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Sammanfattning 
Generation Y är personer födda 1982-2002 och är det kommande stora segmentet av 

konsumenter. Omfattande forskning har gjorts angående generationens framträdande 

beteendemönster och attityder vilket kan skapa stora möjligheter och utmaningar för dagens 

hotellmarknad. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medvetna hotell i Stockholm är om Generation Y:s 

tillväxt på turismmarknaden och hur de arbetar för att anpassa sig till generationens behov. 

För att besvara studiens syfte genomfördes fyra intervjuer på högt uppsatta personer inom 

hotellbranschen. Respondenternas svar analyserades och jämfördes med tidigare forskning 

och teorier.  

Resultatet av denna studie påvisar att marknadsföring av hotell samt varumärket påverkar 

Generation Y:s köpbeteende. Dock framkom det att samtliga hotell inte medvetet riktar sig 

mot Generation Y trots att det är nästa stora framtida segment.  

I studien framkom det att hotellen i Stockholm inte medvetet fokuserar på Generation Y som 

sin målgrupp. Detta är något som hotellen behöver se över då Generation Y:s 

konsumtionsmönster är förändrat gentemot tidigare generationer. För att Hotellen ska få en 

långsiktig överlevnad är denna generation något som de borde beakta av den orsaken att detta 

segment kommer ha en betydande roll för den finansiella expansionen för hotellen i 

framtiden.   

 

Nyckelord: Customer satisfaction, Future tourists, Generation theory, Hotel industry, 

Marketing strategies 
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1 Introduktion 

Vår värld förändras i allt snabbare takt och det påverkar jordens befolkning på många olika sätt 

(Parment, 2013). Parment beskriver hur olika generationer växer upp medan äldre generationer 

försvinner. Enligt generationsskitsteori är den grundläggande principen vad gällande 

generationer att alla inom en och samma generation delar en uppsättning av gemensamma 

upplevelser under uppväxtåren, inklusive en särskild uppsättning av sociala och ekonomiska 

förhållanden (Leask, Fyall & Barron, 2011). Dessa gemensamma erfarenheter och 

förutsättningar påverkar deras tankesätt, värderingar och övertygelser. Dessa skillnader har en 

stor betydelse för hotellen vars strävan går ut på att hitta det rätta segmentet där de kan sälja 

sin produkt och skapa finansiell vinning (Pendergast, 2010). Trots detta forsätter Pendergast 

förklara att flertalet hotell fortfarande fokuserar på målgrupper som inte alltid stämmer 

överens med den produkt och tjänst de erbjuder. För att hotellen skall undvika denna 

problematik krävs en djupare förståelse för den generation som nu står på tur att träda in i 

besöksnäringen som kommande konsumenter, det vill säga Genration Y (Leask et al., 2011). 

Att studera unga individers värderingar skapar en god vägledning över vilka faktorer som i 

framtiden kommer värdesättas vilket kan vara av stor vikt för hotellen att beakta (Parment, 

2008). 

	  

1.1 Ämnesrelevans för Måltidskunskapens och Värdskapens teori 
och metod 
Generation Y ses nu allt mer som det framträdande segmentet på marknaden samt deras 

beteende och behov skiljer sig från tidigare generationer på grund av olika faktorer som 

präglat uppväxten (Lazarevic, 2011). Detta gör att kraven och förväntningarna som ställs på 

företagen, i detta fall hotell, ändras. Att tillfredsställa gästens grundläggande behov som mat 

och sömn har varit hotellens kärnverksamhet länge (Otegbulu och Tenigbade, 2011). Men på 

grund av branschens och samhällets utveckling har hotellen idag fått allt högre krav på att 

även lyckas tillfredsställa gästens sekundära behov (Glover & Priseaux, 2008). Pine och 

Gilmore (1999) skriver hur gäster är villiga att betala mer för en produkt där ens behov och 

förväntningar uppfylls. För att göra en tjänst till en helhetsupplevelse mer än endast en 

produkt krävs det att man ser på alla aspekter runt om (Pine & Gilmore, 1999).  

Edwards och Gustafsson (2008a) skriver om en modell framtagen inom forskningsämnet 

måltidskunskap för att lättare beskriva de faktorer av betydelse vid en måltidsupplevelse och 
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således skapa en tydligare överblick. "The Five Aspects Meal Model" (FAMM) är modellen 

som lyfter fram fem olika perspektiv vid en måltidsupplevelse; rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet och stämningen (Edwards & Gustafsson, 2008b). Trots att modellen är speciellt 

anpassad för att analysera en måltid går den även att använda för att analysera en 

hotellvistelse. I samband med uppsatsens ämne är produkten och mötet de mest centrala 

faktorerna som berörs i undersökningen och därför följer en djupare analys av dessa faktorer 

här nedan.   

Med måltiden i centrum svarar produkten för själva maten och drycken som intas, det vill 

säga själva kärnprodukten (Gustafsson, 2006). För att implementera aspekten på ett 

hotellbesök kan produkten ses som det fysiska gästen erbjuds, där rummet utgör hotellets 

kärnprodukt. För att skapa tillfredställelse hos gästen tillämpar personalen sina teoretiska samt 

praktiska kunskaper om produkten inom rummet (Gustafsson, 2006). Dock efterfrågar gäster 

inte bara en produkts kärnvärde när de väljer hotell utan flera parametrar exempelvis 

varumärke och rykte har stor påverkan (Lazarevic, 2011). För att kunna locka till sig 

Generation Y är en av de viktigaste delarna att se över företagets marknadsföring samt 

utformningen av dess varumärke för att skräddarsy upplevelsen till individen (Parment, 2008). 

Då det finns många olika varumärken världen över är varumärket en viktig del i 

marknadsföringen för att kunna differentiera sin produkt från andra företag (Garâu, 2012). 

Det har framkommit i undersökningar att det är den sociala delen och servicen på hotellet som 

idag väger tyngst vid ett hotellbesök (Wilkins, 2010). Mötet mellan personalen och gästen 

beskrivs ofta som nödvändig för en gästs tillfredsställelse och lojalitet vilket även kan 

beskrivas som ”sanningens ögonblick” då detta möte är den huvudsakliga interaktionen 

mellan företaget och deras gäster (Walter, 2008). Forskning visar att konsumtion av enbart 

produkter minskar där kunden istället väljer att spendera mer pengar på hotell med bra service 

och tjänster (Brunner-Sperdin och Peters, 2009). När det handlar om tjänster och 

serviceprodukter är konsumenten en del av produktprocessen eftersom själva tjänsten 

produceras genom interaktion mellan konsument och personal. Det är interaktionen mellan 

människorna som gör upplevelsen unik och tjänsten kan därför aldrig lagras (Walter, 2008). 

Detta har medfört att den sociala delen har fått en stor betydelse på hotell och med den ökande 

konkurrensen har service blivit ett hjälpmedel för hotell att skilja sig från mängden (Wilkins, 

2010). Anpassar inte hotellen sitt värdskap och mötets struktur till den nya generationens 

önskan riskerar de att gå miste om potentiell intäkt.  Det är även viktigt att hotellen följer med 

i samhällsutvecklingen och hela tiden försöker ligga i framkant (Pendergast, 2010). Att 
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hotellen är nytänkande med den upplevelse de levererar är av stor vikt då Generation Y alltid 

strävar efter det senaste på marknaden (Kattara et al. 2008).  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur medvetna hotell i Stockholm är om Generation Y:s tillväxt på 

besöksmarknaden och hur de arbetar för att anpassa sig till generationens behov. 

Är hotell i Stockholm medvetna om segmentet Generation Y? 

Hur anpassar hotell i Stockholm sig för att bemöta Generation Y:s behov? 

1.3 Teoretisk bakgrund 
I arbetets teoretiska bakgrund följer en grundlig beskrivning och sammanställning av flertalet 

forskares yttranden angående olika generationer och de teorier som skapats kring dessa. 

Nedan följer en introducering i vad som kallas generationsskiftesteori för att sedan gå djupare 

in på de mest relevanta generationerna idag med fokus på Generation Y som är kärnämnet i 

denna studie. Därefter fortsätter en tydligare koppling mellan Generation Y och 

besöksnäringen och den produktutveckling som hotellen ständigt står inför.  

1.3.1 Generationsskiftesteori 
All forskning som gjorts om generationsskiften är en följd av Mannheim, som 1952 

introducerade generationsskiftesteori som ett försök till att skapa förståelse och karaktärisera 

en grupp människor beroende på födelseår (Leask et al., 2011). Generationers attityder, 

karaktärsdrag och beteenden härstammar från gemensamma värderingar som grundas i 

erfarenheter av historiska och sociala händelser. De utvecklar förväntningar och synsätt av 

liknande karaktär och således också ett annorlunda beteende än andra generationer 

(Lazarevic, 2011). Pendergast (2010) beskriver hur fokus bör ligga på generationers distinkta 

skillnader i hur de lever och konsumerar och de faktorer som han menar formar dessa 

handlingssätt istället för på individers personliga karaktäristika och beteenden. Resultat från 

andra studier talar inte enbart om olika åldersskillnader mellan olika generationer utan även 

om skillnader i vad de värdesätter (Lazarevic, 2011). 

Den övergripande forskningen som är gjord på Generation Y är ofta generaliserad av forskare 

som ett enda omfattande segment, dock består generationen av flertalet undersegment. Inom 

segmentet Generation Y finns tre undersegment vilka benämns som Generation Why (1982-

1985), Millenials (1985-1999) och iGeneration (1999-2002) (Pendergast, 2010; Leask et al. 

2011). På grund av dessa ålderskillnader inom generationen uppstår olikheter i generationens 
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värderingar och normer vilket försvårar för företagen att veta vad generationen värdesätter 

(Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010). Lazarevic (2011) påpekar att 

generationsskiftesteorin fått mycket kritik angående likheterna inom en generation inte alltid 

stämmer på grund av olika kulturella uppväxter. Leask et al. (2011) menar även att ett av de 

primära problemen med generationsskiftesteori är att om ålder är en viktig variabel vid 

marknadssegmentering, är även livscykler relevanta när det talas om människors 

beteendemönster och konsumtionsvanor. Då Generation Y fortfarande är en högst levande 

och växande generation, blir denna problematik mer påtaglig då dessa personer kommer 

fortsätta utvecklas och omdefiniera sig själva (Leask et al., 2011).  

Trots att det finns många motsägelser om Generation Y skriver Leask et al. (2011) att detta 

segment i dagsläget representerar en fjärdedel av världspopulationen vilket bör anses vara en 

tillräcklig motivering för marknaden att undersöka detta segment och ta på stort allvar. Dock 

påpekar Pendergast (2010) att ett sådant uttalande är i det närmaste omöjligt att göra då det 

finns olika uppfattningar om när Generation Y är födda, vilket resulterar i en varierande 

uppskattning av storlek på generationen. 

1.3.2 Generationer 
Begreppet generationer används ofta för att beskriva och förklara skillnader som upplevs 

mellan åldersgrupper i samhället, samt för att identifiera individens roll i sitt historiska 

perspektiv (Pendergast, 2010 & Leask et al., 2011). Dagens konsumentmarknad domineras av 

tre demografiska grupper; Baby Boomers (1943-1960) , Generation X (1961 – 1981) och nu 

även av Generation Y (1982-2002) (Twenge et al., 2010). Dessa generationer har alla 

teoretiskt sätt speciella önskemål när det kommer till produkter och hotellbesök. Detta beror 

på att samhället har sett annorlunda ut vid olika generationers uppväxt vilket har påverkat 

deras inställningar och krav (Kelley, 2012 &	  Glover & Priseaux, 2008).  

Det var Baby Boomers som började förvänta sig mer utav hotellvistelsen. Hotellen blev 

tvungna att lära sig mer om sina gäster och vad dessa önskade få ut av sina hotellvistelser. För 

att lyckas blev det tydligt att produkterna ständigt måste anpassas efter rådande efterfrågan 

(Kelley, 2012 & Glover & Priseaux, 2008). Design, inredning och arkitektur spelade en allt 

mer framträdande roll (Kelley, 2012). Generation Baby Boom, som en gång var den största 

konsumentgruppen och den med mest köpkraft, representerar nu den äldsta generationen på 

arbetsmarknaden (Kelley, 2012 & Hobart, 2008). Baby Boomers tappar långsamt 
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hotellindustrins uppmärksamhet och hamnar allt mer i skuggan av sina barn som nu utgör den 

större marknadsandelen och köpkraften (Kelley, 2012).  

Ofta kallar forskare Generation X för den ”förlorade generationen” då deras barndom har 

präglats av mer skilsmässor än någon tidigare generation (Aj, 2009 & Glover & Priseaux, 

2008). På grund av detta har det gjort att denna generation har ett utmärkande drag för att 

individerna är självständiga (Aj, 2009 & Hobart, 2008). Generationen har vuxit upp i en miljö 

med övertidsarbetande föräldrar så Generation X har från tidig ålder fått ta hand om sig själva 

(Aj, 2009 & Hobart, 2008). Detta har resulterat i att individerna söker en känsla av 

gemenskap genom att bygga upp en nära krets av vänner och familj (Aj, 2009). Aj (2009) 

förklarar hur Generation X kom att bli en välutbildad generation men trots detta talar forskare 

ändå om att denna generation inte vet var de hör hemma och inte har någon riktig kurs i livet. 

