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Sammanfattning 

 

Introduktion 

En gästs val av hotell präglas av många faktorer som ska uppfylla dennes behov och kriterier. 

För hotell är det av intresse att ta reda på och tillgodose de faktorer som är värdehöjande för 

en gäst. Fokus ligger i att få gästen att planera en bokning och sedan se till att den faktiskt 

genomför bokningen. 

 

Syfte 

Studien undersöker hur hotells positionering påverkar fritidsresenärers bokningsbeslut. 

 

Metod och Material 

Följande undersökningsmetoder har använts; analys av sekundärdata, semistrukturerad 

intervju och kvalitativ intervju.  

 

Resultat 

För att locka en gäst att boka hotell krävs en informativ, lättnavigerad och uppdaterad 

hemsida följt av hög aktivitet på sociala medier. Ytterligare en förutsättning är tydliga 

varumärkesbyggande aktiviteter så att gäster vill förknippas med varumärket och känna igen 

sig med hotellets positionering.   

 

Slutsats 

Pris, läge och rekommendationer är de faktorer en fritidsresenär anser vara de viktigaste vid 

bokningen. En positionering och marknadsföring mot en specifik målgrupp ger störst effekt 

på ett bokningsbeslut.
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Vi vill tacka… 

 

Den receptionschef som vi hade kontakt med och som godkände genomförandet av intervjuer 

samt ordnade fika till alla respondenter.  

 

Den marknadschef som avsatte tid till att bli intervjuad.  

 

Till sist vill vi tacka vår handledare Mats Carlbäck för bra feedback och stöd under 

utformningen av arbetet. 
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1 Introduktion 

Från det att en gäst bestämmer sig för att resa till en destination blir hotell på den 

destinationen ett potentiellt val för gästen. Hotellmarknaden består av en mängd konkurrenter 

som måste slåss för att synas och ta del av marknaden. För att ett hotell ska vara en gästs 

självklara val på destinationen är det viktigt att de utmärker sig genom att återspegla gästens 

behov och kriterier. Gästens val präglas av ett antal faktorer som till slut blir avgörande för ett 

bokningsbeslut. En utmaning är att hitta de faktorer som gästen värdesätter och kunna 

tillgodose dem på ett tydligt sätt redan innan en bokning sker. Det är då viktigt att lägga fokus 

på balansen mellan gästens intresse att boka till att gästen faktiskt bokar. Hur påverkar ett 

hotell på ett effektivt sätt gästens slutgiltiga beslut? 

 

 

2 Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och 

Värdskap 

Filosofen Platon förklarar kunskap som något en person utför och som personen ska kunna 

förklara varför den utför det (Gustavsson, 2004). Med det menar Platon att användaren av 

kunskapen inte bara behöver kunna den rent praktiskt utan även ha insikt i varför den 

använder sig av kunskapen fortsätter författaren. Platon skiljer på verksamheter där man 

endast gör saker och verksamheter där man har insikt i vad man gör till exempel kokkonsten 

ansåg han inte var kunskap medan läkarkonsten var det (Gustavsson, 2004).  

 

Under 1980-talet upplevde den svenska hotell- och restaurangnäringen ett stort uppsving och 

då började utbildning inom branschen växa i både utbud och efterfrågan (Hedberg, 2004). 

Många unga som arbetade inom speciellt restaurangbranschen såg inte sitt jobb som en 

karriär. Det var bara ett ”mellanjobb” för att tjäna snabba pengar till att ha råd med att utbilda 

sig till ett ”riktigt” yrke förklarar Hedberg (2004).  

 

Enligt Gustavsson (2004) värderas verksamheter och utbildningar annorlunda idag än vad 

Platon ansåg att de gjorde. Författaren menar att matlagning och en måltid har fått en högre 
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status än vad den brukade ha på grund av de stora ekonomiska satsningar som har gjorts i 

branschen och det höga antalet människor som söker utbildningar inom ämnet. 

Ämnet måltidskunskap blev accepterat som ett forskarämne år 2002 (Gustafsson, 2004). 

Anledningen till att det heter måltidskunskap och inte måltidsvetenskap är för att ämnet inte 

enbart är vetenskapligt (Gustafsson, 2004). Ordet kunskap kan även innefatta det 

hantverksmässiga och estetiska arbetet som finns i en måltid. Det är både viktigt att veta och 

kunna inom den här forskningen menar författaren. Det har genomförts forskning på ämnet 

sedan dess och år 2008 ändrades namnet till Måltidskunskap och värdskap som även det har 

blivit en viktig beståndsdel i forskningen. 

 

Service av hög kvalitet handlar om den kunskap som personal har och använder sig av 

förklarar Hanefors och Mossberg (2007). Författarna menar att hög kvalitet på servicen och 

gästbemötandet är lönsamt i längden för alla organisationer. En hög servicekvalitet kan 

resultera i en hög gästnöjdhet. För att en gäst ska känna sig nöjd så är det viktigt att allting 

fungerar som det ska och flyter på smidigt (Mossberg & Sundström, 2010). Det är då 

betydelsefullt att personalen har kunskap i att läsa av gäster och tillgodose deras krav menar 

även författarna. Kvalitet är mer än att leverera en bra produkt, även kunskap om 

gästbemötande och värdskap är viktigt för all servicepersonal (Mossberg & Sundström, 

2010). 

 

För att skapa en god upplevelse är det en bra grund att utgå från fem komponenter: mötet, 

rummet, stämningen, produkten och styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Tillsammans bildar de fem komponenterna ”Five aspects meal model 

(FAMM)”. Författarna menar även att det finns flera olika möten då en gäst första gången 

kommer i kontakt med ett hotell, där alla tillfällen är avgörande och av samma vikt för att 

fånga gästens intresse. Mötet sker endera i hotellobbyn i ett möte med en receptionist, i det 

virtuella mötet genom hotellets hemsida, reklamannonser eller per telefon. Produkten som 

gästen efterfrågar är en hotellupplevelse som ska uppfylla och gärna överträffa gästens 

förväntningar på vistelsen. För att lyckas genomföra en god upplevelse finns det vissa krav på 

styrsystemet: att det håller sig till regler och lagar, att det finns en bra struktur på 

organisationen och en genomarbetad plan över ett hotells olika funktioner så att de är i 

samspel (Gustafsson et al., 2006). 
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Stjernström (2004) beskriver att FAMM:s fem komponenter går hand i hand och är en 

förutsättning samt ett potentiellt verktyg för att en verksamhet skall nå framgång. Enligt 

Gustafsson et al. (2006) är de tyngsta faktorerna att främst fokusera på; rummet, produkten 

och mötet. Författarna betonar att det är viktigt att skapa en tilltalande atmosfär för det 

påverkar gästens helhetsintryck.  

 

FAMM-modellen används ursprungligen för analys av restaurangupplevelser men den går 

även att använda för att analysera en hotellvistelse. Den här uppsatsens fokus kommer att 

ligga på hotellvistelsen. 

 

3 Teoretisk bakgrund 

I bakgrunden behandlas olika forskares teorier såsom segmentering, positionering, ett 

virtuellet servicelandskap och gästens avgöranade val. 

 

3.1 Segmentering och livsstilsannonsering 

Tranter, Stuart-Hill och Parker (2009) beskriver att det är betydande för alla verksamheter att 

dela in marknaden i olika mindre delar som kallas segment. Detta tar även Mossberg (2012) 

upp och betonar vikten av att dela in gäster efter beteende och vad som är värdehöjande för 

dem. Tranter et al. (2009) menar att med segmentering kan organisationer dela in sin marknad 

i specifika grupper (segment) som därefter kan delas in i undersegment. Inom hotellbranschen 

är det första steget att dela in segmenten i affärsresenärer och fritidsresenärer menar 

författarna vidare. Alla hotell delar in sin marknad på olika sätt beroende på vad de har att 

erbjuda och vilken målgrupp de vill attrahera (Tranter et al., 2009).  

 

Med hjälp av olika analyser kan hotell lättare identifiera målgrupper, positionera sig på 

marknaden och kommunicera sitt budskap till de rätta segmenten (Mossberg, 2012). När en 

målgrupp är utvald krävs det därefter att verksamheter väger in hur segmentets tillväxt och 

lönsamhet kommer att utvecklas över tid menar författaren vidare. Med hjälp av 

livsstilsannonsering och omvärldsanalys kan marknadsförare analysera trender och 

strömningar i samhället. Det är vanligt att marknadsförare försöker kommunicera en livsstil, 

en så kallad livsstilsannonsering istället för att fokusera på en specifik produkt menar 
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Mossberg (2012). Syftet med livsstilsannonsering är att gästen skall lockas av den livsstilen 

och vilja förknippas med varumärket och stärka sin egen identitet poängterar Wanger (2006). 

Vidare förklarar både Mossberg (2012) och Wanger (2006) att en gästs livssituation står i 

fokus; vad de gör, vilka värderingar och intressen de har.  

 

Generellt sett finns det tre analyser som måste genomföras för att få fram en stabil 

segmenteringsstrategi konstaterar Mossberg (2012). De tre analyserna består av en 

kartläggning över den potentiella gästens köpbeteende, hur gästernas attityder kan vara och 

hur de demografiska egenskaperna ser ut. Analysen sammanställs därefter och 

marknadsföraren utvärderar målgruppen för att förstå deras livssituation, hur de använder sin 

tid och vad de spenderar sina pengar på, fortsätter Mossberg (2012). Det finns ytterligare en 

analys att använda sig av som kallas psykografisk segmentering som inbegriper en analys av 

målgruppens olika livsstilar och värderingar (Wanger, 2006).  

