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Sammanfattning 

På dagens marknad gäller det för hotell att utmärka sig på ett sätt som gör att gäster 

uppmärksammar dess varumärke framför konkurrenternas. Ett tillvägagångssätt för att 

genomföra detta är genom användning av storytelling i sin marknadsföring. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett hotells ledning arbetar med storytelling samt 

vilken uppfattning affärsresenärer och fritidsresenärer har av ämnet.  

 

Uppsatsen är baserad på vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Summon och 

Leisure tourism samt kurslitteratur som berör ämnet. De metoder som användes för att samla 

in resultatmaterialet var en kvalitativ intervju samt kvantitativa enkäter. Svaren från de båda 

metoderna sammanställdes och analyserades och jämfördes sedan med tidigare forskning. 

Resultatet av de valda metoderna diskuterades i uppsatsens resultatdiskussion där olikheter 

samt likheter ställdes mot varandra.  

 

Efter uppsatsens genomförande kan det konstateras att storytelling är ett mycket effektivt 

marknadsföringsverktyg som hotell kan använda sig av för att differentiera sig på marknaden 

vilket även är en stor fördel. En av nackdelarna är att det är svårt för ett hotell att ändra sitt 

koncept om hotellet valt att bygga på en historia. De valda gästsegmenten anser att 

storytelling är en intressant marknadsföringsmetod som hotell kan använda sig av men att det 

inte är till ett avgörande vid bokning av hotell.  

 

Nyckelord: Marknadsföring, Word-of-mouth, Gäster, Värmland
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Förord 
 
Genom ett starkt intresse för olika marknadsföringsmetoder framkom denna uppsats idé, 

intresset låg framförallt i hur hotell använder sig av storytelling och därmed blir unika på 

marknaden samt hur hotellets gäster uppfattar dess storytelling. Vi valde att genomföra 

undersökningen på ett hotell i Värmland, eftersom landskapet bygger på mycket kultur och 

historia. Vi valde att använda oss av endast ett hotell för att det skulle ge oss ett mer djup och 

mer förståelse hur storytelling kan användas inom ett helt hotell. 

 

Vi vill tacka personer som varit delaktiga under uppsatsens gång, vår handledare Tobias 

Nygren som har varit en hjälpande hand samt VD på hotellet där undersökningen 

genomfördes som välkomnade vårt förslag med öppna händer. Vi vill rikta ett tack till 

gästerna på hotellet och frivilliga privatpersoner som tog sin tid att besvara vår enkät, våra 

medstudenter som gett oss tips och feedback samt våra familjer och vänner som varit ett stöd 

under perioden.  

 

Vi vill även passa på och tacka varandra. Det sägs att en uppsats sätter en vänskap på prov 

vilket resulterade i att en viss oro uppstod under genomförandet av studien. Under tiden har vi 

lärt oss att ta vara på varandras olikheter och färdigheter. Genom mycket skratt, diskussion 

och frustration samt litteratur och papper, från golv till tak, har det fört vår uppsats 

kontinuerligt framåt till en nu färdig uppsats. 

 

Slutligen vill vi ge dig som håller denna uppsats i din hand ett stort tack för din tid och 

uppmärksamhet. 

 

Tack! 

 

Johanna Berggren och Ivana Dodik 

Grythyttan, maj 2014 
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Introduktion 

Mellan vänner, bekanta och obekanta har historier, fabler och myter berättats för spänningen, 

romantiken, skräckens och fantasins skull. En berättelse hjälper dig att överföra ett budskap 

om en identitet samtidigt som den tillför en känslomässig aspekt och som även fungerar som 

ett kommunikationsverktyg mellan människor (Mossberg, 2008). Att definiera en bra historia 

är svårt då alla människor har sina egna tyckanden om vad som gör en historia minnesvärd. 

Genom att kontinuerligt arbeta med att skapa en minnesvärd historia kan fler människor 

attraheras till en plats.  

 

Hotellverksamheter som verkar ute på marknaden är i stort behov att utmärka sig för att nå 

målgrupperna de vill tilltala (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Hotell innehar och säljer ofta 

likvärdiga produkter och behöver därför utmärka sig på ett sätt som gör att gäster 

uppmärksammar just deras produkter framför konkurrenternas (Mossberg, 2008). Ett sätt att 

lyckas med detta är genom att använda sig av en historia i sin marknadsföring, en historia som 

är trovärdig och tilltalande så att gästerna finner den intressant och minnesvärd. Ett exempel 

på detta är Icehotel i Jukkasjärvi som byggt sitt koncept på isskulpturer, vilket har genererat i 

besök från turister världen över (Icehotel, 2014). Hur kan ett hotell skapa en så eftertraktad 

historia att gäster pratar och sprider vidare den?”Whoever tells the best story, wins” 

(Dennisdotter, 2008, s.9). 

 

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap– och värdskap 

Corporate storytelling
1
 är en marknadsföringsmetod som med enkla knep kan göra en 

verksamhets produkt levande genom att använda berättelser ur verkligheten (Visit Sweden, 

2014). Det är särskilt användbart för att attrahera kunder till en destination och den mest 

trovärdiga berättelsen är av äkta kvalitet (Visit Sweden, 2014). Ämnet Måltidskunskap- och 

värdskap beskrivs enligt Alsne (2004) som en helhetssyn på måltiden med utgångspunkt via 

fem aspekter; rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (FAMM).  

 

                                                           
1
 Corporate storytelling är den internationella benämningen för storytelling 
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Corporate storytelling är en kraftfullt och genomträngande metod som avspeglas i mötet 

mellan hotellet och gästen, personalen sinsemellan och via gäst till gäst kommunikation 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Aspekten mötet behandlar inte bara interaktionen mellan 

gäster och personal, utan även mellan personalen sinsemellan (Edwards & Gustafsson, 2008; 

Alsne, 2004).   

 

Gunnarson & Blohm (2010) skriver att mötas innebär att ge av sig själv, sin tid och sin 

uppmärksamhet. Corporate storytelling genomsyrar människors liv på ett eller annat sätt 

(Mote, 2014) och via den mänskliga kommunikationen kan ett företags produkter stärkas 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Personalens bemötande är en av de viktigaste delarna för 

att kunna bidra till en helhetsupplevelse för gästerna (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Om personalen inte innehar en grundlig kunskap om historien kan mötet 

med gästerna spricka då personalen inte kan besvara deras frågor och funderingar kring 

historien vilket gör intrycket mindre trovärdigt (Mossberg, 2008).  

 

Produkten är enligt Alsne (2004) de beståndsdelar som hotell- och restaurangbranschen 

innehar idag med måltider, vinkunskap och hotellrum i kombination till varandra. 

Verksamheternas mål är att få nöjda kunder och via corporate storytelling kan verksamhetens 

produkt påverka tillfredsställelsen hos gästerna (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 

Historien i en verksamhet genomsyrar produkten ut på marknaden menar Dennisdotter och 

Axenbrant (2008) och Mossberg och Nissen Johansen (2006)  skriver att det inte längre räcker 

med att skapa en bra produkt utan att det numera gäller att utmärka sig. Det kan dock 

uppkomma risker vid användandet av corporate storytelling anser Mossberg och Nissen 

Johansen (2006) då de menar att produkten kan komma till skada om historien är för kreativ. 

En historia kan enkelt omformuleras och feltolkas beroende på hur och vilka som för den 

vidare (Mossberg & Nissen Johansen, 2006; Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

 

Användandet av corporate storytelling i en verksamhet speglas genom både den inre som yttre 

organisationen och behandlar på så vis aspekten styrsystemet (Dennisdotter & Axenbrant, 

2008). Styrsystemet inom verksamheten styrs av en grundläggande företagsekonomi med 

marknadsföring, arbetsorganisation och arbetsmiljö inkluderat (Alsne, 2004; Edwards & 

Gustafsson, 2008). Styrsystemet inom en organisation drivs osynligt och är inget gästen ser, 

men dess faktorer har en stor betydelse för hur gästen kommer att uppleva besöket 

(Gustafsson m.fl.,2006). En risk som kan uppkomma i den inre organisationen vid 
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användandet av corporate storytelling är att de mallar och regler som ledningen skapar inte får 

en ordentlig tydlighet så personalen inte uppfattar hur de ska handskas med situationer som 

kan tänkas uppstå (Mossberg och Nissen Johansen, 2008). Corporate storytelling används för 

att kunna stärka företagskulturen i den inre organisationen samt att visa hur de anställda ska 

agera i situationer för att upprätthålla företagsvärderingarna (Dennisdotter & Axenbrant, 

2008). 

