5 4 4 4 4 4 3 3

4 5 3 5 5 5 3 3

3 4 5 5 5 5 2 3

5 5 5 4 4 4 3 3

4 3 2 5 5 5 1 5

4 5 4 5 5 5 5 5

Vill betala mindre - Snittbetyg 4,13 4,50 4,13 4,75 4,75 4,75 3,25 3,88

Skillnad 0,25 0,38 0,12 0,13 0,13 0,25 1 0,75

mer respektive mindre kunde uppsatsens författare lättare se skillnader och eventuella mönster 

(se tabell 3). Undersökningen visar att de som ville betala mindre också hade lägre snittbetyg 

på samtliga faktorer jämfört med de som var villiga att betala mer. I kategorin rummet var det 

mycket små skillnader i snittbetyg mellan de som ville betala mindre och de som var villiga 

att betala mer. Skillnaderna var endast 0,12 till 0, 38 i snittbetyg där den största skillnaden 

gällde sängens bekvämlighet. I kategorin mötet var det ännu mindre skillnader i snittbetygen 

och skillnaderna var 0,13 till 0,25 där de som var villiga att betala mer var mest nöjda med 

vänligheten. I kategorin säkerheten var det störst skillnader i snittbetyg. De som ville betala 

mindre ansåg att informationen om agerande vid nödsituationer var lägre än de som var 

villiga att betala mer. Skillnaden i snittbetyg var 1 vilket ledde till att de som ville betala 

mindre uppfattade säkerheten på hotellet lägre. 

Tabell 3. Skillnader i snittbetyg 

 

3 Diskussion 

I denna del analyseras, tolkas och jämförs resultaten med tidigare forskning. Diskussionen är 

uppdelad i två delar, en resultat- och en metoddiskussion. 

 

3.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer uppsatsens författare diskutera enkätens funktion, gästnöjdhet 

och betalningsvilja där kopplingar kommer dras mellan bakgrunden och resultatet.  
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3.1.2 Värdebaserad prissättning 

Jönsson och Ericsson (2006), Carlbäck (2011) och Jagels (2007) menar att priset för en 

hotellvistelse måste matcha kvalitén och upplevelsen för att gästen inte skall vända sig till 

andra alternativ. En undersökning från Ingenbleek m.fl. (2003) visar att prissättningsmetoder 

baserade på gästerna ger mest effekt på försäljning, men trots detta skriver Jagels (2007) att 

prissättningsmetoder i hotellbranschen till största delen är konkurrens- eller kostnadsbaserade. 

 

Enkäten är utformad som en typ av marknadsanalys som Mohammed (2010) anser ger en 

precis bild av det upplevda värdet för kunden. Han skriver dock att analyser pågår under lång 

tid och därmed ökar kostnaderna. Samtidigt skriver Carlbäck (2010) att något av det 

viktigaste vid utveckling av ett styrsystem baserat på gästen är att det inte skall ta för lång tid 

för varken chefer eller gäster. I undersökningen gjordes därför ett försök att utforma en enkät 

som under kort tid kunde ge tillräcklig information för hotellen. Undersökningen på hotell 1 

utfördes endast i tre dagar men visade att cirka 71 % av gästerna var nöjda med priset som de 

betalade samtidigt som cirka 21 % kunde tänka sig att betala mer. På hotell 2 undersöktes 41 

gäster under tre dagar och visade att hela 87,8 % av gästerna var nöjda med priset de betalade.  

Då Skugge (2011) skriver att värdebaserad prissättning handlar om att sätta priser utifrån vad 

gästerna är beredda att betala visar resultatet att gästenkäten kan användas för att tillämpa 

värdebaserad prissättning på hotell. Resultatet från undersökningen visar att det inte går att se 

exakt vilket pris som gästerna vill betala men Skugge (2011) skriver att fokus bör ligga på att 

sätta ett optimalt pris efter den totala efterfrågan. Enkätens funktion är då istället att se om 

hotellet har en prisnivå som matchar vad gästerna vill betala. För högre tillförlitlighet och en 

tydligare bild av vad gästerna vill betala kan hotell utföra undersökningen under en längre tid 

och därmed få mer svarande gäster. 