 

Wanger (2006) menar dock att det finns en risk som hotell ska vara medvetna om: även om 

ett erbjudande eller produkt inger en positiv bild så är det ingen garanti på att målgruppen 

köper den. Wanger (2006) menar vidare att det är viktigt att förstå och analysera alla 

beteenden som krävs för att målgruppen ska känna sig motiverad till att köpa. Mossberg 

(2012) betonar att en livsstilsannonsering tillhandahåller mönster som ger en djupare och 

bredare förståelse för hur gäster agerar på marknaden.  

 

3.2 Positionering 

När en målgrupp har valts ut och analyserats påbörjas arbetet med att klargöra hur hotellets 

erbjudanden ska utformas för att på ett optimalt sätt attrahera gäster (Mossberg, 2012). Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) beskrivs ordet positionering som de åtgärder en organisation 

vidtar för att få människor att uppfatta en produkt eller ett varumärke på ett visst sätt. 

 

Mossberg (2012) beskriver att positionering handlar om en anpassning av marknadsföring 

utifrån några viktiga faktorer såsom hur och vad gästen tänker och tycker om ett hotells 

erbjudanden. En annan vinkling av den teori Mossberg beskriver om positionering är enligt 

Tranter et al. (2009) att det är viktigt att främst fokusera på gästers köpmönster och köpvilja. 

Dessa egenskaper kan skilja sig i stort mellan alla segment och en tydlig skillnad är det 
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mellan affärsresenärer, som vet vad de vill ha, jämfört med fritidsresenärer, som har mer tid 

och kan överväga sina olika alternativ. Tranter et al. (2009) menar att ett hotell måste 

underhålla sina analyser och hålla koll på förändringar av trender på marknaden för att hela 

tiden förstå sina segments olika beteenden. Mossberg (2012) poängterar med detta att 

kunskap om marknaden och sin målgrupp är avgörande då ett hotell ska särskilja sin produkt 

från sina konkurrenters. Författaren menar även att gäster vill ha en tydlig bild av hur de olika 

erbjudanden och produkterna skiljer sig från konkurrenternas. 

 

För att lyckas med sin positionering behöver hotell skapa en bild av sina erbjudanden och 

produkter till gäster med syfte att framträda så tydligt som möjligt. Positionering innebär till 

stor del att kunna tydliggöra och framhäva sitt varumärke, som är två viktiga strategiska 

arbetsprocesser att ta hänsyn till (Mossberg, 2012). Författaren förklarar vidare att detta kan 

göras med bland annat marknadsföring. 

 

Marknadsföring handlar till stor del om att synas och det är något som alla verksamheter 

måste arbeta med (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2011). Författarna betonar även att det är en 

stor trängsel om utrymme på marknaden där alla vill synas och höras och i hotellbranschen är 

det inget undantag. Hultén et al. (2011) förklarar att det är genom synupplevelsen som en gäst 

först och främst blir uppmärksam och intresserad av ett varumärke. Det finns flera studier 

som poängterar ut synsinnets effekt på gästers beteende när det kommer till val av produkt, 

inköpskvantitet och konsumtion. Hultén et al. (2011) påstår att människans val och beslut 

avgörs till största delen av synintryck, så mycket som fyra av fem beslut görs med hjälp av 

synsinnet. Författarna menar vidare att det för ett hotell är viktigt att marknadsföra sig med 

hjälp av olika visualiserade sinnesuttryck.   

 

3.3 Virtuellt servicelandskap 

Servicelandskap benämns som den plats där gästen kan få service av olika slag, vanligt är en 

butik, ett kontor eller ett varuhus (Hultén et al., 2011). I dagsläget har detta servicelandskap 

blivit allt vanligare som ett virtuellt servicelandskap i den digitala världen menar även 

författarna. Det virtuella servicelandskapet har vuxit då det ger gästen möjlighet att tillgodose 

sina behov på egna villkor avseende tid och rum (Hultén et al., 2011). I dagsläget är 

konsumenter beredda att lägga mindre tid på att handla och med hjälp av internet kan gästen 
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själv konsumera utan att det kräver någon fysisk närvaro eller anpassade tider fortsätter 

Hultén (2011). I det virtuella servicelandskapet har därför så kallade Online travel agencys 

(OTA) blivit allt mer vanliga (Lee, Guillet, & Law, 2012). Tidigare fanns endast resebyråer 

som gäster kunde besöka på plats och idag finns dessa resebyråer även i det virtuella 

servicelandskapet i form av OTA:s som till exempel Booking.com och Expedia.com förklarar 

författarna vidare. Mossberg (2012) beskriver att distributionskanaler bland annat är OTA:s 

online där gäster kan genomföra bokningar direkt. Författaren förklarar vidare att 

distributionskanaler också är reklam på tv, radio eller tidningar, där hotell kan distribuera 

information, det bidrar till att få information att hamna hos rätt gäster och förenklar för gäster 

att jämföra hotell och boka rum.  

 

Hultén et al. (2011) beskriver användning av det virtuella servicelandskapet som en utökad 

eller förstärkt verklighet för att locka gästen. Gästen kan med sina egna ord söka på exakt vad 

denna undrar över eller letar efter på en sökmotor och detta är något som många hemsidor bör 

dra nytta av (Hultén, 2011). Oavsett vilken databas som används är det viktigt att tillgodose 

konsumenten med intressant material och vara träffsäker med många anpassade sökord 

(Christensen, 2006). Många hotell har idag en egen hemsida men finns även med på olika 

distributionskanaler och OTA: er för att bredda sin synlighet på internet (Christensen, 2006). 

Gästen kan lätt få tag i den information den behöver och det är därför viktigt för hotell att 

skapa applikationer och lägga in sökord som kan göra att deras hemsida dyker upp först på 

sökmotorn vid gästers sökning (Hultén et al., 2011). Gäster kombinerar sina sökord med det 

”svar” de letar efter och det är här som hotell måste se till att vara tydliga på sina hemsidor 

med vad deras varumärke står för med syftet att fånga in den typ av gäst de vänder sig till. 

Zeithaml, Bitner och Gremler (2006) beskriver att den egna hemsidan kan användas som ett 

verktyg för hotell att kunna kommunicera sitt budskap till gäster med. Med den egna 

hemsidan kan hotell förmedla en känsla, ett uttryck och ge information direkt till gästen 

menar författarna vidare.  

 

Några frågor som är viktiga att ha i bejakande är bland annat om gäster använder sig av 

bokningssidor, sociala medier eller bara bokar det första bästa hotell som dyker upp när de 

söker på sin destination (Simpson, 2009). För att kommunicera med omvärlden kan hotell 

använda sig av sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram (Mossberg och 

Sundström, 2011). Gäster kan kommentera och betygsätta på olika hemsidor det som ett 
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hotell erbjuder. Detta blir i sin tur information som andra gäster kan ta del av, gäster som inte 

nödvändigtvis behöver kommentera själva utan bara tar in vad andra recenserar, kommenterar 

och därefter skapar sig en egen uppfattning menar författarna vidare. Zeithalm et al. (2006) 

betonar att det lätt kan uppstå en klyfta mellan den reklam som kan synas på andra sidor 

såsom OTA: er och den egna hemsidan på grund av att det kan vara många som är med och 

arbetar fram materialet.   

 

3.4 Gästens avgörande val 

Mossberg och Sundström (2011) förklarar att människor gör mängder av val dagligen och 

börjar därför dela in valen i olika kategorier; rutinmässiga val som kan handla om vilken mat 

man ska köpa till middag och mer värdebaserade val där ett intresse och vilja finns att lägga 

ner mer tid i det val man ska göra. Det är av betydelse att koncentrera sig på hur gäster väljer, 

hur de beslutar sig och vilka steg som leder dem till att välja en viss upplevelse (Zeithalm et 

al., 2006). Författarna hävdar vidare att gäster följer ett logiskt mönster vid val av upplevelse 

såsom behov, framtagning av information, utvärdering av alternativ och anskaffning. När det 

finns många alternativ kan faktorer såsom pris, läge, komfort med mera ha en avgörande 

effekt för en resenär menar Decrop och Kozak (2014). Författarna beskriver vidare att 

alternativ såsom destination, typ av anläggning, transport med mera kan vara övergripande val 

innan fördjupningen till ett specifikt hotell skall göras.  

 

Valavgörandet har mycket med behov att göra vare sig det är ett hungerbehov eller ett behov 

av boendeform på en resedestination (Mossberg & Sundström, 2011). De val som gäster gör 

hjälper till att fylla behoven och blir därför en viktig del av gästers upplevelse fortsätter 

författarna. Gäster väljer därför undermedvetet det val som den tror kommer fylla dennes 

behov bäst (Mossberg och Sundström, 2011). De val som gäster gör kan även handla om en 

identitet som gästen vill ha eller utstråla menar Decrop och Kozak (2014). Författarna betonar 

även att de flesta beslutsfattare utvärderar sina alternativ noggrant för att utvinna det bästa 

resultatet efter sin egen förmåga som de sedan kan stå för och vara nöjda med.  

