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Sammanfattning_______________________________________________________                                                                                         

Marknadsföring är ett viktigt verktyg att använda sig av för att locka konsumenter till att köpa 

hotellens produkter. Det finns ett antal olika sätt att åstadkomma detta.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka olika marknadsföringssätt som kan vara gynnsamma 

inom dagens hotellverksamheter.  

 

Senare diskuterades det kring bakgrunden och resultatet. Här belystes det att segmentering av 

marknad är viktigt för att kunna möta olika kundgrupper på bästa sätt. Här framkom även att 

marknadsföringsmixens olika delar går att koppla till varandra. Ytterligare diskuterades det 

kring word-of-mouth och att det beror på flera faktorer om gästen ska bli nöjd med hotellet.  

 

Gynnsamma marknadsföringssätt som ett hotell kan nyttja är marknadssegmentering, 

marknadsföring baserad på den förlängda marknadsföringsmixen samt spridning av positiv 

word-of-mouth, där kundnöjdhet är ett centralt tema.  
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1. Inledning 
Johansson (2012) beskriver i ett blogginlägg hur gallerian MOOD, i Stockholm, lyckats att 

integrera mat och dryck i den totala upplevelsen. Detta istället för att enbart erbjuda enkel 

snabbmat. Gallerian beskrivs som en spännande plats med ett förträffligt utbud av både 

svensk och internationell mat, samt spännande butiker. Detta är ett exempel på mer lust- och 

spänningsbetonade upplevelser, som företagen i marknadsföringssammanhang arbetar för att 

kunna visa upp för att locka konsumenter. Enligt Arbetsförmedlingen (2012) är konkurrensen 

hård bland annat i hotellbranschen. Detta kan med stor sannolikhet ställa hårdare krav på 

kvalitativ marknadsföring från hotell i Sverige.  

 

 

2. Bakgrund 
Enligt Kotler, Bowen och Makens (2006) är en definition av marknadsföring, de mänskliga 

aktiviteter som är tänkta att tillfredsställa behov och önskemål genom utbytesprocesser. 

Mossberg och Sundström (2011) skriver att marknadsföringen och hur den ser ut, påverkas av 

samhällsförändringar. De skriver även om att det finns tre centrala trender som präglar 

konsumtion och köp i dagens samhälle, därmed också själva marknadsföringen. De tre 

trenderna är hållbarhet, teknik och upplevelser. Hållbarheten innebär företagens 

tillväxtförmåga och existens. Det är avgörande för företagens överlevnad att de ökar eller i 

alla fall behåller sina marknadsandelar för att ha möjlighet att finnas kvar i framtiden. Här 

spelar marknadsföringen en viktig roll, då den bidrar till att stimulera kundernas efterfrågan. I 

hotellens fall innebär detta att det blir ett större behov av hotellrum. Enligt Reich (1997) är ett 

av de primära målen inom hotellbranschen att utveckla och bibehålla konkurrenskraftiga 

fördelar. Den tekniska biten innefattar vilka hjälpmedel individen eller organisationen har och 

är beroende av. Reich (1997) skriver att teknologi kan inkludera i stort sett allt mekaniskt eller 

elektroniskt, vars uppgift är att hjälpa till att förbättra företagets effektivitet. Mossberg och 

Sundström (2011) skriver att teknik och IT ingår i princip all marknadsföring i dagens 

samhälle - allt från informationssökningen, marknadsundersökningarna, kundregistren och 

betalningssätten är beroende av olika typer av teknik som klarar av att ta hand om dessa 

faktorer. Upplevelser är något som berör alla människor, och i dagens samhälle riktar 

marknadsföringsarbetet till att belysa och försöka göra konsumtion- och köpsituationerna mer 
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glädjebetonade och på så sätt ge konsumenterna en speciell upplevelse (Mossberg & 

Sundström, 2011).   

 

2.1 Hotellbranschen - Sverige  
Andersson, Björklind, och Lewton (2008) skriver att hotellens främsta uppgift är att tillgodose 

ett kortvarigt boende. De belyser även att branschen påverkas av hur marknaden ser ut för 

tillfället och att turismen har en central roll. Enligt Böös (2012) har turismen radikalt 

förändrats, och att resor finns med i många människors vardagliga liv, till exempel i 

affärsresenärernas. Själva resandet hos gemene man har också ökat, vilket leder till en större 

efterfrågan av hotellrum och ett underbyggande behov av ökad hotellkapacitet.  

 

Visita (2012) beskriver utvecklingen av hotellbranschen i Sverige, och att den under de 

senaste 30 åren präglats av lugna perioder och kriser. I början av 1990-talet skedde en stor 

fastighetskris som slog hårt mot branschen. År 2011 hade hotellbranschen i Sverige ett 

utmärkt år, med en beläggning på 51 procent. Detta är en toppnotering som inte har noterats 

sedan 1970-talet. Prisökningar och RevPAR (intäkt per tillgängligt rum) hade en ökning med 

fem procent. År 2012 var ett lugnare år, och det belyste även att hotellbranschen är 

konjunkturkänslig (Visita, 2012).  