 

Denna uppsats kommer att undersöka hur ett hotell arbetar med corporate storytelling genom 

sitt styrsystem. Uppsatsen kommer även att undersöka hur två olika gästsegment uppfattar 

hotells produkter som använder sig av corporate storytelling samt hur gästerna finner 

information om produkterna via mötet mellan dem och hotell.  

 

Teoretisk bakgrund 

Bakgrunden ger en översikt om historien kring hur varumärken uppkommit, hur ett varumärke 

kan definiera sig samt hur varumärket kan förmedlas ut på marknaden via 

marknadsföringsmetoden storytelling.  

 

Varumärkets historia 

Redan i de romerska och grekiska kulturerna försökte hantverkarna dra uppmärksamhet till 

sina färdigheter genom skrivna meddelanden (Håkansson & Wahlund 1996; Riezebos, 1996). 

Under medeltiden började hantverkarna märka sina varor med särskilda kännetecken för att 

skilja sig från andra hantverkare skriver Riezebos (1996). Genom märkningen kunde köparen 

uppfatta kvaliteten på varan som denne funderade på att köpa (Håkansson & Wahlund, 1996).  

I Nordamerika märkte bönderna sina kor med glödande järn (Håkansson & Wahlund, 1996) 

och den engelska beteckningen för varumärke; brand, uppstod genom denna 

brännmärkningsmetod (Bastos & J.Levy, 2012).  

 

Under 1800-talet industrialiserades Europa och Nordamerika med snabb befolkningstillväxt, 

expansion av järnvägar och nya fabriker, vilket bidrog till att hantverkarna blev beroende av 

mellanhänder för sin försäljning (Håkansson & Wahlund, 1996). I och med det nya samhället 

konsumerade köparna sina varor i affärer utan att veta vem som producenten var till varorna 

menar författarna. Producenterna insåg då att de måste återkoppla kontakten med 

konsumenterna genom att knyta kontakten mellan konsumenterna och sitt eget varumärke 
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(Håkansson & Wahlund, 1996; Riezebos, 1996). Ett starkt varumärke representerar ett starkt 

förtroende och enorm potential, trots att det definieras som en symbol, en logotyp eller ett 

namn (Nilson, 2000).  

 

Ett varumärke är uppbyggt på ett sådant sätt att konsumenter känner igen det av de 

associationer som de får genom att identifiera det (Håkansson & Wahlund, 1996). 

Varumärken tjänar många syften menar Riezebos (1996) och en definition är att gästerna kan 

identifiera sig med det dem köper. Varumärket har en stor betydelse för en organisation då 

alla aktiviteter och avdelningar gör något som påverkar produkterna/tjänsterna som företaget 

tillhandahåller (Nilson, 2000). Håkansson och Wahlund (1996) skriver att konsumenter 

nyttjar varumärket för att kommunicera med sig själva samt andra och Nilson (2000) påpekar 

att denna kommunikation är lika viktig inom den inre organisationen. För att företagen ska 

kunna attrahera konsumenterna till att nyttja dess varumärke kan marknadsföringsverktyget 

corporate storytelling appliceras (Mossberg, 2008). 

 

Storytelling  

Corporate storytelling är en marknadsföringsstrategi som uppkom under 70-talet i USA 

(E.Boyce, 1996) och under det sena 1990-talet fann den även sin väg till Sverige 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Författarna skriver vidare att under 2000-talet upptäckte 

marknadsförare värdet av corporate storytelling och använder det idag som ett effektivt 

verktyg för att kommunicera idéer samt att stärka varumärken och gemenskap i organisationer 

och företag. Vidare kommer corporate storytelling att benämnas som storytelling 

(Storytellers, 2005).  

 

Med hjälp av storytelling kan ett företag göra sig unikt på marknaden genom att skapa unika 

kunderbjudanden vilket bidrar till ett av de främsta och viktigaste konkurrenshöjande medlet 

som kan ges till ett företag (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Storytelling handlar om att 

använda sig av berättelser för att skapa historier i och kring sitt företag menar Matts Heijbel 

(Storytellers, 2005). Storytelling kan framföras i form av berättelser, myter och fabler och de 

kan visas muntligt, i skrift, i bilder eller i kombination med flera av dem (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006). Information kan förmedlas och lagras mer hos en åhörare ifall de berättas än 

om fakta presenteras rakt upp och ned, företags historier ska tala ett språk som alla åhörare 

förstår och tilltala deras känslor (Dennisdotter & Axenbrant, 2008; Fog, Budtz, Munch & 
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Blanchette, 2010). Meningen med storytelling är att hitta företagets kärnpunkter och skapa en 

historia utifrån dem för att sedan kunna använda det för företagets behov menar Mossberg 

(2008).  

Historier involverar gäster känslomässigt och uppfyller en del av deras emotionella behov 

vilket skapar ett mervärde som ett komplement till hotellets säljbara produkt menar 

Dennisdotter & Axenbrant (2008). Författarna poängterar att storytelling har sju stycken 

kärnpunkter som gör att hotell borde överväga att börja använda sig av metoden. 

Kärnpunkterna skriver Dennisdotter och Axenbrant (2008) är; 1) kundnöjdhet, 2) 

kostnadseffektivitet, 3) differentiering, 4) uppmärksamhet, 5) erbjuda mervärde, 6) kreativt 

arbetsredskap, 7) stärka företagskulturen. Dessa sju kärnpunkter bidrar till att gästerna vet vad 

de kan förvänta sig av hotellet (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Storytelling av en destination 

Mossberg och Nissen Johansen (2006) beskriver en destination som ett geografiskt definierat 

område med naturliga och konstruerande kulturer, näringar och människor på platsen, vilket 

kan benämnas som en stad eller kommun. Ibland är gränserna klara mellan de specifika 

turistområdena i en stad eller kommun och andra förändras kraftigt under säsonger där 

turismområdet inte är densamma beroende på hög- respektive lågsäsong (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006). Enligt Berglund (2013) tolkas platsmarknadsföring som ett 

mångdimensionellt redskap då det används för att locka externt kapital till en plats. 

Platsmarknadsföring kan ses som ett medel för att förnya städer och dess image och därmed 

locka målgrupper till platsen, det gäller att sticka ut och stärka platsers aktivitet (Asplund, 

Ikkala, Kotler, 2011; Berglund, 2013).  

 

En bra berättelse lever sitt eget liv. Den tillåter dig att fantisera, känna efter och ta 

dina egna vägar. Den tar dig med till nya platser där du möter människor som ger 

dig andra tankar och insikter. En resa ingen annan har gjort förut. Värmland fyller 

dig med bra berättelser. Välkommen hit (Visitvarmland, 2014). 

 

Med hjälp av bland annat författarna Selma Lagerlöfs, Göran Tunströms och Gustaf Frödings 

litteraturverk har landskapet Värmland väckt intresset hos besökare både innan och utanför 

landets gränser (Visitvarmland, 2014). Detta fenomen definieras som bokturismen, vilket 

innebär att turister reser till en specifik stad eller plats då en viss författare har anknytning till 
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detta område som bidrar till en upplevelse för turisten att besöka (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006; Magma, 2014). Även museumturism är en anledning till att turister anländer 

till en specifik stad då turisterna vill uppleva historian på denna plats (Mossberg & Nissen 

Johansen, 2006; Magma, 2014). Bortsett från Selma Lagerlöf, Göran Tunström och Gustaf 

Fröding har Värmland ett brett utbud av konst och skapande med utställningar som även är en 

attraktionskraft för landskapet (Visitvarmland, 2014). Gäster bygger lojalitet och relationer till 

platser de turistat i och platserna skapar minnen och bilder hos gästerna som består skriver 

Asplund m.fl. (2011). Destinationer har med hjälp av storytelling lyckats få en stor 

uppmärksamhet i media och attraherat många besökare genom strategin (Magma, 2014). Med 

hjälp av en historia, verklig eller fiktiv kan hela destinationer utvecklas framåt (Mossberg & 

Nissen Johansen, 2006). 