 

För att hotell ska kunna marknadsföra sig på bästa sätt bör de veta hur resenärers beteende ser 

ut när de letar och slutligen väljer hotell (Simpson, 2009). Författaren beskriver vidare en 

studie om hur människor som letar hotell har kommit fram till att en tiondel av de undersökta 



13 

 

bokar det första bästa hotell de hittar. För ett hotell är denna grupp lätt att fånga in, genom att 

se till att vara på toppen av sökresultaten menar författaren, men poängterar även ut att det är 

lättare sagt än gjort. 

 

Fritidsresenärer, i detta exempel beskrivs en barnfamilj, som ska resa har gått igenom ett 

flertal beslut och val innan de ens börjar leta hotell. De har format en bild av vilka behov de 

vill uppfylla på sin resa, vilken typ av ställe de vill åka till, vart i världen, solsemester eller 

kulturresa, pool eller nära till centrum etc. (Mossberg & Sundström 2011). För en gäst kan 

den typen av information vara omfattande och avgörande speciellt om en investering har ett 

högt värde betonar Zeithalm et al. (2006). Författarna beskriver vidare att information om ett 

hotell skall vara lättillgänglig och uppfattas tydligt. Genom olika källor såsom kontakter eller 

webbsidor kan gäster samla pålitlig information för att reducera risker och känna sig mer 

trygg i valet av hotell. Simpson (2009) visar i sin studie att de flesta fritidsresenärer gör en 

faktainsamling av något slag innan de bestämmer sig. Resenärer får rekommendationer, läser 

omdömen och väljer ut några möjliga hotell för att sedan besluta sig om ett. Denna typ av 

resenär är den som är svår att fånga in och ta reda på vad det är som gör att den tar sitt 

slutgiltiga beslut menar Simpson (2009).  

 

När barnfamiljen tillslut är redo för att leta hotell och behovslistan är klar är det viktigt för 

hotell att marknadsföra sig tydligt och attraktivt. Hotell måste på kort tid visa upp vad de 

erbjuder och vad de står för innan gästen tappar intresset och går vidare till nästa i listan 

(Mossberg & Sundström, 2011). Då det finns ett överflöd av information i den digitala 

världen idag har hotell väldigt kort tid på sig att övertyga gäster om att välja just dem. 

Zeithaml et al. (2006) menar att ett föga känt alternativ har svårare att slå igenom det överflöd 

av information som kan finnas, ett personligt inflytande kan påverka valet betydligt lättare då 

en service redan är utvärderad av en källa som upplevs pålitlig. Författarna betonar vidare att 

managers i serviceindustrin väl känner till det stora inflytandet ett gott rykte har. Detta goda 

alternativt dåliga rykte som sprids kan även kallas ”word-of-mouth communication”. Med 

detta menas att information sprids från en person till en annan, det kan till exempel vara en 

gäst som sprider sin uppfattning av ett hotell till andra gäster genom recensioner och 

rekommendationer. 
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Hotell som dyker upp högt upp på listan vid ett sökresultat eller på internetresesidor får mer 

uppmärksamhet och sökträffar än de som dyker upp längre ner på samma lista (Pan, Zhang & 

Law, 2012). Trots detta faktum så förklarar författarna att det finns andra faktorer som skapar 

undantag för denna regel. För gäster är internet en plats att hitta hundratals hotellalternativ på 

som ger stor valmöjlighet men som även kan bli något negativt då det kan medföra för många 

beslut menar Pan et al. (2012). Författarna likställer detta med en undersökning som gjordes 

där olika grupper av konsumenter i en matbutik fick prova sex respektive 25 olika smaker av 

sylt. Undersökningen visade på att de som fick prova färre smaker hade större köpantal 

medan de som provade 25 smaker inte kunde bestämma sig för smak och valde i stället att 

inte köpa någon sylt alls. Enligt Besöksliv (2012) måste en hemsida vara tydlig och 

lättnavigerad för gäster. Det bör inte finnas för många valmöjligheter i form av 

rumskategorier, tillägg etc. för då blir det ytterligare val för gästen att behöva besluta över. I 

det stadiet där barnfamiljen letar hotell så har de redan tagit ett flertal beslut och orkar inte 

sätta sig in i för många valmöjligheter än en gång (Mossberg & Sundström, 2011).  

 

 

4 Syfte 

Studien undersöker hur hotells positionering påverkar fritidsresenärers bokningsbeslut. 

 

4.1 Frågeställningar 

– Vilka faktorer är av betydelse för fritidsresenärer i valet av hotell? 

– Hur kan hotell med hjälp av positionering och dessa faktorer påverka en gästs beslut? 

 

 

5 Metod och material 

För att genomföra denna studie användes tre metoder för att sammanställa ett resultat. Dessa 

tre metoder var; analys av sekundärdata, semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ 

intervju. Bryman (2013) beskriver att insamling av material genom tre olika typer av 

undersökningar ger en större tillförlitlighet till resultatet, denna metod kallas för triangulering. 
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Nedan följer en beskrivning av de olika metoderna, etiska överväganden och hur metoderna 

genomfördes. Alla tre metoder genomfördes på ett utvalt hotell med 160 rum. Metoderna 

presenteras en efter en i samma följd genom hela metod- och materialdelen. Till en början 

staplas förklaringar till valet av metoder därefter staplas, på samma sätt, en förklaring till 

genomförandet och därefter kopplas metodvalen till studien.  

 

5.1 Vetenskaplig insamling 

Materialinsamlingen till bakgrunden baseras till största del av litteratur i ämnet värdskap i 

form av böcker samt relevant information från vetenskapliga artiklar. Sökord som användes 

vid informationsinsamlingen var bland annat: Consumer, choice, family, vacation och 

hospitality. Artiklarna togs från databasen Leisure Tourism. För att hitta artiklar som var 

relevanta för denna studie gjordes sökningar med hjälp av olika sökord i kombination (se 

bilaga 1). Först lästes titeln på artikeln och om den verkade intressant så lästes även artikelns 

sammanfattning. Om sammanfattningen hade information som var relevant för den här 

studien lästes även hela artikeln och användes i den teoretiska bakgrunden. 

 

5.2 Urval 

I de olika metoderna som har använts i denna undersökning har en viss typ av respondenter 

valts ut. Respondenter relaterade till forskningsämnet har intervjuats och varit deltagande i 

undersökningen. En analys gjordes även på hotellets hemsida enbart för att få en bild över hur 

en gäst kan uppfatta hotellets positionering på hemsidan.  

 

I de semistrukturerade intervjuerna var det mestadels fritidsresenärer som var intressanta att 

undersöka eller åtminstone de som hade valt och bokat hotellet själva. Anledningen till att 

affärsresenärerna i det här fallet inte var lika intressanta handlade om att många 

affärsresenärer inte har möjlighet att välja hotell själva då deras företag redan kan ha ett avtal 

med ett hotell som de måste bo på. Det kan också vara så att affärsresenärer väljer samma 

hotell då de har haft en bra vistelse där tidigare eller är med i något lojalitetsprogram, därmed 

hamnar dessa gäster utanför undersökningssyftet.  

 

Kriterier som krävdes för att få delta i den semistrukturerade intervjun var att respondenten 

skulle vara nyincheckad och främst besökare på hotellet för första gången, detta för att 
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respondenten inte skulle präglas av tidigare erfarenheter till varför de valde just det hotellet. 

Anledningen till att de skulle intervjuas innan sin vistelse på hotellet var för att deras svar inte 

skulle påverkas av hur de upplevt sin vistelse. Undersökningen ville endast få fram 

information om varför gästen hade valt detta hotell i stället för andra liknande hotell i 

närheten och inte vad de tyckte om själva hotellet efter sin vistelse. 

 

I den kvalitativa intervjun har marknadsansvarige på det valda hotellet deltagit då det är den 

personen som vet mest om hur hotellet marknadsför och positionerar sig. Då intervjun gick ut 

på att få fram information om hur hotellet vill uppfattas utåt mot gästen valdes denna person 

till att delta i den kvalitativa intervjun.  

 

5.3 Metodval 

Nedan presenteras en utförlig förklaring till de val av metoder som användes i denna 

undersökning. Metoderna presenteras i samma ordning som de genomfördes. För att få ett 

starkt resultat genomfördes olika metoder som sedan samanställdes, bearbetades och 

jämfördes. 

 

5.3.1 Analys av sekundärdata 

En analys av sekundärdata är en metod där redan insamlad information analyseras (Bryman, 

2013). Det är data som forskaren inte har samlat in själv utan endast gjort en egen analys av 

förklarar Bryman (2013). Denna metod är bra att använda när det inte finns tid eller pengar 

till en stor undersökning eller om man inte vill besvära människor med långa intervjuer 

förklarar författaren vidare. Analys av sekundärdata beskrivs som ett verktyg för att ta reda på 

information som har ett annat syfte än den aktuella undersökningen (Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund, 2006). Det går att dela in sekundärdata på olika sätt och i denna uppsats 

används den sekundärdata som fanns utanför det hotell som har undersökts, vilket kallas 

extern sekundärdata menar författarna vidare. Fokus låg på de publicerade källorna på 

internet. Bryman (2013) menar att det även är en bra metod för att få fram en ny slutsats eller 

ett nytt resultat av redan analyserad information. I den här uppsatsen har en analys av 

sekundärdata gjorts just på grund av den anledningen, för att jämföra om det resultat som 

redan finns fortfarande stämmer överens med vad det nya resultatet ger.  
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Det finns dock vissa nackdelar med denna typ av datainsamling och det kan vara att 

informationen som analyserats inte kan förklaras så djupgående då det är en annan person 

som har skapat materialet från början (Bryman, 2013). Både Bryman (2013) och Christensen 

et al. (2006) menar att om informationen inte alltid är aktuell eller uppdaterad så kan resultatet 

misstolkas. 