 

Visita (2012) har också gjort intervjuer med branschmänniskor som nämner negativa och 

positiva aspekter kring dagens expanderingar som är i full gång, framförallt i Stockholm. Nya 

hotell i sig själva, attraherar inte fler resenärer. Detta kan dock vara en avgörande faktor för 

att locka konferenser, artister och idrottsrelaterade arrangemang. Enligt Andersson, Björklind 

& Lewton (2008) är det viktigt att hotell skapar en mötesplats och att anläggningarna har de 

senaste teknologiska lösningar som finns exempelvis goda uppkopplingsmöjligheter. Det är 

viktigt att skapa något unikt. Enligt Mossberg och Johansen (2006) är hotellbesökares liv fyllt 

av stress, därför är det viktigt att det finns andrum där gäster kan koppla bort vardagens 

besvär. Enligt Böös (2012) var hotellen förr i tiden endast menade att övernatta i. Nu för tiden 

är hotell mer likt sociala mötesplatser med gym, barer och spa.  
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2.2 Strategier 
 

2.2.1 Marknadsföringsmixen 
Fyra stycken marknadsföringsverktyg ingår i marknadsföringsmixen, de så kallade fyra P: na, 

Produkt, Pris, Påverkan och Plats (McCarthy, 1960). Enligt Mossberg och Sundström (2011) 

är produkten det företaget erbjuder, det de vill sälja på marknaden och denna har i uppgift att 

tillfredsställa behov och önskemål hos sina kunder. Plats i denna mix menas med att det både 

syftar på det fysiska läget, företagets distribution och andra sätt som gör deras produkter 

tillgängliga för sina köpare. Pris är det pris företagen har på sina produkter och är ett centralt 

verktyg för att åstadkomma den position de vill nå på marknaden gentemot sina konkurrenter. 

Det rådande priset signalerar mycket. Det kan signalera många positiva men även många 

negativa saker, exempelvis kvaliteten och företagets image. Enligt Reich (1997) är strategier 

baserade på pris de lättaste att ändra och därmed också de mest missbrukade. Det är vanligt 

förekommande att hotell beslutar sig för att sänka sina rumspriser istället för att fokusera på 

andra sätt att behålla stabila priser (Reich, 1997). Mossberg och Sundström (2011) fortsätter 

och beskriver det fjärde P: et, påverkan som syftar på de aktiviteter som företaget gör för att 

tala om för sina kunder, sin målmarknad, vad som är det speciella med produkten för att få 

kunderna att köpa den. Exempel på påverkansaktiviteter är reklam, personlig försäljning, PR 

och säljfrämjande åtgärder (Mossberg & Sundström, 2011). 

 

2.2.2 Segmentering  
För att på ett effektivt sätt kunna nå ut till konsumenterna plockar företagen ut olika typer av 

konsumenter på sin marknad, och delar in dem i grupper – segment utifrån vissa av 

grupperingarnas likheter (Mossberg & Sundström, 2011). Detta för att på så sätt kunna 

marknadsföra sig på ett gynnsamt sätt mot respektive grupp. Hur företagets segmentering går 

till beror på vilken marknad de hör till och marknadsför sig på, och vad det är för produkt de 

erbjuder sina kunder (Mossberg & Sundström, 2011). De fortsätter med att beskriva 

segmenteringsprocessen som är bestående av tre delar, och den första delen där företaget 

grupperar köparna kallas segmentering. Målgruppsbestämning är den andra delen av 

processen, och det innebär att företaget väljer vilka kunder de vill rikta in sig på. Positionering 

är den avslutande delen i processen vilket innebär att företagen lyfter fram för konsumenterna 

hur den egna produkten är annorlunda och bättre, i jämförelse med konkurrenternas produkter 

(Mossberg & Sundström, 2011). De olika grupperingssätten delar Kotler, Bowen och Makens 
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(2006) in i fyra kategorier. En av dem är geografisk segmentering som handlar om att dela in 

marknaden i olika geografiska delar, såsom länder, landskap och städer. Demografisk 

segmentering handlar om att dela in marknaden efter demografiska variabler, exempelvis 

ålder, kön och inkomst. Psykografisk segmentering innebär att kunder delas in i grupper efter 

bland annat personlighet, livsstil och samhällsklass. Beteendemässig segmentering betyder att 

kunder delas in i grupper baserat på deras kunskap och attityd till en produkt.  

 

Reid och Bojanic (2010) skriver om fyra kriterier att arbeta utifrån för att få en så effektiv 

segmentering som möjligt. Det första kriteriet innebär att segmentet måste vara tillräckligt 

stort för att kunna möta efterfrågan från segmentet, och för att kunna uppnå de 

marknadsföringsmål som företaget har. Svenska översättningen till första kriteriet är 

väsentlighet. Kriterium två mätbarhet, innebär att det ska gå att mäta det segmentet gör, och 

hur det påverkar verksamheten. För att den som marknadsför ska kunna se om 

marknadsföringen fungerar. Kriterium tre tillgänglighet, innebär att målmarknaden måste vara 

åtkomlig genom olika marknadskommunikationsförsök. Angripbarhet som är det sista 

kriteriet, innebär att konsumenterna i samma segment borde reagera på ett liknande sätt av de 

marknadsföringsåtgärder som används mot dem (Reid & Bojanic, 2010). 

 

Word-of-mouth är muntlig eller skriftlig rekommendation av en nöjd kund om en vara eller 

tjänst, och anses vara den mest effektiva formen av marknadsföring, åtminstone den mest 

kostnadseffektiva sådana, detta då word-of-mouth är kostnadsfritt (Businessdictionary, 2012). 

När en gäst känner att de upplevt dålig kvalitet eller service kan detta skapa så kallad negativ 

word-of-mouth. Detta kan skada hotellets image samt minska antalet återkommande gäster 

(Andersson, Björklind & Lewton, 2008).  

 

Enligt Roberts (1996) är beslut kring marknadsföring som tas utan hänsyn till någon passande 

eller lämplig marknadsundersökning mer troliga att bli felaktiga än beslut baserade på 

systematisk och utförlig analys. Samtidigt påstår Roberts att det vore överdrivet att påstå att 

en marknadsundersökning garanterat resulterar i framgång.  
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3. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka olika marknadsföringssätt som kan vara gynnsamma 

inom dagens hotellverksamheter.  

