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Bakgrund Turismen till Sverige har ökat de senaste åren och i takt med detta även hotellrummen.    

I Stockholm är det främst stora kedjor som expanderat och tagit över större 

marknadsandelar. Det finns en risk för överetablering och detta sätter stor press på de 

mindre hotellen att hitta sätt för att överleva på marknaden. Då marknadsföring är 

kostsamt blir det istället viktigare att fokusera på de befintliga gästerna och bygga 

långsiktiga relationer med dem. 

 

Problem Vilka faktorer är viktiga för att mindre hotell ska kunna skapa ett mervärde som leder till 

lojala kunder? 

 

Syfte Syftet är att ur ett kundperspektiv analysera och utvärdera sambandet mellan 

marknadsföringsstrategi och kunders val av hotell. 

 

Metod Intervjuer genomförs med en representant från varje hotell och enkäter delas ut till 25 

stycken gäster på varje hotell. 

 

Teori Involveringsteorin, Total kvalitetsmodell samt Marknadsmixens 4P. 

 

Resultat Den större hotellkedjan arbetar utifrån ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv och 

använder sig av enkelriktad kommunikation med gästerna. Även den interna 

marknadsföringen pekar på enkelriktad kommunikation. Denna strategi stämmer överrens 

med gästernas involveringsgrad. Studien visar att det medelstora hotellet utgår från ett 



 

 

relationsmarknadsföringsperspektiv och har en dubbelriktad kommunikation vid den 

interaktiva och den interna marknadsföringen. Strategierna stämmer dock inte överrens 

med kundernas involveringsgrad då undersökningen pekar på att den är låg. Det mindre 

hotellet har en blandning mellan hög- och låginvolverade kunder och arbetar utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv.   

 

Slutsats De viktiga faktorer som krävs för att skapa mervärde för kunderna som leder till lojalitet är 

interaktion, processyn och ständig utveckling. Genom interaktion och samarbete med 

gästerna kan hotellet bygga långsiktiga relationer. I studien finns också en koppling mellan 

organisationernas sätt att arbeta och deras storlek.    
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Title Survive or develop – a study on choosing strategies in the hotel sector. 
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Background In recent years tourism to Sweden has increased, and in line with this the number of hotel 

rooms. In Stockholm it’s mainly large chains that have expanded and taken over a larger 

market share. There is a risk for overcapacity and this puts great pressure on the small 

hotels to find a way to survive in the market. Since marketing is costly, it would be rather 

important to focus on the existing guests and build long term relationships with them.   

 

Problem What factors are important for smaller hotels so that they can create a higher value for the 

guest that leads to loyalty? 

 

Objective  The aim of this paper is to analyze and evaluate the relationship between marketing 

strategy and customers’ choice of hotel from a customers’ perspective. 

 

Method Interviews are conducted with a representative from each hotel and inquiries are 

distributed to 25 guests at each of the hotels. 

 

Theory Involvement theory, Total Quality model and the 4 P:s of Marketing. 

 

Result The large hotel chain is working from a transaction marketing perspective and has a one-

way communication with the guests. Also the internal marketing shows indications on 

one-way communication. This choice of strategy is in line with the customers’ low level of 

involvement. 



 

 

The study shows that the midsized hotels’ strategy is based on relationship marketing 

perspective and has a two-way communication both in their internal and interactive 

marketing. The strategies are not in line with the customers’ level of involvement, as the 

survey indicated that it is low. The level of involvement among the smaller hotel’s guests 

is a mix between high and low and they are working from a relationship marketing 

strategy. 

  

Conclusion The key factors needed to create value for clients that lead to loyalty are interaction, a 

process approach and continuous development. Through interaction and cooperation with 

the guests, the hotel can build long term relationships. The study also shows a link 

between the organizations way of working and it´s size.  
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1. Inledning 

Här kommer en bakgrund till ämnet att presenteras. Första delen beskriver globaliseringen, dess 

påverkan på branschen och förändringar inom marknadsföringen. De olika sätten att marknadsföra 

företagen på som beskrivs leder sedan till en problemformulering. Slutligen presenteras uppsatsens 

syfte, avgränsningar och definitioner av viktiga begrepp.   

                                                                                                                                                       

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Globalisering 

De senaste åren har turismen till Sverige ökat avsevärt, både turister från Europa och turister från Asien 

har fått upp ögonen för vårt land. Detta kan bero på flera olika faktorer, som t ex bättre löner i 

utomskandinaviska och europeiska länder, en svagare svensk krona, ökade affärsförbindelser, prispress 

på flyg och hotell som man enkelt kan söka upp på Internet. Som helhet kallar man detta en ökad 

globalisering.
1
  

1.1.2 Branschen 

Den ökade turismen har också medfört en ökad efterfrågan på hotellrum och till år 2010 ska antalet rum 

i Stockholms stad ha ökat med 12 %, sedan år 2007. Främst är det de större hotellkedjorna Scandic och 

Clarion som expanderar.
2
 Med en sådan expandering finns det även en risk för överetablering, att 

hotellen ökar i snabbare takt än marknaden, vilket innebär att de mindre hotellen kan slås ut. 

I samband med ett tufft 2009 har också många prisfall på hotellrum hotat Stockholmshotellen
3
. Då de 

mindre hotellen ofta inte har samma möjligheter till att sänka sina priser och samma resurser som de 

större kedjorna till marknadsföring och expandering måste de hitta andra sätt att klara sig på marknaden.  

1.1.3 Marknadsföring inom branschen 

Det har skett en stor förändring i sättet att boka hotell. Förr var det vanligare att vända sig till olika 

byråer eller agenter för att hitta ett hotell på en specifik plats. Denna traditionella form har dock 

förändrats i takt med att Internet som mötesplats har under 2000-talet växt allt mer och idag kommit att 

bli en av våra största och viktigaste kommunikationskanaler. Internet har gjort det möjligt för resenärer 

att själva söka information och boka rum på hotell och används därför också flitigt av olika företag för 

                                                
1
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/globalisering/kineserna-kommer-for-att-shoppa_24052.html 

2
 http://www.byggindustrin.com/byggprojekt/hotellboom-med-dalig-tajming__4718 

3
 http://www.shr.se/Upload/Hotellar_2009_min.pdf 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/globalisering/kineserna-kommer-for-att-shoppa_24052.html
http://www.byggindustrin.com/byggprojekt/hotellboom-med-dalig-tajming__4718
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att marknadsföra sig. Dock är det vanligt att företag använder sig av agenter vid hotellbokningar åt deras 

anställda. 

 

Marknadsföring på Internet används mycket inom hotellbranschen och eftersom vem som helst kan gå 

in och boka sitt hotell är hotellens hemsidor viktiga medel för att synas och ge information om företaget. 

Marknadsföring genom Internet kan se ut på olika sätt, det kan bland annat göras genom annonser på 

olika sajter, sponsring av bloggar osv.  Idag finns även olika bokningssidor för hotell som booking.com 

och hotels.com där det är lätt för resenärer att få information om olika hotell. Där kan besökare bland 

annat se bilder från hotellen, få information om läget, jämföra priser och läsa tidigare gästers 

kommentarer.  

 

Även stora sökmotorer som Google och Yahoo! har blivit marknadsföringsredskap. De som inte känner 

till hotellen i Stockholm kan gå in och söka för att få fram olika alternativ. Företagen kan i sin tur köpa 

relevanta sökord och på så sätt hamna som tidiga alternativ då någon går in och söker inom ett specifikt 

område eller bransch. Ju längre upp på listan företagets namn hamnar desto större är chansen att 

potentiella gäster kommer i kontakt med deras hemsida. Detta är dock ett dyrt alternativ och de mindre 

hotellen har ofta inte råd att köpa dessa sökord.
4
 I vilken utsträckning hotellen syns på dessa sidor är 

alltså inte slumpmässigt utan är en fråga om hur stora resurser de har att lägga på denna typ av 

exponering. Mindre hotell har inte samma förutsättningar som större hotell att kunna betala för 

marknadsföring och därigenom synas på Internet. 