 

5.3.2 Semistrukturerad intervju 

En kvalitativ och en kvantitativ undersökning skiljer sig från varandra då den kvalitativa 

resulterar i ett mer djupgående och personligt svarsresultat medan den kvantitativa ger ett 

generellt mer statistiskt resultat från en större grupp respondenter (Bryman, 2013). Det är inte 

ovanligt att dessa två metoder korsar vägar ibland och de två undersökningssätten blandas 

menar författaren vidare. Christensen et al. (2006) förklarar att en utformning av en enkät kan 

användas i en strukturerad intervju då frågorna kan bearbetas kvantitativt. En fördel vid denna 

typ av materialinsamling är att utforma filterfrågor förklarar författarna vidare. De menar 

även att frågorna styrs efter respondentens svar och påverkar nästkommande frågor.  

 

Respondenterna i en semistrukturerad intervju svarar på frågor i likhet med en strukturerad 

intervju. Bryman (2013) beskriver den semistrukturerade intervjun som en form av slutna 

frågor likt en enkät där undantagen är att det finns vissa öppna frågor och möjlighet för 

respondenterna att ifrågasätta och be om en tydligare förklaring av frågorna vid besvarandet 

av dem. Det finns även möjlighet för respondenterna att svara fritt på frågorna om inte något 

av de givna alternativen stämmer överens med gästens svar förklarar Bryman (2013). 

 

Enligt Bryman (2013) finns det alltid en risk med en intervjuform där intervjuaren är 

närvarande då respondenter är benägna att ge en positiv bild av sig själva och därmed vara 

oärliga i sina svar (respondenter riktar sina svar mot det som verkar önskvärt).  

 

Till skillnad från en analys av sekundärdata ger en semistrukturerad intervju primärdata som 

är direkt anpassat till undersökningens ämne och det ger aktuell och uppdaterad information 

(Christensen et al., 2006).  
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5.3.3 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjumetoden lämpar sig i denna undersökning då den går ut på att ge mer 

fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2013). Validiteten stärks då intervjuaren har möjlighet 

att ställa nya frågor som uppföljning och helt variera frågornas ordningsföljd utifrån de svar 

som intervjupersonen gett menar Bryman (2013). Undersökningens validitet baseras på att de 

svar som framkommer, där frågorna vill belysa de bakomliggande faktorerna och strukturerna 

för att sammanställa ett trovärdigt resultat (Christensen et al., 2006). Inspelning är ett bra 

redskap att tillhandahålla i en intervjusituation då intervjuaren förutsätts att vara uppmärksam 

och följa upp i det respondenten svarar och slippa koncentrera sig på att febrilt föra 

anteckningar tillägger Bryman (2013).  

 

 

5.4 Genomförande  

Ovan har de tre metoder som har använts i uppsatsen presenterats och i detta avsnitt 

presenteras genomförandet av dem. För att garantera att undersökningen i sin helhet skulle ge 

ett bra resultat och att frågorna tolkades på rätt sätt så genomfördes en pilotstudie på alla 

frågorna. 

 

5.4.1 Analys av sekundärdata 

I den här studien gjordes en analys av sekundärdata med hjälp av information från det utvalda 

hotellets hemsida. Anledningen till att en sådan analys gjordes var för att få en bild av hur en 

gäst kan uppleva hotellets positionering. Det är vanligt att en gästs första kontakt med ett 

hotell är via hotellets hemsida och därför var det betydande för studien att undersöka hur 

gäster uppfattar just det första mötet.  

 

Analysen utfördes med hjälp av ett strukturerat frågeschema (se bilaga 2) där olika faktorer 

analyserades. Dessa faktorer låg till grund och var genomgående i alla tre 

undersökningsmetoderna. Resultatet av analysen sammanställdes för att sedan jämföras med 

de andra metodernas resultat och med bakgrunden. 
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5.4.2 Semistrukturerad intervju 

Elva stycken frågor utformades i form av en semistrukturerad intervju där några frågor erbjöd 

svarsalternativ och några frågor var filterfrågor. 30 respondenter fick svara på frågorna utifrån 

egna preferenser. Svaren fylldes tillsammans med respondenterna i på frågeformulär (se 

bilaga 3). Vissa av frågorna kunde besvaras med hjälp av svarsalternativ men även med 

möjlighet till egna kommentarer. Intervjuarna fanns på plats för att förklara oklarheter och 

svara på frågor som kunde komma upp vid undersökningens gång.   

 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes i det utvalda hotellets lobby under in-checkstid på 

en fredag. Anledningen till detta var för att fånga in gäster som inte hade hunnit forma en bild 

av hotellet än och som reste som fritidsresenärer. Alla gäster som kom till lobbyn blev frågade 

om att delta och intervjun var helt anonym. Alla tillfrågade fick även ett informationsblad att 

läsa för att få förståelse till studiens syfte och vad deras medverkan innebar för studien (se 

bilaga 4). 

 

5.4.3 Kvalitativ intervju 

Med utgångspunkt i de frågor som utformades till analysen av sekundärdata och de 

semistrukturerade intervjuerna skapades tydliga frågor anpassade till en kvalitativ intervju 

med marknadsföringsansvarig på det utvalda hotellet. Ett frågeschema skapades för att 

intervjun inte skulle förlora problemfokus. Intervjun följde frågeschemat med elva frågor (se 

bilaga 5) och vid behov ställde intervjuaren följdfrågor för att få ett mer utvecklat och 

detaljerat svar. Intervjun spelades in och för att utforma ett resultat transkriberades, 

analyserades och sammanställdes svaren. Respondenten var anonym för att det inte skulle gå 

att avslöja vilket hotell respondenten svarade för. 

 

 

6 Etiska överväganden  

Vid alla typer av undersökningar som inkluderar människor på ett eller annat sätt är det 

viktigt att tänka ur ett etiskt perspektiv vid datainsamling, bearbetning och analys (Bryman, 

2013). Med det menar författaren även att det är viktigt att tänka på respondentens frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. Detta gäller alla som är inblandade i forskningen 
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och dess undersökningar. Bryman (2013) poängterar ut några punkter som är viktiga att 

beakta och respektera vid forskning. I avsnittet nedan presenteras de etiska aspekter som 

studien tog hänsyn till.  

 Informationskravet – Forskarna har som skyldighet att informera respondenterna om 

varför undersökningen görs, dess syfte, att det är frivilligt att delta och att det går att dra 

sig ur när man vill. Respondenterna ska även informeras om vilka moment som ingår i 

undersökningen. Respondenterna tillfrågades om de ville delta i undersökningen, de 

svarade anonymt på frågorna och i samband med intervjuerna tillhandahöll 

respondenterna ett informationsblad där studiens syfte presenterades.  

 

 Samtyckskravet – Deltagaren/deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

och om någon är minderåring så behövs en förälder eller vårdnadshavarens godkännande. 

Respondenterna fick tidigt information om att de själva fick bestämma över sin 

medverkan samt information om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. 

  

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter om deltagarna måste behandlats med största, möjliga 

konfidentialitet och förvaras på sådana ställen där inga andra än forskarna kan komma åt 

det. Kravet är att det inte ska gå att spåra vilken respondent som sagt vad i presentationen 

av resultatet. Därav presenteras ingen information som kan indikera på vilket hotell eller 

organisation undersökningen gjordes på, vilka respondenterna eller vem 

marknadsföringsansvarige var.  

 

 Nyttjandekravet – Uppgifter som samlas in vid undersökningen får endast användas till 

forskningsändamålet. Respondenternas svar kommer endast ligga till grund för ett resultat 

i denna studie.  

Det är viktigt att hantera den information som ges av respondenter med respekt eftersom utan 

dem skulle inte undersökningen kunna genomföras och forskningen skulle inte utvecklas. 
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7 Resultat 

I följande avsnitt presenteras det resultat som har arbetats fram utifrån de tre olika 

undersökningsmetoderna. Resultatet är indelat i tre delar för att få en tydlig överblick över 

vad varje metod har bidragit med.  

 

7.1 Analys av sekundärdata 

Analysen av hemsidan visar att det utvalda hotellets hemsida hamnar som första val i 

sökresultatet på Google.se. Under hemsidan kommer ett antal distributionskanaler, först och 

främst OTA:s såsom Booking.com, Hotels.com och Expedia.se. På Google hamnar hotellet på 

första plats men på de olika bokningskanalerna hamnar hotellet betydligt lägre, på 13:e plats.     

 

Informationen om hotellet på de olika bokningskanalerna är mycket kortfattad och de låter i 

stället gästrecensioner och gästbetyg tala för hotellets kvalitet och popularitet. Analysen visar 

dock att hotellinformationen och bilder på bokningskanalerna inte är uppdaterade då de inte 

stämmer överens med det som står på hotellets hemsida. 