 

Storytelling för hotell 

Enligt Storytellers (2005) innebär storytelling att hotell ska söka, finna och förpacka sin egen 

historia om sig själva, sina kunder och sin verksamhet. I dagsläget existerar det ett flertal 

koncepthotell som differentierar sig med hjälp av till exempel design, ett specifikt tema, 

livsstil eller med hjälp av en historia (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Författarna menar 

att intresset för speciella hotellkoncept ökar gradvis och att många gäster efterfrågar 

någonting mer än det vanliga traditionella hotellrummet. Mossberg (2008) skriver att det inte 

finns några angivna mallar och regler för hur ett hotell ska differentiera sig på marknaden, 

antingen kan ett hotell bygga hela sitt koncept efter en historia eller på individens drömmar 

med syfte att gästen skapar sin egen historia på så sätt. Gäster väljer oftast ett hotell efter sin 

egen livsstil och där andra gäster finns som uppfattas dela samma konsumtionsmönster, 

livsstilen kan associeras direkt med gästen eller den livsstil som denne drömmer om att vara 

delaktig av (Mossberg & Nissen Johansen, 2006; Dennisdotter & Axenbrant, 2008). För att 

enkelt och minnesvärt kunna kommunicera komplexa koncept är den berättande strategin att 

föredra då den definierar förhållanden, effekter och händelser tydligare än vad siffror och 

fakta gör (James & Minnis, 2004; Mossberg & Nissen Johanssen, 2006; Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008). Då storytelling anses vara ett kreativt marknadsföringsverktyg finns det 

risker att trovärdighet samt tydligheten försvinner om historien blir för kreativ vilket kan leda 

till förvirring hos gäster (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 

 

Storytellers (2005) menar att det är viktigt med en sann och ärlig historia då den ska spegla 

kulturen och värderingarna som hotellet vill visa. Detaljerna i historien behöver inte alltid 
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vara helt sanningsenliga eftersom de ändras när historien återberättas, det viktigaste är då att 

förmedla sanningen i kärnbudskapet (Storytellers, 2005; Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 

En historia måste passa karaktären på det hotell som ska iscensätta upplevelsen och ledningen 

för hotellet måste veta klart vilket det underliggande konceptet är, då historien ska spegla den 

kultur och värderingar som hotellet vill visa (Mossberg & Nissen Johansen, 2006; 

Storytellers, 2005). Det är det underliggande konceptet som ger ledningen för hotellet en 

färdriktning för vad som skall göras och inte göras för att gästen skall få en minnesvärd 

upplevelse av besöket (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Det är ledningens uppgift att 

hotellpersonalen innehar kunskap om hotellets historia då de ska fungera som guider och 

kunna besvara gästernas frågor (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Tar personalen inte 

historien på allvar kan det generera i att trovärdigheten går förlorad då gästerna inte finner 

någon koppling mellan historien, hotellet och personalen (Mossberg, 2008). Boyce (1996) 

skriver att forskning inom storytelling för hotell visar på att historier kan utveckla en större 

lojalitet bland de anställda då den gemensamma historien skapar en större förståelse för 

hotellet och dennes värderingar. Hotellets historia skall på så sätt fungera som en helhet som 

engagerar hotellgästerna på ett minnesrikt sätt (Mossberg & Nissen Johansen, 2006).  

 

Gästers köpbeteenden 

Gäster förhastar sig inte in i ett köpbeslut menar Reid och Bojanic, (2001) utan jämför och 

mäter faktorer utifrån personliga värderingar, preferenser och behov (Baruca & Ĉivre, 2012). 

Gäster påverkas genom marknadsföring och omvärldens uppfattningar i sitt köpbeslut, både 

fysiska samt psykologiska motiv har en betydande roll i köpbeslutet och motivation, sociala 

aspekter och beteendemässiga egenskaper klargörs hos gästen innan de bokar sin 

hotellvistelse (Chung, 2009; Bongran Sun & Qu, 2011; Baruca & Ĉivre, 2012). Gäster letar 

information om hotell de vill besöka utifrån fyra källor skriver Baruca och Ĉivre (2012), 

vilket är genom ortens turistbyrå, branschkällor, genom word-of-mouth samt via PR
2
. Hotell 

som använder sig av storytelling hoppas på att skapa en positiv word-of-mouth (Olsson & 

Öhman, 2007) vilket definieras som informell person-till-person-kommunikation (Chung, 

2009).   

 

Med word-of-mouth menas att gästerna för historien de hört eller upplevt vidare till vänner 

och bekanta som annars inte skulle ha tagit del av historien (Olsson & Öhman, 2007). En bra 

                                                           
2
PR innebär publicitet genom reklam 
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berättelse bidrar till uppmärksamhet som är en av storytellingens kärnpunkter, och en bra 

berättelse sprids snabbt ut till omvärlden (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Enligt Almeida, 

Silva, Mendes och Oom do Valle (2012) rådfrågar gäster sina vänner och bekanta om 

omdömen och gästers köpbeslut blir enklare om positiva omdömen har framförts om hotellet. 

Eftersom word-of-mouth är icke-kommersiellt uppfattas det som en mer trovärdig källa för 

gästen än traditionell reklam då gästen lyssnar på andra människors omdömen och 

uppfattningar kring hotellets varumärke (Mossberg & Johansen 2006).  Risken finns att gäster 

kan missuppfatta hotellets historia som de vill förmedla och kan därmed sprida fel budskap 

vidare, vilket kan generera i att gästen väljer bort hotellet (Almeida m.fl., 2012). Hotellets 

historia ska hjälpa till att måla upp en bild hos gästen och är den tillräckligt bra lämnar den ett 

levande och positivt intryck, vilket kommer att leda till att gästen känner samhörighet med 

hotellet (Heijbel 2007).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett hotell arbetar med storytelling ur ett 

ledarperspektiv samt vilken uppfattning gäster har av storytelling? 

 

Frågeställningar 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det för hotellet med arbetet av storytelling? 

- Arbetar hotellets ledning utifrån storytellingens sju kärnpunkter? 

- Vilka skillnader finns mellan fritidsresenärer respektive affärsresenärer i dess uppfattning av 

storytelling? 

 

Metod och material 

Följande del beskriver hur uppsatsförfattarna gått tillväga vid insamling av vetenskapliga 

artiklar, litteratur samt genomförandet av intervju och enkätundersökningarna. 

 

Insamling av vetenskaplig litteratur 

Den teoretiska bakgrunden har bearbetats utifrån vetenskapliga artiklar samt studielitteratur. 

För att finna väsentliga artiklar använde uppsatsförfattarna sig av sökord som relaterade till 

uppsatsens syfte. Sökorden valdes med omtanke av uppsatsförfattarna som sedan 

kombinerade sökorden för att få ett mer framgångsrikt sökresultat, för att se sökorden i 
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kombination hänvisas (Bilaga 5). Bryman (2011) menar att det är viktigt att vara kritisk vid 

beslut om vald information som ska finnas med i litteraturgenomgången, därmed har 

uppsatsförfattarna analyserat och bearbetat artiklarna innan användning som är hämtade från 

följande databaser: Leisure tourism och Summon. Artiklarna är publicerade i följande 

tidsskrifter: Anatolia an International Journal Tourism and Hospitality, Academica Turistica-

Tourism And Innovation Journal, Journal of Historical Research in Marketing, Journal of 

Travel & Tourism Marketing, Asia Pacific Journal of Marketing och Scandinavian Journal Of 

Hospitality And Tourism. Vid val av litteratur som använts i den teoretiska bakgrunden har 

studielitteratur som relaterar och berör ämnet lästs och utifrån det har relevant information 

bearbetats för att sedan användas i uppsatsen. 

 

Metodval 

Denna uppsats använder sig både av intervju (kvalitativ metod) och enkätundersökning 

(kvantitativ metod) på två olika segment. Intervju och enkätundersökningar är metoder för att 

samla in information och bygger på frågor skriver Patel och Davidsson (2011). Metoderna har 

valts att kombineras för att de passar bäst för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar 

(Patel & Davidsson, 2011). Uppsatsförfattarnas val av att utföra en intervju berodde främst på 

att författarna ville få respondentens synvinkel på storytelling i muntlig form. Intervjun 

skedde i form av en semistrukturerad intervju vilket innebär att uppsatsförfattarna använder 

sig av en intervjuguide som innehåller specifika teman och att den intervjuade får svara fritt 

utefter sin egen inställning och uppfattning (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). 

Uppsatsförfattarnas mål med en semistrukturerad intervju var att få respondenten att svara 

genom sina egna åsikter samt att uppsatsförfattarna hade möjlighet att ställa följdfrågor. 

De frågor som fanns med i intervjuschemat (se Bilaga 2) hade låg grad av strukturering vilket 

innebär att respondenten inte kan svara ja eller nej utan är tvungen att utveckla sina svar 

(Patel & Davidsson, 2011) vilket var uppsatsförfattarnas mål med intervjun. 