De försöker söka efter sin egen identitet i olika produkter som finns på marknaden (Aj, 2009). 

1.3.3 Generation Y 
I stort kännetecknar Generation Y personer födda mellan 1982-2002 (Leask, Fyall &  Barron, 

2011) vilket gör segmentet brett och värderat tre gånger så stort som föregående generation X 

(Huang & Petrick, 2010). I dessa sammanhang talas det mer om demografisk uppdelning och 

generell karaktäristika än om deras konsumtionsvanor (Noble et al., 2009).  

Generation Y beskrivs som den mest utbildade generationen med stor interaktion med olika 

kulturer vilket har gjort denna generation mer toleranta och öppensinnade till olika livsstilar 

och synsätt (Noble; Haytko & Phillips, 2009). Parment (2008) tar även upp hur det idag är 

ovanligt att endast integrera med likasinnade då de sociala nätverken både är stora och 

bestående av olika typer av människor vilket leder till ett mer globalt tankesätt. Kelley (2012) 

beskriver Generation Y som sociala, självmedvetna och välinformerade. Att integrera 

tillsammans med andra har präglat Generation Y och de använder flitigt Facebook, Twitter 

och My Space samt andra sociala medier (Kelley, 2012). De värderar andras åsikter högt, 

särskilt yttranden från sina vänner. I detta fall skiljer sig innebörden av vänner från vad Baby 

Boomers och X-generationen klassar som vänner (Pendergast, 2010). Pendergast (2010) tar 

upp att för Generation Y kan en vän vara en medlem i ett nätverk, så som Facebook, och vara 

relativt okänd för den enskilde medan tidigare generationer klassar en vän som en person de 

känner sig bekväma att exempelvis ta en kaffe med. 

Enligt Hobart (2008) växte Generation Y upp som familjens mittpunkt. De fick mycket 

uppmärksamhet och ingavs en känsla av att de var speciella och kunde åstadkomma något. 
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Många utav Generation Y:s föräldrar tillhör Baby Boom generationen och de ägnade mer tid 

åt sina barn än tidigare generationer (Hobart, 2008). Trots att de blivit bortskämda av sina 

föräldrar har samtidigt höga krav ställts på dem (Pendergast, 2010). Deras uppfostran har gjort 

att personer av Generation Y är optimistiska med en god självkänsla där de har höga 

förväntningar på sig själva och andra i sin omgivning (Hobart, 2008). Redan som barn har de 

fått vara med och påverka inköp och val av produkter vilket gjort att de utvecklat en förväntan 

och en förståelse vad gäller kundservice. Generation Y vet hur en kund bör bli bemött 

(Hobart, 2008).  

De är inte lika ekonomiskt begränsade eftersom de ofta väntar med att skaffa barn och har ett 

starkt finansiellt skyddsnät från föräldrar och vänner (Hobart, 2008 & Schmitt, 2008). Deras 

ekonomi påverkas dessutom positivt på grund av den höga utbildningsgraden (Noble; Haytko 

& Phillips, 2009). Personer av Generation Y ses därför som mer välbärgade i förtid och 

beräknas bli det nästa stora segmentet av lyxkonsumenter. Detta betyder att företag inte ska 

utgå ifrån att de inte kan eller är beredda att betala, bara för att de är unga (Schmitt, 2008). 

För marknaden är därför detta segment av konsumenter ett av de mest eftertraktade på grund 

av deras vilja att betala mer, deras roll som trendsättare och förhoppningen om att ett lojalt 

band skapas mellan dem och företagen (Noble; Haytko & Phillips, 2009 & Huang & Petrick, 

2010). Denna generation har uppfostrats av ett konsumtionsdrivet samhälle och har nu mer 

pengar att spendera än någon tidigare generation (Noble; Haytko & Phillips, 2009). 

Generation Y är den mest materialistiska generationen hittills och konsumtionen ses som en 

central del för dem (Lazarevic, 2011). För Generation Y är det viktigt att vara unik vilket kan 

uttryckas genom kläder, frisyrer och speciella intressen (Kelley, 2012). 

Parment (2008) beskriver hur Generation Y värdesätter emotionella värden högre än 

förnuftigt tänkande vad gäller val av resor, mat, kläder och andra statusprodukter. För 

Generation Y är det således viktigt att inte betala för varumärket bara för märke. Ferguson 

(2010) beskriver följande hur de genom konsumtionen försöker hitta sin identitet och en 

definition om vad som är trendigt. Generation Y s uppfattning om vad som är trendigt framgår 

av vilka hobbys de har, vilken musik de gillar och vilka saker de köper. Därför kan 

innebörden av trendighet ses som bunden till konsumtionen (Ferguson, 2010). Trots att de 

genererar stor potential för företagen, är vetskapen om vad som motiverar dessa individers 

konsumtionsvanor och preferenser relativt liten (Noble; Haytko & Phillips, 2009). För att 

lyckas attrahera detta stora segment finns det vissa saker de responderar mer positivt på än 

andra, till exempel humor och ärlighet samt att de värdesätter nöje, spänning och njutning i 
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både själva marknadsföringen och under konsumtionsprocessen (Lazarevic, 2011). Även 

Huang och Petrick (2010) påpekar vikten av att företag bör fokusera på en rolig och fartfylld 

marknadsföring där olika livsstilar inkluderar snarare än att enbart fokusera på produkter som 

säljs.  

Generation Y har vuxit upp i en tid då nästan allt runt om är varumärkt och marknadsfört 

vilket har gjort dessa personer mer bekväma med varumärken än tidigare generationer. De 

använder varumärken som ett sätt att uttrycka sig själva och sin identitet för att kunna 

kommunicera detta till andra (Lazarevic, 2011). Enligt Parment (2008) är säljarens viktigaste 

redskap varumärket, då gästen enkelt kan identifiera företaget och vet vad de har att förvänta 

sig (Parment, 2008). Personer från denna årskull oroar sig över vad andra tror och tänker om 

dem vilket leder till att de är mer medvetna och involverade i sina konsumtionsval än tidigare 

generationer (Lazarevic, 2011; Garâu, 2012). Om de utlovade orden från marknadsförarna 

inte konstant överensstämmer med verkligheten är risken stor att Generation Y fort tappar 

förtroendet för varumärket och ser det som oäkta (Lazarevic, 2011). Varumärkets äkthet och 

förmåga att leverera det som utlovas är väsentliga faktorer för att locka Generation Y som 

konsumenter då varumärkena ska spegla deras personlighet (Lazarevic, 2011; Garâu, 2012). 

Lazarevic (2011) menar att vid val av produkt är det viktigt för Generation Y att de själva och 

andra är medvetna om varumärket sedan tidigare för att ens överväga dem vid ett köptillfälle. 

Här stärker Parment (2008) Lazarevics tes med vikten av att inte bara rikta sig mot kunder, 

utan att även icke-kunder bör informeras om varumärket då köpbekräftelsen blir starkare 

desto fler som känner till varumärket. Lazarevic (2011) menar att företagen behöver lyckas 

sticka ut från mängden av all marknadsföring och andra erbjudanden som varje person utsätts 

för dagligen vilket hon således menar är den största utmaningen. 

Många forskares resultat visar att Generation Y är mer kunniga inom media och teknologi än 

tidigare generationer vilket gör att de lätt ser igenom många marknadsföringstaktiker (Noble 

et al., 2009; Kelley, 2012).  Eftersom de endast är ett klick ifrån önskad information är de 

också skeptiska vad gäller reklam då de mer sannolikt lägger märke till om varumärkets 

lovord inte alltid är beständiga (Lazarevic, 2011). För dem är företagets varumärke mindre 

viktigt än omgivningens rekommendationer samt virala former av marknadsföring och de är i 

allmänhet beredda att betala mer om de får vad de önskar. De är även mer benägna att snabbt 

lämna ett varumärke om det inte stannar i framkant (Lazarevic, 2011). Detta innebär att Word 

of Mouth (WOM) är viktigt eftersom Generation Y lyssnar mer på vänner och tidigare gäster 

än traditionell marknadsföring eller ett specifikt varumärke (Kelley, 2012). Huang och Petrick 
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(2010) stärker även detta påstående om att WOM är den bästa marknadsföringsmetoden. 

Webbplatser som TripAdvisor, Yelp! och Facebook har blivit populära och används för att 

skriva eller läsa recensioner om olika hotell (Kelley, 2012). Denna nya generation vet vad de 

har att förvänta sig innan de når fram till hotellet. Dock är det en krävande generation och det 

kommer bli en utmaning för företagen då de är så kallade osäkra spenderare med kortsiktiga 

önskningar, det vill säga att de till exempel ständigt känner behovet av att hela tiden ha det 

senaste på marknaden (Pendergast, 2010 & Huang & Petrick, 2010). Idag har teknologin 

utvecklats för att tillsammans med bland annat diverse applikationer kunna erbjuda en mer 

personlig produkt för att passa varje enskild individ. Detta har gjort att Generation Y kräver 

en större mängd valmöjligheter än tidigare generationer (Schmitt, 2008). Schmitt (2008) 

belyser hur Generation Y har en kort koncentrationsförmåga när det gäller marknadsföring 

vilket endast ger företagen en chans att fånga deras uppmärksamhet. Följande skriver hon hur 

uppmärksamheten måste fångas på deras villkor annars tappar Generation Y intresset fort 

(Schmitt, 2008). Här talar även Lazarevic (2011) om hur denna generation inte uppskattar att 

bli påtvingade något eller utsättas för andra övertalningstekniker.  

Företagen står inför en stor utmaning samtidigt som en lika stor potential för framgång kan 

skapas när Generation Y blir det segment av störst vikt på dagens marknad (Lazarevic, 2011). 

Parment (2008) tar upp hur samhället har utvecklats från en varuekonomi till en 

tjänsteekonomi där upplevelser har blivit en allt viktigare del. Han menar att eftersom det sker 

en konstant etablering av nya varor, tjänster och erbjudanden är det svårt att sticka ut och 

lyckas överraska då allt fler kryddar sina produkter med olika typer av upplevelser. För att 

kunna locka till sig Generation Y är en av de viktigaste delarna att se över, företagets 

marknadsföring samt utformningen av dess varumärke för att skräddarsy upplevelsen till 

individen (Lazarevic, 2011 & Parment, 2008). Lazarevic (2011) talar om skillnaden mellan 

Generation Y och X angående lojalitet mot ett specifikt varumärke där Generation Y sägs 

vara mindre lojala än den föregående generationen X. Det finns studier som visar på att 

Genaration Y efterfrågar sociala och samhälleliga värden och att de i högre grad är lojala mot 

de varumärken som matchar deras personlighet och värderingar (Gurâu, 2012). En intressant 

aspekt för företagen är hur Generation Y visar mer varumärkeslojalitet mot dyra objekt än 

mot lågprishandelsvaror (Garâu, 2012). Trots att även Parment (2008) belyser svårigheten 

med att få Generation Y lojala menar han istället att fokus för denna generation ligger i 

upplevelsen mer än i priset. Han skriver att eftersom de är så pass upplevelseorienterade är det 

svårt att få dem lojala då de hela tiden söker nya erfarenheter och endast blir lojala om de 
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anser det var meningsfullt för dem. Därför är en nöjd gäst inte en garanti för att den kommer 

tillbaka (Parment, 2008). 

1.3.4 Generation Y:s attityd mot besöksnäringen 
Det finns olika uppfattningar om vad en turist generellt är intresserad av när de reser och 

besöker platser utanför sin vardagliga omgivning (Chhabra, 2010). Resandet har sällan varit 

en aktivitet avsedd för huvudparten av befolkningen utan har styrts av ekonomiska tillgångar, 

klass- och könstillhörighet samt status (Chhabra, 2010 & Glover & Priseaux, 2008). 

Turismutvecklingen har påverkats av dagens teknik, sociala mönster samt ekonomiska 

förändringar vilket ofta leder till att nya aktiviteter och trender efterfrågas (Glover & 

Priseaux, 2008). Glover och Priseaux (2008) hävdar att charterturismen har uppkommit i och 

med spridningen av en global strandkultur som växte fram med hjälp av media, badmode och 

drömmarna om det tropiska paradislandskapet. I samband med att flygbranschen ökade sina 

utbud och tillämpade ett lågprisalternativ tog den så kallade massturismen fart vilket gjort det 

enklare att resa och upptäcka nya turistdestinationer (Chhabra, 2010 & Glover & Priseaux, 

2008). Idag har människor bättre ekonomi och de vill resa mer, både på weekendresor och 

långsemestrar. Generation Y ser resandet som en statussymbol där resor till andra länder med 

annan kultur genererar en högre status (Chhabra, 2010). 

Glover och Priseaux (2008) talar om att Generation Y reser till platser där de vet att de kan 

uppleva roliga och nöjesbaserade upplevelser. De vill inte längre åka på charter och vara en i 

mängden utan fokuseringen ligger på att hitta unika upplevelser (Glover & Priseaux, 2008). 