1.1.4 Hemsidans roll 

Företag försöker på olika sätt nå ut till sina önskade kundgrupper och i takt med att Internet vuxit har det 

också blivit ett allt vanligare marknadsföringsverktyg. Idag syns reklam och annonser på de flesta 

hemsidor och det krävs att företagen lägger ner stora resurser och planering för att synas bland alla 

andra. De flesta företag har idag en egen hemsida där besökare bland annat kan hitta information om 

företaget och dess produkter. Hemsidor är också ett bra sätt för hotell att nå ut till sina gäster. Här kan 

potentiella och nuvarande gäster till exempel hitta information om hotellet, se priser och i vissa fall även 

boka rum. Det är alltså viktigt att ha en tillgänglig hemsida med en viss information även för de små 

hotellen.  

 

                                                
4 http://guiden.infoo.se/webbguiden/sokoptimering/ 
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De mindre företagen har dock inte samma förutsättningar som de stora då marknadsföring genom 

Internet är för kostsamt. Att göra sin hemsida synlig genom marknadsföring är dyrt och mindre hotell 

kan därför inte satsa på att synas på Internet. 

1.1.5 Värdeskapande 

Med ett lågt pris kan man som företag locka kunder att handla produkter eller tjänster en tid, men med 

denna inriktning av försäljning och marknadsföring kan företaget endast vara effektivt på kort sikt. 

Relationer och servicekvalitet som mervärdesskapande är ett lika gammalt värdeskapande medel som 

handelns historia. Vikten av detta relationsskapande hamnade i skymundan efter den industriella 

revolutionen då utbytesperspektivet tog över och fokus hamnade på massproduktion, 

massmarknadsföring och masskonsumtion hos medelklassen.
5
 

Av ovanstående framgår att utbytesperspektivet är dominerande på mogna marknader då konkurrensen 

går ut på att pressa priserna. Dagens läge tvingar dock fram andra strategier för att mindre företag ska ha 

möjlighet att konkurrera med de större. Fokus läggs alltmer på byggande av relationer och ett högt 

kundvärdesskapande, alltså utvecklingsperspektivet. 

Vi genomför därför en undersökning på ett stort, ett medelstort och ett mindre hotell och ser vilka 

strategier de väljer att arbeta utifrån för att möta sina gäster. 

1.2 Problemdiskussion 

Ökningen av hotell i Stockholm har lett till en allt hårdare konkurrens inom hotellbranschen. Det är 

främst de stora kedjorna som expanderar och tar över allt större marknadsandelar. De stora hotellen har 

ett försprång genom redan välkända varumärken och stordriftsfördelar vilket gör att de mindre måste 

satsa på att hitta nyskapande koncept för att kunna synas på marknaden.  

 

Framsteg inom IT och utvecklingen av olika webbaserade tjänster har gjort att kunder snabbt kan hitta 

informationen de behöver. Sidor som booking.com och hotels.com gör det möjligt för resenärer att 

snabbt och enkelt ta del av information om olika hotell på den ort de ska resa till. Marknadsföring är 

kostsamt, något som små företag ofta inte har råd att lägga ner stora summor på. Mindre hotell måste 

därför satsa på att behålla sina nuvarande kunder genom närmare relationer, då det är dyrare att skaffa 

nya kunder än att behålla sina gamla. Att skapa lojala kunder gör att hotellen inte behöver använda pris 

som konkurrensmedel eftersom lojala kunder inte är lika priskänsliga. 

                                                
5 Sheth, N J, Parvatiyar, A The evolution of Relationship marketing, 1995 
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att små och medelstora hotell ska kunna skapa ett mervärde som leder till 

lojala kunder? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ur ett kundperspektiv analysera och utvärdera sambandet mellan 

marknadsföringsstrategi och kunders val av hotell. 

1.5 Avgränsning och Perspektiv 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka ett mindre, ett medelstort och ett större hotell i 

stockholmsregionen. Detta ska ske ur ett kundperspektiv kontra ett företagsperspektiv och är ämnat för 

de gäster som har fått välja hotell själva. 

1.6 Definitioner av begrepp 

Små och medelstora hotell 

I uppsatsen avser små och medelstora hotell de som inte ingår i en kedja som sträcker sig genom landet 

eller utanför.  

 

Word-of-mouth 

Detta begrepp syftar på den typ av marknadsföring som sker då höginvolverade kunder delar med sig av 

de bra eller dåliga erfarenheter de har från, i detta fall, sin hotellvistelse och ger rekommendationer till 

vänner och bekanta.  
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2. Metod 

I metoddelen beskrivs arbetets vetenskapliga och metodologiska ansatser. Därefter redogörs för urval, 

tillvägagångssätt, vilket delats in i tre steg, och undersökningens validitet samt reliabilitet. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Denna studie är av deduktivt slag, vilket innebär att teorierna i analysarbetet kommer att testas utifrån 

empirisk data som samlas in
6
. Teorierna som författarna har valt, däribland involvering och 

marknadsmixen, är generella teorier som kan appliceras på olika fenomen och har relevans för det som 

undersöks i studien.  

2.2 Metodologisk ansats 

Arbetet utgår med fokus på säljaren och undersökningen görs utifrån både ett kund- och 

företagsperspektiv. Detta för att kunna se om valet av marknadsföringsstrategi påverkar hur kunderna 

väljer hotell. Då författarna i slutsatserna ska ställa ett företagsperspektiv kontra ett kundperspektiv, sker 

datainsamlingen genom att dela ut enkäter till gäster på de olika hotellen samt intervjuer med personer 

från hotellens ledning.  

 

Undersökningen kombinerar både kvantitativ och kvalitativ metod, så kallad metodtriangulering.
7
  Den 

kvantitativa metoden tillämpas genom en enkätundersökning på ett urval av de olika hotellens gäster. 

Detta sätt används för att kunna få en bredare bild av hur gästerna väljer hotell och är därför ett effektivt 

sätt för att sedan kunna göra om data till relevanta variabler för studien. 

Genom intervjuer med relevanta personer från hotellens ledning har studien kunnat få mer information 

om hotellens strategiska val. Denna del av undersökningen är kvalitativ då en förberedd intervjumall har 

använts men inga prestrukturerade svarsalternativ har använts, utan frågorna har varit öppna.
8
 

2.3 Urval 

Valen av hotell har skett utifrån de tre kategorier, ett stort, ett medelstort och ett litet, som författarna har 

valt att ha med i undersökningen. Ett bekvämlighetsurval har tillämpats då de först tillgängliga hotellen 

har valts. 

 

                                                
6 Johannesson och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.35 
7 Johannesson och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.77 
8 Johannesson och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.70 
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Valet av intervjupersonerna har gjorts genom ett subjektivt urval. Detta för att hotellen har speciella 

anställda som har hand om försäljning, marknadsföring och i vissa fall även kundkontakt, vilka är 

intressanta och valts ut just för denna studie. Intervjuerna genomförs med hjälp av en strukturerad 

intervjumall med öppna svar, så att informanterna får bilda en egen uppfattning kring frågorna och svara 

med egna ord.  

 

Enkätundersökningen är semistrukturerad, vilket innebär några öppna frågor där respondenterna får fylla 

i svaret själva, men också några stängda frågor med olika svarsalternativ. 75 stycken enkäter har delats 

ut totalt, fördelades med 25 stycken på varje utav de tre hotellen. Detta har gjorts under flera tillfällen 

och olika tidpunkter för att få en bredare variation av gäster. Undersökningen är av slumpmässigt 

bekvämlighetsurval. 
9
 

2.4 Tillvägagångssätt 

 2.4.1 Steg 1 

Första steget är innan undersökningen då intervjupersonerna valdes ut efter relevant yrkesområde, i detta 

fall försäljnings, marknadsförings- och kundrelationspersonal. Intervjufrågorna utformades efter 

uppsatsens syfte och frågeställningar och användes som en intervjumall under själva intervjuerna. 

Informanterna ringdes upp och fick beskrivet vad studien skulle handla om och valde att ställa upp. 

Därefter bokades tid och plats för intervjuerna, intervjufrågorna och enkätundersökningen bifogades 

med e-post som en förberedelse och även för att se om de hade några invändningar på något av 

undersökningsmaterialet, vilket de inte hade. Frågorna för varje hotell har inte ändrats, utan har 

utformats så att de passar alla.  