 

Enkätundersökning valdes att utföras då målet var att få in svar av 100 personer, vilket lättast 

görs via en enkät och skulle vara alltför tidskrävande att utföra i form av intervju (Bryman, 

2011). Grunden till uppsatsförfattarnas enkätfrågor valdes att utformas utefter 

intervjufrågorna och respondentens svar eftersom målet var att få en helhetssyn på de centrala 

frågorna genom flera synvinklar.  
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Urval 

Undersökningen genomfördes på ett hotell i Värmland, hotellet är privatägt och uppfyller 

uppsatsförfattarnas önskade kriterier då det genomsyras av storytelling. Uppsatsförfattarna 

hade i åtanke från början att undersöka två hotell i samma stad men bestämde sig slutligen för 

att genomföra studien på ett hotell på grund av tidsbrist. De två segmenten som önskades 

svara på enkätundersökningen valdes ut med omtanke då de bäst uppfyller studiens syfte samt 

att de är olika varandra vilket även underlättar att besvara studiens frågeställningar. Denna 

precisering kallar Bryman (2011) för ett målinriktat urval då uppsatsförfattarna noga valde ut 

hotellet och de två gästsegmenten. Uppsatsförfattarna valde att lämna enkäter till hotellet i 

utskriven form till affärsresenärerna för att effektivisera och låta de som var frivilliga att ställa 

upp och svara på enkäten. Bryman (2011) menar att sannolikheten då är stor att 

svarsfrekvensen kommer bli hög. För att uppsatsförfattarna även skulle få fritidsresenärerna 

att svara valde de att skicka ut enkäterna till närstående, detta är främst på grund av 

bekvämlighetsurval menar Bryman (2011). Uppsatsförfattarna hade som mål att tillfråga 100 

personer och att även försöka hålla fördelningen likvärdig mellan de två segmenten för att få 

ett sanningsenligt resultat. Ålder och könsfördelning är relevant i uppsatsen trots att det inte 

motsvarar uppsatsens syfte, men valdes att tas med för att det bidrar med ett starkare resultat i 

slutändan då de två segmenten kan jämföras för att få fram hur viktigt de anser storytelling 

vara. För att se de olika åldersgrupperna hänvisas (Bilaga 3) och (Bilaga 4). Respondenten 

samt de båda segmenten blev väl informerade om att de skulle vara anonyma i studien och 

därmed kommer respondenten tilldelas ett fiktivt namn (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 

2011) och kallas för VD Gustafsson och hotellet där ena delen av enkätundersökningen 

utfördes kallas för Hotell X. 

 

Utförande av intervju 

I god tid kontaktades VD som fick en förklaring av syftet med intervjun vilket enligt Patel och 

Davidsson (2011) är för att denne ska förstå att dess bidrag är viktigt. Uppsatsförfattarna 

ringde upp VD för att komma överens om datum, tid och plats om var intervjun skulle ske.  

Intervjun skedde den 28 april, kl 10.00 på ett café i centrala Karlstad, caféet valdes utefter 

respondentens önskan då hen befann sig där under dagen och intervjun varade i cirka en 

timme. Uppsatsförfattarna spelade in intervjun vilket enligt Patel och Davidsson (2011) är bra 

för att inte riskera att något viktigt utelämnas. Intervjun transkriberades sedan genom att 

uppsatsförfattarna satt i en tyst miljö och analyserade svaren från intervjun och antecknade 
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ned det viktigaste för att sedan transkribera ytterligare en gång. Transkribering är viktigt att 

genomföra på det insamlade materialet så att de mest relevanta delarna kommer till 

användning (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011).  

 

Utformning och utförande av enkät 

Enkäterna valdes att utformas på två olika sätt, ett som var anpassat för affärsresenärerna (se 

Bilaga 3) och ett som var utformat utefter fritidsresenärerna (se Bilaga 4). Uppsatsförfattarna 

använde sig av frågor med slutna svarsalternativ vilket Bryman (2011) menar på kan leda till 

att fler vill delta då de bidrar med minskad svarstid för de både segmenten. Valet av att endast 

använda slutna frågor till uppsatsen grundar sig i att det är enklare att bearbeta svaren då 

respondenterna enkelt kan ringa eller kryssa i svarsalternativen, vilket Bryman (2011) skriver 

är en stor fördel med slutna frågor. Slutna frågor skriver Bryman (2011) ökar även 

jämförbarheten i svaren vilken författarna till undersökningen önskade att finna efter 

insamlingen.  

 

Fråga ett och två behandlade respondenternas kön och ålder, medan fråga tre behandlade 

respondenternas resväg till Hotell X respektive hur långt fritidsresenärer kan tänka sig att resa 

till ett specifikt hotell. Fråga fyra och fem behandlade anledning till besök av hotell samt hur 

segmenten införskaffar information om hotell de vill besöka. Fråga sex, sju och åtta handlade 

om storytelling och hur viktigt de två segmenten ansåg ämnet att vara. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) är det viktigt att klargöra på vilket sätt respondentens bidrag kommer att 

användas om det är anonymt eller konfidentiellt
3
. Skillnaden mellan anonymt och 

konfidentiellt är att om en enkät är anonym, finns det ingen information om den deltagande 

och därmed finns ingen möjlighet till identifiering på denne menar författarna. 

Uppsatsförfattarna valde att använda sig av anonyma enkäter och med enkäterna till de 

deltagande på Hotell X medföljde ett informationsblad (se Bilaga 1) som innehöll all 

information som uppsatsförfattarna kunde ge (Patel & Davidsson, 2011).  

 

När enkäterna utformats skickades affärsresenärernas till VD på Hotell X som redan innan 

tagit sig an uppgiften att dela ut dem till affärsresenärerna på hotellet. Fritidsresenärernas 

enkäter delades ut via en länk på sociala nätverket Facebook  som Bryman (2011) menar är ur 

ett bekvämlighetsurval. Sammanställningen av enkäterna utfördes genom programmet 

                                                           
3
 Man vet vem svaren kommer ifrån, men det är endast de som gjort enkäten som har tillgång 

till uppgifterna  
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Eyequestion som Örebro universitet använder sig av vid kvalitativa undersökningar, vilket är 

tillgängligt för varje student.  

 

Validitet och relabilitet 

För att mäta om en kvantitativ undersökning är pålitlig och sanningsenlig används begreppen 

validitet och relabilitet skriver Bryman (2011). Relabilitet skriver författaren behandlar 

mätningen av uppsatsens tillförlitlighet och när uppsatsen är reliabelt har den inga felvärden 

(Patel & Davidson, 2011). Författarna skriver att relabiliteten i en uppsats kan stärkas genom 

en väl strukturerad och utformad intervju och/eller enkät som eliminerar risken för att 

respondenterna feltolkar enkätens frågor. För att uppsatsen ska uppnå en reliabel nivå kan 

undersökningsfrågorna lämnas till en testgrupp eller närstående som kan tänkas 

uppmärksamma diverse feltolkningar och otydligheter i frågorna (Patel & Davidson, 2011). 

Validitet tillämpas för att uppsatsförfattarna ska säkerhetsställa att de undersökningsmetoder 

som används i uppsatsen är av rätta slag då den ska hjälpa uppsatsen att besvara dess syfte 

skriver Bryman (2011). En analys av uppsatsens litteraturinnehåll skriver Patel och Davidson 

(2011) benämns som en innehållsvaliditet. Denna innehållsvaliditet skriver författarna uppstår 

i begrepp som uppsatsförfattaren ska översätta till en uppsättning av variabler. Variablerna 

ska i sin tur omformuleras till intervjufrågor och/eller enkätfrågor för att uppsatsens författare 

önskar uppnå den rätta informationen till uppsatsens syfte (Patel & Davidson, 2011). 

Författarna skriver att en god kännedom av uppsatsens teoretiska bakgrund är till en fördel vid 

utformandet av undersökningsfrågorna.  

 

Forskningsetisk planering 

Etiska principer och regler som är relevanta för uppsatsförfattarna ska tas i beaktning. Bryman 

(2011) skriver att det finns fyra etiska grundläggande frågor som berör de personer som är 

direkt involverade i forskningen vilket är frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet. Uppsatsförfattarna informerade de involverade respondenterna om vad 

undersökningen går ut på och vad syftet är samt gav dem rätten till att själva bestämma över 

sin medverkan vilket Bryman (2011) menar är frivillighet. Uppsatsförfattarna hade i åtanke 

vid utformningen av enkäterna och intervjun att informationen inte skulle vara fylligare än 

nödvändigt då risken annars finns att deltagarna anser att det är för mycket information att ta 

in och bearbeta (Bryman, 2011). För att informationen som metoderna framtar ska hållas 

skyddat så ska namnet på VD samt respondenterna inte benämnas vid riktiga namn i 
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transkriberingarna, vilket Bryman (2011) skriver är största möjliga skydd mot 

respondenternas integritet.  Vid utförandet av intervjun frågade uppsatsförfattarna 

respondenten om tillstånd för att få spela in intervjun och informerade respondenten om att 

ljudinspelningen endast kommer att användas vid transkriberingen. Det insamlade materialet 

av intervju- och enkätundersökningen kommer att förvaras hemma hos uppsatsförfattarna för 

att hållas undan och materialet kommer endast att användas för att besvara uppsatsens syfte 

vilket Bryman (2011) menar är konfidentialitet. Därmed kommer uppsatsförfattarna behandla 

och behålla den insamlade informationen av både intervjupersonen och enkätbesvararna 

anonyma. Detta menar Bryman (2011) är viktigt för att bevara förtroendet till de deltagande. 