För Genaration Y handlar det om att uppleva nya städer för att på så vis kunna ge liv till och 

berika sin egen existens (Chhabra, 2010). Förändringen av dessa efterfrågemönster kommer 

leda till konsekvenser för besöksnäringen. Med tanke på att varje generation efterfrågar olika 

produkter är det av stor vikt att genomföra en tydlig målgruppsfokusering (Glover & 

Priseaux, 2008). Därefter bör en målinriktad marknadsföring utföras och anpassa de produkter 

och tjänster mot det önskade segmentet (Glover & Priseaux, 2008). Eftersom i princip alla 

vistelser på hotell nu mera bokas via internet är hotellets varumärke viktigt då den enskilde 

individen inte fysiskt kan se hur hotellet ser ut innan de anländer (Parment, 2013). Parment 

(2013) påpekar att det därför blivit vanligare för gäster att använda varumärket som en 

försäkran över kvalitén på produkterna vilket ökar vikten av att ha ett starkt varumärke för 

företagen (Parment, 2013). 
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Generation Y reser oftare, utforskar fler destinationer, spendera mer på resor, bokar mer över 

Internet, hungrar efter erfarenhet och information (Pendergast, 2010). Pendergast (2010) 

menar att många forskare säger att den unika drivkraften som medlemmar i Generation Y 

besitter är av stor betydelse för besöksnäringen. Y-generationens resenärer genererar 

uppskattningsvis flera miljarder per år vilket turism- och hotellindustrin borde vara 

uppmärksammade på då dessa potentiella kunder kan vara avgörande för företagets lönsamhet 

(Pendergast, 2010). 

1.3.5 Hotellupplevelsens avgörande faktorer 
Hotellindustrin är mycket konkurrenskraftig och gästnöjdhet är viktigt för konsumenternas 

lojalitet och hotellets finansiella hållbarhet (Wilkins, 2010). Brunner-Sperdin och Peters 

(2009) tar upp hur turister idag förväntar sig mer än ett ordinärt hotellbesök för att bli nöjda.  

De poängterar hur hotellen måste iscensätta sina tjänster så att de skapar upplevelser och 

stimulerar gästers känslomässiga behov. Därför är det av stor vikt för hotellen att identifiera 

vilka attribut som är viktigast för hotellgästen för att på så vis få reda på var deras fokus bör 

läggas för att skapa en bättre kundnöjdhet (Otegbulu & Tenigbade, 2011; Brunner-Sperdin & 

Peters, 2009). Attributen kan vara att hotellet förmedlar en känsla till gästen som gör att 

individen känner sig till exempel uppassad, avspänd och betydelsefull. Detta är något som 

Cook, Yale och Marqua (2002) anser vara en faktor som är avgörande för hotellets 

framgångar. Otegbulu och Tenigbade (2011) och Brunner-Sperdin och Peters (2009) 

poängterar även att denna förståelse kan vara avgörande för om gästen kan tänka sig att betala 

mer för vistelsen.  

Otegbulu och Tenigbade (2011) fann dessutom via sin undersökning information om att 

rummets kvalité är den viktigaste delen av hotellupplevelsen då den största delen av gästens 

tid på hotellet spenderas där. Kvalitén på sängarna, renligheten, och rummets tekniska 

utrustning är enligt deras studie de viktigaste aspekterna för att skapa kundnöjdhet. Att 

rummet och dess innehåll är viktigt verkar dock de flesta hotell vara medvetna om och 

hotellen lägger generellt mycket fokus på det vilket framkommer i en undersökning gjord av 

Wilkins (2010). Till skillnad från Otegbulu och Tenigbade (2011) visar både Brunner-Sperdin 

och Peters (2009) samt Wilkins (2010) undersökningar på att det är den sociala delen och 

servicen på hotellet som väger tyngst vid ett hotellbesök. Det går att urskilja mönster där 

konsumtion av enbart produkter minskar och där kunder istället väljer att spendera mer pengar 

på hotell med bra service och tjänster (Brunner-Sperdin och Peters, 2009). Även Kattara et al. 

(2008) påpekar i sin studie att den största finansiella vinningen för ett hotell är om de kan 
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leverera en god service till gästen. Lojaliteten och tillfredsställelsen påverkas främst av 

relationen mellan personalens beteende, inställning samt attityd i förhållande till gästens. 

Direktkontakt är viktigt i en social relation mellan gästen och personalen på hotellet och är av 

avgörande betydelse (Kattara et al., 2008). Detta resultat skiljer sig från Wilkins (2010) 

konstaterande att hotellen generellt är sämre på service och den sociala biten som han och 

Brunner-Sperdin och Peters (2009) anser vara den delen hotellen bör fokusera mer på. Om det 

är så att hotellgästerna inte bryr sig lika mycket om rummet utan värderar servicen och mötet 

mer visar Wilkins (2010) resultat på att hotellen lägger mer tid och resurser på företeelser som 

är mindre viktiga för gästen vilket kan försämra företagets lönsamhet. 

Det finns forskare som påpekar att den förväntan gästen har på hotellupplevelsen är en 

kombination av mjuka och hårda värden (Pizam & Ellis, 1999). Pizam och Ellis (1999) 

förklarar vidare hur tillfredsställelsen i en hotellupplevelse bör betraktas som en sammanställd 

helhetsupplevelse av den service och de produkter som erfaras av gästen. Dock bör det has i 

åtanke att det fortfarande är komplicerat att uppfylla förväntningarna från dagens krävande 

gäster trots att hotellet håller en god servicenivå (Nikbin, Ismail, Marimuthu & Jalalkamali, 

2010). 

1.4 Metod och material 
I detta avsnitt behandlas studiens val av metod för framtagandet av undersökningens resultat 

samt den arbetsprocess som följt av de valda tillvägagångssätten. För att besvara studiens 

syfte har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. Nedan följer en mer detaljerad 

redogörelse för undersökningens process för det som sedan ska stå för studiens resultatdel. 

1.4.1 Metodval 

En kvalitativ metod har använts i denna uppsats. Uppsatsens syfte var att undersöka 

medvetenheten om generation Y:s tillväxt inom hotellbranschen i Stockholm och hur hotellen 

arbetar för att anpassa sig till generationens behov. För att lyckas svara på syftet var det av 

betydelse att få en förståelse över hur hotellen tänkte kring faktorer så som varumärke, trender 

och marknadsföring. Då det var önskvärt med ett större djup i frågorna och mer beskrivande 

svar med respondenternas egna ord ansågs en kvalitativ undersökning mest lämpad. 

Kvalitativa forskare söker i högre grad förståelse över respondenternas åsikter och tankar än 

kvantitativa forskare som är mer ute efter siffermässiga mätningar (Bryman, 2011). 

Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av strukturering vilket ger den intervjuade 

möjlighet att svara med egna ord. Hur strukturerade intervjuerna är avgörs av i vilken ordning 
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intervjuaren väljer att ställa frågorna. Vid en hög grad av strukturering ställs frågorna i en 

bestämd ordning medan intervjuaren vid låg grad av strukturering ställer frågorna efter vad 

som lämpar sig bäst (Patel & Davidsson, 2011). För att få en avslappnad atmosfär och ett 

naturligt flöde och stor frihet för respondenterna att utforma svaren efter eget tycke under 

intervjuernas gång valdes metoden semistrukturerad intervju. Vid semistrukturerad intervju är 

graden av strukturering låg men fortfarande högre än vid en ostrukturerad intervju där 

intervjuaren mer fritt ställer frågor utifrån ett tema (Bryman, 2011). 

När ett visst fokuserat område ska undersökas krävs det mer specifika frågeställningar än vid 

allmän undersökning av ett område och vid flera författare bör det säkerhetställas att det finns 

ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet (Bryman, 2011). Samtidigt kan det också 

krävas en viss struktur då en undersökning innehåller flera faktorer att undersöka för att 

underlätta att dessa kan jämföras med varandra (Bryman, 2011). Dessa omständigheter 

stämde väl överens med den aktuella studien och var en ytterligare bidragande faktor till att 

semistrukturerad intervju kom att tillämpas.  

Ett	  frågeformulär med 12 frågor utformades för att underlätta flödet och hålla sig till lämplig 

fakta för uppsatsens ändamål (Bilaga 3). Vid semistrukturerade intervjuer är det av stor vikt 

att tillämpa en intervjuguide med de aktuella teman som ska beröras och med de tilltänkta 

frågorna vilka således inte behöver ställas i en specifik ordning (Bryman, 2011). 

Respondenten får därmed större frihet att besvara de frågor som ställs och intervjuaren kan 

under intervjuns gång utforma följdfrågor (Bryman, 2011). Att kunna ställa följdfrågor ansågs 

väsentligt för att säkerhetsställa att liknande information mottogs av samtliga respondenter 

och för att ge utrymme för samtliga uppsatsförfattare att tillägga frågor. Dock så rymmer 

emellertid en semistrukturerad intervju vissa potentiella problem. Metoden ses som 

tidskrävande då genomförandet kräver tid av inte enbart respondenten utan även av 

intervjuaren samt att svaren tar tid att kodas. För varje fråga måste svaren analyseras och 

därefter bör resultatet struktureras upp i teman som sedan kan stå till grund för den fortsatta 

studien (Bryman, 2011).  

1.4.2 Tillförlitlighet  
Vid kvalitativ metod används tillförlitlighet som en motsvarighet till den kvantitativa 

metodens reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Tillförlitlighet är uppdelat i fyra kategorier 

där trovärdighet motsvarar intern validitet och inbegriper hur pass acceptabel den information 

som forskare kommit fram till är i andras ögon (Bryman, 2011). Trovärdighet handlar om att 
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säkerhetsställa att forskningen är utförd enligt de regler som finns och att de personer som är 

involverade får ta del av den information som framkommit för att säkerhetsställa att den är 

korrekt (Bryman, 2011).                                                                                                    

Överförbarhet beskriver Bryman (2011) som en motsvarighet till den kvantitativa 

forskningens externa validitet och berör hur pass överförbart det resultat som framkommit är i 

en annan miljö eller situation. För att avgöra hur pass överförbart resultatet är menar Bryman 

(2011) att det är viktigt med fylliga redogörelser över de detaljer som ingår i en kultur för att 

på så vis förse andra människor med en tydlig förklaring kring hur resultatet har uppstått så att 

de därefter kan avgöra hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Pålitlighet står synonymt till den kvantitativa forskningens reliabilitet och handlar om att anta 

ett granskande synsätt för att på så sätt bedöma tillförlitligheten i det som framkommit 

(Bryman, 2011 ). Det ska enligt Bryman (2011) finnas en fullständig redogörelse för alla 

moment i forskningsprocessen så som problemformulering, transkribering och val av 

intervjupersoner. Detta för att andra ska kunna granska det som skrivits och därefter kunna 

avgöra kvaliteten på de metoder som valts (Bryman, 2011).  

1.4.3 Urval 
För att medverka i studien behövde deltagarna inneha någon form av ledande position på ett 

hotell beläget i Stockholm. För att få en sann bild av verkligheten och en bred variation i 

studien ansågs det lämpligt att välja hotell med olika karaktär och målgrupper samt 

respondenter med relevans för studien, vilket Bryman (2011) benämner som målinriktat urval. 

Därför kom intervjuerna att utföras på två hotell inom en kedja och två fristående hotell. För 

att underlätta läsningen samt förståelsen för vilka de intervjuade är kommer de i texten 

benämnas respondenter inom fiktiva hotellnamn. Hotellen med kedjetillhörighet benämns 

Norden och Business medan de två fristående hotellen betecknas Design och Boutique.  

För att avgränsa undersökningen kom intervjuerna att äga rum i Stockholm då tidigare 

forskning om Generation Y antyder att dessa tenderar att besöka större städer och Stockholm 

ligger på rimlig resväg från författarna. Denna avgränsning var även en nödvändighet då 

arbetets undersökning var tidsbegränsad samt att ekonomin var en faktor som påverkade valet. 

1.4.4 Utförande 
Respondenterna kom att bli tre män och en kvinna där två hade en hotellchefsposition och där 

två var VD över hotellverksamheten. Då deras personliga bakgrund inte var av större relevans 

inför studien kom en ålder eller tidigare erfarenheter inte att undersökas.     
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Intervjufrågorna formulerades genom att bakgrundens vetenskapliga information grundligt 

lästes och stycken av relevans markerades för att sedan fungera som riktlinjer vid 

utformningen av frågorna. Innan intervjuerna genomfördes skickades frågorna	  till personer 

med hög kunskap och förståelse för både ämnet och den valda forskningsmetoden. Detta för 

att försäkra att frågorna var lättförståeliga och att de inte var vinklade av författarnas höga 

involvering i arbetet (Patel & Davidson, 2011). Författarna var innan intervjun pålästa inom 

det aktuella ämnet för att kunna utforma lämpliga frågor och med avsikt att ge respondenterna 

ett pålitligt intryck. Det är av stor vikt att vara insatt och intervjuaren bör i detalj känna till 

intervjuns fokus	  (Bryman, 2011). 