 

Hemsidan beskriver hotellet lite kortfattat på förstasidan för att sedan erbjuda mer ingående 

information under olika flikar. Analysen visar att viss information inte stämmer överens med 

verkligheten. Det är inget som gästen nödvändigtvis märker men det framkommer i analysen 

då det på plats ser annorlunda ut än vad hemsidan ibland beskriver. Förutom hemsidan syns 

hotellet aktivt på sociala media såsom Facebook, Twitter och Instagram. På dessa forum finns 

det en mängd professionella och även privata bilder från hotellet. Hemsidan däremot 

innehåller inte särskilt många bilder som faktiskt visar hur hotellet ser ut. De bilder som finns 

är i flertalet fall inspirationsbilder som passar rubrikerna på flikarna. Med hjälp av hotellets 

inspirationsbilder går det att få en förståelse över vilken image hotellet vill spegla. I analysen 

framkom den imagen som konst, musik, design, liv och rörelse kombinerat med en lugn 

relaxmiljö.  

 

Från analysen går det även att utläsa att hotellet riktar sig till stor del till följande segment: 

par, barnfamiljer och kvinnor. Alla paketerbjudanden är utformade efter dessa segment och de 

paketerbjudanden som inte är det har kvinnor på bilderna. Ingen av erbjudandena har enbart 
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män på bilderna vilket gör att det segmentet inte känns så aktuellt för hotellet. Designen på 

hemsidan är till stor del anpassad för de utvalda segmenten, mycket tydlig men kan även 

uppfattas som lite tråkig och livlös.  

 

Hemsidan saknar en tydlig boka nu-knapp. Den enda möjligheten till bokning finns endast på 

förstasidan som inte följer med vid fortsatt utforskning av sidan. Under de nio flikarna som 

finns går det att klicka sig vidare till ett 50-tal underflikar med detaljerad information och 

fakta.  

 

Det tar ca sju knapptryckningar för att slutföra en bokning. Bland dessa knapptryckningar 

ingår det att välja datum, välja rumskategori (det finns fem stycken), olika tillval såsom 

medlemskap, fylla i personinformation och slutföra bokningen. Priset för ett hotellrum på 

hotellets hemsida och bokningskanalerna skiljer sig med 100 kr, det blir billigare att boka 

direkt på hemsidan. Under en vecka kan rumspriserna variera upp till 1100 kr från en dag till 

en annan. Paketerbjudandena är generellt sätt billigare men de finns bara att boka på 

förutvalda datum.  

 

7.2 Semistrukturerade intervjuer 

Resultatet från de semistrukturerade intervjuerna är baserat på svaren från 30 stycken 

fritidsresenärer i åldrarna 11-77 år där medelåldern ligger på 41 år. Anledningen till att en så 

ung respondent fick vara med var för att dennes förälder tyckte att det var elvaåringen som 

skulle svara då det var elvaåringen som faktiskt hade valt hotellet. Alla respondenter är från 

olika delar av Sverige förutom tre av de som kommer från andra länder. De som har deltagit i 

undersökningen bor på hotell minst tre gånger per år och majoriteten av dem har bokat sin 

vistelse via internet på olika former av bokningskanaler. 30 procent av respondenterna fick 

reda på att hotellet fanns via internet medan resterande 70 procent fick reda på det från 

rekommendationer och tidigare erfarenheter. 

 

Tre av de 30 respondenterna valde mellan två till fyra andra hotell innan de slutligen valde 

detta. Den största anledningen till att de till slut valde detta hotell var på grund av det centrala 

läget.  De som inte valde mellan andra hotell var de som hade fått rekommendationer eller 

hade tidigare erfarenheter. Endast en tiondel av respondenterna beskrev att de påverkades av 
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bilder och andras recensioner när de valde hotellet och majoriteten av dessa var även de 

respondenter som valde mellan flera olika hotell innan de bestämde sig. De som påverkades 

av bilder och andras recensioner beskrev att anledningen till detta var för att det såg trevligt ut 

och restaurangen hade fått bra omdömen. 

 

På frågan om respondenten hade besökt någon av hotellets sociala mediekanaler såsom 

Facebook, Twitter och Instagram svarade endast två personer av 30 att de hade besökt hotellet 

på sociala media. Resterande svarade nej på den frågan. 

 

Slutligen fick respondenterna skriva vilka faktorer som var avgörande för dem när de till slut 

valde hotellet. Vissa respondenter nämnde flera faktorer och några valde bara en och i figur 1 

presenteras respondenternas val. De främsta faktorerna var läge, pris, rekommendationer och 

inkluderad frukost.  

 

Figur 1: Stapeldiagram över vilka faktorer som var avgörande för gästens slutgiltiga beslut 

för att boka ett hotell (Enkätsvar, 2014) 

 

7.3 Kvalitativ intervju med marknadsansvarig 

”Det är viktigt att göra reklam och marknadsföra sig på rätt sätt.” Marknadsföraren beskriver 

att de jobbar mycket på sociala media med en balans mellan att profilera sig, ha en 

varumärkesbyggande närvaro och att vara säljdrivande. Marknadsföraren menar att syftet med 

att synas på sociala media är till största del att öka intäkterna, men marknadsföraren ändrar sig 
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i efterhand och menar att det inte är det absolut främsta och betydande i slutändan. De vill 

framförallt att det ska locka nya och gamla gäster till hotellet.  

 

Marknadsföraren följer en tydlig utvecklingsplan utifrån de resurser de blir tilldelade och det 

är spännande att hitta nya effektiva vägar utifrån de givna resurserna. Marknadsföraren vill i 

första hand mest arbeta aktivt i de största sociala medierna såsom Facebook och Instagram, 

där får de också möjlighet att lägga mest resurser. Det finns många andra kanaler som de är 

aktiva i och marknadsföraren påpekar att det är viktigt att synas på så många som möjligt med 

en del bakgrundsfakta om hotellet. Men hotellet har inte tillräckligt med resurser för att vara 

aktiva på alla kanaler utan fokuserar främst på Facebook och Instagram. Marknadsföraren 

beskriver att de följer trafiken från kanalerna månadsvis och analyserar försäljningar genom 

att titta på hur många besökare som slutligen genomför en bokning på hemsidan, det går att 

spåra gästen och se genom vilka länkar den hittade fram till hotellets hemsida berättar 

marknadsföraren. ”Ju mer uppdateringar vi gör på sociala media desto fler besökare får vi på 

hemsidan”. Marknadsföraren fortsätter med att de hade önskat att mer resurser lades på att få 

besökare att boka genom hemsidan. Det är också betydande att inte bli för säljande i 

kanalerna utan vi vill mer förmedla en livsstil och skapa en relation med gästen betonar 

marknadsföraren. 

 

För att få gäster att boka genom hemsidan arbetar de mycket med kanalvridning, 

sökordsoptimering och årligen uppsatta huvudstrategier. Marknadsföraren beskriver att det 

arbetet innebär att de vill styra bokningar till den egna hemsidan. Genom sökordsoptimering 

kommer de högt upp i Googles sökmotor. För att synas används sökordsoptimering, 

sponsrade länkar, annonsering, följer besökare genom länkar och annonsera direkt mot en 

specifik målgrupp. 

 

Det finns olika OTA: er som marknadsför hotellet och används som funktioner där gäster kan 

göra sina bokningar. Dessa OTA: er ska hotell själva tillgodose med information och bilder. 

Marknadsföraren beskriver att det är viktigt att hålla distributionskanalerna uppdaterade för 

att inte vilseleda gästerna, men betonar att det arbetet inte alltid är tillräckligt. De fokuserar 

mer på sin egen hemsida och de är medvetna om att informationen på distributionskanalerna 

inte alltid är uppdaterad. Den egna hemsidan uppdaterar de kontinuerligt där en strategi är att i 



25 

 

första hand sälja rum och sedan ge information. Då hotellet tillhör en större kedja är de styrda 

med vilken information som måste och får vara med berättar marknadsföraren. 

 

Marknadsföraren anser att de på ett bra och tydligt sätt riktar sig till sitt segment. Deras 

målgrupp är främst affärsresenärer och fritidsresenärer. Eftersom hotellet i undersökningen 

tillhör en stor kedja så riktar de sig till den målgrupp som kedjan vill nå. Typiskt för kedjan 

beskrivs en person som är: ”En kvinna i farten som söker en maxad upplevelse”. 

Marknadsföraren beskriver vidare att de gärna vill nå affärsresenärerna när de reser privat 

samt andra fritidsresenärer. På frågan om de vill nå en annan målgrupp svarar 

marknadsföraren att de är styrda inom kedjan att hålla sig till sin befintliga positionering och 

segmentering för att inte konkurrera internt med andra hotell i kedjan. ”Det språk som jag får 

använda i mina texter är anpassade för vår målgrupp”. 

 

De främsta faktorer som marknadsföraren tror är avgörande för en gäst i sitt slutgiltiga val av 

hotell är följande: pris, läge och presentation av hotellet. 

 

8 Diskussion 

Diskussionen är indelad i två delar: en resultatdiskussion och en metod- och 

materialdiskussion. I resultatdiskussionen bearbetas den teoretiska bakgrunden med resultatet. 