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras intervjun med VD vars svar har placerats in i de sju kärnpunkterna 

samt svar från enkätundersökningen. Hotellet samt VD är anonyma pågrund av etiska 

förhållanden och kommer därmed benämnas som Hotell X och den intervjuade för VD 

Gustafsson. 

 

Kundnöjdhet och att erbjuda mervärde 

Storytelling är en mycket viktig och effektiv strategi menar VD Gustafsson (2014) och 

tillägger att det är viktigt att lyfta fram de delar i historien som många gäster frågar om och är 

intresserade av. När konceptet är byggd på en sann historia är det lättare att även involvera 

hotellets gäster då de finner det intressant och vill bidra med personliga historier och föremål 

som har anknytning till hotellets plats och historia (VD Gustafsson, 2014). Hotell X historia 

har stort inflytande på att gäster besöker hotellet och även återkommer menar VD Gustafsson 

(2014). Det är många gäster som söker efter en hemmakänsla vilket hotellet arbetar 

kontinuerligt med för att kunna förmedla. VD Gustafsson (2014) menar på att gästernas syn 

överensstämmer med deras egna. Kommentarer som enkelt, hemkänsla, hemtrevligt och bra 

service dyker ofta upp bland gästkommentarer (VD Gustafsson, 2014). Genom att använda 

sig av storytelling ska ett värde förmedlas och enligt VD Gustafsson (2014) ska historien 

förmedla en värme och en hemkänsla för Hotell X och historien ska bidra till att gästerna 

finner hotellet som en plats de trivs och vill vara på. 

 

Differentiering  

VD Gustafsson (2014) anser att det är viktigt att lyfta upp hotellets historia genom att 
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exempelvis namnge hotellets rum, korridorer och konferenslokaler utefter namn som har 

anknytning till hotellets historia. Genom att dekorera hotellets korridorer med äldre bilder och 

dokument bidrar det till ett förtroende och en pålitlighet mellan hotellet och gästerna menar 

VD Gustafsson (2014). Det är ett självklart val att arbeta med storytelling ifall hotellet har en 

historia att bygga på, det blir mer personligt och inte lätt för konkurrenterna att kopiera den 

och hotellet sticker ut på marknaden (VD Gustafsson, 2014). Enligt VD Gustafsson (2014) 

innehåller en bra historia både dåtid och nutid, det är viktigt att gå tillbaka i tiden för att hitta 

särskilda händelser som historien kan byggas från. Att använda sig av storytelling som metod 

för att stärka sitt varumärke på marknaden anser VD Gustafsson (2014) vara effektivt och att 

det även öppnar upp ögon och öron hos gäster. VD Gustafsson (2014) fortsätter och berätta att 

även ett starkt band med kommunen är även viktigt samt bandet med de andra hotellen i 

staden för att skapa en attraktionskraft till staden i sin helhet. VD Gustafsson (2014) anser 

dock att det även finns ett fåtal nackdelar med användandet av storytelling. Om hotellet inte 

tänkt ut hur historien ska förmedlas kan det bidra till att den inte heller blir hållbar eller 

trovärdig och kan då misstolkas. Storytelling kan även vara till en nackdel då en historia är 

svår att ändra och den placerar in hotellet i en viss stil som kan vara till fördel för dagens 

läge men till nackdel om hotellet vill ändra sin image (VD Gustafsson, 2014). 

 

Uppmärksamhet 

De effekter som respondenten själv har kunnat utläsa genom sitt eget användande av 

storytelling är den mediala uppmärksamheten. Följden av denna effekt har resulterat i fler 

gäster då budskapet genom media har lett ut till många olika målgrupper samtidigt. Jag har 

även märkt av word-of-mouth-effekten hos många gäster som besökt hotellet då flera av dem 

nämnt hur de uppmärksammat hotellet via släkt och vänner som tidigare varit gäster (VD 

Gustafsson, 2014). Effekten av hotellets användande av storytelling har även visat sig genom 

arrangerade bussresor för konst- och historia intresserade gäster. Det är viktigt att bjuda in 

lokalbefolkningen och media för att skapa ett band för att synas på många olika kanaler för 

att människor som kanske inte annars hade besökt hotellet får upp ögonen. (VD Gustafsson, 

2014).  

 

Kreativt arbetsredskap och att stärka organisationskulturen 

VD Gustafsson (2014) menar att genom att använda ett fåtal nyckelord kan historien 

förmedlas kortfattat både internt inom hotellets väggar som externt ut till gästerna. 

Nyckelorden ska ses som värdeord och ska behandla både personalens sätt att bemöta 
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gästerna samt avspegla historien ut på marknaden (VD Gustafsson, 2014). Hotell X historia i 

nyckelord menar respondenten ska besvara hur hotellet var förr tillsammans med ett nytänk 

för att skapa och kommunicera en trovärdighet.  Genom att använda nyckelorden internt 

skapar hotellet en enhet tillsammans med de olika hotelldelarna och dess personal vilket blir 

till ett konkurrensmedel på marknaden då konceptet blir tydligt. Det gäller dock att ha en idé 

på hur historian ska genomsyra hotellet men även att personalen ska lyckas lyfta historien 

och kunna förmedla den på rätt sätt (VD Gustafsson, 2014). 

 

Kostnadseffektivitet 

Genom tidningsartiklar och reportage har hotellet anskaffat sig en näst intill gratis 

marknadsföring ut på marknaden (VD Gustafsson, 2014). Dessa artiklar och reportage har 

hotellet kommit i kontakt med genom att VD Gustafsson sände ett mail till chefsredaktören på 

en välkänd svensk tidning för att fråga om denne ville besöka hotellet (VD Gustafsson, 2014). 

Chefsredaktören besökte Hotell X och bestämde på plats att skriva ett reportage om hotellet 

då chefsredaktören fascinerades av hotellets läge och historia (VD Gustafsson, 2014). Då 

reportaget publicerades i en svensk välkänd tidning märkte vi en märkbar effekt på att fler 

gästsegment började ta kontakt med oss på hotellet (VD Gustafsson, 2014).   

 

Affärsresenärer kontra fritidsresenärer 

Deltagarna i undersökningen fick börja med att svara på tre inledande frågor angående kön, 

ålder samt resväg. Svaren visade en markant skillnad mellan affärsresenärernas och 

fritidsresenärernas åldrar och svaren visade även på att det var fler kvinnor än män i båda 

undersökningsgrupperna. Affärsresenärerna utgjordes av 68 procent kvinnor och 33 procent 

män och fritidsresenärerna utgjorde 79 procent kvinnor och 21 procent män. Majoriteten av 

affärsresenärerna var 50 år och uppåt medan fritidsresenärerna var mellan 18 och 29 år. 

Uppsatsförfattarna ville även undersöka hur långt deltagarna kan tänka sig att resa för att 

besöka ett specifikt hotell, detta för att se om det existerar någon skillnad mellan 

fritidsresenärer och affärsresenärer. Det verkar som att affärsresenärer hellre åker en kortare 

resväg då det kan poängteras att denna grupp åker till ett hotell på grund av arbete. 

Fritidsresenärer kan tänkas åka en längre väg då de vill upptäcka nya städer och kulturer. 
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Orsak till att gästerna besöker ett hotell 

I figur 1 visas affärsresenärernas svar av deras orsak till besök av hotell och figur 2 

presenterar fritidsresenärernas svar på samma fråga. Vid en jämförelse av de båda figurerna 

kan det tydligt konstateras att affärsresenärernas val av hotell handlar om att de är på hotellet i 

arbete. Somliga deltagare i gruppen lämnade enskilda kommentarer om att läge och andra 

orsaker skulle kunna vara anledning till valet av hotell om de besökte platsen som enskilda 

resenärer och därmed valt att svara på de alternativen. 72 procent av fritidsresenärerna 

svarade att anledningen till besök är på grund av nöje och kultur, vilket främst kan bero på att 

fritidsresenärerna beger sig till nya städer för att uppfylla egna behov.  

 

De båda deltagargrupperna fick även frågan om hur de lättast finner information om hotell de 

vill besöka. Majoriteten av affärsresenärerna svarade att de finner information genom andra 

tillvägagångssätt än hur fritidsresenärerna söker och finner. Förklaringen till 

affärsresenärernas svar kan vara att de besöker ett hotell genom sitt yrke och därför fått 

informationen via sin arbetsplats eller liknande. Få av deltagarna svarade även att de skaffade 

information via hotellets hemsida men även via familj och vänner. Fritidsresenärerna däremot 

skaffade främst information via hotellets hemsida samt via familj och vänner. Detta kan bero 

på att fritidsresenärer reser för personliga skäl och förlitar sig på familj och vänners omdömen 

och även på hotellets hemsida för att införskaffa sig personliga uppfattningar kring hotellet. 