 

 

4. Metod 
Denna litteraturstudie har utformats utifrån kvalitativ bearbetning av fem vetenskapliga 

artiklar (Patel & Davidson, 2011). 

 

4.1 Vetenskaplig insamling 
Artiklarna hämtades från två databaser, Summon och Leisure tourism database. De sökord 

som använts till den vetenskapliga insamlingen är: Hotel, marketing, strategies, strategy, 

hospitality, mix, segmentation. hospitality, price, mix, approach, tactic, study, traditional 

direct, 7p marketing mix. Kombination av sökord har gjorts och lagts in i sökmatriser (Bilaga 

1).  

 

4.1.1 Inklusionskriterier 

• Vetenskapliga artiklar i fulltext 

• Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska 

• Vetenskapliga artiklar innehållande ett eller flera sökord 

 

Till två av artiklarna valdes även inklusionskriteriet tidigast publicerad år 2003. Detta för att 

få artiklar som var så uppdaterade inom teknik som möjligt.  

 

4.1.2 Exklusionskriterier 

• Artiklar som inte ansetts vara relevanta för syftet 

• Icke vetenskapligt granskade artiklar 

• Publicerade böcker 

• Artiklar som kostar 
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4.2 Urval 
Uppsatsens sökord valdes genom att tänka ut det mest relevanta för ämnet, marknadsföring. 

Därefter om artiklarna såg intressanta ut, lästes sammanfattningarna. Följde 

sammanfattningen behoven lästes hela artikeln och sedan blev de fem mest relevanta 

artiklarna utvalda. I uppsatsen fokuserades det på den svenska hotellbranschen för att 

avgränsa ämnet mera. 

 

4.3 Dataanalys 
Totalt lästes 54 abstracts och av de mest intressanta och relevanta abstractsen lästes tio 

artiklar noggrant. Utav dessa tio artiklar valdes de fem mest relevanta artiklarna till ämnet. De 

fem artiklarna sammanställdes senare i en artikelmatris (Bilaga 2). Artikelmatriserna består av 

följande rubriker: Syfte, Metod, Resultat och Diskussion/Konklusion. Under dessa rubriker 

sammanfattades de viktigaste delarna från artiklarna. 

 

 

5. Resultat 
Enligt Meidan och Lee (1982) finns det ett antal huvudsakliga moment att tänka på när 

marknadsföringsstrategier formuleras. Ett moment är att formulera marknadsföringsmål. 

Detta betyder att hotell måste göra sina mål realistiska och uppnåeliga. Ett hotells personal 

bör vara medveten om marknadsföringskonceptet och de ska kunna se saker och ting ur en 

gästs perspektiv. Baruca och Civre (2012) skriver att det är komplicerat att läsa av vad som 

sker när en gäst väljer en produkt. De anser att konsumenter utsätts för två typer av stimuli, 

varav den ena i form av planerad och bearbetad marknadsföring. Den andra typen av stimuli 

utgörs av de miljömässiga aspekter som befinner sig bortom marknadsföringens kontroll. 

Dessa utgörs av samhällets ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden. Meidan och 

Lee (1982) beskriver ytterligare att ett moment för en organisation är att fastställa sina 

förutsättningar för att uppnå sina mål. Det sista momentet är uppdelning av resurser. När 

marknaden, målgruppen och målen har identifierats måste hotellen ta itu med dessa. I detta 

stadie gäller det även för hotell att planera hur de bäst kan använda verktygen som står till 

deras förfogande i syfte att nå ut till den utpekade marknaden på bästa sätt. Hotellets verktyg 

är de fyra P: na, Produkt, Plats, Påverkan och Pris (Meidan & Lee, 1982). 
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5.1 Viktiga faktorer kring marknadsföringsmixen 
Hotellets produkt omfattar presentationen av hotellet i alla avseenden. Lobbyn är viktig i 

marknadsföringssammanhang eftersom det är den första bilden gästen får av hotellet. Andra 

tjänster såsom room service spelar en stor roll i den totala hotellupplevelsen. Sedan finns det 

också mer grundläggande, underförstådda delar av produkten som är av betydelse, vilket är 

exempelvis att elektronik fungerar och att säkerheten prioriteras (Meidan & Lee, 1982). Enligt 

Dacko (2004) skulle serviceorganisationer kunna öka sin vinst som ett resultat av att erbjuda 

produkter av varierande kvalitet, detta för att möta samtliga gästers behov. 

 

Meidan och Lee (1982) skriver att platsen främst hänvisar till det fysiska läget. Tillgången till 

hotellet är en annan fråga såsom hotellets omgivning. Gäster som övernattar på hotell 

förväntar sig att det inte förekommer oljud och andra olägenheter. Platsen hänvisar också till 

distributionskanalerna, där fleralet bokningar sker. Hotellets säljare koncentrerar sig på att 

knyta kontakter med företag, organisationer och resebyråer. De indirekta distributions-

kanalerna har stor betydelse, dessa delar inte bara ut hotellrum utan även guidade turer och 

flygresor (Meidan & Lee, 1982).  

 

Påverkan omfattar inte bara reklam och säljtekniker, Meidan och Lee (1982) menar att det 

också handlar om den presentation av hotellets bild där kunderna kan känna igen sig. Hotellen 

behöver inte vara stora eller vara med i någon kedja för att kunna skapa en bild av sig själva. 