Metod-och materialavsnittet diskuterar och kritiserar studiens metod och tillvägagångssätt, 

där presenteras också alternativa arbetssätt.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion med utgångspunkt att argumentera för studiens syfte. Detta 

kommer sedan att mynna ut i en slutsats av studien. De tre olika metodernas resultat benämns 

enligt följande; analys av hemsidan, respondenter samt respondenten för 

marknadsavdelningen (R1). 
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8.1.1 Att hitta sina gäster 

Segmentering av marknaden beskriver Mossberg (2012) som en viktig beståndsdel för att 

kunna marknadsföra sig till en utvald målgrupp och segmentering innebär att dela in gäster 

efter beteende och vad som är värdehöjande för dem. Det första steget i segmenteringen är att 

dela upp affärsresenärer och fritidsresenärer. Tranter et al. (2009) beskriver att därefter går det 

att bilda undersegment för att tydligare rikta erbjudanden och substitut mot den utvalda 

målgruppen. Analysen av hemsidan visar att hotellet har erbjudanden mot olika undersegment 

ur kategorin fritidsresenärer, där en stor del av de erbjudanden som finns riktar sig mot 

kvinnor. Ur gruppen affärsresenärer finns det inga erbjudanden. Anledningen är att 

affärsresenärer sällan köper paketerbjudanden utan de är enbart riktade till fritidsresenärer. R1 

säger att de har en mix av affärsresenärer och att de gärna vill nå dem som privatresenärer 

samt andra fritidsresenärer. Wanger (2006) betonar även att det finns en risk med denna typ 

av paketutformning; erbjudanden eller produkter som ger en positiv bild garanterar inte att 

målgruppen köper den. Trots det att ett hotell ska vara medvetna om sina undersegment 

behöver de inte visas lika tydligt mot hotellets gäster i form av erbjudanden, då det av misstag 

kan stäng ute vissa segment. Det framkommer i analysen av hemsidan att det inte finns några 

erbjudanden riktade enbart till män. R1 beskriver att de har en livsstil som de vill förmedla 

där de använder sig av en redan förutbestämd profil. Mossberg (2012) menar att positionering 

handlar om en anpassning av marknadsföringen. Detta är något hotell bör ha i åtanke då de 

ofta har en genomarbetad segmenteringskarta men kan glömma att ha en lika tydlig 

positionering mot gästerna.  

 

8.1.2 Att fånga in sina gäster 

Gästen behöver inte vara beroende av tid eller rum, utan kan på sina egna villkor ta reda på 

information och boka ett hotell utan en fysisk närvaro (Hultén et al., 2001). Majoriteten av 

respondenterna bokade sin hotellvistelse genom internet även fast internet inte var den 

primära källan till att de hittade hotellet. Detta visar på att det virtuella servicelandskapet har 

tagit en allt större del av gästens sökande och bokning av hotell. R1 är medveten om att 

hotellets målgrupp är aktiva i den digitala världen och jobbar därför mycket med att synas, 

träffas och skapa en relation i det virtuella landskapet. Genom en hög aktivitet på sociala 

media kan hotellet arbeta med varumärkesbyggande närvaro och vara säljdrivande där en stor 

tyngd ligger i att öka intäkterna men samtidigt locka besökare till hotellet menar R1. Det som 

analysen av hemsidan visar är att det inte går att boka hotellet genom någon social media 
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kanal. För att snabbt fånga upp gästers uppmärksamhet och få dem att boka hotell är det 

viktigt att vägleda dem tidigt till en tydlig bokningsplats. Hultén et al. (2011) menar att 

dagens gäster är mindre benägna att lägga mycket tid på att söka information och om ett hotell 

har en otydlig bokningsplattform med många steg så tröttnar gäster och går vidare till nästa 

hotell. Tranter et al. (2009) tillägger att det är stor skillnad mellan affärsresenärer och 

fritidsresenärer när det kommer till beslut, då affärsresenärerna vet vad de är ute efter medan 

fritidsresenärerna har mer tid att överväga sina olika alternativ. Trots detta så visar resultatet 

från respondenterna att när fritidsresenärer söker hotell jämför de inte fler än 2 till 4 olika 

alternativ innan de tar sitt beslut. Det är ett resultat som stärker den teori som Hultén et al. 

(2009) beskriver. Likt undersökningen om syltsmakerna som Pan et al. (2012) redogör för så 

vill inte gäster lägga ner tid på att ta ett beslut när det finns för många alternativ.  

 

R1 talar om att en uppdaterad och aktiv hemsida är betydande för att locka och behålla gäster. 

De jobbar mycket med sökordsoptimering, annonsering direkt mot målgrupp och sponsrade 

länkar. Hotellet vill få in flest bokningar till den egna hemsidan för att optimera intäkterna 

och mycket resurser läggs på hemsidan. Dock är hemsidan styrd av kedjans struktur och 

medför vissa begränsningar. Det medför att på sociala medier såsom Facebook och Instagram 

upplevs hotellet mer personligt och aktivt än på den egna hemsidan, visar analysen av 

hemsidan. De sociala mediekanalerna blir en levande mötesplats där hotellets image och 

varumärke syns tydligare och inspirerar gäster i vardagen. Zeithalm et al. (2006) belyser att 

det kan uppstå problem att skapa en korrekt och likvärdig reklam på alla kanaler då många 

människor arbetar med materialet på olika hemsidor, sociala mediekanaler, 

distributionskanaler och OTA: er. Enligt respondenterna var det enbart två av 30 deltagare 

som någon gång besökt någon av hotellets sociala mediekanaler. Resultatet är förvånande 

eftersom R1 anser att mest resurser läggs på dessa två kanaler för att locka gästers intresse. 

Det är viktigt att vara tydlig redan på hemsidan och där förmedla vad varumärket står för 

(Hultén et al., 2011). I enlighet med de teorier om livsstilsannonsering som Mossberg (2012) 

och Wanger (2006) beskriver är en marknadsföringsstrategi att genom varumärket 

kommunicera en livsstil som gästen vill förknippas med och kan stärka sin egen identitet med.  

 

Enligt analysen av hemsidan går det tydligt att utläsa att hotellets hemsida syns högt upp i 

resultatet vid en hotellsökning. Under hemsidan listas ett antal andra bokningskanaler som på 

sina hemsidor inte listar hotellet högt. R1 betonar att hotellets arbete med dessa 



28 

 

bokningskanaler inte är lika prioriterad som den egna hemsidan vilket gör att informationen 

inte alltid är uppdaterad. På bokningskanalerna kan gäster läsa recensioner från andra gästers 

erfarenheter och dela upplevelser. I den studie som Simpson (2009) presenterar gör de flesta 

resenärer en faktainsamling av något slag innan de bestämmer sig. De får rekommendationer, 

läser omdömen och väljer ut några potentiella hotell. Hotell bör ha detta i åtanke och tänka på 

konsekvensen över att listas lågt i sökningarna då det blir svårare för gäster att hitta dessa 

omdömen. Gästrecensioner blir allt mer vanligt och enligt respondenternas svar är 70 % av 

respondenterna influerade av rekommendationer. 

 

8.1.3 Gästernas egna beslut 

För att slutligen nå ett beslut genomgår gästen mängder av val så som rutinmässiga och 

värdebaserande val (Mossberg & Sundström 2011). Aspekter att koncentrera sig på kan vara 

hur gäster väljer, hur de beslutar och vilka steg som leder dem till att välja en upplevelse 

(Zeithaml et al., 2006). Valavgörandet påverkas av vilket behov gästen har och de val som 

gästen gör hjälper till att fylla behoven och blir därför en viktig del av gästens upplevelse 

betonar även Mossberg och Sundström (2011). De beslut en gäst tar kan därför vara baserade 

på de faktorer som undermedvetet kommer att fylla dessa behov menar Mossberg och 

Sundström (2011). De faktorer som var avgörande för respondenternas bokningsbeslut består 

främst av dessa faktorer; läge, pris, rekommendationer och inkluderad frukost. R1 poängterar 

liknande faktorer enligt följande ordning; pris, läge, presentation av hotellet. Decrop och 

Kozak (2014) understryker att faktorer som pris, läge och komfort kan ha en avgörande effekt 

på resenärerna vid valet av hotell. När hotell har fastställt dessa faktorer och kan tillgodose 

gästers primära behov är möjligheten till att nå gäster enorm och här är det viktigt att lägga 

stora resurser och arbete med att påverka deras beslut.  

 

Enligt Mossberg (2012) är positionering ett sätt för hotell att attrahera gäster till köp som i det 

här fallet är en bokning. Nationalencyklopedin (2014) säger dock att det handlar om att nå ut 

till gästen med en image och erbjudanden. Genom analys av hemsidan framkom det att 

mycket av hotells image och erbjudanden syns på sociala media och övriga internetsidor. R1 

förklarar att sociala media först och främst används för att locka gästers intresse för ett hotell, 

som sen kan leda till ett bokningsbeslut. Sociala media är en plats att synas på vilket är en 

viktig faktor i en gästs beslut menar Hultén (2012). Fyra av fem beslut tas med hjälp av 
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synsinnet förklarar Hultén (2012) vidare. Hotellet syns via positionering och beslut tas till stor 

del av synsinnet och därför går dessa två hand i hand.  