Undersökningen visade på att ingen av undersökningsgrupperna letar information om hotell 

via reklam.  

 

Är historiehotell mer tilltalande än andra hotell? 

I figur 3 presenteras affärsresenärernas svar om historiehotell är intressanta och figur 4 

presenterar fritidsresenärernas svar på samma fråga.  
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Uppsatsförfattarna valde att fråga grupperna om ett hotell som anspelar på en historia är mer 

tilltalande än andra. Frågan gav ett positivt svar från affärsresenärerna som ansåg att hotell i 

denna genre är mer intressanta än andra hotell som inte använder historier. Det skilde 4 

procent mellan hur fritidsresenärerna anser om huruvida historiehotell är intressant eller inte. 

Genom de båda undersökningsgruppernas svar verkar det som att affärsresenärer generellt 

anser att hotell som anspelar på en historia är mer attraktiva än andra hotell.  

 

Stadens historia i hotells marknadsföring? 

I figur 5 presenteras affärsresenärernas svar om stadens historia ska användas i ett hotells 

marknadsföring och figur 6 presenterar fritidsresenärernas svar på samma fråga.  

 

Resultatet av undersökningsgruppernas svar visar på att affärsresenärerna anser att om hotell 

kan använda sig av stadens historia i sin marknadsföring bör de använda den. 

Fritidsresenärerna däremot svarar att de inte anser att denna metod är nödvändig för hotell att 

använda sig av.  
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Kan historien vara anledningen till valet av hotell? 

Nedan i figur 7 visas affärsresenärernas svar på om historia kan vara en anledning till valet av 

ett hotell och fritidsresenärernas svar på samma fråga i figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av affärsresenärernas svar på frågan om historien är anledningen till val av hotell 

ansåg majoriteten att de inte ansåg att historien hade en stor roll. Fritidsresenärerna däremot 

svarar näst intill likartade procentsatser där lite fler än hälften ansåg att det inte är en 

anledning och de andra anser att det är en anledning.  

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer uppsatsförfattarna att jämförs, diskuteras och analyseras tidigare 

forskning från uppsatsens bakgrund med det som framkommit i resultatet av intervjun och 

enkäterna. 

 

Storytelling och val av hotell 

Det finns inga regler för hur ett hotell ska differentiera sig på marknaden utan ett hotell kan 

bygga hela sitt koncept på en historia eller låta gästerna skapa sig sin egen (Mossberg, 2008). 

VD Gustafsson (2014) styrker Mossbergs (2008) resonemang kring användandet av 

storytelling då gästerna själva blir involverade genom att de bidrar med personliga historier, 

bilder, dokument etc. som har anknytning till Hotell X. Håkansson och Wahlund (1996) samt 

Nilsson (2000) menar att det är på så vis gästerna identifierar sig med ett hotells varumärke 

vilket är en bidragande faktor till förtroende och potential.  
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Håkansson och Wahlund (1996) poängterar att storytelling har en stor betydelse för gästerna 

vid deras val av hotell. Författarna menar att historien hjälper gästerna att kommunicera med 

sig själva samt med andra gäster. Det gick att utläsa att varken affärsresenärerna eller 

fritidsresenärerna ansåg historien ha betydelse vid val av hotell. Däremot svarade majoriteten 

av affärsresenärerna att hotell som bygger på en historia är mer intresseväckande än andra 

hotell och av fritidsresenärerna ansåg hälften att denna hotellgenre är mer intressant och 

hälften ansåg att det inte var intressant. Det är ett intressant konstaterande att de båda 

segmenten anser att historia inte är avgörande för val av hotell men att de ändå tycker att 

hotell som använder sig av en historia är mer tilltalande än andra.  

Det verkar som enkätundersökningen inte kan styrka Håkansson och Wahlund (1996) 

resonemang kring storytellingens betydelse av val av hotell. 

 

En sann och ärlig historia 

En historia kan framföras via äldre berättelser, myter och fabler menar Mossberg och Nissen 

Johanssen (2006) och skriver att de kan framföras muntligt likaväl som i skrift och bilder.  

Tidigare forskning har påvisat att historier förmedlas och lagras lättare hos en person än  

om fakta presenteras rakt upp och ned (Dennisdotter & Axenbrant, 2008; Fog m.fl., 2010). 

VD Gustafsson (2014) konstaterar dock att en historia inte behöver förmedlas i en berättande 

form utan kan tala för sig själv. Hotellets historia lyfts och framförs ibland med hjälp av att 

namnge rum, korridorer och konferenslokaler utefter betydelsefulla namn med anknytning till 

historian (VD Gustafsson, 2014). Denna studie visar således att en historia inte nödvändigtvis 

behöver berättas i tal eller skrift vilket Mossberg och Nissen Johansen (2008) menar utan kan 

mycket väl förmedlas genom sin estetiska gestaltning.  

 

Det är viktigt att hotellets historia speglar dess kultur och värderingar och därmed anser 

Storytellers (2005) att det är viktigt med en sann och ärlig historia. VD Gustafsson (2014) 

instämmer med Storytellers (2005) där hen menar att hotellets kultur och värderingar stärks 

via en väl genomtänkt idé som genomsyrar hela verksamheten. Vikten av en sanningsenlig 

historia går hand i hand med förmedlingen av verksamhetens kärnbudskap då historien 

återberättas av gäster (Storytellers, 2005; Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Lyckas 

personalen lyfta och förmedla historien minskar risken för att fel budskap förs vidare bland 

gäster och potentiella menar VD Gustafsson (2014). För att eliminera risken att fel budskap 

förs vidare av gäster och potentiella kan det på så vis utläsas att personalen är en viktig del i 

framförandet av historien till gäster. 
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Attraherar stadens historia? 

VD Gustafsson (2014) menar att samarbete med andra hotell på orten samt kommunen är 

viktigt då de ska komplettera varandra, vilket Berglund (2013) benämner som 

platsmarknadsföring som används för att locka externt kapital till en plats. 

Platsmarknadsföring ses som ett medel för att förnya destinationer och dess image som i sin 

tur lockar målgrupper till staden genom att stärka och sticka ut med stadens aktiviteter 

(Asplund m.fl., 2011; Berglund, 2013). I enkätundersökningen framkom det att 

affärsresenärerna anser att om ett hotell kan använda sig av stadens historia i sin 

marknadsföring bör de använda den, men fritidsresenärerna däremot svarar att de inte anser 

att denna metod är nödvändig. Fritidsresenärerna kan tänkas åka långt då de vill upptäcka nya 

destinationer och kulturer vilket Mossberg och Nissen Johansen (2006) och Magma (2014) 

konstaterar är likvärdigt med bok- och museum turism som är en stor anledning till att turister 

besöker en stad. Denna turism attraherar gäster för att de vill känna en anknytning till 

författaren, boken och konsten (Mossberg & Nissen Johansen, 2006; Magma, 2014).  

 

I uppsatsens enkätundersökning kunde det utläsas att affärsresenärernas val av hotell handlar 

om att de är på hotellet i arbete. Somliga affärsresenärer lämnade enskilda kommentarer där 

läge och andra orsaker skulle kunna vara anledning till valet av hotell om de besökte platsen 

som enskilda resenärer. En stor andel av fritidsresenärerna svarade att anledningen till besök 

är nöje och kultur, vilket Hotell X har förstått genom att det årligen arrangeras bussresor för 

konst- och historieintresserade gäster till hotellet menar VD Gustafsson (2014).   

 

Det verkar som att affärsresenärerna anser att en stads historia är intressant i ett hotells 

marknadsföring fast de endast befinner sig där på grund av arbete. Uppsatsförfattarna kan 

bara spekulera om orsaken är att majoriteten av affärsresenärerna tillhör de äldre 

generationerna som möjligtvis uppskattar historia på ett annat sätt än de yngre 

fritidsresenärerna som svarade att det är nöje och kultur som attraherar dem till att besöka ett 

hotell.  

 

Gästernas metod att finna information 

Baruca och Ĉivre (2012) förklarar att alla gäster generellt letar information om hotell de vill 

besöka utifrån fyra källor som är antingen genom ortens turistbyrå, branschkällor, genom 

word-of-mouth samt via PR. Majoriteten av affärsresenärerna i enkätundersökningen finner 
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information genom andra tillvägagångssätt än vad Baruca och Ĉivre (2012) benämner. En 

förklaring till affärsresenärernas svar kan vara att de besöker ett hotell genom sitt yrke och 

därför fått informationen via sin arbetsplats eller liknande. Några få av affärsresenärerna 

svarade även att de skaffade information via hotellets hemsida men även via familj och 

vänner, vilket Baruca och Ĉivre (2012) skriver är två källor gäster finner information från.  