Den påverkan som sker kan variera, det kan vara allt från festligheter till speciella pris-

erbjudanden. Enligt Dacko (2004) betonar påverkansstrategier påminnelsekommunikation och 

en tjänstestrategi tänkt att öka tillfredsställelsen hos kunder, samt attrahera lojaliteten av ett 

mer frekvent segment av resenärer exempelvis sista-minuten resenärer (människor som vill 

resa snabbt och billigt).  

 

Vid fastställandet av priser måste ledningen ta hänsyn till vilken målgrupp de ska rikta in sig 

på. Konkurrenternas priser måste också tas hänsyn till. Hotellen är också i behov av flexibel 

prissättning då det kommer till säsongsvariationer och olika kundgrupper. Även hotellets 

image måste tas till vara när det kommer till prissättning (Meidan & Lee, 1982). 

 

Enligt Dacko (2004) bör företag tänka på hur deras påverkan kan underlätta konsumenternas 

köpprocess. Denna process inkluderar erkännande av köpbehov, informationssökning, 
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utvärdering av alternativ, köpbeslut och utvärdering efter köp. För att underlätta proceduren 

av köpbehovserkännandet skriver Dacko (2004) om att företagen inte bara behöver använda 

sig av kostnadseffektiv massmarknadsannonsering och riktad annonsering. De kan även 

använda sig av kreativa tillvägagångssätt till låga kostnader för att förstärka värdefull word-

of-mouth kommunikation. 

 

5.2 Några strategiexempel 
Meidan och Lee (1982) skriver att geografiska expansionsstrategier handlar om att öka sin 

försäljning genom att utvidga sina aktiviteters fysiska, eller geografiska, gränser. Geografisk 

expansion genom uppförande av nya hotell kan vara riskabelt med tanke på de stora 

kapitalbelopp som är involverade. Samtidigt kan det visa sig vara den mest lönsamma av 

investeringar på lång sikt. För vissa hotell kan det också vara den enda väg att gå för att nå 

särskilda mål. Expansion via övertagande av andra hotell kan vara mer ändamålsenligt. Denna 

strategi är, av förklarliga skäl, mer lämplig för större hotell och hotellkedjor med större 

ekonomiska resurser till sitt förfogande (Meidan & Lee, 1982).  

 

Marknadspenetrationsstrategins mål är att locka till sig nya kunder från en marknad som ett 

hotell redan är verksam inom (Meidan & Lee, 1982). Målet med nymarknadsstrategin är att 

öka en organisations attraktion för att kunna locka kunder från segment av en marknad som 

organisationen ej tidigare har fokuserat på (Meidan & Lee, 1982). 

 

Kostnadsnedskärningsstrategin syftar till att få ett hotell att nå sina mål på ett mer 

kostnadseffektivt sätt. Denna strategi är särskilt viktig i tider av recession och hård 

konkurrens (Meidan & Lee, 1982). Enligt Dacko (2004) kan företag inom turismbranschen 

med hjälp av mellanhänder maximera spridningen av information om det egna företaget. 

 

5.3 Gästens perspektiv 

Baruca och Civre (2012) beskriver en definiton av konsumentens beslutsprocess som ”en 

mental inriktning som är karaktäriserande för konsumentens sätt att välja, och en grundlig del 

i konsumentens personlighet. De bidrar även till att stärka att beslutsprocesser är beroende av 

kultur”.  
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Betydelsen av välvald, utbildad och motiverad personal som stödjer och interagerar med 

gäster kan enligt Dacko (2004) inte underskattas. Baruca och Civre (2012) berättar att viktiga 

faktorer, som skapar konkurrenskraftiga fördelar för ett hotell, är produkt, plats, service, 

kvalitet, pris och rykte. De har även funnit att gäster som har beslutsfattande positioner i val 

av hotell, kan delas in i fyra segment. Det första och största segmentet väljer hotell på grund 

av egna upplevelser och av rekommendationer av word-of-mouth karaktär. Det andra 

segmentet består av de konsumenter som litar på reklam och väljer hotell efter pris och plats. 

Segment tre förklaras bäst som de konsumenter som måste verifiera allting innan beslut tas. 

De gör en grundligare undersökning, kollar alla möjliga källor och är krävande. Sista 

segmentet består av dem gäster som är fokuserade på produkten som erbjuds, de måste få 

valuta för pengarna (Baruca & Civre, 2012).  

 

5.3.1 Marknadsföring online  
Banyai (2012) skriver om att resebloggar har ökat i popularitet, antal och anses innehålla 

värdefull information för destinationsmarknadsföringen. Marknadsföringsstrategier som till 

exempel positioneringsstrategierna, är beroende av turisternas intryck och uppfattningar om 

platsen. För att skapa sig en effektiv strategi måste marknadsförarna förstå hur destinationen 

uppfattas (Banyai, 2012). Därför måste de projicera bilden och påverka människor så att de 

lockas till destinationen, men den bilden kanske inte alltid stämmer överens med det som 

själva turisten uppfattar, vilket leder till missnöje. Enligt Litvin, Goldsmith och Pan (2008) är 

word-of-mouth den viktigaste informationskällan för en konsument då den tar ett köpbeslut. 

Det gäller alltså för hotellen att skapa en fungerande image om destinationen och image är en 

nyckelfaktor att använda sig av i strategierna. 

 

Banyai (2012) analyserar vilken frekvens av ord som bloggarna använder sig av när de skriver 

om destinationen Stratford, i Kanada. Genom att analysera detta så syns det vilka likheter som 

förekommer. Banyai (2012) fick fram många positiva måltidsrelaterade ord, och att det till 

stor del pratades om kulturen i Stratford – vilket gav konklusionen att Stratford är och bör 

marknadsföra sig som en kulinarisk och kulturell ort.  