 

3.1.3 Gästnöjdhet 

Resultatet visar att enkäten kan användas för att mäta gästnöjdheten utifrån rummet, mötet 

och säkerheten. Business Dictionary (2013) menar att om gästen upplever positiva fördelar 

med produkten så påverkas också efterfrågan, det handlar enligt Jönsson och Ericsson (2006) 

också om att ge gästen ett så högt värde som möjligt för det betalda priset. I resultatet 

redovisas därför ett snittbetyg på samtliga aspekter som undersökts i lättöverskådliga diagram. 

Efter mätningen går det att se vad som är betygsatt högt eller lågt och hotell kan då få en bild 

över vad de bör förbättra.  
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Den kategori fritidsresenärerna betygsatte högst var mötet vid incheckning. Där ansåg de att 

personalens vänlighet var mycket bra då snittbetyget blev 4,8. Det är svårt att fastslå hur 

viktig personalen är för fritidsresenärer, enligt Chu och Choi (1999) var personalen det näst 

viktigaste. Samtidigt har Jönsson och Ericsson (2006) fått fram att service i receptionen är av 

störst värde. Undersökning från Kashyap och Bojanic (2000) visar istället att fritidsresenärer 

inte lägger så stor vikt på personalen eftersom bra kvalité till rätt pris räcker för att möta 

gästens behov. Kashyap och Bojanic (2000) menar istället att personalen är viktigare för 

affärsresenärer. De olika källorna som motsäger varandra visar att mötet är relevant och värt 

att undersöka för både fritidsresenärer och affärsresenärer. En av de faktorer affärsresenärerna 

betygsatte högst var sängens bekvämlighet, snittbetyget var 4,8 vilket betyder att sängen var 

mycket bra. Snittbetyget för fritidsresenärer blev här 4,2 vilket är den näst lägsta betyget i 

undersökningen. Chu och Choi (1999) skriver att det viktigaste i rummet för fritidsresenärer 

är just sängen samtidigt som affärsresenärer värdesätter rummets helhet och städning mer. 

Enkätens funktion är därför först och främst att fastställa snittbetygen, men genom att 

komplettera med tidigare forskning om kundvärde kan beslut fattas om förändringar beroende 

på vilket segment hotellet inriktar sig på. 

 

Det resultat som var utmärkande i undersökningen var att fritidsresenärerna betygsatte 

information om agerande vid nödsituation med ett snitt på 3,6. Detta var det lägsta betyget i 

undersökningen vilket visar att gästerna uppfattade informationen som något bristfällig. I 

undersökningen av Chu och Choi (1999) fick de fram att fritidsresenärer främst värdesätter 

säkerheten och det blir därför bör hotell 1 arbeta mer med säkerhetsinformationen för att öka 

gästnöjdheten. Även affärsresenärer betygsatte säkerhetsinformationen som lägst men hotellet 

verkar trots detta ha bra information eftersom cirka 71 % av respondenterna valde 4-5 i betyg. 

 

3.1.4 Betalningsvilja 

Som nämnts tidigare går det att använda enkäten för att tillämpa värdebaserad prissättning. 

Undersökningen visade att hotellen i dagsläget hade ett bra pris eftersom cirka 71 % av 

gästerna på hotell 1 och cirka 88 % av gästerna på hotell 2 ville behålla samma pris. Detta 

innebär att majoriteten av gästerna accepterat priset och Jesdapipats (2002) artikel visade att 

när kunden accepterat priset har också kundens betalningsvilja besvarats. Då de flesta 

gästerna var nöjda med priset var det därför svårt att se vilka faktorer som påverkade 

betalningsviljan. Resultatet visar dock att det totala snittbetyget var lägre för de som ville 

betala mindre för vistelsen än för de som var villiga att betala mer. McNair m.fl. (2001) 
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skriver att företag behöver se kopplingen mellan bland annat kundvärde och pris för att inte 

uppleva en försämrad lönsamhet. Resultatet går på samma spår och indikerar att det finns en 

koppling mellan gästnöjdhet och betalningsvilja.  

 

Zhang, Ye och Law (2011) fick i sin undersökning fram att betalningsviljan främst påverkas 

av rummet och av personalens service. Dessa faktorer ser inte ut att påverka betalningsviljan i 

den utförda enkätundersökningen då skillnaden i snittbetyg mellan de 8 som var villiga att 

betala mer och de 8 som ville betala mindre var mycket liten. Den mest utmärkande kategorin 

i undersökningen var istället säkerheten som hade lägst snittbetyg på båda hotellen. De 8 som 

var villiga att betala mer upplevde informationen som bra med ett snitt på 4,25. De som ville 

betala mindre hade istället 3,25 vilket ledde till att skillnaden mellan dessa blev 1. De som var 

villiga att betala mer hade också 0,75 högre snittbetyg och uppfattade därför säkerheten bättre. 