Fritidsresenärerna svarade att de skaffar främst information via hotellets hemsida samt via 

familj och vänner. Fritidsresenärer reser av personliga skäl och förlitar sig på familj och 

vänners omdömen liksom hotellets hemsida för att införskaffa sig uppfattningar om hotellet 

(Almeida m.fl.,2012). Gästers köpbeslut blir enklare om positiva omdömen har framförts om 

hotellet då word-of-mouth är icke-kommersiellt och uppfattas som en mer trovärdig källa för 

gästen än traditionell reklam (Almeida m.fl.,2012; Mossberg & Johansen,2006).  

Enkätundersökningen visade på att ingen av undersökningsgrupperna letar information om 

hotell via reklam som Baruca och Ĉivre (2012) skriver är en informationskälla gäster 

använder sig av.  

 

Storytellingens sju kärnpunkter inom Hotell X 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) nämner storytellingens sju kärnpunkter (kundnöjdhet, 

erbjuda mervärde, differentiering, uppmärksamhet, kreativt arbetsredskap och stärka 

företagskulturen) som de anser att hotell borde arbeta utifrån. Kärnpunkterna går att finna i 

Hotell X sätt att använda sig av storytelling, VD Gustafsson (2014) anser att en positiv 

kundnöjdhet är en av de viktigaste kärnpunkterna i dess verksamhet. Det är viktigt att 

gästernas syn överensstämmer med hotellets egna menar VD Gustafsson (2014) och menar att 

gästkommentarer som enkelt, hemkänsla, hemtrevligt och bra service dyker ofta upp. 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar på att positiv gästnöjdhet handlar om att gästerna 

vet vad de kan förvänta sig av hotellet och att gästerna har en förståelse för vad hotellet vill 

förmedla dem. Det går således att utläsa att VD Gustafssons (2014) syn på kundnöjdhet 

överensstämmer med det teoretiskt skrivna.  

 

Kostnadseffektivitet och uppmärksamhet går hand i hand menar VD Gustafsson (2014) då 

Hotell X länge har märkt av den mediala effekten som attraherar gäster till att besöka hotellet. 

Uppmärksamheten i media är en stor och betydande effekt menar VD Gustafsson (2014) och 

genom media har många olika typer av målgrupper attraherats och kommunikationen 

sinsemellan målgrupperna har lett Hotell X till en kostnadseffektiv marknadsföring. 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att en bra historia sprids snabbt vilket kan bidra till 
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att hotellet differentieras från andra hotell på marknaden. VD Gustafsson (2014) är enlig om 

Dennisdotter och Axenbrant (2008)  resonemang, då hen menar att Hotell X skiljer sig på 

marknaden genom att de använder sig av en historia som är mer personlig och därmed blir 

svår för konkurrenterna att kopiera.  

 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att ledningen för ett hotell kan med hjälp av 

storytelling skapa ett eget arbetssätt för att kunna uppnå vision och mål och därmed etablera 

och stärka de värderingar som finns. Detta skriver författarna ska hjälpa personalen att förstå 

företagsvärderingarna på ett enkelt och övergripande sätt. VD Gustafsson (2014) instämmer 

med författarnas resonemang och säger att Hotell X använder sig av storytelling för att stärka 

värderingarna. Genom att förmedla värme och hemkänsla med förhoppningarna att gäster 

finner hotellet som en plats de trivs och vill vara på (VD Gustafsson, 2014). Historier berör 

gäster både känslomässigt och emotionellt vilket innebär att hotellet erbjuder mervärde till 

gästerna som ett komplement till den säljbara produkten (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 

Hotell X mervärde visar sig genom att gäster återkommer på grund av den hemkänsla som 

Hotell X förmedlar till sina gäster (VD Gustafsson, 2014).   

 

Det är intressant att se att VD Gustafsson arbetar utifrån Dennisdotter & Axenbrant (2008) sju 

kärnpunkter inom användandet av storytelling på Hotell X. Intervjufrågorna ställdes inte 

utefter de sju kärnpunkterna men vid analys kunde svaren placeras in under de. Det går att 

tyda att VD Gustafsson möjligtvis arbetar med de sju kärnpunkterna undermedvetet. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Detta avsnitt analyserar och diskuterar för- och nackdelar med planeringen, utformandet och 

genomförandet av metoder som använts i denna uppsats.  

 

Metod 

Under genomförandet av undersökningen kunde det konstateras att det inte existerar mycket 

forskning inom ämnet storytelling och att de flesta författare använt sig av samma källor. 

Uppsatsförfattarna har använt sig av både en kvalitativ- och kvantitativ metod i uppsatsen för 

att få fram ett givande resultat för att därmed kunna besvara uppsatsens syfte samt 

frågeställningar. Båda metoderna var gynnande, intervjun gav en hel del material som kunde 

bearbetas och anpassas utefter uppsatsens syfte. Enkäterna tog max tre till fem minuter att 
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besvara vilket resulterade i 137 svar som var mer än tillräckligt med material att arbeta med. 

Uppsatsförfattarna tror dock att detta kan bero på att frågorna formades på ett enkelt och 

lättförståeligt sätt och att det var få frågor vilket gjorde att respondenterna inte tyckte enkäten 

blev allt för jobbig. Dock anser uppsatsförfattarna i efterhand att ytterligare en intervju borde 

utförts med en anställd på hotellet, detta för att kunna jämföra storytellingens sju nämnda 

kärnpunkter med en anställd respektive en VDs uppfattning. 

 

Uppsatsförfattarna anser att valet av att använda sig av en semistrukturerad intervju var 

passande då de under intervjun märkte att respondenten uppskattade att kunna svara fritt. 

Patel och Davidsson (2011) anser att det är viktigt att banda en intervju för att inte riskera att 

något viktigt utelämnas, vilket uppsatsförfattarna tog hänsyn till. Detta ledde till att de ett 

flertal gånger lyssnade igenom intervjun medan de antecknade och analyserade det de ansåg 

var relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Det var en givande metod och 

uppsatsförfattarna anser att resultatet av det blev minst lika bra.  

 

Enkätfrågorna formades utefter intervjufrågorna samt den intervjuades svar, därefter formades 

enkäterna utefter respektive segment. Bryman (2011) anser att det bästa alternativet för en 

utformning av en enkät är att använda sig av slutna frågor. Även detta tog uppsatsförfattarna 

hänsyn till då de ansåg att den insamlade informationen skulle vara lättare att bearbeta då 

respondenterna endast kan ringa eller kryssa i svarsalternativen. Det var endast ett bortfall på 

23 stycken, vilket författarna till studien ansåg var normalt och inget som kunde påverka deras 

slutgiltiga resultat samt slutsats.  

 

Material 

Uppsatsförfattarna valde i sin undersökning att dels lämna ut enkäter i utskriven form och dels 

via internet där enkäterna skickades ut till närstående med en jämn fördelning mellan de två 

olika segmenten. Detta ansågs vara en bra idé då affärsresenärerna uppmanades att svara på 

enkäterna av hotellets VD vilket resulterade i en hel del svar dessvärre var det inte lika många 

fritidsresenärer som deltog. Uppsatsförfattarna ansåg dock inte att detta var något problem, då 

det inte skiljde sig fruktansvärt mycket mellan segmenten. Att enkäterna skickades ut till 

närstående berodde främst på bekvämlighetsurval då uppsatsförfattarna ansåg att det med 

största sannolikhet skulle få in materialet. Könsfördelningen samt ålderskillnaden var något 

som uppmärksammades, i båda segmenten var majoriteten av dem deltagande kvinnor.  
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Det visade sig även att majoriteten av affärsresenärerna var 50 år och äldre medan 

fritidsresenärerna var mellan 18 och 29 år. Även om uppsatsens syfte inte behandlar genus 

perspektiv samt åldern hade det varit ett mer rättvist resultat om undersökningen var mer 

jämställd för både kön och ålder. Dock anses inte detta påverkade resultat då det var intressant 

att jämföra de båda segmenten och se vad de anser om storytelling. 

 

Relabilitet och validitet 

Uppsatsförfattarna till denna uppsats granskade noggrant den teoretiska bakgrunden för att 

finna de variabler som ansågs kunna undersökas till studiens syfte och frågeställningar, vilket 

Patel och Davidson (2011) anser är till en fördel vid utformning av undersökningsfrågor. 

Detta tillvägagångssätt skriver Bryman (2011) kallas för validitet då detta ska hjälpa 

uppsatsförfattarna att ställa rätt frågor till respondenterna för att lyckas besvara studiens syfte. 