 

Strategier för att hantera Electronic word-of-mouth (eWOM) inom turism och hospitality, 

delar Litvin, Goldsmith och Pan (2008) in i två stycken kategorier. Informationsbaserade- och 

intäktsgenererande strategier. De informationsbaserade strategierna innefattar hur feedbacken 
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som förekommer på internet tas till vara. Genom detta kan intäktsgenererande åtgärder göras, 

vilket blir att åtgärda den negativa feedbacken om till exempel ens anläggningar. För att 

underlätta informationssökning eller öka intresse är en billig taktik gällande påverkan, enligt 

Dacko (2004), att återkommande skicka e-post till personer som önskar att få ny, aktuell 

information.  

 

 

6. Diskussion  
I följande avsnitt redovisas vad hotell bör tänka på när marknadsföring äger rum. Sedan 

kommer metod- och materialdiskussionen där det beskrivs hur arbetet gick tillväga samt vad 

som skulle kunna göras annorlunda. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
I bakgrunden nämns McCarthy’s (1960) marknadsföringsmix-modell. Denna modell 

förekommer i olika utformningar i samtliga artiklar. Till exempel berättar Baruca och Civre 

(2012), att viktiga faktorer som skapar konkurrenskraftiga fördelar för ett hotell är produkt, 

plats, service, kvalitet, pris och rykte. De har lagt till service, kvalitet och rykte utöver 

marknadsföringsmixen, för att på ett bättre sätt passa hotellbranschen. En slutledning som kan 

dras av detta är att de olika faktorerna går att koppla till varandra. Dessa faktorer kan även 

vara avgörande för ett hotells överlevnad, då branschen är konkurrenskraftig, och 

konsumenter har mängder med hotell att välja bland. Genom att skapa, och arbeta för, bra 

service och kvalitet kan hotellet stärka sin position. Bra kvalitet och god service tenderar att 

resultera i ett gott rykte. Ju mer attraktivt läget tillika produkten är, desto högre pris kan sättas 

på produkten.  

 

Böös (2012) skriver att dagens hotell liknar sociala mötesplatser med gym, barer och spa. 

Detta går att koppla till det Meidan och Lee (1982) berättar att hotellets produkt omfattar 

presentationen av hotellet i alla avseenden. Det som går att utläsa av detta är att hotellets 

produkt är mångfacetterad, och uppfattningen om vad den ska innehålla kan skilja sig från 

person till person. Av detta går det att utläsa att det kan vara viktigt att arbeta för att skapa en 

mötesplats, och för att skapa något unikt vilket Andersson, Björklind och Lewton (2008) 
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belyser.  Detta för att skapa hållbarhet, och en upplevelse för sina gäster (Mossberg & 

Sundström, 2011).  

 

Mossberg och Sundström (2011) skriver att när det sker förändringar i samhället påverkas 

marknadsföringens utseende. De skriver också att det finns tre centrala trender som präglar 

konsumtionen i samhället, och därmed även marknadsföringen. Dessa trender utgörs av 

hållbarhet, teknik och upplevelser. Detta kan kopplas till det Meidan och Lee (1982) skriver 

om i marknadsföringsmixen, där författarna skriver att presentationen av ett hotell för en gäst 

sker via lobby såväl som via viktiga tjänster såsom room service. Detta sker även via 

underförstådda saker som att tekniken ska fungera och att hotellets omgivning ska vara fri 

från olägenheter. Detta för att gästen ska få en sådan bra upplevelse som möjligt. Detta kan 

även speglas utifrån det Baruca och Civre (2012) skriver om angående det största segmentet 

som väljer hotell genom rekommendationer via word-of-mouth. Om gästen har haft en dålig 

upplevelse leder det till negativ word-of-mouth, vilket kan få konsekvensen att färre 

människor söker sig till hotellet (Andersson, Björklind & Lewton, 2008). Detta visar på att det 

är många delar av ett hotell som måste hålla en hög kvalitet om hotellet självt vill 

marknadsföra sig som högkvalitativt gentemot sina gäster. Många faktorer kring hotellet 

spelar roll huruvida gästen ska få en god upplevelse, och därmed sprida positiv word-of-

mouth. 

 

Inom internetmarknadsföring skriver Banyai (2012) om att marknadsförarna genom en analys 

av ordfrekvenser från diverse resebloggar kan få reda på turistens synpunkter om en 

destination – dess svagheter och styrkor. Det kan självfallet även vara information från sociala 

medier såsom Facebook och Twitter, genom dem kan hotellen snabbt nå ut till sina kunder. 

Detta bör tas till vara i hotellets påverkansstrategi som enligt Meidan och Lee (1982) handlar 

om att presentera en bild av hotellet där kunderna kan känna igen sig. Men även alla andra 

delar i McCarthys (1960) marknadsföringsmix kan nyttjas, till exempel genom att visa upp 

rätt bild av platsen så kan ett visst pris sättas, och det kan stärka imagen och hotellets rykte 

när gästerna känner att de inte blir besvikna av den bild som målats upp. Detta ger gästerna en 

bra upplevelse, vilket kan leda till att de sprider positiv word-of-mouth eller eWOM.  

 

Banyai (2012) skriver att resebloggar anses innehålla information som hotellen kan dra nytta 

av. Exempelvis skriver Johansson (2012) väl om gallerian MOOD i sin blogg, och hur de har 

lyckats integrera mat och dryck i den totala upplevelsen. Litvin, Goldsmith och Pan (2008) 
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berättar om vikten av eWOM, vilket är precis det Johansson (2012) har skrivit, och att det är 

av vikt att företag har informationsbaserade strategier kring just detta – att feedbacken tas till 

vara. Genom att göra detta så kan det skapas intäktsgenererande strategier – att den feedback 

som företaget fått hanteras på ett bra sätt, att den kritik som uppkommit åtgärdas till det 

positiva.  