Tre av intervjuerna ägde rum i Stockholm på respektive respondents arbetsplats för att 

intervjuerna skulle genomföras i en för dem avslappnad miljö samt för att de skulle slippa 

förflytta sig, medan den fjärde intervjun genomfördes via telefon. Två av intervjuerna 

utfördes i en separat del av respondenternas arbetsplats för att förhindra störningar från andra 

människor. Det är av vikt att intervjuer äger rum i ostörda miljöer då buller stör inspelningens 

kvalitet och obehöriga bör förhindras att höra vad som sägs (Bryman, 2011). Det kan även 

vara lättare för respondenter att besvara känsliga frågor via telefon då intervjuaren inte är 

fysiskt närvarande (Bryman, 2011). Den genomförda telefonintervjun pågick dock under 

kortare tid än övriga intervjuer då naturliga följdfrågor hämmades. Samtidigt bör inte 

intervjuer av längre karaktär genomföras via telefon då respondentens kroppsspråk inte kan 

betraktas vilket försvårar antydan om hur respondenten upplever frågorna (Bryman, 2011). 

Det kan även uppstå tekniska problem när det kommer till inspelning av telefonintervjuer 

(Bryman, 2011) och svårigheter uppstod för respondenten att uppfatta frågorna på grund av 

brus i telefonen vilket således försvårade intervjun.  

Vid genomförandet av intervjuerna satt samtliga författare framför respondenten varav en 

ställde frågorna för att minska förvirring (Bryman, 2011) men där övriga hade möjlighet att 

ställa följdfrågor. Det ansågs viktigt att samtliga författare medverkade vid intervjun då alla 

hör och tolkar saker olika. Uttryck och påståenden av väsentlighet antecknades frekvent av de 

personer som inte intervjuade och förstärktes med inspelning via mobil för att säkerhetsställa 

att all info av relevans kom med. Det är viktigt att spela in intervjuerna för att få med detaljer 

och respondenternas egna ord och eftersom det vid en semistrukturerad intervju även kan 

tillkomma både frågor och detaljrika svar	  (Bryman, 2011). En nackdel med inspelning är att 

vetskapen om att respondenterna blir intervjuade kan påverka svaren då de kan vara måna om 
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att tillexempel verka logiska och förnuftiga (Patel & Davidson, 2011). Efter att intervjuerna 

genomfördes kom inspelningarna att transkriberas.  

1.4.5 Analys 
För att få med både vad de intervjuade säger och hur de säger det är viktigt med en fullständig 

redogörelse av intervjun (Bryman, 2011). Inspelningarna överfördes till datorer för att sedan 

bitvis spelas upp medan allt antecknades ordagrant. Transkriberingarna utfördes nära inpå 

inspelningarna då detta är av stor vikt för att minnas detaljer (Bryman, 2011). För att enklare 

kunna ställa intervjupersonernas svar mot varandra formulerades rubriker med relevanta 

ämnesområden i resultatet. När samtliga intervjuer var transkriberade delades frågorna upp 

efter de ämnen som skulle komma att belysas i resultatet. Det mest relevanta inom samtliga 

intervjuer plockades ut och utformades till en sammanlänkad text ihop med övriga 

respondenters svar under respektive rubrik i resultatet. 

1.5 Forskningsetisk planering 
Under forskningens gång uppstår alltid ett antal etiska frågor som man behöver ta ställning 

till. Dessa berör främst de personer som är direkt inblandade i forskningen och innefattar 

frågor som frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). Berörda 

parter ska erhålla så mycket information om studien som möjligt för att därefter ge sitt 

samtycke eller neka till undersökningen (Bryman, 2011). 

Samtliga deltagare fick i enlighet med samtyckeskravet ett informationsbrev vilket lämnades 

till respondenterna i samband med att intervjuerna genomfördes. Informationsbrevet beskrev 

genomgående syftet med undersökningen men där själva begreppet Generation Y utlämnades 

för att undvika vinklade svar. Informationsbrevet förklarade även att respondenternas identitet 

enligt konfidentialitetskravet skulle hållas anonyma och de fick efter genomläsning i enlighet 

med samtyckeskravet välja huruvida de önskade ställa upp på intervjun eller inte. 

Respondenterna fick även ge sitt godkännande till att intervjuerna spelades in och de fick veta 

att materialet skulle behandlas konfidentiellt. 

Personuppgifter får i enlighet med nyttjandekravet endast användas till den aktuella 

undersökningen och undersökningspersonernas identitet och vem som sagt vad ska inte kunna 

identifieras vid publicering. Detta för att undvika att de intervjuade tar skada med risk för att 

deras framtida utveckling hämmas (Bryman, 2011). I denna undersökning hålls därför de 

intervjuade anonyma och insamlade data hålls konfidentiellt och kommer endast vara 

tillgänglig för undersökningens författare. I undersökningen kommer de intervjuade att 
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benämnas respondenter och hotellens namn kommer ersättas med fiktiva beteckningar för att 

säkerhetsställa att de hålls anonyma. Detaljrika beskrivningar om hotellen och deras 

utformning kommer även de att uteslutas för att eliminera möjligheten till identifikation. Detta 

för att skydda respondenten och hotellets varumärke. 

2 Resultat 
Nedan följer en sammanställning av det resultat som utvunnits av undersökningens utförda 

intervjuer. Svaren har delats in i fem olika ämnesområden där respektive respondents svar och 

åsikter ställts mot varandra. Den information som erhållits har sedan tillsammans med 

bakgrundens vetenskapliga fakta utgjort grunden till uppsatsens diskussion som sammanfattar 

och avslutar denna studie.   

2.1 Målgruppssegment  
Då respondenterna tillhör olika typer av hotell är det även naturligt att deras målgrupper 

skiljer sig åt. Följande intervjuer inleddes med frågan om vilket deras målgruppssegment var 

samt vilken åldersgrupp de främst riktade sig mot. Detta för att få en tidig förståelse över 

vilka deras önskade hotellgäster är. 

Något som alla respondenterna har gemensamt är att de inte har någon specifik uttalad 

åldersgrupp. Även om deras målgrupp normalt befinner sig i en viss ålder är födelseåret i sig 

inte företagens fokus. Som Businesshotellets respondent uttrycker sig; ”Vi har en målgrupp 

primärt men ingen åldersgrupp i den”. Han förklarar hur deras hotellkoncept, som i sig 

tillhörde en större kedja, är framtaget specifikt för att vara det smarta och självklara 

businessalternativet utvecklat av och för affärsresenärer. Av denna anledning är deras primära 

målgrupp affärsresenärer där åldern ligger mellan 35-55. För att sedan lyckas fylla hotellet 

hela året förklarade han hur de även har sekundära målgrupper som fritidsresenärer. Som 

kedja, berättar respondenten för Businesshotellet att de arbetar med att ha en bredd som är 

mer till för alla och där deras hotell därför inte sticker ut på något märkbart sätt utöver det 

faktum att de är anpassade till affär- och mötesresenärer. Genom att ha en produkt som varken 

är älskad eller ogillad får de en mycket bredare målgrupp. Här stämmer Businesshotellets svar 

bra överrens med respondenten för hotellet kallad Norden i att de vill vara öppna och 

uppfattas välkomnande mot alla. Nordens primära målgrupp har en genomsnittlig ålder på 30-

50 år där gästernas orientering kan skilja sig beroende på varje hotells belägenhet. Här kan ett 

hotell vara mer inriktat på barnfamiljer medan ett annat mer affärsorienterat. Dessutom kan 

dessa målgrupper se annorlunda ut beroende på perioder under år, månad eller veckor. Den 
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intervjuade för Norden tillägger angående ålderssegmentet Generation Y, som under tidigare 

omständigheter kommit på tal, att de på helger har hotell som fylls av mycket 

sportverksamhet vilket är det främsta interaktionstillfället med detta segment enligt 

respondenten.    

Kedjehotellen Norden och Business har enligt respondenterna en bredare målgrupp än de 

fristående hotellen Design och Boutique. Bredden på målgrupperna mellan de två kedjorna 

och de fristående hotellen skiljer sig i att Design och Boutique har en mer uttalad riktlinje 

angående sina gästers tankesätt och attityder. Designhotellet förklarar hur de har två olika 

målgrupper, deras hotellgäster och de gäster som besöker deras restaurang och bar. 

Målgruppen för hotellgästerna beskrivs som internationella, resvana affärs- och 

privatresenärer och där deras restaurang- och bargäster definieras som trendiga, medvetna och 

vakna stockholmare. När frågan ställs angående ålderssegment förklarar respondenten för 

Designhotellet att; ”Det viktiga är inte åldern i sig, utan den mentala inställningen”. 

Respondenten är tydlig med att påpeka hur deras hotell önskar få en blandning av gäster med 

stor variation i ålder men där attityden och inställningen är det som för dem samman.  Han 

menar att deras hotell skiljer sig från andra nischade hotell på marknaden som medvetet sätter 

sin målgrupp i ett snävare åldersspann med ett visst utseende och en viss stil. Han påpekar att 

Designhotellet har valt att inte göra så utan vill ha alla typer av gäster, så länge de har ett 

intresse av deras koncept och rätt inställning som överensstämmer. Utan att rikta sig mot 

någon speciell ålder visar statistiken att gästerna till restaurang och bar är mellan 25-40 år och 

på hotellet har gästerna en dominerande ålder på 30-50 år. Även Boutiquehotellet har samma 

snittålder men respondenten påpekar att de inte behövde rikta sig mot någon specifik 

åldersgrupp eftersom både barn och pensionärer kan roa sig hos dem. Vidare förklarar denne 

att deras primära målgrupp är kosmopoliter vilket menas gäster som är beresta och 

intresserade av hotellupplevelsen i sig. Få av Boutiquehotellets gäster är barnfamiljer eller 

kärlekspar då de varit tydliga med att påpeka att det finns bättre alternativ för dessa. 

I respektive intervju ställdes sedan frågan om vad de ansåg vara bra respektive dåligt med att 

arbeta målgruppsanpassat på hotell. Det hotell som har bredast målgrupp är det som i texten 

beskrivs som Nordenhotellet. Den intervjuade för Norden anser att så länge de kan använda 

det mesta av sina resurser mot de flesta målgrupper, så nås en högre trovärdighet än om 

kampanjerna skulle utformas olika beroende på målgrupp. Respondenten förklarar således hur 

de försöker göra så mycket som möjligt lika men med små ”twister” för att alla ska uppskatta 

deras hotellkoncept. Businesshotellet talar även om hur deras varumärke har en bred bas av 
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gäster och är ett hotell som majoriteten ska kunna uppskatta men där affärsresenären utgör 

deras viktigaste gäst. Denna primära målgrupp gör att hotellet är speciellt utformat för 

affärsresenären men där rummets funktion även fungerar för andra typer av gäster.  

Boutiquehotellet som har en lite snävare målgrupp, berättar hur deras förhoppning är att 

endast erhålla gäster med ett genuint intresse för deras hotellkoncept. Dock antyder 

respondenten att detta inte är ekonomiskt hållbart i längden och att de därför även är beroende 

av deras frekventa avtalsgäster, affärsresenärerna. Respondenten förklarar att nyckeln för en 

lyckad målgruppsmix och för att kunna leverera bästa möjliga service, är att de olika 

segmenten bor på hotellet under olika perioder. Eftersom deras primära målgrupp är 

kosmopoliter som kommer för att roa sig, menar den intervjuade att detta kan skapa problem 

om andra målgrupper så som affärsresenärer eller barnfamiljer besöker hotellet vid samma 

tidpunkt då dessa ställer andra typer av krav.  

Respondenten till Designhotellet ser samma problem som Boutiquehotellet med att rikta sig 

mot flera olika målgrupper då det ökar risken att produkten försämras för gästen då denne kan 

påverkas negativt av gäster med andra önskemål. För att förhindra detta menar den 

intervjuade att det är behövligt att vara konsekvent i sitt val av målgrupp och att endast hålla 

sig till denna. För att deras målgrupp ska känna sig hemma och bekväma under deras 

hotellbesök, förklarar den intervjuade att gästerna vill känna en samhörighet med resterande 

hotellgäster och i detta fall ett gemensamt intresse för musik, mode och media. Slutligen tar 

respondenten upp hur en stor fördel med att arbeta mer målgruppsanpassat är att alla beslut 

som fattas kan stämmas av mot sin målgrupp och deras önskemål. Dessutom bidrar detta till 

en positiv ökad word-of-mouth inom det valda segmentet vilket således kan väga upp den 

missade intäkten och den genomsnittligt lägre beläggning som påverkas av en strikt 

målgruppsanpassning. 