Detta indikerar att säkerheten i denna undersökning är den kategori som kan påverka 

betalningsviljan mest bland de undersökta faktorerna. 

 

3.2 Metod och materialdiskussion 

Metod och materialdiskussion tar upp fördelar och nackdelar med metodval, urval, 

enkätutformning och genomförande.  

 

3.2.1 Metodval 

För att kunna se faktorer och dess koppling till betalningsviljan behövde författarna till 

uppsatsen använda sig av en kvantitativ metod. Bryman (2011) skriver att enkäter kan urskilja 

små skillnader och upptäcka relationer mellan olika variabler. Han skriver också att 

kvantitativa metoder är lätta att kopiera. Uppsatsens författare anser därför att enkät var den 

bästa metoden då det blev lättare att besvara frågeställningarna samtidigt som andra hotell lätt 

kan kopiera och införa gästenkäten. 

 

Den kvantitativa metoden som användes medförde att författarna till uppsatsen tydligt kunde 

se vad gästerna tyckte samt se tendenser till kopplingar mellan faktorer och betalningsviljan. 

Det var dock svårt att fastställa vad gästerna och hotellansvariga tyckte om enkäten och dess 

utformning. Det hade därför varit intressant att komplettera med en kvalitativ metod i form av 

korta intervjuer. En intervju ger enligt Patel och Davidsson (2011) uppfattningar från 

respektive intervjuperson, något som hade varit intressant för att säkerställa gästenkätens 
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funktion från olika perspektiv. Kortare intervjuer hade då kunnat genomföras med en ansvarig 

på respektive hotell samt utvalda gäster som svarat på enkäten. 

 

3.2.2 Urval 

Att använda bekvämlighetsurval i denna undersökning är enligt uppsatsens författare ingen 

svaghet då syftet inte var att generalisera resultaten utan att utforma och testa gästenkäten. 

Avsikten med valet av hotell var att få bra svarsfrekvens från affärsresenärer respektive 

fritidsresenärer. Författarna till uppsatsen bedömde att hotell 1 till största delen skulle ha 

fritidsresenärer under helgen undersökningen genomfördes. Detta är något som bekräftades 

när enkäterna kom tillbaka då 28 av 33 gäster svarade att de var fritidsresenärer. Då hotell 2 

låg nära en kongressanläggning bedömde uppsatsens författare att majoriteten av gästerna 

skulle vara affärsresenärer då undersökningen genomfördes. Även här var bedömningen rätt 

då 41 av 48 gäster svarade att de var affärsresenärer. Uppsatsens författare anser att 

urvalsmetoden och valet av hotell att undersöka var rätt då hotellen skulle undersökas var för 

sig och inga stora generella slutsatser skulle dras i denna undersökning. 

 

3.2.3 Utformning av enkät 

Uppsatsens författare utformade gästenkäten efter delar från FAMM i ett försök att tydligt 

koppla samman hotell med ämnet måltidskunskap och värdskap. De olika aspekterna som 

skulle bedömas utgick tydligt från tidigare undersökningar om kundvärde och betalningsvilja 

på hotell, något som uppsatsens författare anser ledde till att enkätfrågor stod på en bra grund. 

Det finns självklart mer aspekter att undersöka men på grund av platsbrist på enkäten valdes 

de aspekter som behandlades i mest undersökningar. Med ett totalt bortfall på 23 procent 

bedömer författarna till uppsatsen att frågorna var lätta att förstå och att utformningen ledde 

till ett intresse att fylla i enkäten. 