2.4.2 Steg 2 

Andra steget är under undersökningen. Intervjuerna tog mellan 20 – 40 minuter var att genomföra och 

alla utfördes på respektive informants arbetsplats. Det gav också intervjupersonerna en chans att känna 

av atmosfären och stämningen bland de anställda på hotellen, men även en känsla av trygghet för 

informanterna. Intervjuerna spelades in med diktafon för att minimera riskerna att missuppfatta eller 

glömma bort någon relevant information. Penna och skrivblock fanns med och stödanteckningar gjordes 

kontinuerligt utifall diktafonen inte skulle fungera som planerat. Enkäterna delades ut vid minst två 

tillfällen på varje hotell. Detta då beläggningen på hotellen var olika vid olika tillfällen och det var svårt 

att få in alla 25 stycken under ett tillfälle.  

                                                
9 Johannesson och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s150 
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2.4.3 Steg 3 

Efter intervju- och enkätundersökningarna har data transkriberats, sorterats och förberetts för att den 

relevanta informationen ska kunna användas och empirin och teorierna ska kunna analyseras.   

2.5 Reliabilitet 

Detta grundläggande begrepp inom forskning rör tillförlitligheten av data. Hur insamling, bearbetning 

och vilken typ av data som används ska presenteras. Därefter finns ett antal olika sätt att testa 

reliabiliteten på. Ett sätt för att testa denna undersökning skulle kunna vara med ”inter-rater-reliabilitet”, 

där flera forskare undersöker samma fenomen. Skulle dessa komma fram till samma resultat så visar det 

på en hög reliabilitet.  
10

 Författarna anser att reliabiliteten är relativt hög för denna undersökning då 

resultaten för de olika hotellen gällande gästers involveringsgrad har varit väldigt lika. För att kunna 

generalisera fenomenet skulle flera undersökningar av samma slag, med ett större urval, behöva 

genomföras.  

2.6 Validitet 

Validitet syftar till att mäta det som ämnas mätas. Vid kvalitativa intervjuer innebär det att frågorna som 

ställs ska vara relevanta och ge svar på det studien undersöker.
11

 Öppenhet i forskningen och dess 

metoder är ett sätt att ytterligare stärka validiteten, genom att till exempel redovisa hur och vilka frågor 

som ställts i intervjuer som genomförts. På så sätt kan läsaren själv se om materialet är trovärdigt och 

relevant.
12

 Frågorna som ställts till de intervjuade redovisas därför senare i arbetet. Det är även viktigt 

att de som intervjuas förstår vad ämnet och frågorna handlar om och kan ge den information som 

behövs. I denna studie har kvalitativa intervjuer gjorts med relevanta personer inom hotellen. Då 

undersökningen berör marknadsföring och kundrelationsbyggande syftar relevanta personer på anställda 

som arbetar med marknadsföring och/eller har kunskap om hur hotellet arbetar för att bygga relationer 

med gästerna. Vid en enkätundersökning är det viktigt att frågorna är lätta att besvara, främst då 

krångligt utformade frågor kan uppfattas olika hos respondenterna och på så sätt ge svar som kan tolkas 

på flera sätt.
13

 

2.7 Metodkritik 

Innan undersökningen påbörjades var det bestämt att 100 stycken enkäter, på två stora och två mindre 

hotell skulle delas ut. Då det tog mycket längre tid än vi trodde att samla in dessa enkäter så minskade vi 

ner dessa till 75 stycken. I och med det så valde vi istället att ha med tre hotell, ett stort, ett medelstort 

                                                
10

 Johannesson och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s28-29 

11 Trost, J.; Kvalitativa intervjuer sid 133 

12
 Trost, J.; Kvalitativa intervjuer sid 134 

13
 Trost, J.; Enkätboken sid 66 



8 

 

och ett litet. Även transkriberingen av intervjumaterialet tog längre tid än väntat, vilket är ännu en 

motivering till att undersöka tre hotell.  

2.8 Källkritik 

Litteraturen som användes i uppsatsen anser författarna vara relevant. Det finns vissa tryckta källor som 

är skrivna år 1983, 1992 och 1993, vilket kan anses vara gammalt men innehållet är fortfarande aktuellt, 

därför togs de ändå med.  

 

Författarna kan inte vara helt säkra på att allting som informanterna har sagt är sanning. De kan ha 

vinklat sina svar så att det gynnar deras verksamhet eller deras arbete, dock anser inte författarna att 

frågorna är av den natur där det går att vinkla svaren på ett uppenbart eller betydande sätt för resultatet.  

 

Då enkäterna är skrivna på engelska har detta lett till ett bortfall på Queens Hotel, där respondenten har 

utelämnat vissa frågor och misstolkat vissa. Respondenten var varken svensk- eller engelsktalande vilket 

gjorde det omöjligt att utesluta detta bortfall. Författarna anser att storleken på bortfallet var så pass litet 

att det inte skulle kunna påverka resultatet väsentligt.    
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras först det teoretiska perspektivet och den teoretiska utgångspunkten. Därefter 

följer de teorier som anses varit relevanta för uppsatsen. Kapitlet avslutas sedan med en teoretisk 

syntes.  

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

Vi ska använda oss utav två centrala marknadsföringsperspektiv för att se på de mindre och medelstora 

hotellens möjligheter till att överleva på marknaden.  

 

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet har länge varit det dominerande perspektivet inom 

marknadsföring, där den centrala modellen är marknadsmixen och dess fyra P
14

. Detta förutsätter 

envägskommunikation från ledning till anställda och främst från företaget till kunden. Försäljning sker 

genom information om kunderna, massmarknadsföring och att företaget vet vad kunderna vill ha och 

siktar in sig på utvalda segment med fokus på utbyte.  

 

Relationsmarknadsföringsperspektivet utgår från att det finns en interaktion mellan företaget och 

kunden.  För att detta ska fungera krävs att det finns en tvåvägskommunikation mellan ledning och 

anställda och mellan företag och kund. Genom att ha en tvåvägskommunikation med kunden får 

företaget kunskap om kunden genom interaktion, där målet är långsiktiga relationer och skapandet av en 

unika värden som inte går att kopiera. Fokus ligger på utveckling.
15

  

                                                                                                          

                                                

 

15
 Grönroos Christian. The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. 
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3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den här uppsatsen handlar om värdeskapande för små hotell.  

Då transaktionsmarknadsföringsperspektivet sedan länge är det dominerande perspektivet innebär det att 

de flesta företag präglas utav det. Den centrala teorin i detta perspektiv, som också används i denna 

uppsats är marknadsmixen med dess 4 p:n. Syftet med denna teori är att se vilket perspektiv hotellen 

utgår ifrån i dess marknadsföring och om detta stämmer överrens med företagets uttalade strategi. 

Involveringsteorin används för att se om kunderna i undersökningen är låginvolverade och tillhör 

transaktionsmarknadsföringen, eller om de är höginvolverade och tillhör relationsmarknadsföringen. En 

tredje teori, Totalkvalitetsmodell, används i denna studie, för att kunna klassificera de undersökta 

gästerna för att sedan kunna se om företagens valda strategier matchar deras behov. Globaliseringen 

påverkar konkurrensen för både de stora och mindre hotellen på marknaden, dock har de inte samma 

förutsättningar att behålla sina marknadsandelar. De stora hotellen har stordriftsfördelar, kända 

varumärken och kan enklare kostnadseffektivisera och expandera. De små och medelstora hotellen 

däremot, måste använda sig av strategier som lockar höginvolverade kunder. Modellen nedan visar att 

globaliseringen, som genererar en ökad konkurrens, påverkar relationerna mellan kunderna och hotellen 

både direkt och indirekt.  

       

 

 

 

 

 

 

 

        
 Figur 1 

 

 

    

Små/medel-

stora hotell 

       

      Kunder 

Kundlojalitet i 

en global 

konkurrensutsatt 

marknad 
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3.3 Teoretisk genomgång 

 

3.3.1 Involvering 

Teorin bottnar i kundens beteende och psykologin bakom varför kunder gör olika köp och inte så 

mycket om vad vi köper. Faktorerna är personlig relevans, tid och risk. Hur hög den personliga 

relevansen är för kunden avgör om denne är hög- eller låginvolverad.  