2.2 Företagskoncept 
De intervjuade på hotellen fick frågan om vad som gjorde deras hotell unikt och 

konkurrenskraftigt gentemot andra hotell på marknaden och hur de planerade att utveckla sin 

produkt inför framtiden. Norden och Business har båda en önskan och ett mål att framstå som 

öppna och välkomnande för alla typer av gäster och ser således detta som en av deras 

konkurrensfördelar. Norden förklarar hur deras affärsidé är att varje gäst ska vara säker på vad 

de får vid ett besök och de önskar skapa en igenkänning mellan hotellen. Businesshotellet 

tillhör en hotellkedja bestående utav ett flertal mindre varumärken inuti kedjan som nischar 
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sig mot olika segment där Businesshotellet tillhör ett varumärke specifikt riktat till 

affärsresande. Businesshotellet är det smarta och enkla alternativet primärt för affärsresenären 

och de vill upplevas som ett funktionellt hotell där det ska vara enkelt att känna sig hemma 

men det ska samtidigt vara attraktivt för alla som kan tänkas vilja bo där. 

Designhotellet önskar att de upplevs som det billigare alternativet till konkurrenterna men 

med ett minst lika trendigt och spännande koncept. Detta förklarar respondenten att de uppnår 

genom att de kapat större delen av de administrativa kostnaderna för att kunna erbjuda gästen 

ett lägre pris. Bokning sker uteslutande via internet där gästen i samband med bokning även 

betalar. Väl på hotellet använder de sig av självincheckning vilket även resulterar i en lägre 

personalkostnad. Detta menar respondenten gör deras hotell unikt och medför en 

konkurrensfördel. Boutiquehotellet beskriver sig själva som en ”one stop shop” vilket betyder 

att det finns aktiviteter och liv på hotellet dygnet runt. Hotellrummen är inredda med en 

blandning av både gammalt och nytt, de använder sig av kända designers och konstnärer och 

har konstutställningar några gånger om året som gästerna får ta del av. 

När det kommer till hotellens produktutveckling börjar Norden med att klargöra hur 

utvecklingen av deras produkter rör allt ifrån hur tv-koncept ska utformas till hur rummets 

design och standard kommer se ut framöver. Norden har i sin hotellkoncern en avdelning som 

enbart arbetar med att försöka utveckla produkterna och se till nya trender. Genom att ha en 

avdelning som hela tiden ser till framtida trender fick hotellet reda på att det ofta är kvinnor 

som fattar beslut om vart familjen tar vägen på semestern. I och med detta inledde 

Nordenhotellet ett samarbete med ett känt varumärke inom kosmetika vilket resulterade i att 

andelen kvinnliga gäster ökade markant. Precis som Norden förklarar även Businesshotellet 

hur utveckling av produkten, på kort sikt, handlar om att hänga med i trenderna. 

Respondenten poängterar dessutom vikten över att ha koll på sina konkurrenter. Om många 

utav konkurrenterna inför kampanjpriser kan det vara läge att se över sin egen prissättning 

men samtidigt måsta hotellet följa sin egen väg. Bara för att ett visst hotell använder sig av en 

kändiskock i sin marknadsföring betyder inte det att resterande hotell bör göra så förklarar 

han. Utvecklingen på längre sikt handlar mer, enligt respondenten, om att hänga med i 

samhällets utveckling och därifrån avgöra vilka nya koncept det är värt att ta till sig. Dock 

fastslår Businesshotellet att då de riktar sin produkt till en mycket stor kundkrets så kan de 

inte sticka ut alltför mycket då de ska passa många människor.  
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Designhotellet understryker att utveckling av deras produkter på kort sikt handlar om att 

leverera det som de sagt att de ska leverera vilket betyder att de inte tolererar att hotellet 

chanserar. Detta förebygger de med hjälp av ständiga reparationer och upprätthållningar av 

önskad nivå. De har även anställt mer personal för att lyckas hålla en hög servicegrad. Detta 

är ett sätt att på lång sikt säkerhetsställa kvalitén på hotellet vilket tryggar varumärket. På lång 

sikt försöker Designhotellet att utveckla utbudet av mat och musik, innehållet i hotellrummen 

och tekniken. Boutiquehotellet beskriver precis som Norden, hur viktigt det är att vara lyhörd 

gentemot vad gästerna efterfrågar men samtidigt över vad konkurrenter gör och vart trenderna 

går. Det är viktigt att ständigt hänga med och arbeta proaktivt och renovera och rusta upp 

produkten inför framtiden, vilket även Designhotellet tar upp som en viktig aspekt. 

Hur hotellen utvecklar sin Food & Beverage-verksamhet (F & B) skiljer sig åt hotellen 

emellan. Respondenten för Nordenhotellet beskriver hur deras F & B-verksamheten för ett 

antal år sedan bara var en stödverksamhet till hotellet men något som idag har kommit att bli 

en verksamhet av större betydelse. Norden förklarar vidare att restaurangerna i första hand ska 

vara till för gästerna då restaurangen är en av delar de köpt tillgänglighet till. Men för att 

utveckla verksamheten behöver de locka till sig fler människor från allmänheten då en full 

restaurang nästan alltid är roligare att besöka än en halvfull. Även Designhotellet påpekar 

vikten av att ha en bra och fungerande restaurang där respondenten förklarar att en bar och en 

restaurang fungerar som en högtalare för varumärket då hotellrummen i säg inte är så 

spännande. Businesshotellet har utvecklat sitt restaurangkoncept genom att noggrant anpassat 

designen för gäster som önskar vara effektiva dygnet runt. Respondenten för Designhotellet 

berättar att de lägger ner mycket tid och pengar på sin F & B- verksamhet. De snålar inte på 

personal utan ser till att vara väl bemannade då den intervjuade menar att svagheter hos 

konkurrenterna ofta handlar om dålig service och där önskar de vara bättre. Därför menar 

respondenten att den största utvecklingen de kan göra inom F & B- verksamheten är att 

anställa rätt människor eftersom det är därigenom skillnaden avgörs. 

2.3 Marknadsföring och varumärke 
Vid frågan om hur viktigt ett varumärke är svarade alla respondenter att ett tydligt och 

genomtänkt varumärke som präglar hela företagets verksamhet är viktigt. De menar vidare att 

ett varumärke är mer än bara ett företagsnamn och en logga, varumärket skall symbolisera 

företagets innersta kärna. Dagens hotellmarknad består av ett flertal organisationer med starka 

och välkända varumärken och hotellen Norden och Business tillhör båda större hotellkedjor. 

Det finns ett flertal fördelar med att tillhöra en större hotellkedja vilket framkom under 
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intervjuerna där båda hotellen förklarar att igenkänning är den viktigaste faktorn som kopplas 

till ett sammanhängande varumärke. Businesshotellet berättar att de har världens största 

lojalitetsprogram vilket resulterar i trogna gäster världen över. Dock tillägger respondenten att 

deras hotell utifrån ett skandinaviskt perspektiv inte är allt för känt, och av den anledningen är 

deras lojalitetsprogram inom koncernen viktigt. Norden, som däremot är välkänd i Sverige 

berättar att de redan har många stamgäster i Sverige och även ett rykte om att de är trygga, 

pålitliga och hyfsat prisvänliga.  

Businesshotellet riktar sig främst mot affärsresenärer och de flesta gäster som kommer dit är 

internationella och skiljer sig mot skandinaviska gäster beteendemässigt, berättar 

respondenten. Skandinaver är mer vana att klara sig själva medan de internationella gästerna 

är mer vana att bli uppassade på. Personalstyrkan varierar beroende på säsong. När till 

exempel, fritidsresenärerna ökar och dessa gäster generellt kräver mer än affärsresande måste 

varumärket leva upp till sin satta standard och mer personal behövs. Norden riktar sig mot ett 

brett segment och deras ambition är att få så många som möjligt att vilja bo hos dem. En 

nackdel med att tillhöra en kedja, vilket båda hotellen tar upp, kan dock vara att 

kedjetillhörigheten begränsar det enskilda hotellets rättighet att anpassa sig till marknaden 

utöver vad som tillåts centralt. Självständiga hotell kan på egen hand skapa sig ett starkt 

varumärke och genom det en starkare position och image bland konsumenterna.  

Designhotellet berättar att de konstant strävar efter att göra det som krävs för att stärka 

varumärket. Att varumärket är bra och uppfyller det hotellet står för är nästan viktigare för 

dem än lönsamheten. De påpekar att då hotellet är så pass individuellt och unikt anser de att 

detta är ett sätt att locka till sig den moderna resenären. I och med att hotellet är unikt och har 

en individuell touch så får varumärket därför en speciell betydelse för gästen och väljer gästen 

sedan att bo hos dem är det ett sätt för gästen att profilera sig på. Boutiquehotellet menar dock 

att varumärket är av stor vikt men att det förmodligen inte har lika stor betydelse för dem som 

bor på hotellet under veckodagarna. Affärsresenärerna, fortsätter den intervjuade, har nog mer 

intresse av att hotellet ska ligga centralt med nära anslutning till kontor och arbetsplatser 

medan det framför allt är privatgästerna som värdesätter varumärket. Dock påpekar alla fyra 

hotellen att det handlar om att noggrant ta reda på vad målgruppen de inriktar sig mot vill ha 

och sedan profilera sitt varumärke konsekvent och kontinuerligt för att attrahera denna 

målgrupp. De fyra hotellen framhäver ytterligare att varumärket har en betydande roll inom 

hotellverksamheten. Det är varumärket som syns och som folk känner igen. Norden och 
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Business tar upp att om varumärke står för de aspekter hotellen vill att de ska stå för kommer 

en bra word-of-mouth att skapas automatiskt och allt fler kommer att söka sig till hotellet. 

Fortsatt ställdes frågan om hur hotellen marknadsförde sitt hotell och om de anpassade sin 

marknadsföring beroende på segment. Businesshotellet förklarar att för att nå sin målgrupp 

använder de sig av tidningsannonser och sin lokala säljavdelning. De har även skapat två 

facebooksidor, en för restaurangen och en för hotellet som de uppdaterar relativt frekvent 

angående aktiviteter och händelser i restaurangen och på hotellet.  Dock påpekar respondenten 

att de inte ligger i framkant med sociala medier utan att de använder dessa medier mer för att 

visa att de hänger med och vill synas. Innan de ansluter sig till nya trender ska det vara väl 

genomarbetat innan användning, vilket respondenten menar är anledningen till det begränsade 

användandet av sociala medier. Respondenten för Norden berättar att de framförallt 

marknadsför sig mot segment där de behöver öka volym än de segment som redan besöker 

hotellet frekvent. De önskar ha lika mycket folk på helger som på veckodagarna för att ha hög 

beläggning veckan ut. Nordenhotellet marknadsför sig via tv, egna tidningar, nätet och 

tredjepartskanaler som hotels.com. Respondenten avslutar med att säga att de troligen 

marknadsför sig överallt.  

Designhotellet talar om att de valt att marknadsföra sig enbart där de tror att deras resenärer 

finns, nämligen på sociala medier. Respondenten förklarar att de i princip aldrig gör 

tidningsreklam. De har lagt ner mycket tid på Facebook och de arbetar även med Twitter samt 

har planer för medlemskap på Instagram. Boutiquehotellet beskriver även de att de gått ifrån 

den traditionella marknadsföringen vad gäller annonsering och nu arbetar mycket med sociala 

medier. De har en heltidsanställd på marknadsavdelningen som enbart arbetar med LinkedIn, 

Facebook, Twitter och andra sociala kanaler. Respondenten talar om att de har en press- och 

PR-ansvarig som arbetar mycket med journalister för att få dem att skriva om hotellet och på 

så sätt bidra till marknadsföring. Det blir därför en mer redaktionell marknadsföring än 

annonsering men hotellet arbetar även med ambassadörer. Ambassadörer innebär att värva 

kända profiler som de vill förknippas med som då får någonting i utbyte mot att de talar gott 

om hotellet i sina nätverk.  

Därefter frågades respondenterna om de marknadsför sig annorlunda idag än vad de gjorde 

förr och i så fall på vilket sätt. Businesshotellet förklarar att eftersom de är relativt nya på 

marknaden så har inga större justeringar skett. Respondenten förklarar hur vi lever i en tid där 

hela marknadsföringsbiten och försäljningen hela tiden måste omprövas då världen förändras 
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så snabbt att det gäller att vara uppmärksam på det nya som kommer. Nordenhotellet anser att 

de idag marknadsför sig annorlunda på grund av att marknadsföring via internet har ändrats 

mycket. Mängden tid och pengar de spenderar på sociala medier ökar och de har en speciell 

person som enbart arbetar med detta för hotellets räkning samtidigt som en stor del av 

hotellen är flitiga på eget håll. Just nu diskuterar de även huruvida annonsering i tidningar ska 

ske centralt för alla hotell eller specifikt för var hotell i var stad. Designhotellet däremot har 

inte ändrat någonting i sin marknadsföring utan fortsätter jobba med de sociala medierna. 

Boutiquehotellet framhäver även att de i allt större utsträckning lämnat den traditionella 

annonseringen och istället arbetar med ambassadörer, både nationellt och internationellt samt 

press, PR och social medier.  

2.4 Värde för gäst 
För att kunna anpassa sitt hotellkoncept mot sin målgrupp är det viktigt att ha en god kunskap 

om vad de värdesätter vid ett hotellbesök för att lyckas leverera upp till deras förväntningar. 