 

6.1.1 Strategier  
Visita (2012) skriver att expanderingen av hotell i Sverige, framförallt i Stockholm, är i full 

gång. Detta handlar sannolikt till stora delar om den geografiska expansionsstrategi som 

Meidan och Lee (1982) skriver om, då hotell bygger nya, eller övertar andra hotell. Detta 

handlar om utvidgning av företagets fysiska, eller geografiska, gräns. 

 

Meidan och Lee (1982) beskriver olika strategier, en av dessa är kostnadsnedskärnings-

strategin. För att få den strategin att lyckas måste hotell prioritera de marknadssegment där 

mest pengar kan tjänas. Denna strategi kan kopplas till ett av McCarthy’s (1960) fyra p:n, 

pris, där det skrivs att det rådande priset signalerar mycket, och att hotellen bör tänka på deras 

kvalité och image vid prissättningen. Meidan och Lee’s (1982) kostnadsnedskärningsstrategi 

kan vara lönsam för de företag som riktar sig mot Baruca och Civre’s (2012) första och andra 

segment, de som väljer hotell efter rekommendationer via word-of-mouth samt de som litar 

till reklam och väljer hotell efter pris och plats. Dacko (2004) skriver att om företag vill ha 

effektiv word-of-mouth kommunikation bland sina kunder kan de använda sig av 

kostnadseffektiv marknadsannonsering och riktad annonsering. Företag kan även använda sig 

av kreativa tillvägagångssätt till låga kostnader i detta sammanhang (Dacko, 2004). Detta 

visar att det finns flera sätt att effektivisera word-of-mouth kommunikation. Av detta går det 

även att utläsa att word-of-mouth är viktigt eftersom många väljer hotell baserat just på detta.  

 

Enligt Mossberg och Sundström (2011) stimulerar marknadsföringen kundernas efterfrågan, 

det innebär att priset inte får sättas alltför högt. Marknadsföringen riskerar att misslyckas om 

hänsyn ej tas till hotellets image, konkurrenters pris samt målgrupp (Meidan & Lee 1982). 

Litvin, Goldsmith och Pan (2008) nämner just att image är en nyckelfaktor för hotell att 

använda sig av i sina marknadsföringsstrategier. Andersson, Björklind och Lewton (2008) 

skriver om att det är viktigt för hotell att skapa något unikt. Med detta menar de att hotellens 

anläggningar bör ha de nödvändiga teknologiska lösningarna. Detta skriver även Meidan och 
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Lee (1982) om, den självklara produkten för en gäst, att elektroniken såsom att lamporna 

fungerar och att säkerheten prioriteras.  

 

6.1.2 Segmentering  
Det är viktigt med segmentering, att dela in konsumenterna i olika grupper utifrån vissa 

likheter för att kunna marknadsföra sig på ett bra sätt mot dem (Mossberg & Sundström, 

2011). Enligt Baruca och Civre (2012) kan gäster som har den beslutsfattande rollen, när det 

gäller val av hotell, delas in i fyra segment. Varje segment bör hanteras med olika strategier. 

Det första och största segmentet väljer hotell med tanke på egna upplevelser och av word-of-

mouth rekommendationer. Enligt Litvin, Goldsmith och Pan (2008) är påverkan på 

interpersonell nivå och word-of-mouth rankat som den viktigaste informationskällan när 

köpbeslut tas. För att locka det segmentet kan det krävas ett gott rykte – vilket kan stärkas om 

den bild som målas upp av hotellet stämmer överens med gästernas förväntan, vilket leder till 

att de får en positiv upplevelse. Segment två består av gäster som litar på reklam och väljer ut 

efter pris och plats. Detta segment bör hanteras med välutvecklade pris, plats och 

påverkansstrategier. Dacko (2004) skriver om att underlätta informationssökningen eller öka 

intresse är en billig taktik gällande påverkan, att återkommande skicka e-post till personer 

som önskar att få ny, aktuell information. Denna information kan till exempel vara uttänkta 

reklamer med diverse prisstrategiska rabatter och som målar upp en spännande bild av 

platsen. Segment tre kan tacklas även på detta sätt – då gästerna gör en grundligare 

undersökning och är krävande. Sista segmentet består av de gäster som är fokuserade på 

produkten som erbjuds, de måste få valuta för pengarna. Här är det viktigt att fokusera på 

kvalitet och service som Baruca och Civre (2012) belyser och fokusera på produkten som 

erbjuds. Dacko (2004) skriver om att serviceorganisationer skulle kunna öka sin vinst som en 

följd av att erbjuda produkter av varierande kvalitet, detta för att även möta behoven från 

sista-minuten marknadens olika segment. I hotellens fall, erbjuda exempelvis olika typer av 

rum, olika typer av tilläggstjänster såsom frukost på rummet eller kemtvätt. Detta kan leda till 

att hotellet kan få en högre beläggningsgrad, då fler konsumeter lockas till att köpa produkten.  

 

6.2 Metod- och materialdiskussion  
Grundidén i arbetsprocessens tidiga skede var att relatera marknadsföring till hotellbranschen. 