 

R1 poängterar att det borde läggas mer resurser på att få gäster att boka via hotellets hemsida 

men nämner inget om att använda sig av sociala media för att uppnå detta.  De flesta 

respondenterna bokade sin vistelse via bokningskanaler och inte via hemsidan. Det blir ett 

glapp mellan de sociala mediekanalerna, bokningskanalerna och hemsidan. I analysen av 

hemsidan syns det tydligt att det generellt sett är billigare att boka på hotellets egen hemsida 

än på någon av de andra kanalerna. Den största faktorn som både respondenterna och R1 

ansåg var anledning till det slutliga bokningsbeslutet var priset. Priset är mycket avgörande 

vid det slutliga beslutet och det är då viktigt att priset syns tydligt. I analysen av hemsidan 

framkommer det att hemsidan inte har någon tydlig boka nu-knapp och det tar många 

knapptryck innan gästen ser priset. Priset är viktigt för gästen och synsinnet är viktigt för 

gästens beslut. I det här fallet blir det svårt för gästen att se priset vilket kan leda till att inget 

beslut tas och gästen går vidare till ett hotell med tydligare information. I studien 

framkommer att de tre viktigaste faktorerna var pris, läge och rekommendationer. Priset och 

läget är två faktorer som kan vara svåra för hotellet att påverka då det finns vissa ramar att 

förhålla sig till vid prissättning och hotellet har det läge det har som inte går att flytta. Både 

respondenterna och R1 beskriver pris och läge som viktigast vid bokningsbeslut.  

 

Positionering handlar om att synas och forma erbjudanden till sina segment därför bör dessa 

faktorer användas i positioneringen (Mossberg, 2012). Hotellet marknadsför sig inte som det 

billigaste hotellet eller det mest centrala läget utan fokuserar mer på en image som de vill 

förmedla till gästen. Image är också viktigt för gästen att se men för att ta ett beslut 

framkommer det i studien att gästen måste tillgodose sina behov först för att tillslut boka. 

 

8.2 Metod- och materialdiskussion 

I studien har tre olika metoder används för att ta fram ett resultat. De olika metoderna har 

fungerat och bidragit till studien på olika sätt och i detta avsnitt diskuteras vad som har 

fungerat bra respektive mindre bra. Även en diskussion om källorna i den teoretiska 

bakgrunden diskuteras. 
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8.2.1 Källkritik 

Materialet i den teoretiska bakgrunden behandlar ämnen som det finns mycket forskning inom 

och har därför refererats till många olika källor. Mossberg är en källa som refereras mycket 

till och anledningen till det är för att hon skriver om relevant information för undersökningen 

angående marknadsföring ur ett hotellperspektiv. Hon ger konkreta exempel från just hotell 

vilket gör det lättare för läsaren att sätta sig in i ämnet och förstå hur olika teorier appliceras 

på just hotell. En svårighet som dök upp var i stycket om ämnesrelevans då måltidskunskap är 

ett relativt ungt ämne och har mest forskning inom måltid och inte så mycket inom 

hotellvärlden. Värdskapsbiten har det inte forskats lika mycket på och gör det svårare att 

relatera till. FAMM-modellen går att applicera på hotell men det finns inga konkreta exempel.  

 

8.2.2 Genomförande, analys och resultat 

Undersökningsmetoderna i studien har fungerat på olika sätt och med olika förutsättningar. 

Den kvalitativa intervjun och analysen av sekundärdata var de två enklare metoderna då de 

genomfördes under en längre tid som gav ett mer djupgående resultat till skillnad från de 

semistrukturerade intervjuerna. Analysen krävde inga utomstående personers hjälp utan kunde 

genomföras helt på egen hand av uppsatsens författare. Trots att den följde ett frågeschema så 

fanns det utrymme att lägga till frågor som dök upp under undersökningens genomförande. 

Analys av sekundärdata var den metod som genomfördes först just för att den skulle kunna 

öppna upp till nya frågor som sedan kunde läggas till i de andra metoderna. Den enda 

nackdelen med denna metod är som både Bryman (2013) och Christensen et al. (2006) 

beskriver att informationen som analyseras är någon annans och att det inte finns tillgång till 

originalmaterialet. Dock sågs aldrig detta som ett problem då denna metod var till för att få en 

lite klarare bild över vad en gäst kan komma att se då de besöker ett hotells hemsida och 

andra källor på internet som var relaterade till hotellet, vilket metoden lyckades med. 

Analysen var till för att skapa en helhetsbild över ett hotells virtuella bemötande. 

 

Hotellgäster tillfrågades om de ville avvara tid för att delta i de semistrukturerade 

intervjuerna, vilket fler än majoriteten av de tillfrågade ville. Detta var positivt då en 

nyincheckad gäst på ett hotell kanske inte alltid är intresserad av att börja sin vistelse med att 

svara på frågor. Det var en utmaning att skapa frågor som kunde besvaras snabbt och 

samtidigt ge djupgående svar. Enkätfrågorna fick inte vara för långa eller för många i risk av 

att tappa intresse från gästen eller avskräcka dem från att svara på enkäten. Det fanns därför 
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en gräns på hur djupgående frågorna fick vara och gav därför ett lite mer ytligt resultat än vad 

som från början var planerat. Resultatet blev trots detta positivt för studien och kunde bidra 

till en diskussion och slutsats. Trots svårigheter så var denna metod viktig för studiens syfte 

och för att få fram gästens uppfattning och jämföra den med analysen av hotellet. 

 

Till sist gjordes den kvalitativa intervjun med starka frågor som formats efter de tidigare två 

undersökningarna. Här fanns det tid att ställa följdfrågor och be om utvecklade, djupgående 

svar. Dock förutsätts en anställd vara lojal till sin arbetsplats och vill gärna besvara frågorna 

till fördel för arbetsplatsen och även försvara arbetsplatsen vid motfrågor. Den här metoden 

gav ett resultat från en person med stor förståelse för uppsatsämnet och kunde relatera sina 

svar till ämnet och syftet.  

 

Alla tre metoder var nödvändiga att genomföra i denna uppsats då alla besvarade lika frågor 

ur olika synvinklar. Resultatet från metoderna var inte helt det som hade försväntats vilket 

gjorde att syftet tappade fokus under skrivandets gång. Efter bearbetning av materialet var det 

lättare att se och förtydliga uppsatsens syfte. Alternativa tillvägagångssätt skulle kunna vara 

att lägga mer tid på de semistrukturerade intervjuerna för att precisera frågorna och få in svar 

från fler respondenter vilket ger forskningen mer tyngd och kredibilitet. 

 

 

9 Forskningsetiskt utfall 

Med hjälp av internet insamlades material till analys av sekundärdata. Bryman (2013) anser 

att det inte är en uppenbar metod för att samla information. Författaren menar även att 

internets plats inte är definierbar vilket inte stämmer överens med ett klassiskt etnografiskt 

insamlande av material. Studiens material av sekundärdata samlades från en offentlig och 

lättillgänglig plats vilket Bryman (2013) menar inte erfordrar tillstånd eller samtycke.  

 

Hanteringen av det analyserade materialet behandlades med största varsamhet, det drogs inte 

för långtgående slutsatser utan de dragna slutsatserna vilar på en stadig analys av resultatet. 

Christensen (2006) betonar att det finns en risk att underlaget kan överanalyseras och sträckas 

mer än tillåtet vilket kan ge missvisande slutsatser. Metoderna som användes i 
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undersökningarna gav det resultat som eftersöktes. Då det empiriska materialet var begränsat 

analyserades de svar som insamlats noggrant för att validiteten skulle stärkas. 

 

Under de semistrukturerade intervjuarna beskrevs det noggrant för alla respondenter vad 

syftet med undersökningen var för att undvika att dem skulle anpassa sina svar till vad de 

trodde var syftet med undersökningen. Bryman (2013) förklarar vidare att respondenterna 

skall informeras om att deras deltagande är frivilligt och förstå vilka moment som ingår i 

undersökningen. I de semistrukturerade intervjuerna fanns ett informationsblad tillgängligt 

och intervjuarna informerade respondenterna om hur lång tid undersökningen skulle ta och att 

deltagandet var frivilligt. Frågorna besvarades anonymt för att upprätthålla en konfidentialitet. 

Christensen (2006) beskriver att det är etiskt korrekt att ge vilseledande inledande information 

om det inte finns andra alternativ, i studiens undersökning var det inte nödvändigt att 

vilseleda respondenterna då deras svar används i allmän karaktär och till vidare 

forskningsändamål.  

  

Inför den kvalitativa intervjun tillfrågades marknadsföraren om tillåtelse att spela in samtalet 

och det fick godkänt. Respondentens anonymitet kan vara svår att skydda efter en inspelning 

därför menar Christensen (2006) att det är viktigt att informera respondenten om hur 

materialet kommer att användas och förvaras. Marknadsföraren var införstådd med att 

inspelningssyftet var att underlätta för intervjuarna vid transkriberingen av intervjusvaren och 

underlätta sammanfattningen av de anteckningar som fördes under intervjun. 