Samtliga hotell anser att det är de mjuka värdena som är viktigare än de hårda då de får flest 

synpunkter om bemötandet och servicen. Mottagandet, igenkännandet och att gästen känner 

sig välkommen och omhändertagen kommenteras mer av gästerna än de hårda värdena, 

fastslår Businesshotellet. Den intervjuade yttryckte det med att servicen och värdskapet är det 

mest minnesvärda i kontrast mot ett fint hotellrum.  

Respondenten för Nordenhotellet beskriver att de ofta har fler antal nöjda gäster på sina 

”hårdvarumässigt” sämre hotell med en lägre standard än på deras finaste hotell. Hur detta 

kommer sig tror den intervjuade dels beror på att en stor andel av dem som arbetar på de 

mindre fina hotellen har arbetat där länge, lärt känna sina gäster, känner en stolthet och älskar 

sina hotell. Designhotellet anser att det som gästen värdesätter mest angående de hårda 

värdena främst är deras läge och närhet till allting. Businesshotellet menar att då resenärens 

schema blivit allt mer hektiskt är logistiken något som de tycker är viktigt. ”Det är idag inte 

lika attraktivt att erbjuda tre rätters och viner på hotellen utan man vill mer kunna ta en snabb 

middag för att man ska kunna vara pigg och utvilad tills morgondagen”. Detta menar 

respondenten gör att det idag ställs andra krav på hotellprodukten än för flera år sedan. Den 

intervjuade tillägger att gästen idag ofta har en sådan uppdaterad hemmiljö att det är svårt för 

hotellen att hänga med och det ibland kan vara bättre att bo hemma än på hotellet. 

Respondenten för Designhotellet anser att även tillgängligheten är något som gäster 

uppskattar högt. Det vill säga att det är lätt att boka via internet, gästen kan komma till 
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hotellet när den önskar, checka in själv och få hjälp om det behövs. Dessutom erbjuder 

Designhotellet en hel del aktiviteter på deras restaurang och bar vilket den intervjuade anser 

gör att det är kul att besöka dem vilket de fått mycket beröm för. På Designhotellet menar den 

intervjuade att gästerna kan besöka baren, blir igenkända och där personalen är trevliga. Den 

intervjuade på Designhotellet förklarar att om inte personalen är bra har det ingen betydelse 

hur mycket pengar som investeras på teknik och design. Även om Designhotellet använder sig 

av självincheck finns det alltid personal tillgänglig som hjälper denne om det behövs. 

Boutiquehotellet anser att vad som är viktigast för gästen vad gäller hårda och mjuka värden 

beror på vilket segment det handlar om. De gäster som reser i affärer är inte ute efter själva 

hotellupplevelsen på samma sätt som en fritidsresenär. Dock är det oftast de mjuka värdena 

som är av betydelse då gäster väljer att bo på Boutiquehotellet och de får mest positiv kritik 

för bemötandet från personalen. Det gäller enligt den intervjuade att vara engagerad, genuint 

intresserad och personliga i mötet med gästen. Respondenten tillägger att vad gäller den hårda 

biten är det tekniska idag ofta en förutsättning för att kunna leverera den bästa servicen och 

det gäller att hänga med i produktutvecklingen. För att skapa ett gott värdskap berättar alla 

respondenter att de arbetar mycket med att hela tiden förbättra servicen på hotellet. De har 

alla någon form av utbildningsprogram som de nyanställda på hotellet måste genomföra för 

att veta vad som krävs av dem.  

Designhotellet har också interna utbildningsprogram som är till för att träna personalen i 

värdskap då det för några år sedan via en undersökning framkom att gästerna inte kände sig 

tillräckligt uppmärksammade trots att de hade många anställda. Det visar sig att många gäster 

som kommer till hotellet för första gången blir osäkra då de befinner sig i en ny miljö och 

därför är denna kurs i värdskap viktig. Därför behövs det bra värdskap i form av personal på 

hotellet som fångar upp gästerna, ser dem i ögonen, hälsar dem välkomna och frågar om det 

är något de behöver hjälp med. Detta är av stor vikt då Designhotellet inte har någon ordinär 

receptionsdisk. Att de inte har en receptionsdisk gör att gästen sköter sin in-check själv vilket 

leder till att atmosfären blir mer öppen. Respondenten fortsätter vidare med att förklara att 

detta har de gjort medvetet för att inte skapa någon barriär mellan gästen och personalen utan 

tanken var att frambringa en mer familjär känsla på hotellet.  

Norden anser till skillnad från Designhotellet, att bra service inte är beroende av antalet 

anställda på hotellet. Med för många anställda riskerar de att känna sig oviktiga och 

överflödiga vilket kan göra gästen förvirrad. Boutiquehotellet anser att det är personalen som 
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är kärnan i bra värdskap. Detta hotell påstår att knepet till att uppnå bra värdskap är att få sin 

personal att känna sig sedda och tillfredsställda. Boutiquehotellet menar, precis som 

Businesshotellet, att personalen måste känna sig motiverade och att de måste ge dem 

förutsättningar och befogenheter som gör de anställda bekväma. 

2.5 Generation Y 
För att avsluta intervjun tillfrågades respondenterna hur de såg på unga hotellgäster och om de 

anpassade sig på något speciellt sätt för att locka dem. Businesshotellet berättar att de inte 

aktivt riktar sig mot yngre gäster men att alla är välkomna och hotellet försöker rätta sig efter 

vilken typ av gäster de har. Respondenten förklarar vidare hur en affärsresenär på 55 års ålder 

och en på 25-30 år beter sig olika. Oftast har de olika statusnivåer där den på 55 kan ha en 

högre arbetsposition än den på 25-30. Dock ska bägge passa in i hotellets miljö och 

personalen ska kunna anpassa sig till båda åldersgrupperna och veta hur det ska förhålla sig 

till dem. Samtidigt berättar respondenten för Business att hotellkedjan ska starta ett nytt 

hotellkoncept främst anpassat mot Generation Y och X. Hotellet kommer vara fräscht men det 

ska inte kosta en förmögenhet eftersom de yngre ofta reser till platser för att uppleva saker 

och inte för att spendera tid på sitt hotellrum. På Nordenhotellet berättar respondenten att 

deras fokusmålgrupp idag inte är personer mellan 25-30 utan att de arbetar mer för att anpassa 

sig till småbarnsfamiljer och diskuterar även hur de ska lyckas locka tonåringar. Norden 

fokuserar istället på att leverera de redan existerande produkterna och få dem perfekta. 

Respondenten tillägger sedan att de inom några år kommer undersöka möjligheten att nå nya 

målgrupper. Boutiquehotellet riktar sig mot kosmopoliter där åldern kan skilja sig åt mellan 

gästerna. Respondenten tror dock att de lockar en yngre målgrupp då hotellets tillhörande 

byggnad även innefattar deras nattklubb och barverksamhet. 

3 Diskussion 
Diskussionen inleds först av en resultatdiskussion där den vetenskapliga litteraturen och 

undersökningens resultat ställs emot varandra för att utveckla en intressant debatt. Därefter 

diskuteras studiens metod och material där kritik och problematik som uppstått lyfts fram för 

att avslutas med en forskningsetisk uppföljning, slutsatser och till sist den praktiska 

användningen av studien. 

3.1 Resultatdiskussion 
För att skapa en tråd genom hela arbetet är diskussionen uppdelad i fem rubriker som stämmer 

överens med resultatets delar, där den nyvunna informationen ställs inför en djupare analys. 
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3.1.1 Målgruppssegment 
Samtliga hotell som intervjuades var noga med att, vid frågan om olika ålderssegment, 

förklara att de inte riktar sig mot en specifik åldersgrupp. De definierade sin målgrupp mer 

genom olika reseanledningar så som affär- och privatresa eller ett specifikt intresse som till 

exempel mode, musik och kultur samt karaktäristiska beteenden så som medvetna, nyfikna 

och trendiga. Bortsett från att vara mer anpassade mot segment med specifika 

reseanledningar, var kedjorna Norden och Business tydliga med att uttrycka hur de vill visa 

sig välkomnande för alla. De fristående hotellen Boutique och Design tydliggjorde sin 

segmentering mer genom personliga intressen och beteenden men hade inte heller något 

definierat åldersspann. Samtliga hotell hade dock en genomsnittlig gästålder på ca 30-50 år.  

Trots att det finns mycket skrivet om Generation Y som är av intresse för företagen finns det 

även kritik riktat mot den forskning som gjorts om generationer (Leask et al., 2011). Denna 

kritik består dels av att specifika karaktäristiska beteenden och attityder inte nödvändigtvis 

tillhör en viss generation eller alla inom den då personer utvecklas och påverkas av andra, så 

som familj och vänner, under sin livscykel (Leask et al. 2011; Lazarevic, 2011 & Parment, 

2008). Om hotellens faktiska åldersspann beaktas påvisar detta en snittålder på ca 30-50 år 

vilket tyder på att Generation Y (1982-2002, dvs. 31-11 år) sannorlikt är hotellens kommande 

gästsegment, oavsett målgrupp. Vad gäller Design och Boutique stämmer deras segmentering 

bra in på den inställning och attityd som Generation Y har över att hänga med i trender och 

medvetet välja produkter utefter hur de önskar framstå. Även om hotell inte avsiktligt riktar 

sig mot Generation Y inkluderas de ändå i den valda målgruppen och bör därför vara något 

som uppmärksammas och som företagen skaffar kunskap om. Hos kedjorna är denna 

generation ännu inte deras mest framträdande målgrupp men som forskningen styrker, 

påverkar människor och generationer varandra till den grad att vikten av en god kunskap om 

uppkommande generationer kvarstår. Resultatet påvisar även en intressant faktor då både 

Norden och Business önskade framstå som hotell med en bred och öppen produkt anpassad 

för alla, vilket således även innebär Generation Y.  

Vid beslut som ska fattas angående huruvida produkten ska målgruppsanpassas eller inte 

påvisar tidigare forskning skillnader mellan generationer i vad de värdesätter och efterfrågar. 

Detta framhåller betydelsen av att företag endast bör fokusera på en generation och skapa en 

mer målinriktad marknadsföring och produktanpassning (Lazarevic, 2011 & Glover & 

Priseaux, 2008). Detta tankesätt stämmer väl överens med Design och Boutique vilka riktar 

sig mot en snävare målgrupp än Norden och Business. Designhotellet beskriver det som att 
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gästerna vill kunna känna en samhörighet med resterande gäster och att det därför gäller att 

vara konsekvent i sin målgruppsanpassning. Boutiquehotellen beskriver att för att kunna rikta 

sig mot flera målgrupper är det nödvändigt att dessa olika målgrupper anländer under olika 

tidsperioder för att lyckas leverera rätt produkt till var gäst.   

Parment (2008) motsäger dock behovet av målgruppsanpassning genom att belysa hur det, 

tack vare de sociala nätverkens utveckling, idag är ovanligt att endast integrera med 

likasinnade och hur Generation Y på grund av det har ett mer globalt tankesätt. Han tar även 

upp Generation Y:s behov av att, genom varumärken, få en köpbekräftelse från omgivningen. 

För att denna köpbekräftelse ska stärkas menar Parment (2008) att företag även bör rikta sig 

till kunder utanför deras primära målgrupp för att vetskapen om varumärket ska öka. Norden 

och Business är exempel på hotell som tar emot alla typer av gäster och dessutom har 

välkända varumärken. Frågan kan då ställas om deras starka varumärke enbart grundar sig i 

det faktum att de tillhör kedjor av större skala eller om det har att göra med deras bredd på 

målgrupp som Parment (2008) menar medför en starkare köpbekräftelse för gästen. Den 

problematik som kan uppstå med att ha en bred målgrupp är att då produkten inte är 

tillräckligt profilerad berövar detta möjligheten för Generation Y att kunna uttrycka sin 

identitet genom företagets varumärke (Lazarevic, 2011).   

Vad medför då störst lönsamhet? Fristående hotell som anpassar sig mot en specifik målgrupp 

men vars varumärke inte är lika känt eller hotellkedjor som har en bredare målgrupp men ett 

välkänt varumärke. Finns det en möjlighet att skapa ett företagskoncept med en nischad och 

unik produkt som ändå når ut och tilltalar alla eller måste det förbli det ena eller det andra?   

3.1.2 Företagskoncept 
För att företag ska lyckas locka Generation Y krävs det en produkt som dessa vill förknippas 

med. Noble et al. (2009) beskriver Generation Y som trendsättare och där Kelley (2012) och 

Ferguson (2010) understryker deras behov av att vara unika och trendiga vilket de uttrycker 

med hjälp av konsumtion. För att lyckas visa sig unika och trendiga är Generation Y ständigt 

ute efter det senaste på marknaden (Pendergast, 2010 & Huang & Petrick, 2010). 