 

En höginvolverad kund har en hög personlig relevans till produkten och är därför mindre priskänslig. 

Risken för köpet, oftast ekonomisk, är också hög och detta gör att kunden tar sig tid att reducera risken 

med den information som krävs.
16

 

 

Assael listar skillnader mellan dessa konsumenter. De höginvolverade beskrivs som 

informationssökande och påverkas inte av reklam då de i sig själva ofta blir marknadsförare. 

Personlighet och livsstil är avgörande då produkterna är starkt relaterade till konsumentens identitet och 

trossystem.
17

 

 

Om kunden är nöjd med informationen och köpet, skapas ofta en relation med säljaren och kunden 

kommer tillbaka. På detta sätt är företaget processtyrt, där skapandet av relationen ingår i en 

inlärningsprocess där kund och företag möter efterfrågan och utbud, som i 

relationsmarknadsföringsperspektivet. Både kunden och företaget lär känna varandra och kan därför 

utveckla en unik produkt med ett mjukt värde, som förstärker kundens lojalitet. Det är ett kostsamt men 

långsiktigt vinstgivande strategiskt val, då kunderna inte är priskänsliga kan företaget ta ut ett högre pris 

för att behålla vinst. Mervärdet skapas genom interaktionen mellan parterna, vilket leder till lojalitet från 

kunden. Dessa kunder är viktiga för att företaget ska kunna skapa ett bra word-of-mouth.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Låginvolverade konsumenter är informationssamlare och får informationen slumpmässigt. Denna 

passivitet gör att de lätt påverkas av reklam, de handlar först och utvärderar sen
18

. Eftersom dessa 

produkter inte är starkt relaterade till konsumenten spelar personlighet inte någon roll vid köp, vilket 

också leder till att de enkelt kan välja en konkurrents produkt.  

                                                
16

 Fill, Chris, Marketing Communication – interactivity, communities and content  
17 Assael, H. Consumer Behaviour and Marketing Action 
18 Assael, H. Consumer Behaviour and Marketing Action 
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Den ekonomiska risken är låg och därmed den personliga relevansen för produkten. Till sådana kunder 

bör företagen använda sig av målstyrning, där utbudet en färdig produkt och interaktion mellan parterna 

är obetydlig. Mervärdet här är det låga priset. 

 

 

Relevans  

Denna teori används i studien för att identifiera kundernas köpbeteende avsett för just val av hotell. 

Utifrån den kunskapen kan man enklare förstå kundens val och utveckla en strategi anpassad för denne.  

Detta är särskilt viktigt för de mindre hotellen då marknadsföring är kostsamt och de inte har samma 

resurser för att hålla sig synliga på en marknad som domineras av kända namn. Höginvolverade kunder 

påverkas dock inte av reklam och måste nås på andra sätt. Då de mindre hotellen inte har möjlighet att 

lägga stora resurser på marknadsföring för att locka nya kunder måste de istället satsa på att få lojala, 

höginvolverade kunder. Tanken är att kunna förstå hur man når höginvolverade informationssökande 

kunder som genererar långsiktiga relationer och fortsatt överlevnad. 

 

3.3.2 Total kvalitetsmodell 

Den upplevda kvaliteten på varor, tjänster och övriga transaktioner utgör en relation mellan kunden och 

företaget. Kvaliteten kan vara bra på olika nivåer beroende på behov och krav som kunderna har på 

produkten i ett givet segment. Är en kund låginvolverad kan det räcka med marknadsföring och 

försäljning genom envägskommunikation för att få en nöjd kund. Är kunden höginvolverad bör 

marknadsföringen och försäljningen däremot ske genom dubbelriktad kommunikation för att 

förväntningarna ska mötas. Kvaliteten mäts med skillnaden på förväntningar och erfarenhet. Ju mindre 

skillnad mellan dessa, desto bättre kvalitet upplever kunden.  

 

Förväntningarna byggs främst upp genom företagens traditionella marknadsföring som reklam, 

annonser, personlig försäljning, tillfälliga erbjudanden och övrig PR. Kompletterande kan man ha 

tidigare erfarenheter, rykten och word-of-mouth.  

 

Erfarenheterna är beroende av dels den tekniska kvaliteten av en produkt som avser någon teknisk 

lösning på ett problem. Det beror även på den funktionella kvaliteten som innefattar hur relationen 

mellan kunden och företaget fungerar, ur kundens synvinkel. Inom tjänstemarknadsföring och 

serviceinriktad industriell marknadsföring kallar man detta den interaktiva 
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marknadsföringsfunktionen.
19

 De anställda som är i direkt kontakt med kunderna är således också 

marknadsförare på deltid enligt Gummesson, 1984 och icke-proffesionella marknadsförare enligt 

Grönroos, 1983, då de kan skapa antingen positiva eller negativa word-of-mouth effekter. 

 

Relevans 

Då produkten i vårt fall är en servicepräglad tjänst så spelar den funktionella kvaliteten en stor roll för 

företagets rykte och profil. Genom den interaktiva marknadsföringen sprids sedan word-of-mouth, 

positiv eller negativ beroende på hur relationen uppfattas av kunden. Den tekniska kvaliteten är också 

viktig att ta hänsyn till för att se om företagen håller det de lovar. 

3.3.3 Marknadsmixen 4p:n 

Marknadsföringsmixen är den strategi ett företag använder sig av i sin marknadsföring, ett 

konkurrensmedel. Marknadsföring innefattar flera områden och mixen beskriver hur företaget ska arbeta 

med dessa. Mixen kännetecknas av sina fyra P vilka syftar på den fyra nyckelbegreppen - 

Produkt/Pris/Plats/Påverkan. Genom att optimera dessa fyra delar kan företagen skaffa sig 

konkurrensfördelar
20

. 

 

Produkt – skapa tillfredsställelse hos kunden genom produkten. Det kan exempelvis vara genom 

kundens behov av själva produkten, dess kvalitet, extra funktioner och service. 

 

Pris – prissättning kan göras utifrån olika metoder. Den kan vara kostnadsbaserad där utgångspunkten 

är produktens framställningskostnad, eller konkurrensbaserad där företaget ser till konkurrenternas 

prisnivå. Prissättningen kan även vara värdebaserad där fokus ligger på kundens upplevda värde av 

varan. Pris innefattar även rabatter, kreditvillkor och betalningsplaner. 

 

Plats – beskriver hur försäljning går till och var det sker. Här redogörs även för bland annat exponering 

av vara, hur tillgänglig den är för konsumenterna, val av distributionskanaler mm skall framgå. 

 

Påverkan – visar vilka aktiviteter företaget ägnar sig åt för att nå kunden. Det kan vara genom 

annonser, PR, demonstrationer, tv- och radioreklam och personlig försäljning.
21

 

 

                                                
19

 Grönroos, Christian, Service management and marketing s.76-77 
20

 Gummesson, Evert, Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R s. 322 
21

 McCarthy, E. Jerome, Perreault, D. William, Basic Marketing: A Global-Managerial Approach  
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Detta har länge varit det dominerande tankesättet kring marknadsföring, marknadsföringsmixen utgår 

från ett säljarperspektiv och kopplas till transaktionsmarknadsföringsperspektivet som handlar om att 

sälja genom information om kunden.  

 

Relevans 

Arbetet ska visa om hotellen utgår från relationsmarknadsföringsperspektivet eller från 

transaktionsmarknadsföringsperspektivet, där marknadsföringsmixen är den mest centrala strategin. 

3.4 Teoretisk syntes 

Av teorierna som används i uppsatsen framgår också vilket perspektiv företaget bör utgå ifrån. Vid 

tillämpning av marknadsmixen och dess 4p:n bör kunderna vara låginvolverade, låga priser och 

målstyrning bör användas och det är transaktionsperspektivet som ligger som grund. 

Envägskommunikation från företaget är det som används i marknadsföringen och i affärer med kunder. 

Höginvolverade kunder är inte lika priskänsliga, interaktion för relationsskapande och processtyrning 

bör användas där relationsmarknadsföringsperspektivet ligger som grund. Genom interaktionen uppstår 

tvåvägskommunikation som bör användas i den interna marknadsföringen likväl i den interaktiva med 

kunderna. Företagen bör tillämpa den strategi som stämmer mest överrens med den lojalitet som de 

förväntar sig av dess kunder. Modellen nedan är en sammanställning av teorierna för att spegla 

uppsatsen.  