Med denna grundidé i åtanke skapades ett syfte. Efter detta undersöktes relevant fakta till 

uppsatsens resultatdel, med syftet som utgångspunkt (Patel & Davidson, 2011).  
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Under sökandet av artiklarna har två databaser använts. Vidare skriver Patel och Davidson 

(2011) att det är klokt att söka i flera databaser för att utvärdera fallet. Om flera databaser 

hade använts hade möjligtvis ett annat resultat uppnåtts. Samtliga artiklar valdes med tanke på 

att de har olika synsätt på marknadsföring. Dels ur ett gästperspektiv, hotellperspektiv och ett 

internetperspektiv. Detta för att kunna få en mer omfattande bild av hur ett hotell skulle kunna 

skapa sig gynnsam marknadsföring, i dagens samhälle. Strategierna som behandlades valdes 

av samma anledning som artiklarna. Under arbetets gång fanns det skepsis gällande en artikel, 

och en källa, då artikeln var skriven på 1980-talet och källan skrevs redan på 1960-talet. En 

tanke var att de kanske inte var relevanta för dagens marknadsföring. Genom att ha läst 

bakgrunden och resterande artiklar fastställdes det att faktorerna från artikeln och källan 

fortfarande är viktiga, att de genomsyrar marknadsföring i dagens samhälle. 

Bakgrundsmaterialet hämtades från diverse böcker och internetsidor, tänkbart är att om 

fokusen endast varit på böcker så hade möjligen annan information använts.   

 

 

7. Slutsats  
De marknadsföringssätt som kan vara gynnsamma för dagens hotellverksamheter är att 

segmentera sin marknad, för att kunna nå ut med sin marknadsföring på bästa sätt till olika 

grupper av konsumenter. Att hotellens strategierer är baserade på marknadsföringsmixens 

delar – förlängd med service, kvalitet och rykte för att koppla till dagens hotellverksamheter 

och för att kunna uppfylla gästernas behov samt ge dem en unik upplevelse. Detta i sin tur kan 

leda till att gästerna sprider positiv word-of-mouth i olika former som kan nyttjas av hotellen 

och bidrar till att skapa en stark image. 

 

Exempel på vidare forskning kan vara att undersöka detta ur ett hotellstorleksperspektiv, vilka 

strategier som passar bäst för olika typer av hotell, till exempel lyxhotell eller budgethotell. 
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Bilaga 2 

Artikelmatris  

Banyai, Maria (2012). "Travel Blogs: A Reflection of Positioning Strategies?". Journal of 
Hospitality Marketing & Management. vol. 21, no. 4, pp. 421-439. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att analysera 
innehållet i travel 
blogs (resebloggar) 
relaterade till resor 
till Stratford, Canada 
för att ta reda på de 
populäraste 
diskussionerna kring 
resmålet, och 
turisternas  
uppfattning om 
resmålet och jämföra 
det med befintliga 
marknadsförings-
strategier. 

 

Läsa bloggar och 
samla in data från 13 
oberoende 
resebloggar skrivna 
av turister.  

Analys av det 
materialet.  

Använt sig av 
CATPAC program för 
att analysera datan.  

CATPAC II, 
identifierade de mest 
använda orden  

9 av 13 bloggar var skrivna 
mellan juni och oktober 
2010 av 4 stycken 
Amerikaner och 5 stycken 
Kanadensare.  8 av de 13 
bloggarna skrevs av 
kvinnor.  

Ord som användes ofta var 
Shakespearefestival, play, 
theatre och show.  

Många matord (chocolate, 
food, cheese)  

Miljön beskrevs som 
beautiful, old place med 
Canadian feel 

Det diskuteras kring att 
Stratford ses som en 
kultur och kulinarisk 
destination ur 
turisternas vinkel.  

Och slutsasen blir att 
fortsättningsvis ska 
man trycka på dessa 
faktorer, att visa upp 
dem för att stärka 
stadens image.  
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Baruca, Petra Zabukovec & Civre, Zana (2012).  “How do guests choose a hotel?”. Faculty of 
Tourism Studies – Academica turistica. vol. 5 no. 1 pp. 75-84. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att undersöka 
olika faktorer som 
utgör anledning till 
varför kunder 
väljer ett visst 
hotell. 

 

 

Kvantitativ 
undersökning, utförd 
från mars 2009 till 
november 2009, ägde 
rum på tio 
medelklasshotell vid 
den slovenska kusten.  

Hotellgäster fick 
förfrågan i receptionen 
om att deltaga i en 
anonym undersökning. 

Totalt 1520 hotellgäster 
deltog i 
undersökningen. 
Uppgifter om 
deltagarnas kön, ålder 
och nationalitet 
samlades in. 

Frågorna gällde om val 
av hotell berodde på 
fysiskt läge, 
rekommendation från 
vänner eller 
turistagentur, pris, 
personliga erfarenheter, 
reklam eller 
hotellfaciliteter.  

Gästerna delas in i fyra 
olika segment. Viktiga 
faktorer för det största 
segmentet vid val av hotell 
var egna erfarenheter och 
rekommendationer av 
vänner och turistbyråer. 
Faktorer av betydelse för 
gäster inom det näst största 
segmentet var pris och 
läge. Gäster inom det tredje 
segmentet lade störst värde 
vid rekommendationer, 
hotellfaciliteter, läge och 
pris. Det fjärde och minsta 
segmentet såg till hotellets 
faciliteter, pris och läge. 

Positiva erfarenheter är 
nyckelfaktorn för ett hotells 
framgång. 

Diskussion: 

Författaren nämner 
olika begränsningar 
med undersökningen, 
samt 
rekommendationer för 
framtida 
undersökningar. 