 

3.2.4 Genomförande 

Eftersom majoriteten av enkäterna förmodligen genomfördes när gästerna var på 

hotellrummet var det svårt att kunna närvara. Författarna till uppsatsen hade istället kunnat 

vara på plats när gästerna skulle checka ut för att kunna besvara eventuella frågor och därmed 

kunna minska bortfallet ytterligare. På grund av tidsbrist och sen kontakt från hotellens sida 

var det tyvärr inte möjligt att närvara vid utcheckningstillfällena. 
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Vid undersökningen på hotell 1 delades enkäterna ut av receptionspersonalen, fördelen är att 

de då kunde svara på eventuella frågor. En nackdel som skulle kunde uppstå var om 

receptionspersonalen visste om att gästerna skulle bedöma deras möte vi incheckningen, det 

skulle kunna medfört att de var extra ordentliga och därmed kunde påverka resultatet. När 

undersökningen på hotell 2 genomfördes placerades enkäterna istället på hotellrummen. Detta 

innebar att receptionspersonalen inte kunde finnas till hands vid eventuella frågor från 

gästerna, men förhoppningsvis visste inte personalen om vilka frågor som var på enkäten. På 

så sätt kunde de inte påverka resultatet på samma sätt som under den första undersökningen.  

 

3.3 Forskningsetisk uppföljning 

I enkäten som gästerna tog del av stod det att enkäten var anonym, det var frivilligt att delta 

och svaren enbart används i undersökningssyfte. Enligt Bryman (2011) är det dessa tre etiska 

frågor som är av störst vikt under forskningens gång. Det blev tydligt att hotellen ville ta del 

av resultaten från undersökningen, svaren användes därför i både undersökningssyfte och för 

att visa hotellen. Då hotellen endast fick ta del av resultaten och inte anonym rådata fanns det 

ingen möjlighet för dem att identifiera vilken enkät som tillhörde respektive gäst. 

 

Informationskravet handlar enligt Bryman (2011) om att de personer som deltar skall få 

information om uppsatsens syfte och vilka moment som ingår. Syftet med undersökningen 

nämndes inte på gästenkäten (se bilaga 3) av två olika anledningar. Den första anledningen 

var att uppsatsens författare bedömde att gästen skulle kunna påverka resultatet om de visste 

att en koppling skulle dras mellan deras betygsättning och betalningsvilja. Detta skulle ha 

kunnat medföra att uppsatsens resultat skulle blivit snedvridet och uppsatsens tillförlitlig 

minskat. Den andra anledningen var att det var mycket begränsat utrymme på enkäten för att 

den skulle vara lätt och snabb att besvara. När förfrågan gick till hotellen om de ville vara en 

del av undersökningen skickades också ett informationsbrev ut (se bilaga 2), i detta brev 

förklarades bland annat undersökningens syfte tydligt. På så sätt kunde hotellets personal 

istället informera frågande gäster om uppsatsens syfte vilket medförde att informationskravet 

följdes. 

 

3.4 Slutsats 

Den utformade gästenkäten gör det möjligt att mäta vad gästerna är villiga att betala för 

vistelsen. Därmed kan enkäten användas som verktyg för att tillämpa värdebaserad 
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prissättning på hotell eftersom prissättningen då kan baseras på gästens betalningsvilja. 

Enkätens utformning gör det också möjligt att koppla gästens betalningsvilja till de 

undersökta faktorerna. På grund av undersökningens omfattning kunde inget tydligt mönster 

urskiljas och därmed kunde ingen stark koppling dras mellan faktorerna och betalningsviljan. 

 

3.5 Praktisk användning 

Gästenkäten som har utformats och testats kan användas på två olika sätt; mäta gästnöjdhet 

och tillämpa värdebaserad prissättning.  

 

3.5.1 Gästnöjdhet 

Eftersom enkäten är grundad på tidigare forskning inom kundvärde kan hotell få aspekter som 

spelar stor roll för gästnöjdheten betygsatta. Aspekterna som betygsätts i enkäten finns på 

samtliga hotell samtidigt som prisnivåerna i enkäten enkelt kan anpassas efter varje enskilt 

hotell och dess priser. Detta innebär att hotell kan införa gästenkäten för att mäta relevanta 

delar i hotellets verksamhet som enligt forskning också är kopplade till betalningsvilja. 

Hotellet kommer få en tydlig bild över vad gästerna är nöjda eller missnöjda med och 

hotellets ledning kan då se vad de behöver lägga resurser på att förbättra. 

 

3.5.2 Värdebaserad prissättning 

Hotell kan också använda den utformade enkäten för att kontrollera om de har ett pris som 

gästerna är nöjda med. Då det finns fem olika prisnivåer kan hotellet se vad gästen betalade 

för vistelsen och vad de skulle kunna tänka sig att betala efter besöket. Genom att räkna ut ett 

snittvärde för respektive fråga kan hotell enkelt se om de ligger på rätt prisnivå i dagsläget. 