           

Företag                                                                                       Kunder     

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                
  Lojala kunder i små och medelstora företag    

          Figur 2 

                                  

 

 
              Val av 

marknadsföringsstrategi 

TransaktionsMF 
ENKELRIKTAD  

KOMMUNIKATION 

RelationsMF 
DUBBELRIKTAD 

KOMMUNIKATION 

Låginvolvering 
ENKELRIKTAD  

KOMMUNIKATION 

Höginvolvering 
DUBBELRIKTAD 

KOMMUNIKATION 



15 

 

3.5 Teoretisk referensram 

Uppsatsens syfte är att ur ett kundperspektiv kontra ett företagsperspektiv analysera och utvärdera 

sambandet mellan marknadsföringsstrategi och kunders val av hotell.  

Teorierna som används i studien innehåller viktiga faktorer som sedan görs om till variabler för studien.  

Dessa används sedan för att leda och underlätta analysarbetet för det huvudsakliga syftet. 

 

 

Figur 3

Teori   Faktor   Variabler 

   

 

 

Involvering Involveringsgrad    Låg- eller höginvolverad 

  

Inlärning  Organisationsstyrning    Mål- eller processtyrning   

 

Tot. kvalitetsmodell Kommunikation    Enkel- eller dubbelriktad  

 

Marknadsmixen Konkurrensmedel Pris/Plats/Produkt/Påverkan  
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4. Empiri 

Här nedan redovisas insamlad data. Avsnitten är indelade efter varje hotell och inleds med en 

beskrivning av hotellen utifrån information från olika hemsidor samt de kvalitativa intervjuer som 

gjorts. Därefter redovisas insamlad data från de genomförda enkätundersökningarna i text, tabeller och 

diagram.   

 

4.1 Intervjuer och enkäter 

4.1.1 Clarion hotel Stockholm 

 

Intervju  

Clarion Stockholm är ett fyrstjärnigt hotell beläget på Södermalm i centrala Stockholm och ingår i den 

stora nordiska kedjan Choice hotels. Koncernen omfattar fem kedjor där tre utav dessa är skandinaviska 

varumärken; Clarion, Comfort och Quality.
22

 Hotellet startade 2003 och målet har varit att skapa ett 

mötescentrum för alla kulturellt och konstintresserade personer. Konstnärer och studenter från 

konsthögskolor har bjudits in för olika projekt och fokus har varit att skapa en levande mötesplats, en 

avslappnad atmosfär men samtidigt full av liv.
23

  

 

Ledordet för Clarion Stockholm är kultur och de lägger vikt vid musik, konst och design. Gästerna möts 

bland annat av levande musik när de kommer och hotellet ordnar olika konstutsällningar. Hotellkedjan 

har även ett koncept de kallar Clarion Living, som är tänkt att genom musik och konst höja gästernas 

livskvalitet då de bor på hotellet och ge inspiration. Tyngdpunkten ligger på människor och möten.
24

 

 

Choice hotels är en hotellkoncern som består av Clarion hotel med inriktning på möten och konferens, 

Clarion Collection som kännetecknas av sin hemtreliga miljö, Comfort hotell bygger på enkelhet då 

gästen vill ha ett prisvärt boende med det nödvändigaste,
25

 Quality hotel som också är affärsinriktat och 

nöjesinriktade Quality resort.
26

  

 

Nyligen har förändringar gjorts i koncernens marknadsförningsstrategier, de har gått från centralt styrt 

till individuellt för varje hotell. Innan omorganiseringen styrdes marknadsföringen på nationell nivå, 

med en marknadsdirektör som hade hand om marknadsföringen för koncernens alla kedjor i respektive. 

                                                
22http://www.choicehotels.se/  
23 http://www.clarionstockholm.com 
24 http://www.clarionstockholm.com 
25 Intervju med Marie Gehlin 
26 http://www.choicehotels.se 
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Nu har istället varje hotellkedja en egen marknadschef som sköter marknadsföringen. Då de olika 

hotellen är inriktade på olika kundgrupper kommer marknadsföringen skilja sig lite åt beroende på 

vilken typ av kundgrupp hotellet riktar in sig på. 

 

 Idag sker marknadsföringen främst på webben genom olika annonser men det har även gjorts satsningar 

på tv-reklam och samarbetsprojekt med bland annat Melodifestivalen 2009 då Choice stod som officiell 

hotellkedja. Dessa satsningar har gjorts främst för att få ett mer välkänt namn, då undersökningar visat 

att igenkännedomen på Choice varit lågt medan de enskilda kedjornas namn varit mer kända. På så sätt 

vill Choice hotels stärka sitt varumärke och då också hela koncernen.  

 

Clarion har växt mycket i Stockholm och vid bygget av Clarion hotel Sign gjordes en utredning om de 

ur ren konkurrenssynpunkt fick öppna hotellet eftersom det skulle medföra att skulle ha majoritet på 

hotellrum i staden. Idag är Clarion hotel Sign Stockholms största hotell.   

 

Främsta konkurrenten i Sverige är Scandic som också de expanderar och konkurrensen märks av på 

Clarion. Scandic är den kedja som är mest lik Clarion till storlek, dock är Clarion mer nischade och 

Choice som hotellgrupp kan erbjuda ett bredare utbud tack vare de olika kedjorna inom koncernen. 

Genom konkurrentanalyser håller hotellet sig uppdaterat om konkurrenternas utveckling och hur de 

själva står på marknaden. Framgångskoncept och sådant som fungerar bra ska kopieras, göras om till sitt 

eget och på så vis följa efter.  

 

Hotellet använder sig utav ett lojalitetsprogram som sträcker sig över alla kedjor inom gruppen. Målet är 

att bygga långsiktiga relationer då gästerna samlar bonuspoäng genom att bo på hotellen, förmånerna 

kan gästerna sedan använda på valfritt hotell inom koncernen. Genom medlemskapet samlar hotellet 

information om gästerna, till exempel civilstatus och intressen och även hur ofta de bor på hotellen och 

hur mycket pengar de spenderar. Choice kommunicerar med dessa gäster och knyter ihop allt i en 

gemensam bas för alla kedjorna. Gästen väljer själv om denne vill gå med i klubben och får då ta del av 

olika erbjudanden från hotellen. 

 

Kommunikationen sker främst via email och företaget kan genom informationen de samlat om gästerna 

göra speciella utskick till exempel till medlemmar med ett visst antal poäng, de som bor inom ett visst 

område eller medlemmar som blivit passiva för att göra dem aktiva igen. De största satsningarna görs 

dock på att få in nya potentiella gäster och att öka leisure - privatresandet, och helgtrafiken, något som 
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de flesta hotell kämpar med. Det är också anledningen till den ökade marknadsföringen på internet och 

tv. 

 

På alla Choice hotell finns en speciell anda bland de anställda, detta mycket tack vare företagets vd 

Petter Stordalen. Det finns en gemenskap och en känsla av att den enskilda individen kan göra skillnad. 

Hotellet bygger på personalen och inte på frukostbufféer och nyrenoverade rum. Detta eftersom de flesta 

hotell i grunden erbjuder samma sak och skillnaden ligger då istället i bemötandet och atmosfären i 

organisationen. För att göra personalen delaktig använder många av hotellen ett system där de anställda 

kan registrera synpunkter, både klagomål och beröm, som sedan skickas ut till respektive avdelning. 

Systemet är tänkt att fungera som både klagomur och idébank, har någon i personalen idéer eller förslag 

på förbättringar är de välkomna att skriva in det.  

 

Detta är viktigt för att de som jobbar med marknadsföring och produktutveckling ska kunna se hur det 

fungerar i verkligheten. Annars får de inte veta vad som är bra, eller vad som kan bli bättre.
27

  

 

 

 

Enkäter 

Are you a man or woman? 

Man 16  

Woman 9 

Figur 4 

 

 

 

Is t your first stay at this hotel? 