Respondenten för Businesshotellet förklarar även han vikten av att hänga med i trenderna men 

att samtidigt gå sin egen väg och inte kopiera andra. Han menar att även om konkurrenter 

utvecklar lönsamma och nytänkande koncept betyder inte detta att det skulle vara lönsamt för 

alla att följa samma väg.  
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Resultatet visar att de intervjuade har god förståelse över betydelsen av att följa trenderna 

men för att locka till sig trendsättare behöver även hotellen agera som sådana. Att följa 

trender genom att betrakta hur konkurrenter arbetar kan ses mer som ett reaktivt 

förhållningssätt än proaktivt då det gäller att vara först på marknaden för att få störst 

lönsamhet. Genom att företagen skapar sig en bättre kunskap om generationer, i detta fall 

Generation Y, och hur deras attityder och krav utvecklas kan företagen öka möjligheten att 

förutse behov och lyckas utveckla ett framgångsrikt koncept och en unik produkt före sina 

konkurrenter.  

Nöje och spänning är något som generation Y värdesätter högt både när det gäller 

marknadsföring och under själva upplevelsen (Lazarevic, 2011).  Design och Boutique 

bekräftar Lazarevics (2011) påstående då båda hotellen framhäver sin restaurang- och bardel 

som en avgörande faktor för att upplevas som spännande och trendiga. I båda fallen förklarar 

respondenterna hur deras restaurang och bar lockar en yngre målgrupp vilket även hjälper till 

att marknadsföra hotellet. Respondenten för Designhotellet beskriver hur deras restaurang och 

bar fungerar som en högtalare för hotellet då denna del av organisationen ses som mer 

spännande att prata om och dela till sina vänner än hotellrum. Då Generation Y är skeptiska 

vad gäller traditionell reklam lyssnar de istället mer på vänner och tidigare gästers 

rekommendationer (Pendergast, 2010; Lazarevic, 2011 & Kelley, 2012). Den marknadsföring 

som skapas av en framgångsrik restaurang och barverksamhet blir en ytterst värdefull tillgång 

då detta med största sannorlikhet skapar en ökad word-of-mouth. Istället för att satsa miljoner 

på traditionell reklam kan det diskuteras kring möjligheten av att lägga resurserna på att skapa 

en lyckosam restaurang- och barverksamhet som med hjälp av nöjda gäster således bidrar till 

marknadsföring även för hotellet.  

3.1.3 Marknadsföring och varumärke 
Varumärket används idag av Generation Y:s konsumenter som ett sätt att uttrycka identitet 

och där varumärket ska spegla deras personlighet (Lazarevic, 2011; Garâu, 2012 & Ferguson, 

2010). Samtliga respondenter bekräftar den utveckling som skett inom sociala medier och hur 

det allt mer är detta marknadsföringssätt som gäller (Kelley, 2012).  

Denna tvåvägskommunikation som skapas av sociala medier så som Facebook och Twitter 

förenklar möjligheten för företagen att exponera sitt varumärke och låta konsumenter lära 

känna dem. Detta stämmer väl överens med Generation Y:s önskan om att kunna identifiera 

sig med varumärket på ett mer personligt plan. Resultatet visar att de fristående hotellen 
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Design och Boutique använder sig av sociala medier i större utsträckning än Norden och 

Business och ser det som en av deras främsta marknadsföringsstrategier. Norden och Business 

förklarar båda att de till viss del använder sig av sociala medier men inte ser detta som en 

avgörande del. För att lyckas vinna dessa utmanande men värdefulla konsumenter av 

Generation Y måste hotellen på marknaden ta sociala mediers utveckling på större allvar då 

det inte längre räcker att ”finnas där”. För att varumärken ska lyckas bli mer personliga och 

spännande behöver företagen bli mer aktiva vad gäller sociala medier vilket således även 

kommer göra dem attraktiva. Utmaningen blir därför att lyckas följa trenderna och att genom 

sociala medier lyckas erbjuda gästerna något nytt och unikt. Det kan diskuteras kring 

huruvida hotell kan stärka och personifiera varumärket mer genom olika verktyg som till 

exempel poddradio. Poddradio (podcast) är en metod för att publicera ljudfiler via internet 

som lyssnare kan prenumerera på. Lyckas hotellen utveckla ett spännande och nyskapande 

sätt att, som i detta exempel utforma en poddradio, skulle det kunna vara ett nytt sätt att 

utveckla varumärket på som inte tidigare använts av konkurrenterna.  

När respondenterna fick frågan angående varumärkets betydelse för gästen ansåg 

Boutiquehotellet att detta idag är mycket viktigt men att fritidsresenärer verkar värdesätta 

varumärken mer än affärsresenärer då de ofta använder sig av företagsavtal och istället 

prioriterar ett centralt läge med god kommunikation. Det går att diskutera kring lämpligheten 

med att använda företagsavtal. Schmitt (2008) lyfter fram hur Generation Y kräver en mer 

personlig produkt anpassad till varje gäst och dennes behov och önskemål. Hobart (2008) 

förklarar hur denna generation är vana att kunna påverka inköp och val av produkter vilket 

kan kopplas till företagens bestämda avtal med hotell för sina anställda. Garâu (2012) bygger 

vidare på Hobarts tes angående Generation Y:s ökade medvetenhet och involvering i sina 

konsumtionsval då de är måna om hur andra uppfattar dem. Ser man på den utveckling 

Generation Y medför kan slutsatser dras att dagens företagsavtal med sannorlikhet kan 

komma att utvecklas och förändras i framtiden. Behovet av personliga avtal med hotell, 

istället för avtal med hela företaget, är en möjlighet som hotell idag bör se över och sätta på 

prov för att ligga i framkant gentemot resterande hotell på marknaden.   

3.1.4 Värde för gäst 
Flertalet forskare fastställer betydelsen av en god service för gästen och en bra relation mellan 

gäst och personal vilket de menar medför den största finansiella vinningen om det lyckas 

(Wilkins, 2010; Brunner-Sperdin & Peters, 2009 & Kattara et al., 2008). Dock visar Wilkins 

(2010) studie på att hotell generellt är sämre på att leverera en service som lever upp till 
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gästens förväntningar. Samtliga respondenter anser att värdskap och service är viktigt för 

helhetsupplevelsen. När frågan ställdes angående hur de arbetade för att säkerhetsställa att 

servicen upprätthåller samma standard svarade samtliga att de låter personalen genomgå 

utbildningar för att de ska ha en god kunskap om värdskap och känna sig bekväma i att alltid 

kunna leverera den bästa servicen. Trots detta nämnde ingen av respondenterna hur de 

arbetade för att följa upp utbildningarna och hur den dagliga servicen fungerar. Brunner-

Sperdin och Peters (2009) förklarar hur hotell måste iscensätta sina tjänster så att rätt 

upplevelse skapas. Samma resonemang kan appliceras i detta fall där hotellen skapar en 

produkt och en tjänst som på ett lyckosamt sätt skapar ett naturligt möte mellan gästen och 

företaget. Respondenten för Designhotellet berättar att de inte har en fysisk receptionsdisk 

vilket medfört att den barriär som annars skapas mellan personal och gäst inte finns vilket 

resulterar i ett mer avslappnat möte med deras hotellgäster.  

Att lyckas följa upp och ha kontroll över sitt företags mjuka värden så som service och 

värdskap är svårt då gäster värdesätter olika attribut. Därför borde ett framgångskoncept vara 

att utveckla och anpassa de hårda värdena för att förenkla leveransen av de mjuka som har 

fastställts vara den viktigaste faktorn för kundnöjdhet (Wilkins, 2010). Här visar sig Design 

vara något av ett föredöme som andra hotell kan se till för att således undersöka om deras 

produkt kan utvecklas mot deras målgrupp och skapa en framgångsrik ram för ett gott 

värdskap.  

Nordenhotellet fortsätter att förklara hur gästundersökningar har visat hur antalet nöjda gäster 

ökar vid längre och starkare relationer mellan personal och kund tack vare återkommande 

gäster samt låg personalomsättning. Detta trots att de hårda värdena ofta är sämre än på 

kedjans finaste hotell. Norden stärker således det faktum att de mjuka värdena vid ett 

hotellbesök väger tyngre än de hårda. Att kundnöjdhet stärks av en starkare relation mellan 

gäst och personal kan ses som en självklarhet, dock kan det finnas en problematik i detta 

tillsammans med Generation Y som det framtida dominerande konsumentsegmentet. 

Forskning har påvisat att Generation Y i sin natur är mer illojala i sina konsumtionsval än 

tidigare generationer (Lazarevic, 2011; Nikbin et al., 2010; Kattara et al., 2008 & Parment, 

2008). Om gästnöjdheten till en stor del är beroende av kundrelationer är det än viktigare för 

företagen att lyckas leverera en tjänst och produkt som får gästerna att vilja komma tillbaka. 

Detta understryker även vikten i att skapa sig en god förståelse för de kommande 

generationerna och således förutse efterfrågan och olika gästers förväntningar. Även om detta 

är något som hotellverksamheter länge arbetat med kan det anses att kunskapen om olika 
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generationer är bristfällig. Kunskap om Generation Y och de generationer som komma skall, 

kan bidra med en möjlighet att skapa och anpassa sin produkt och tjänst före sina 

konkurrenter vilket följaktligen kan generera högre lönsamhet.   

3.1.5 Generation Y 
Trots att benämningen Generation Y uteslöts i intervjuerna kan det utläsas att få av 

respondenterna förklarade sina ålderssegmenten genom namngivna generationer med 

specifika karaktärsdrag. Vid frågan om ålderssegmentering svarade samtliga att detta inte var 

en strategi de arbetade med. Dock uppstod skilda resultat under frågan om unga hotellgäster. I 

de fall där Generation Y kom på tal såg Nordenhotellet en koppling till tonåringar istället för 

gäster med stark köpkraft. Detta resultat bevisar problematiken över Generation Y som ett 

brett segment med en konflikt över blandade årtalsspann (Leask et al., 2011 & Lazarevic, 

2011). Trots att Norden inte var felaktig i sitt antagande omfattar Generation Y mer än 

tonåringar som åker på fotbollskupp, i synnerhet när det i detta fall talas om hotellgäster. 

Anledningen till denna generella omedvetenhet om generationer kan bero på att den mesta 

forskning som gjorts angående ämnet är från USA vilket syns i de referenser som står till 

grund i den teoretiska delen av detta arbete. Lazarevic (2011) skriver om den kritik 

generationsskiftesteori fått över svårigheten att generalisera ett stort segment trots olika 

kulturella skillnader i uppväxt. Frågan kan då ställas, stämmer den teori som skapats om 

Generation Y i det svenska samhället och i så fall, till vilken grad? Som Parment (2008) 

påpekar, influerar generationer varandra i den mån att vissa beteenden och attityder inte 

enbart stämmer överens med en viss generation. Handlar det därför mer om dagens samhälle 

och den utveckling som sker idag än att personer födda inom en viss period utvecklar typisk 

karaktäristika? Oavsett om en exakt storlek på Generation Y är svår att fastställa kvartsår 

faktum att tack vare samhällets utveckling har även konsumenters beteende ändrats och är 

något som hotell behöver ta till sig. 

Studiens resultat visar att merparten av respondenterna anser att de gäster som reser i affärer 

inte söker en hotellupplevelse på samma sätt som fritidsresenärerna då affärsresenärens 

schema blivit allt mer hektiskt vilket gör logistiken till en viktigare aspekt än en minnesvärd 

hotellupplevelse. Dessutom förklarade respondenten för Businesshotellet hur deras tillhörande 

kedja utvecklat ett nytt hotellkoncept riktat mot hotellgäster av en yngre generation med ett 

billigare alternativ då dessa gäster inte önskar spendera tid eller pengar på boendet under 

resan. Detta motsäger den forskning som säger att Generation Y beräknas bli det nästa 

dominerande segment av lyxkonsumenter med en vilja att betala mer för en extraordinär 
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upplevelse (Schmitt, 2008). Parment (2008) förklarar även att samhället har utvecklats till en 

tjänsteekonomi där upplevelsen är en allt viktigare del i konsumtionen.  

Dessa aspekter, som flertalet forskare bekräftat, angående Generation Y:s beteendemönster är 

avgörande faktorer när det debatteras om segmentets konsumentkraft och vikten det har för 

samtliga hotell på marknaden. Ska man lyssna på den tidigare forskning som gjorts över 

denna generation är deras beteende och attityder kring konsumtion relevant oavsett 

reseanledningar och således behöver hotellen se över deras angreppssätt gentemot olika 

målgrupper och dess behov och förväntningar.  

3.2 Metod- och materialdiskussion 
Detta avsnitt har för avsikt att analysera den undersökningsprocess som bidragit till 

uppsatsens resultat samt diskutera de för- och nackdelar som medförts vid val av 

forskningsmetod och de konsekvenser som vissa oberäknade händelser skapat.    