 

10 Slutsats 

I dagens virtuella samhälle är det alltmer vanligt att gäster möter ett hotell via internet. En 

uppdaterad hemsida med aktuell information kan sprida hotellets image, kommunicera ett 

budskap till gästen och tillgodose gästens köpbehov. Sociala media är till för att skapa en 

kontakt med gästen och alltid hålla gästen uppdaterad med det senaste. Med rätt typ av 

positionering, som riktar sig till en utvald målgrupp, kan sociala media användas för att 

påverka gästens bokningsbeslut. Då synsinnet har en betydande inverkan på ett beslut är det 

av stor vikt att tydligt visa vilka priser hotell erbjuder och vilket geografiskt läge hotellet har 

då fritidsresenärer anser att dessa faktorer är av högsta betydelse för ett bokningsbeslut. I 

studien framkom det att både fritidsresenärerna och hotellet själv ansåg att dessa faktorer är 
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avgörande. Trots detta förmedlar inte hotellets hemsida att de är billigare än andra 

bokningskanaler då resultatet visar på att några gäster ändå bokar genom andra kanaler. Det är 

därför betydande för hotell att tydligt positionera sig och möta rätt segment. Gäster har med 

hjälp av det virtuella servicelandskapet stora valmöjligheter och kan lätt samla information 

om hotell och kan därmed snabbt tappa intresset om de inte enkelt hittar vad de söker. Därför 

bör hotell fokusera på att förmedla information som överensstämmer med gästers behov. 

Tidigare, då antalet valmöjligheter var begränsat, var det gäster som fick söka upp hotell men 

idag är det allt viktigare för hotell att söka upp gäster och synas ur mängden. 

 

 

11 Praktisk användning och vidare forskning 

Den här uppsatsen kan bidra med information anpassad framförallt till hotell men även andra 

organisationer som vill bli bättre på att aktivt hitta och tillgodose de faktorer som en gäst 

värderar i sitt beslutstagande. Förutom att locka sina gäster måste det kartläggas vad gäster 

tillslut påverkas av för att ta ett beslut. Många hotell anser sig nog ha en klar bild över hur de 

vill synas och till vilka segment det riktar sig mot, men de kanske inte har reflekterat över vad 

som i grund och botten är av störst vikt för gästen. Som uppsatsen visar är det svårt att 

påverka det slutliga bokningsbeslutet utifrån de faktorer som framkom. Exempel på vidare 

forskning kan vara att undersöka ännu mer hur man kan utnyttja dessa faktorer och faktiskt 

påverka gästens bokningsbeslut. Vilka verktyg kan ett hotell använda för att lokalisera och 

uppfylla gästens krav och förväntningar  
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Bilaga 2 

Analys av sekundärdata 

 

 

1. Beskriv med tre ord första intrycket av 
hemsidan: 
 

 

2. Hur många knapptryck används innan 
man kan göra den slutliga bokningen? 

 

3. Hur många rumskategorier har gästen att 
välja mellan? 
 

 

4. Hur många tillval kan gästen göra i sin 
bokning? 
 

 

5. Vilken målgrupp/er riktar sig hotellets 
eventuella erbjudanden till? 
 

 

6. Är designen på hemsidan tilltalande för 
den målgrupp de vill rikta sig mot? 
 

 

7. Erbjuder hotellet prisrabatt/prisstaket till 
vissa segment? 
 

 

8. Vilka priser redovisas på hemsidan under 
en vecka?  

 

1. Vilken plats ligger hotellets hemsida på i 
googles sökresultat? 
 

 
 

2. Vilken plats har hotellet på OTA:erna? 
 

 

3. Överensstämmer informationen på 
OTA:erna med hotellets information? 

 

4. Om det är prisskillnad mellan OTA:erna 
och hemsidan, hur skiljer det sig? 
 

 

5. Vilka är de fem första 
distributionskanalerna som hotellet finns 
på? 
 

 

6. Syns hotellet på sociala media, så som 
Facebook? 
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9. Hur stora är prisskillnaderna?  

10. Vilken ”livsstil” försöker hotellet 
framföra till gästen? 
 

 

11. Finns det mycket bilder för gästen att 
titta på och skapa sig en bild över hotellet 
och dess varumärke? 
 

 

12. På en skala 1-5, hur lätt är det att hitta 
kontaktuppgifter till hotellet för att få hjälp 
med frågor om bokning? 
 

 

13. Finns det en tydlig beskrivning av 
hotellet? 
 

 

14. Hur många olika flikar kan man trycka på 
för att läsa om olika saker hotellet vill 
förmedla? 
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Bilaga 3 

Frågor till semistrukturerade intervjuer  

Ringa in ett eller flera alternativ på de frågor som erbjuder svarsalternativ. 

 

1. Ålder: _______ 

 

2. Vilken stad är du bosatt i? ____________________ 

 

3. Vilken av dessa målgrupper anser du dig tillhöra under denna hotellvistelse? 

Affärsresenär Fritidsresenär  

 

4. Hur många gånger per år bor du på hotell? 

1-2 ggr 3-4 ggr 5-6 ggr 7 ggr eller mer 

 

5. Hur fick du reda på att detta hotell fanns? 

Bokningssite Resebyrå        Rekommendationer       Tidigare erfarenhet     

Reklam Övrigt Internet  

 

Annat______________________________________________________________ 

 

6. Hur bokade du din hotellvistelse? 

 

Hotellets hemsida Booking.com Hotels.com              Expedia.se 

Resebyrå (kontor) Kundtjänst  Någon annan gjorde bokningen 

På plats i hotellet   

 

Annat______________________________________________________________ 

 

7. Valde du mellan några andra hotell innan du bokade detta? 

Ja Nej 

(Om Nej, går till fråga 8) 

 

7.1 Ungefär hur många hotell valde du mellan?  
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1-2 2-4 4-5 5 eller flera  VG. Vänd  

7.2 Hur utmärkte sig detta hotell mot de andra alternativen? 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

8. Hur viktigt är det för dig att boka ett hotell som tillhör en väletablerad kedja? 

Inte viktigt          Varken eller Ganska viktigt Mycket viktigt 

 

9. Påverkades du av bilder, andras recensioner eller rekommendationer när du 

valde detta hotell?  

Ja Nej 

(Om Nej, går till fråga 10) 

 

9.1 Beskriv kortfattat på vilket sätt du påverkades: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

10. Har du någon gång besökt en av hotellets sociala mediekanaler?  

Ex. Facebook, Instagram, Twitter? 

Ja Nej 

 

11. Vilka av följande faktorer var främst avgörande när du slutligen bestämde 

dig för det här hotellet? 

 

Bilder Rekommendationer Faciliteter Hotellets design 

Varumärke  Pris Läge Reklam Rummen Frukost 

Tidigare erfarenheter 

Annat______________________________ 

 
Tack för ditt deltagande i denna undersökning. Din tid och ditt engagemang 

har varit till stor hjälp för oss! 
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Bilaga 4 

Informationsblad om uppsatsprojektet 

 

Vi heter Ellinor Siegfried och Gabriella Tjernbäck. Vi studerar vår sjätte termin vid Hotell 

och Restauranghögskolan (RHS) i Grythyttan på programmet Hotell och Värdskap, vid 

Örebro Universitet. Vi skriver vår C-uppsats i ämnet Måltidskunskap och värdskap. De 

intervjuer vi härmed vill genomföra vill belysa frågor där faktorer som är avgörande i valet av 

hotell kommer vara av stor karaktär.  

 

Intervjuerna vill ligga till grund för resultatet i studien och svaren är högst 

anonyma.  

 

Syftet med studien: 

Denna studie vill undersöka vilka faktorer som är avgörande när en gäst gör sitt val av hotell. 

Med utgångspunkt i Revenue management, Marknadsföring och Värdskap vill vi utforma en 

vetenskaplig grund för hur hotell i framtiden bör arbeta för att attrahera gäster att välja just 

deras hotell och anläggning. Studiens resultat och vetenskapliga grund är oberoende och kan 

appliceras på valfri organisation där gästen eller konsumenten har flera möjliga val att välja. 

(Är beroende av val och påverkas på olika sätt under processen, vilket slutligen resulterar i ett 

beslut). 

 

Handledare: 

Mats Carlbäck 

Tel/epost: 0708-42 72 96  /  mats.carlback@fivepointfive.se 

Kursansvarig: 

Åsa Öström, universitetslektor och professor på RHS. 

Tel/epost: 019 30 20 11 / asa.ostrom@oru.se 

 

 

Tack för ditt deltagande i denna undersökning, din tid och ditt engagemang är 

till stor hjälp för oss! 

mailto:asa.ostrom@oru.se
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Bilaga 5  

Frågor till kvalitativ intervju 

 

1. Hur arbetar ni med att marknadsföra er på sociala media? 

 

2. Hur arbetar ni med att gäster ska boka på hemsidan? 

 

3. Hur mycket tid lägger ni för att uppdatera hemsidan? (Information kan ibland vara 

bristfällig).  

 

4. Vad gör ni för att nå er målgrupp? 

 

5. Vilken målgrupp riktar ni er främst mot? (Med tanke på bilderna som bara visar kvinnor). 

 

6. Vilken är hotellets största målgrupp? 

 

7. Vilken målgrupp vill ni se mer av? Och hur arbetar ni för att nå dem? 

 

8. Hur ofta kollar ni av OTA:erna? Vad kan ni påverka där? Och hur påverkar ni? Bilder och 

information som ej är uppdaterad. 

 

9. Vad tror du att gästen kollar mest på vid marknadsföringen av hotellet? Uppdaterade bilder 

och information. 

 

10. Hur stor påverkan har sociala media så som Facebook, Instagram, Twitter på 

marknadsföringen av hotellet? Påverkar det själva bokningen? 

 

11. Vilka faktorer tror du är främst avgörande när gästen gör sitt slutgiltiga val av hotell?  

 
 
 
 
 
 