Yes 13  

No 12  

Figur 5 

 

                                                
27 Intervju med Marie Gehlin 
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Av de som svarade nej på denna fråga, var det 8 stycken som svarade att de hade fått personliga 

erbjudanden från hotellet, på fråga 5. Samtliga av dessa skulle välja att bo på detta hotell igen som svar 

på fråga 7. Av de 4 stycken som inte hade fått några personliga erbjudanden var det hälften som skulle 

välja samma hotell igen. Av de 13 förstagångsgästerna svarade 7 stycken att de skulle välja samma 

hotell igen. Totalt svarade 68 % av respondenterna att de skulle välja samma hotell igen. 

 

Why did you choose this hotel? 

Good location

Good price
Stayed before Advise from a 

friend

Other

0

5

10

15

20

25

 

Figur 6 

 

Av de övriga hade 3 stycken hade bokat genom resebyrå, 1 respondent hade fått erbjudande vid ett 

sångevent och 1 respondent hade blivit rekommenderad genom flygbolaget Norwegians hemsida. 

 

What kind of relationship do You have to the staff of the hotel?  

None

Personal

Shallow

 

Figur 7 

 

På frågan om vilken typ av relation kunderna känner att de har till de anställda på hotellet svarade 9 

stycken ingen relation, 11 stycken ytlig relation och 5 svarade att de hade en personlig relation. 

 

How do You usually do when You choose a hotel to stay at? 
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Figur 8 

 

4.1.2 Hotel Birger Jarl 

 

Intervju  

Birger Jarl är ett medelstort, fyrstjärnigt hotell beläget i centrala Stockholm. Det startade 1974
28

 och 

ingår i en liten grupp med två andra hotell där varje hotell har sitt eget kännetecken. Hotell 

Tegnérlunden, med sina tre stjärnor, är ett hemtrevligt och avslappnat hotell mitt i Stockholm. Här ligger 

fokus på att skapa en rofylld miljö för gästerna till ett bra pris
29

. Micro är ett enstjärnigt litet hotell med 

33 rum. Konceptet är enkelt, ett billigt hotell med fräscha rum och det nödvändigaste en gäst kan 

behöva. Rummen är små och badrummen gemensamma, allt för att kunna hålla priserna nere utan att 

tumma på kvaliteten
30

.  

Birger Jarl är det största utav hotellen med 235 rum och ledorden här är design och nyskapande. Hotellet 

har lyckats skapa en blandning mellan traditionell svensk och modern design med hjälp av över 25 

designers och inredare som satt sin egen prägel på de olika rummen.
31

  

 

Nytänkandet märks även i företagets sätt att marknadsföra sig då de försöker hitta nya sätt att 

marknadsföra sig och synas genom olika medier. Då hotellet satsar mycket på design görs satsningar 

kring bland annat musik, färg och form. De ordnar bland annat olika utställningar på hotellet som är 

öppna för allmänheten. Den senaste ägde rum kring jul där olika svenska formgivare fick designa en 

egen gran som sedan ställdes ut i lobbyn. De ordnade även en julgranstävling där alla som ville fick 

skicka in bild på sin gran och tävla om en övernattning på hotellet. De har även gjort en skiva 

                                                
28 http://www.foretagsfakta.se/Stockholm 
29 http://www.hoteltegnerlunden.se 
30 http://www.hotelmicro.se 
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 http://www.birgerjarl.se 
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tillsammans med olika svenska artister och en årlig julkonsert där de som medverkar är artister som 

hotellet vill förknippa sig med. Konserten var först tänkt som en julklapp till olika partners och kunder 

men har växt och nu säljs även biljetter till alla som vill komma. 

 

Hotellet har sett att fler använder internet som medel för att hitta hotell och att många av deras gäster 

använder denna kanal. Detta har gjort att de även ökat satsningarna på samarbeten med partners som 

Booking.com och Expedia för att på så sätt synas. Förr gjordes fler annonseringar i vissa tidningar, till 

exempel för att öka antal gäster under vissa perioder genom olika erbjudanden, berätta om olika events 

eller hitta nya målgrupper. Detta minskar dock allt mer och mer fokus läggs på internet för att nå ut till 

en bredare publik. De har nyligen förnyat sin hemsida som ska locka gäster, göra dem nyfikna och vara 

lätt att använda. Satsningar har även gjorts på en mobilsajt utformad för smartphones. 

 

Birger Jarl är främst ett affärshotell men i takt med att internetförsäljningen ökat har privatresenärerna 

blivit allt fler. Hotellet arbetar med att hålla en hög servicenivå och använder sig utav ett 

stamgästprogram där gäster kan välja att bli medlemmar. Där sparas då information om dem såsom antal 

hotellnätter och olika önskemål. De genomförde även djupintervjuer med vissa gäster i början på 2010 

för att få en bättre bild över vad som är bra och vad som skulle kunna göras bättre för att öka trivseln. 

Informationen de fick från intervjuerna användes sedan för att förbättra stamgästprogrammet. 

 

Varje månad sammanställs även statistik över hur gästerna upplevt hotellet genom enkätundersökningar. 

Hotellet ordnar också olika evenemang där de bjuder in sina kunder för att på så sätt få dem att känna 

sig delaktiga och viktiga för företaget. De skickar även ut ett nyhetsbrev till kunder och partners med 

information om bland annat events och erbjudanden.  

 

Den ökande konkurrensen märks av även på Birger Jarl då flera stora hotell öppnat upp runt om i 

Stockholm. För att hålla koll på marknaden och utvecklingen mäter hotellet dagligen prisnivåerna och 

jämför med utvalda konkurrenter. Mätningarna görs genom en tjänst där olika hotell registrerar sig för 

att se konkurrenters, och samtidigt visa upp sina, siffror. De har även en hård bevakning på de andras 

kampanjer och framtida planering. Trots den hårda konkurrensen finns det en öppenhet mellan hotellen 

och de tar hjälp av varandra. Till exempel genom rekommendationer då det egna hotellet är fullbokat 

men också genom att bland annat gå på visningar på andra hotell och se hur de arbetar.  

  

Birger Jarl är även måna om att skapa en bra stämning bland personalen och anser att det är viktigt för 

att kunna hålla en hög kvalitet på servicen. Det hålls kontinuerliga möten bland personalen, olika 
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coachmöten för avdelningscheferna och de är måna om att få alla i verksamheten att känna sig viktiga 

och delaktiga. Företaget jobbar efter uppsatta mål, om dessa uppnås får personalen en personlig 

belöning som en del utav ett vinstutdelningsprogram. Det är inte heller främmande för personalen att 

hoppa in på andra avdelningar och ställa upp om det behövs hjälp.  

 

September 2001 tillträdde hotellets nuvarande VD, Marianne Hultberg. Hon påbörjade då ett långsiktigt 

arbete som bygger på personalens välbefinnande, vilket har skapat en stark och god stämning i hela 

organisationen.  Genom dess förändringar i verksamheten och hårt arbete har de lyckats skapa en 

gemensam företagsanda vilket också har speglats i den positiva feedbacken från gästerna.
32

 

 

 

Enkät 

Are you a man or woman? 

Man 12 

Woman 12 

Figur 9 

 

Is it your first stay at this hotel? 

Yes 20 

No 4 

Figur 10 

 

Av de som svarade nej på denna fråga var det samtliga som skulle välja samma hotell igen. 2 stycken 

hade fått personliga erbjudanden från hotellet. Av de 20 som svarade ja var det 15 stycken som skulle 

välja att bo på hotellet igen. Totalt 80 % av alla respondenter skulle välja samma hotell igen.  

 

                                                
32 Intervju med Elisabeth Lindwall 
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Why did you choose this hotel? 

Good location

Good price

Stayed before
Advise from 

friend

Other

0

5

10

15

20

25

 

Figur 11 

 

 

Av de övriga så hade 2 stycken valt hotellet utifrån bra recensioner på Internet, 1 person hade valt det på 

grund av möjligheter till sightseeingturer och 1 person hade valt det efter att ha bott på ett av de andra 

hotellen i samma hotellgrupp. 

 

What kind of relationship do You have to the staff of the hotel? 