3.2.1 Metodval 
Öppna frågor undveks för att få mer precisisa svar men där respondenterna samtidigt gavs 

utrymme för beskrivande förklaringar med egna åsikter vilket Bryman (2011) menar är en 

viktig del i kvalitativ metod. Dock resulterade detta i att vissa av svaren kom att bli tämligen 

olika då respondenterna kom in på områden långt ifrån det ursprungliga syftet då samtliga 

tolkade frågorna olika och följdfrågor med tvivelaktig karaktär kom att ställas. Detta 

försvårade sammanställningen av resultatet och möjligheten att tyda samband och olikheter 

vilket i efterhand gav insikten om att frågorna kunde ha utformats tydligare och ytterligare 

följdfrågor kunde ha ställts med hänvisning mot det egentliga frågeområdet. Att 

respondenterna även hade möjlighet att prata öppet kring frågorna medförde att de ibland kom 

in på frågor som enligt frågeformuläret skulle komma att ställas senare vilket medförde en del 

upprepningar samt att det tog längre tid att koda svaren. Samtidigt erhölls en bred förståelse 

för hotellen i all den information som utvanns vilket underlättade förståelsen för hur och 

varför hotellen arbetade som de gjorde. Att ha så pass breda svar var också positivt i 

bemärkelse att det vid resultatets framställande fanns något av relevans i vardera fråga att 

belysa och att vidare diskutera kring. 

3.2.2 Urval 
Det går att diskutera kring lämpligheten i att intervjua högt uppsatta personer inom ett område 

då dessa säkerligen är måna om hur de levererar sitt varumärke. Risken finns att de 

undanhåller viktig information då de försöker ge en så positiv syn om sitt företag som möjligt 
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och kanske även passa på att marknadsföra sitt hotell. Hade intervjuerna utförts på 

medarbetare kunde säkerligen mer neutrala och ärliga svar erhållits då dessa sannorlikt inte 

känner samma behov av att leverera de mest positiva sidorna hos företaget. Samtidigt har 

personer med ledande roller mycket relevant kunskap som är viktig när det gäller att få ut 

skildrande svar vilket var den avgörande faktorn till att dessa valdes. Målinriktat urval ansågs 

viktigt då (Bryman, 2011) tar upp det viktiga i att välja respondenter med relevans för studien. 

Olika typer av hotell valdes vilket resulterade i skilda svar och synpunkter vilket även var det 

som eftersträvades för ett trovärdigt resultat. 

Tillämpandet av bekvämlighetsurval torde inte vara något hinder i denna studie. Betydelsen 

av att respondenterna och deras hotell sedan tidigare var kända för författarna medförde 

endast att lämplig bakgrundsinformation om respondenterna och deras hotell fanns. Det här 

förenklade således urvalet då det fanns indikationer på att dessa skilde sig åt vad gäller 

målgrupper och marknadsföring. Då både fristående hotell och kedjehotell kom att intervjuas i 

denna uppsats gav detta en större förståelse för hur olika sorters hotell arbetar vilket var 

betydande för att få en sann bild av verkligheten. 

3.2.3 Utförande 
De svårigheter som beträffats angående utförandet och som i efterhand framkommit är 

huruvida rätt frågor ställdes och om dessa utformats på rätt sätt för att få ut önskade svar och 

därigenom kunna svara på syftet. Det var svårt att utforma frågor som inte gav respondenterna 

en indikation på det egentliga syftet men som samtidigt skulle beröra de viktigaste aspekterna 

med anknytning till Generation Y. Tanken var att kringgå detta ord och möjligtvis kom svaren 

längre ifrån det egentliga ämnesområdet än vad som var tänkt. Det blev en hel del 

beskrivningar om marknadsföring och målgrupper i stort vilket gjorde det svårare att knyta 

ihop svaren mot syftet. I slutändan verkar dock frågorna reflektera det som ämnades 

undersökas även om det uppstod extra arbete med att sortera bort irrelevant information. 

Då Bryman (2011) tar upp hur intervjuer bör utföras i ostörda miljöer för att förhindra att 

inspelningarnas kvalitet försämras och att obehöriga hör vad som sägs kan den ena intervjuens 

genomförande diskuteras. Eftersom den intervjun ägde rum i en lokal med mycket ljud och 

med andra människor i omlopp kan detta ha påverkat respondentens svar. Risken finns att 

respondentens svar influerats av den personal och de gäster som kunde höra samtalet. Även 

inspelningen blev svårare att tyda då det var störande oljud i bakgrunden.  
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Telefonintervjun skilde sig åt från övriga intervjuer då samtalsflödet inte blev lika naturligt 

och det var svårt att tyda hur respondenten uppfattade frågorna då inte kroppspråk kunde 

utläsas vilket även Bryman (2011) tar upp som ett möjligt störande moment vid 

telefonintervju. Det var vid upprepade tillfällen svårt för respondenten att höra frågorna vilket 

ledde till att frågorna fick upprepas och svaren blev betydligt kortare än vid övriga intervjuer. 

Dock kom all relevant information med då det mestadels var samtalen kring frågorna som 

utelämnats vilket resulterade i en tidsbesparing vad gäller transkribering samt att det 

underlättade arbetet med att plocka ut relevant information då svaren var korta och koncista. 

3.2.4 Analys 
Då det var väsentligt att skriva ut allt som sades i intervjuerna tog transkriberingarna mycket 

tid i anspråk. Att även snabbt påbörja transkriberingen efter det att intervjuerna genomförts 

vilket Bryman (2011) poängterar är av stor vikt, sågs vara av stor nytta då det underlättade 

arbetet avsevärt eftersom allt som tagits upp fanns färskt i minnet. 

Då allt skrevs ner i detalj blev det ett flertal sidor text per intervju vilket medförde att det var 

svårt att se det relevanta i transkriberingen. Att plocka ut delar med relevans för de frågor som 

ställdes och samtidigt försöka få med de viktigaste delarna ur varje transkribering var både 

svårt och tidskrävande. Fördelen med transkriberingen var dock att mängden tid som lades 

ned på analysen medförde ett mer genomarbetat resultat. 

3.3 Forskningsetisk uppföljning 
En rad etiska aspekter kom att bli synliga efter det att uppsatsen färdigställts. Dessa 

inkluderade om de informationsblad som respondenterna erhöll lämnades ut för sent. Tanken 

var att dessa skulle ha skickats innan intervjuerna ägde rum så att respondenterna i lugn och 

ro fick läsa igenom och förstå uppsatsens syfte och därefter bestämma huruvida de önskade 

medverka eller ej vilket Bryman (2011) tar upp som en viktig aspekt. Att dessa 

informationsblad lämnades i samband med intervjuerna kan ha försvårat deras förståelse för 

undersökningens syfte samt gjort det svårare att tacka nej då intervjuarna redan fanns på plats. 

Dock hade respondenterna tidigare tillfrågats via e-post om de kunde tänka sig att bli 

intervjuade och kunde således ha avböjd redan då. 

Det var svårt att veta hur mycket information som kunde lämnas i informationsbrevet då det 

fanns en risk att respondenterna skulle ändra sina svar mot en positivare syn på Generation Y 

om de fick vetskap om att detta var uppsatsens fokusområde. Dock torde detta inte kunna 

skada de involverade då det egentliga syftet ligger nära det som angavs vid intervjuerna. 
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Genom användning av fingerade namn säkerhetsställs att hotellen och respondenterna förblir 

anonyma samt att informationen inte kan spåras. 

3.4 Slutsatser 
Enligt studien tenderar hotell i Stockholm ha en låg kännedom om Generation Y och dess 

karaktärsdrag vilket representerar det nästa stora segmentet av konsumenter. Dock finns en 

antydan till en mer överensstämmande produktutveckling från de fristående hotellen med vad 

denna generation eftersöker i jämförelse med den produkt som kedjorna erbjuder.  

Nödvändigheten av att vara först på marknaden med trendiga och nytänkande koncept är mer 

uppnåeligt för fristående hotell än hotell tillhörande kedjor, vilket resulterar i att de har en 

produkt och tjänst mer anpassad för Generation Y. Resultatet kan således visa på att kedjor 

står inför en större utmaning när detta segment träder in på konsumentmarknaden. Generation 

Y som konsumenter ställer krav på hotellen att ständigt kunna erbjuda en unik och individuell 

produkt där marknadsföringen och varumärket ej är påtvingat gästen. För att lyckas leva upp 

till dessa krav behöver hotellen skapa en djupare kunskap om den kommande generationen för 

att således kunna förutse kommande efterfrågan före resterande konkurrenter på marknaden. 

Med en bättre kunskap om Generation Y kan hotellen utveckla framgångsrika koncept 

anpassat mot generationen vilket således ökar möjligheten för gästlojalitet. Med lojala gäster 

stärks företagets kundrelationer och värdskapet styrks, vilket är en avgörande del för 

företagets framtida lönsamhet.  

3.5 Praktisk användning och vidare forskning 
Denna uppsats skänker en djupare förståelse för den tidigare forskning som gjorts över 

Generation Y och dess karaktärsdrag som är avgörande för den kommande 

konsumentutveckling och av stor betydelse för dagens hotellmarknad. Resultatet av 

uppsatsens studie visar på att en kunskap om Generation Y är av stort behov för att hotell på 

ett mer framgångsrikt sätt ska kunna förutse efterfrågan vilket har visat sig vara av högre 

värde för denna generation än tidigare. Studien har på ett övergripande sätt funnit användbara 

faktorer att beakta när produkten och dess marknadsföring ska anpassas inför framtiden. 

Uppsatsens resultat och slutsats ger hotellen i Stockholm en välbehövd tankeställare och en 

anledning till att undersöka detta ämnesområde vidare.  

Utöver behovet av en mer fördjupad studie och en mer omfattande undersökning över 

hotellens medvetenhet och anpassning gentemot Generation Y väcker även denna uppsats 

frågor med möjlighet till vidare forskning. Det kan vara av intresse att se över hur väl 
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Generation Y:s karaktäristika stämmer över flertalet olika målgrupper. Här kan affärsresande 

ställas mot fritidsresande, gäster från storstäder mot de från småstäder eller personer med 

olika klasstillhörigheter. Ser denna generations behov och förväntningar annorlunda ut 

beroende på dessa faktorer, och i så fall hur? Det är även av intresse att se över den 

generalisering som görs angående Generation Y över länder vilket är en av de punkter som 

kritiseras i uppsatsen.  

Då det framkom att kedjor fann en större svårighet att lyckas anpassa sig mot Generation Y är 

det av intresse att undersöka hur hotellkedjor ska lyckas locka till sig detta segment. Y-

generationen finner ett behov av att kunna uttrycka sin personlighet och image genom 

konsumtionen vilket därför ökar nödvändigheten för hotell att kunna erbjuda något unikt och 

utöver det vanliga. Finns det då ett sätt för kedjor att lyckas nischa sig så pass mycket att de 

lockar Generation Y trots deras önskan att ses som välkomnande och tillgängliga för alla?    

Marknadsföringen är även något som ständigt utvecklas och är en avgörande del för hotellens 

framgång. För att lyckas visa sig attraktiva krävs det att företaget visar en personlighet som 

gästen kan identifiera sig med. I denna uppsats diskuterades möjligheten om att använda sig 

av exempelvis poddradio som är ett blomstrande fenomen inom sociala medier och något som 

skulle ge möjligheter för hotell att vara först med om ämnet undersöktes.  
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Examensarbete:	  Hotell	  i	  relation	  till	  marknadens	  olika	  ålderssegment	  

Författarna Micaela, Linnea och Ellen är sista års studenter på hotell- och 

värdskapsprogrammet vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet. 

De skriver nu sitt examensarbete inom ämnet Måltidskunskap och Värdskap där studiens syfte 

är att undersöka hur hotell i Stockholm ser på marknadens olika ålderssegment samt hur de 

arbetar för att locka dessa olika hotellgäster.  

För att genomföra denna studie kommer flertalet kvalitativa intervjuer genomföras med olika 

hotellchefer i Stockholm. Ur ett etiskt perspektiv kommer undersökningens resultat hållas 

anonymt samt konfidentiellt för att eliminera risken att någon av parterna ska ta skada.   

Med det resultat som utvinns av intervjuerna kommer författarna ställa det mot tidigare 

forskning och således skapa en diskussion över dagens samt framtidens hotellmarknad.  
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Intervjufrågor 

• Vilken åldersgrupp riktar ni er främst mot? åldrar 

• Vad gör ert hotellkoncept unikt och konkurrenskraftigt?  

• Hur tror ni att ert varumärke upplevs? Och hur stor betydelse tror ni att varumärket 

har? 

• Hur marknadsför ni ert hotell? Anpassar ni er marknadsföring beroende på segment?  

• Vad är bra respektive dåligt med att jobba målgruppsanpassat anser ni?   

• Marknadsför ni er annorlunda idag än vad ni gjorde förr? På vilket sätt?  

• Hur utvecklar ni er produkt/ert erbjudande inför framtiden – på kort sikt och lång sikt? 

• Hur utvecklar ni er F & B-verksamhet? 

• Vad tror du hotellgäster värdesätter vid ett besök? - Hårda värden (Hotellrummet, 

faciliteter, teknologi)  

• Vad tror du hotellgäster värdesätter vid ett besök? – mjuka värden (värdskap, service, 

image)  

• Hur jobbar ert hotell med värdskap och hur arbetar ni för att se till så att det uppnås?  

• Hur ser ni på unga hotellgäster? Anpassar ni er på något speciellt sätt för att locka 

dem? 