Konklusion: 

Faktorer som spelar 
störst roll vid val av 
hotell är 
rekommendationer, 
egna erfarenheter och 
hotellets läge. 
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Dacko, Scott.G. (2004). "Marketing Strategies for Last-Minute Travel and Tourism: 
Profitability and Revenue Management Implications". Journal of Travel & Tourism 
Marketing, vol. 16, no. 4, pp. 7-20. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att utvärdera och diskutera 
marknadsföringsstrategier, 
marknadsföringsmixeleme
nt och sätt att segmentera 
marknaden för att få 
effektivare marknadsföring 
och revenue management 
inom sista-minuten 
resande och sista-minuten 
turismmarknaden.  

 

Redogörelse för 
de sju p: na 
inom marknads-
föringsmixen, 
genomgång av 
segmentering av 
sista-minuten 
resemarknad, 
redogörelse för 
diverse företag 
verksamma 
inom området. 

Rekommendationer till 
”marketing managers” och 
”revenue managers”:  

Att utveckla, bibehålla och 
betona en kvalitativ erfarenhet 
och en prispolicy som 
överensstämmer med 
företagets 
marknadsföringsstrategi, 
positionering, rykte och de 
förväntningar som tänkbara, 
långvariga kunder har. 

Förstå hur 
marknadsföringsstrategin och 
”taktiska erbjudanden” kan 
påverka omsättningen i ett 
kortare tidsperspektiv tillika 
kundnöjdhet i det långa 
loppet. Att veta vad som går 
att variera gällande sin 
marknadsföringsstrategi och 
sina erbjudanden. 

Att kontinuerligt undersöka 
sätt att identifiera och aktivt 
hantera behovet av sista-
minuten 
rese/turismmarknaden, med 
målet att hitta 
marknadföringsmixelement 
som kan vara mer lockande 
och ha större vinstmöjligheter. 

Att mer aktivt hantera 
processen kring insamling av 
kundinformation. 

Att regelbundet undersöka 
konkurrenternas 
marknadsföringsstrategier och 
taktiker.  

Spridningen av 
företag som 
erbjuder tjänster för 
sista-minuten 
resande och turism 
sammanfaller med 
att de blir mer och 
mer kulturellt 
accepterade, att det 
blir praktiskt sett ur 
ett teknologiskt 
perspektiv och att 
det blir ekonomiskt 
hållbart för 
konsumenter att 
söka efter sådana 
tjänster. 

 

Det finns olika 
marknadsföringssät
t, strategiska och 
taktiska sådana, för 
att öka omsättning, 
lönsamhet och 
kundnöjdhet. 
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Syfte	   Metod	   Resultat	   Diskussion,	  konklusion	  

Att beskriva 
elektronisk Word-of-
mouth som ett 
potentiellt 
kostnadseffektivt sätt 
att marknads-föra sig 
på inom 
hotellbranschen. 

Samt 

Diskutera några av 
de begynnande 
tekniska och etiska 
frågorna. 

Redogöra Word-of-
mouth och electronic 
Word-of-mouths 
betydelse. Var och 
när det används.  

 

I denna artikel 
gjordes litteratur-
studier och internet-
sökningar.  

 

Elektronisk Word-of-mouth 
finns på olika eWOM 
kanaler till exempel 
bloggar, chatrum, email. 

Nya problem kan uppstå, till 
exempel lättillgängligheten 
gör att negativa aspekter 
når ut fort.  

Bra eWOM resulterar i 
positiv och ökande 
verksamhet. 

 

Diskussion:  

Författarna har förslagit 
en konceptmodell över 
WOM och diskuterar 
vilka strategier som kan 
användas utifrån WOM-
info.  

De tycker även att 
forskare borde utforma 
någon slags studie på 
nätet och ta del av 
personers synpunkter, 
samt testa det med den 
nu existerande 
litteraturen om social 
påverkan. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, konklusion 

Att undersöka 
tillämpningen för 
olika strategier inom 
hotellmarknads-
föring.  

Samt 

Identifiering av olika 
marknadsförings-
strategier därtill 
olika typer av 
nivåer.  

Samt 

Jämföra enskilda 
och kedje-hotell. 

 

Litteraturstudie på 
hotell samt 
preliminära intervjuer 
på djupet med 
ledande 
marknadsförare 
inom hotell. 

46st hotell deltog i 
intervjun, alla hade 
80 eller flera rum. De 
kedjehotell som blev 
intervjuade tillhörde 
”de ledande 
internationella 
kedjorna” till 
exempel Hilton och 
Holiday inn. 

Enligt undersökningar som 
gjorts kom författarna fram 
till att hotellkedjorna är 
ledande inom marknads-
föringen, med tanke på att 
de mindre enskilda hotellen 
använder sig av någon 
slags nischar-taktik. 

När det kommer till 
tillväxtstrategier är hotell-
kedjorna mer insatta i det 
geografiska än vad 
enskilda hotell är. Det är 
inte så konstigt för att 
kedjorna troligtvis är 
utspridda.  

Enskilda hotell är bättre på 
den ”nya marknaden” 
strategin. 

Ännu en skillnad är att 
kedjor är beredda att av-
sätta en större budget för 
marknadsföring och 
kostnader. 

Författarna kom fram till 
att varje hotell ska 
fundera över hur de ska 
bygga och skydda en 
stark position.  

Hotellen måste inse att 
dess strategiska hållning 
beror dels på 
konkurrensen men även 
på tillgång av 
marknadsföringsresurser. 

De kom även fram till att 
kedjor är mer benägna 
att planera ledar-
strategier än enskilda 
hotell 

Den populäraste och 
mest använda strategin 
var marknads-
penetrationen. 

Det är inte ovanligt att 
enskilda hotell är 
anslutna till andra hotell 
eller samarbetar med 
dem. 

 
 