None

Personal

Shallow

 

Figur 12 

 

På frågan om vilken relation respondenterna hade till personalen så svarade 12 stycken ingen relation, 4 

stycken ytlig relation och 8 stycken svarade att de hade en personlig relation.  
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Gästernas sätt att välja hotell är följande: 

Bookingsites

Advertising(TV,n

ewspaper)

Ask friends

Offers from hotel
Other
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5

10

15

20

25

 

Figur 13 
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 4.1.3 Queen’s hotel 

 

Intervju 

Queen’s hotel är ett litet familjeägt företag. Hotellet har tre stjärnor och är beläget mitt i centrala 

Stockholm. Byggnaden är från 1800-talet vilket också inspirerat till hotellets miljö, en blandning mellan 

antika möbler och modern komfort.  

 

Queen’s gör inga satsningar på marknadsföring utan förlitar sig på de olika bokningskanalerna och deras 

marknadsföring. Istället strävar de efter att skapa ett positivt word-of-mouth genom bra relationer till de 

befintliga gästerna. Även bra recensioner är viktigt för hotellet och de håller sig regelbundet 

uppdaterade om vad som skrivs på de olika bokningssidorna. Där kan de se vad gästerna tycker var bra 

med hotellet och vilka förbättringar som måste göras.  

 

Det finns inget utarbetat stamgästprogram men gästerna kan lämna sina mailadresser om de vill, och 

hotellet planerar att år 2011 börja göra utskick med erbjudanden till gästerna. De ger också rabatter till 

stamgäster och tar fram olika företagsavtal för att på så sätt bygga långsiktiga relationer. Även den 

familjära stämningen ses som ett sätt för hotellet att skapa relationer på lång sikt. Queen’s har många 

återkommande kunder, både affärs- och privatresenärer och känner inte av någon ökad konkurrens trots 

öppnandet av flera nya hotell i Stockholm. De riktar in sig på en annan målgrupp, de som vill bo centralt 

men ändå till ett rimligt pris. Då hotellet är litet och trestjärnigt kan de hålla lägre priser på 

hotellrummen.  

 

För att hålla alla i personalen uppdaterade hålls personalmöten där också personalen själva kan komma 

med förslag på förbättringar och önskemål från gäster. De nya idéerna testas och ofta är det personalen i 

receptionen som ser om det fungerar eller inte. Bokningssidorna ses som en viktig kanal för att ta del av 

gästers åsikter och kritik och de får ofta beröm för arbetet i receptionen.
33

  

 

Enkäter 

Are you a man or woman? 

Man  10 

Woman 14 

Figur 14 

                                                
33 Intervju med Gazelle Bahremandi 
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Is it your first stay at this hotel? 

Yes 17 

No 7 

Figur 15 

 

Ingen utav respondenterna hade fått några personliga erbjudanden från hotellet. Av de 17 

förstagångsgästerna var det 11 stycken som svarade att de skulle komma tillbaka till hotellet, 4 stycken 

svarade att de skulle pröva något annat och 2 stycken svarade kanske. Samtliga respondenter som 

tidigare bott på hotellet uppgav att de skulle återkomma. Totalt svarade 75 % att de skulle välja samma 

hotell igen.  

 

Why did you choose this hotel? 

Good location
Good price

Stayed before

Advise from a 

friend

0
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10
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20

25

 

Figur 16 

 

 

What kind of relationship do You have to the staff of the hotel?   
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None

Personal

Shallow

 

Figur 17 

 

På frågan om vilken relation gästerna känner att de har till personalen svarade 8 stycken ingen relation, 

9 stycken ytlig relation och 5 stycken att de har en personlig relation. 

 

 

How do You usually do when You choose a hotel to stay at? 

Bookingsites

Advertising(TV,

newspaper)

Ask friends

Offers from 
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Other
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Figur 18 
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras data från empiridelen för varje hotell utifrån kund- och företagsperspektiv. 

 

5.1 Involvering 

Av Clarions respondenter uppgav cirka 70 % att de skulle komma tillbaka till hotellet. Då hälften av 

gästerna inte var förstagångsgäster är denna siffra inte speciellt hög, jämfört med det tidigare hotellets 

respondenter, som visade på en större återkomstbenägenhet. Respondenterna är således låginvolverade i 

sitt val av hotell. Orsakerna till val av detta hotell var varierade, däribland läget spelade en aning större 

roll än övriga poster. Företaget drar också nytta av att vara varierade med sin marknadsföring och på så 

sätt kunna locka olika sorters gäster.  

 

Enkäterna för Birger Jarl visar på en hög återköpsbenägenhet där 80 % av respondenterna skulle välja 

hotellet igen. Den främsta kommunikationskanalen mellan gästerna och hotellet är internet. Därefter är 

det vanligt att fråga sina vänner och bekanta vilket visar att word-of-mouth är en viktig del av 

marknadsföringen. Med tanke på att de flesta av respondenterna var förstagångsgäster var det många 

som kände att de hade en personlig relation till personalen. Samtliga av de som kände att de hade en 

närmare relation till personalen svarade att de skulle välja hotellet igen, vilket visar att hotellet har 

lyckats bygga relationer med just dessa gäster.  

 

Organisationen genomsyras av det synsätt som speglar relationsmarknadsföringsperspektivet och 

strategin är att bygga relationer. Detta framgår främst av hur de väljer att marknadsföra sig, att det är 

processtyrt och hur de försöker att få sina gäster aktiva och involverade. Om man tittar på de främsta 

orsaker till varför respondenterna har valt just detta hotell, vilket var läget och priset, så pekar det på att 

de är låginvolverade.  
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Enkätundersökningen på Queens hotel visade att 65 % av förstagångsbesökarna skulle välja hotellet 

igen vid eventuell återresa och samtliga respondenter som bott på hotellet flera gånger uppgav att de 

skulle återvända. Totalt 75 % av respondenterna svarade att de skulle återvända vilket visar en hög 

tendens till återköp bland gästerna. Priset och läget spelade en avgörande roll för valet av hotell bland 

respondenterna vilket visar på låginvolvering hos gästerna, något som hotellet också är medvetna om. 

Dock visade svaren att lika många valt hotellet genom tips från bekanta, något som pekar på att gästerna 

varit informationssökande innan valet och därför höginvolverade.  

 

 

 

5.2 Inlärning 

På Clarion hotel pekar ingen information på att det skulle bedrivas processlärande inom organisationen, 

därför använder de sig av målstyrning. Detta syns främst på den interna marknadsföringen då det inte 

framgår att det finns någon interaktion mellan de olika nivåerna. Av att se på hotellens lägen i 

storstäderna, resurser och marknadsföring så kan författarna konstatera att det är marknadsmixen som 

används som strategi och ett synsätt som är präglat utav transaktionsmarknadsföringsperspektivet.  

 

 

Då hotell Birger Jarl fick en ny vd år 2001 har många förändringar skett, som ett resultat av detta har en 

gemensam företagsanda skapats. Organisationen genomför månadsvis enkätundersökningar med 

gästerna samt kontinuerliga möten bland personalen för att få alla parter att känna sig viktiga för 

organisationen och för att se vad som behöver förbättras. De sätter även upp årliga mål och om dessa 

uppnås får alla de anställda ta del utav en bonus. Genom dessa intervjuer och möten skapar hotellet en 

interaktion både med de anställda och deras gäster, men också med hjälp av olika kundevents och deras 

facebookapplikation. Så som Birger Jarl involverar alla parter använder de sig utav processtyrning med 

delmål och ständig utveckling.  

På Queens hotel hålls personalmöten där de anställda informeras om vad som sker på hotellet. Här kan 

personalen komma med förslag på vad som kan behövas förändras och förbättras, de kan även föra fram 

önskemål på förbättringar de fått från gäster. Det framgår även att personalen i receptionen har mest 

insikt i vad som fungerar bra i arbetet med gästerna, vilket också visar att de har en viktig roll i hotellets 

arbete och utveckling. På hotellet är de således medvetna om att arbetet som görs på de olika nivåerna är 

viktiga för företaget, detta tyder på att de har en relativt platt organisationsstruktur. De kontinuerliga 
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uppdateringarna av gästers kommentarer och personalmöten är tecken på att Queens hotells sätt att 

arbeta är processtyrt. De ser ständigt nya saker som bör förbättras och jobbar efter små föränderliga mål.  