Om snittvärdet visar att gästerna skulle vilja betala mindre för vistelsen behöver hotellet se 

över delar i verksamheten. De kan välja att sänka priset eller försöka höja kvalitén på delar 

som har fått lägre gästbetyg, det handlar om att möta gästens behov. Om snittvärdet istället 

visar att gästerna skulle kunna tänka sig att betala mer för vistelsen kan hotellet fundera på att 

gå upp en prisnivå och därmed kunna öka intäkterna. Med hjälp av enkäten kan hotell då 

tillämpa värdebaserad prissättning och sätta priser efter vad gästerna är villiga att betala. 

 

3.6 Vidare forskning  

För att kunna finna en koppling mellan de undersökta faktorerna i hotellet och gästens 

betalningsvilja behöver en större undersökning med fler respondenter genomföras. Resultaten 
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i denna uppsats visar att de som ville betala mindre också hade lägre snittbetyg, men på grund 

av få respondenter kunde inte ett mönster skapas där en koppling kunde dras mellan 

faktorerna och gästens betalningsvilja. Med fler respondenter går det också att dela upp 

undersökningen i olika segment för att se skillnader mellan till exempel fritidsresenärer och 

affärsresenärer. 

 

Mer forskning om vad gäster på den svenska hotellmarknaden värdesätter behövs för att se 

om den utformade enkäten är anpassad för svenska hotellgäster. Om undersökningar skulle 

visa att den svenska hotellmarknaden skiljer sig från tidigare forskning går det att anpassa 

enkäten och därmed skapa förutsättningar för ett bättre resultat. 
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Bilaga 2 

Uppsatsprojekt: Värdebaserad prissättning på hotell 

Syftet är att utforma och testa en gästenkät för att kunna tillämpa värdebaserad prissättning på 

hotell. Uppsatsens författare skall undersöka om det går att se en koppling mellan olika 

faktorer i hotellet och gästens betalningsvilja samt om enkäten är användbar för att sätta ett 

pris utifrån vad gästen är villig att betala. 

 

I bakgrunden beskriver uppsatsens författare olika prissättningsmetoder och ger en 

redogörelse över vad tidigare forskning visar gällande kundvärde och betalningsvilja. 

Bakgrunden står sedan som grund för utformningen av enkäten som kommer undersökas på 

fritidsresenärer och affärsresenärer. 

 

Författare 

Lucas Mattila, telefon: 0737-38 95 57, mail: lucasmattila@gmail.com 

Jonas Wahlström, telefon: 0706-11 56 24, mail: whalte89@hotmail.com 

Handledare 

Mats Carlbäck, telefon: 0708-42 72 96, mail: mats.carlback@fivepointfive.se 

Kursansvarig 

Åsa Öström, telefon: 019-30 20 11, mail: asa.ostrom@oru.se 

Kurs: Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete 15 hp 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro Universitet.  

 

 

 

 

 

 

 



Örebro Universitet   

Examensarbete, VT -13 
 

1 

 

Bilaga 3  

Enkät 

 

Enkätundersökning

Hej! Vi är två studenter som går hotellprogrammet i Grythyttan vid Örebro universitet.

Vi arbetar just nu med ett examensarbete och hoppas att du skulle vilja besvara några frågor om din vistelse.

Enkäten är helt anonym, det är frivilligt att delta och ditt svar kommer enbart användas i undersökningssyfte.

Inledande frågor Affärsresa Nöjesresa

Vad är syftet med din resa?

Under 700 kr 701-1000 kr 1001-1500 kr 1501-2000 Mer än 2001 kr

Vad kostar ditt rum per natt?

En natt Två nätter Fler än två nätter

Hur många nätter bor du på hotellet?

Betygssättning (där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra)

Rummet 1 2 3 4 5

Rummet i helhet

1 2 3 4 5

Städning av rummet

1 2 3 4 5

Sängens bekvämlighet

Mötet vid incheckning 1 2 3 4 5

Bemötande

1 2 3 4 5

Personalens hjälpsamhet

1 2 3 4 5

Personalens vänlighet

Säkerheten 1 2 3 4 5

Information om agerande vid nödsituation

1 2 3 4 5

Hur uppfattar du säkerheten

Avslutande fråga

Hur mycket skulle du kunna tänka Under 700 kr 701-1000 kr 1001-1500 kr 1501-2000 Mer än 2001 kr

dig att betala för vistelsen?

Tack för din medverkan!