Variablerna formulerades till intervjufrågor som ställdes till VD Gustafsson vars svar sedan 

formulerades till enkätfrågor till uppsatsens två gästsegment. Innan intervjun med VD 

Gustafsson utfördes gick uppsatsförfattarna igenom frågorna tillsammans med handledaren 

samt närstående för att se över tillförlitligheten i frågorna, vilket Bryman (2011) skriver är ett 

sätt att säkerhetsställa relabilitet. På liknande tillvägagångssätt behandlades enkätfrågorna 

innan dessa delades och skickades ut till de två gästsegmenten.  

 

Forskningsetiskt utfall och diskussion 

De etiska övervägandena i uppsatsen följdes upp genom de fyra etiska principerna. Vid 

enkätundersökningen fick de respondenter som inte ville närvara chansen att stå över som är 

viktigt ur en etnografisk synvinkel vilket även anses som frivillighet (Bryman, 2011). 

Svårigheten som uppstod för uppsatsförfattarna var att skydda integriteten av hotellet och VD 

i studiens resultat då hotellet har en sådan gedigen historia som även är svår att skriva i 

anonyma ord. Konfidentialiteten har däremot inte varit svår att fullfölja för uppsatsförfattarna 

då det insamlade materialet av intervjun har raderats efter att ha besvarat uppsatsens syfte. De 

utskrivna enkäterna har under studiens gång bevarats hemma hos en av uppsatsförfattarna 

utan möjlig åtkomst av andra. 

 

Slutsatser 

Hotell X arbetar med storytelling genom att förmedla sin historia genom bilder och andra 

föremål inom hotellets väggar, vilket leder till en ambition att involvera gästerna att bli 
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delaktiga i historien. Det framkom att både affärsresenärer och fritidsresenärer anser att 

storytelling är en intressant marknadsföringsmetod som hotell kan använda sig av, men att det 

inte är avgörande vid val av hotell. Den främsta fördelen med storytelling är att ett hotell 

enkelt kan differentiera sig på marknaden, men dessvärre är en historia svår att ändra om 

hotellet skulle komma till en punkt då de vill ändra sitt koncept. Det kan konstateras att 

materialet från intervjun kunde placeras in i storytellingens sju kärnpunkter vilket 

uppsatsförfattarna antar sker undermedvetet. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Hotellverksamheter med antingen en äldre eller yngre gedigen historia som vill arbeta med att 

stärka sin attraktionskraft bör lyfta fram historien både i sin marknadsföring och i den inre 

organisationen. Genom en väl strukturerad och bearbetad historia kan hotellet differentiera sig 

på marknaden, men historien kräver omsorg och en kontinuerlig bearbetning så den upplevs 

som trovärdig av gäster. Historien bör lyftas fram på ett sådant sätt som passar hotellets enhet 

och hotellets ledning bör skapa tydliga regler för hur historien ska framföras av personal som 

har den närmsta gästkontakten så inga misstolkningar av historien från hotellets sida förs 

vidare.  

 

Det finns lite forskat inom ämnet men det går att behandla det genom många synvinklar. Då 

denna uppsats har behandlat både hotellperspektivet och gästperspektivet för ett hotell finns 

det många aspekter som inte har berörts för storytelling generellt. Företagsekonomiska 

begrepp så som ökade intäkter, fler sålda rum samt marknadsföringskostnader är begrepp som 

är intressanta att behandla inom ämnet för att se om storytelling kan ha en avgörande skillnad. 

Vidare forskning av storytelling skulle även kunna vara att jämföra flera hotell som arbetar 

med strategin i olika stora städer för att studera skillnader och få ett givande och intressant 

resultat.  
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Berggren, Sjögatan 4A, 71260 Grythyttan och Ivana Dodik, Magasinsgatan 7, 71260 

Grythyttan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://storytellers.se/2005/05/25/nyhetsbrev-10-vad-ar-storytelling/
http://www.visitvarmland.se/sv/upptack-varmland


1 
 

                                               Bilaga 1 

Informationsblad om examensarbete 

”En berättande historia – Storytelling för ett hotell och 

gästers uppfattning” 

Författarna till examensarbetet är Johanna Berggren och Ivana Dodik som är studenter och 

läser sin sista termin på Hotell- och värdskapsprogrammet vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet.  

Bakgrunden till examensarbetet 

Examensarbetet skrivs inom ämnet Måltidskunskap och värdskap, syftet med examensarbetet 

är att undersöka hur gästerna uppfattar ett hotells varumärke med hjälp av storytelling. Vid 

genomförandet av examensarbetet kommer en kvalitativ intervju att genomföras med en 

hotellchef samt kvantitativa enkäter med det utvalda hotellets gäster samt fritidsresenärer. Ur 

ett etiskt perspektiv av undersökningen kommer den intervjuade samt deltagarna i 

enkätundersökningen behandlas anonymt samt konfidentiellt för att skydda respondenterna.  

Resultatet som visas utifrån undersökningen kommer ställas mot tidigare forskning och 

genom en diskussion komma fram till om gästerna uppfattar hotellets varumärke via 

storytelling. Den som önskar får gärna ta del av det färdiga examensarbetet! 

Kontaktuppgifter 

Författarna 

Johanna Berggren, Sjögatan 4A, 712 60 Grythyttan, johanna.berggren91@gmail.com, 0739-

24 40 44 

Ivana Dodik, Magasinsgatan 7, 712 60 Grythyttan, ivanadodik@hotmail.se,0737-01 36 97 

Handledare  

Tobias Nygren, tobias.nygren@oru.se  

Kursansvarig 

Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se  

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro Universitet 

 

Tack för att ni medverkar! 

Johanna Berggren & Ivana Dodik 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Vad tycker du att en bra historia ska innehålla? 

2. Hur ser din uppfattning ut om storytelling? 

3. Använder ni er av storytelling? - Om svar ja – nyckelord ur storyn. Om svar nej - 

varför? 

4. Var det ett medvetet val att börja använda sig av storytelling? 

5. Hur använder ni er av storytelling på hotellet liksom i er marknadsföring? 

6. Vad vill ni förmedla med er storytelling? 

7. Kommunicerar ni ut era kärnvärden genom storytelling? 

8. Hur arbetar ni med att stärka ert varumärke på marknaden? 

9. Anser ni att storytelling är en bra metod att stärka sitt varumärke och på vilket sätt? 

10. Vilka effekter har ni kunnat avläsa genom användandet av storytelling? 

11. Hur vill ni att er profil utåt ska uppfattas? 

12. Vilken image tror ni att gästerna har av ert hotell? 

13. Söker gästerna sig till hotellet på grund av er story? 
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Bilaga 3 

 

Enkät för affärsresenärer 

 

1: Ange kön 

Man 

Kvinna 

 

2: Ålder 

18-29 år 

30-49 år 

50 > år 

 

3: Hur långt har du rest för att besöka hotellet? 

Mindre än 10 mil 

Mellan 10 och 20 mil 

20 mil eller mer 

 

4: Vad är anledningen till att du besöker detta hotell? 

Besök hos familj och vänner 

Jobbrelaterat 

Nöje och kultur 

Natur 

 

5: Hur fick du information om detta hotell? 

Hotellets hemsida 

Genom familj och vänner 

Reklam 

Annat 

 

6: Anser du att ett hotell som använder sig av en historia är mer tilltalande än andra? 

Ja 

Nej
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7: Tycker du att det är intressant att hotell använder sig av stadens historia i sin 

marknadsföring? 

Ja 

Nej 

8: Kan hotellets historia vara anledningen till att du åkte hit? 

Ja 

Nej 

 

9: Vad är det som gör att du väljer detta hotell framför andra hotell i staden? 

Pris 

Läge 

Jobbrelaterat 

Vänners omdömen 

Annan orsak 
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Bilaga 4 

 

Enkät för fritidsresenärer 

 

1: Ange kön 

Man 

Kvinna 

 

2: Ålder 

18-29 år 

30-49 år 

50 > år 

 

3: Hur långt kan du tänka dig att resa för att bo på ett specifikt hotell?  

Mindre än 10 mil Mellan 10 och 20 mil 20 mil eller mer 

   
 

4: Vad är ofta orsaken till att du övernattar på en annan ort?  

Besök hos familj och vänner Jobbrelaterat Nöje och kultur Annan orsak 

    
 

5: Hur skaffar du information om hotell?  

Hotellets hemsida Genom familj och vänner Reklam Annat 

    
 

6: Anser du att ett hotell som använder sig av en historia är mer tilltalande än andra?  

Ja Nej 

  
 

7: Tycker du att det är intressant att hotell använder sig av stadens historia i sin 

marknadsföring?  

Ja Nej 

  
 

8: Kan hotellets historia vara en anledning till att du besöker hotellet?  

Ja Nej 
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Bilaga 5 
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