 

5.3 Total kvalitetsmodell 

Clarion hotels vd förespråkar en gemenskap inom organisationen och en känsla av att den enskilda 

individen kan göra skillnad i gästernas vistelse. Hotellets system för de anställda, där de bland annat kan 

komma med förslag på förbättringar, tyder på att det finns ett försök till dubbelriktad kommunikation 

med personalen.  

 

På hotell Birger Jarl satsas det främst på de befintliga gästerna, där stor vikt har lagts på deras 

stamgästprogram som utarbetats med hjälp av djupintervjuer med gäster. Informationen från dessa 

intervjuer har kunnat ge verksamheten en bild av hur gästerna uppfattar hotellet och vad mer de kan 

tillföra för att göra deras vistelse så bra som möjligt. Detta visar tydligt att Birger Jarl använder sig utav 

dubbelriktad kommunikation. På Queens ses hotellets lilla storlek som en styrka. Genom att vara ett litet 

trestjärnigt hotell kan de hålla priserna nere, trots det centrala läget, och då locka en annan typ av gäster. 

De lägger inte ner resurser på marknadsföring vilket också är ett sätt att hålla kostnaderna nere. Den 

marknadsföring företaget har är de samarbeten som görs med bokningskanalerna. Queens hotell vill 

istället, genom goda relationer till gästerna, skapa ett bra word-of-mouth. Detta tyder på att hotellet 

eftersträvar höginvolverade gäster för att skapa långvariga relationer och genom dessa även locka nya 

gäster. De håller sig även ständigt uppdaterade om vad som skrivs om hotellet på olika hemsidor för att 

se vad gäster har tyckt om deras vistelse och eventuella förbättringar som bör göras. Detta kan ses som 

ett försök till tvåvägskommunikation men når inte riktigt fram då det inte sker någon interaktion med 

gästerna.  
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Respondenternas svar på Queens hotell, om hur de vanligtvis gör när de söker hotell pekar på att hotellet 

har lika stor del låginvolverade som höginvolverade gäster, 50 % uppgav att de använder sig utav olika 

bokningssidor och 46 % svarade att de frågar sina vänner och bekanta. Utifrån denna information tycks 

hotellet ha en bra marknadsföringsstrategi som passar deras gästers olika involveringsgrader. De anser 

inte att de behöver ha någon annan marknadsföring än bokningssidornas egna, där också många av deras 

gäster hittar hotellet. Samtidigt jobbar de med att skapa bra relationer till de befintliga gästerna och ett 

positivt word-of-mouth vilket även visade sig vara viktigt då många av respondenterna frågar om tips 

bland bekanta.  

Dock uppgav de flesta av respondenterna att de har en ytlig eller ingen relation till personalen, endast 5 

stycken svarade att de känner att de har en personlig relation till de anställda. Detta tycks däremot inte 

ha någon påverkan på om gästerna skulle välja hotellet igen.  

 

5.4 Marknadsmixen 

Clarions hotels marknadsföring består främst utav annonsering genom den största 

kommunikationskanalen Internet och tv-reklam i samband med olika sponsorsamarbeten. Detta eftersom 

de i första hand vill locka fler privatresenärer till hotellet. Denna typ av marknadsföring är kopplad till 

envägskommunikation och marknadsmixen och ger inte heller någon chans till interaktion. En annan del 

av marknadsföringen består av hotellgruppens satsningar på lojalitetsprogrammet där de underhåller 

aktiva medlemmar men också vill locka passiva medlemmar att bli aktiva igen. Detta förstärker den del i 

bakgrunden av att större kedjor kan täcka fler kommunikationskanaler med sina stora resurser.  

Queens hotel använder sig av rabatter till stamgäster och avtal med olika företag som ett sätt för hotellet 

att bygga längre relationer med gästerna. Att erbjuda bättre priser och rabatter kopplas till 

marknadsföringsmixen och visar att företaget delvis arbetar utifrån ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv. Detta överensstämmer med den kundgrupp Queens hotell riktar 

in sig på, prismedvetna resenärer som vill bo centralt.  
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6. Resultat 

Här görs en jämförelse mellan företagens strategier och kundernas inställning utifrån empirin från 

intervjuerna och enkätundersökningarna.  

 

 

Syftet med uppsatsen är att ur ett kundperspektiv analysera och utvärdera sambandet mellan 

marknadsföringsstrategi och kunders val av hotell. 

 

Clarion Hotel Stockholms externa marknadsföring utgår från transaktionsmarknadsföringsperspektivet 

och marknadsmixen då ingen interaktion sker med dess gäster, även deras lojalitetsprogram till gästerna 

styrs genom envägskommunikation. Således är den interaktiva marknadsföringen enkelriktad. 

Den interna marknadsföringen visar försök till dubbelriktad kommunikation men det sker ingen tydlig 

interaktion mellan nivåerna.  

Kundernas involveringsgrad som helhet var låg. 

 

Detta hotell har lyckats att matcha sin marknadsföringsstrategi efter sina kunders val av hotell.  

 

Hotel Birger Jarls marknadsföring utgår från relationsmarknadsföringsperspektivet och fokus ligger på 

utveckling. Den interna såväl som den interaktiva marknadsföringen bygger på dubbelriktad 

kommunikation, vilket leder till att företaget är processtyrt.  

Kunderna i sitt val av hotell visar sig vara låginvolverade då många tänkte på priset. Däremot var det 

många av förstagångsgästerna som svarade att de hade en nära relation till personalen på hotellet. Detta 

visar en lyckad process från hotellets sida att interagera och kunna bygga relationer.    

 

Hotellets marknadsföringsstrategi stämmer inte helt överrens i förhållande till deras kunders 

involveringsgrad.  

Queens hotels marknadsföring utgår från ett relationsmarknadsföringsperspektiv där fokus ligger på att 

genom bra relationer med befintliga gäster och word-of-mouth få nya. Den interna marknadsföringen 

sker via dubbelriktad kommunikation vilket visar att verksamheten är processtyrd. Trots försök till 

dubbelriktad kommunikation i den interaktiva marknadsföringen, så har hotellet inte lyckats skapa en 

interaktion med gästerna som kan leda till vidare utveckling.  

Hotellets marknadsföringsstrategi stämmer mestadels ihop med kundernas involveringsgrad.  
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7. Slutsatser 

I avsnittet slutsatser skall uppsatsens problemformulering besvaras. Detta utifrån den analys och 

tolkning som gjorts av materialet från bakgrunden och empirin från intervjuerna och 

enkätundersökningarna. 

 

Problemformuleringen lyder: ”Vilka faktorer är viktiga för att små och medelstora hotell ska kunna 

skapa ett mervärde som leder till lojala kunder?” 

 

Små och medelstora hotell inte kan marknadsföra sig i samma utsträckning som de större kedjorna som 

använder sig av transaktionsmarknadsföringsperspektivet, där de viktigaste faktorerna för framgång är 

massproduktion, massmarknadsföring och enkelriktad kommunikation. Däremot finns det andra 

strategier som bygger på ett högre kundvärdeskapande att använda. När konkurrensen hårdnar och det 

inte längre finns utrymme för att skaffa nya kunder måste mindre företag skapa nya framgångskoncept. 

Sådana som inte går att kopiera.  

 

Detta görs genom att utgå från ett relationsmarknadsföringsperspektiv där interaktion är en viktig faktor 

och processyn ett viktigt verktyg inom företaget för att kunna behålla en långsiktig utveckling. Det 

handlar om att säljare och köpare ska kunna förstå varandra genom interaktion, bygga långsiktiga 

relationer med varandra för att sedan samarbeta och utveckla ett vinnande koncept. I de fall som 

beskrivs i uppsatsen syns tydliga kopplingar mellan storleken på företagen, dess marknadsföring och 

inomorganisatoriska strategier. Då val av hotellvistelse i denna studie visade att de flesta kunder är 

låginvolverade, kan författarna inte dra slutsatsen om dessa var lojala. Gästerna visade hög tendens till 

återköp, vilket skulle kunna vara ett underlag till vidare forskning, där man undersöker gästernas 

återköpsbenägenhet vid t.ex. en eventuell prishöjning.  

 

Clarion hotells storlek bidrar till att organisationen är byråkratiskt styrd, därför kan de endast vara 

målstyrda i sin verksamhet. Gästerna som besöker dem är låginvolverade och detta kommer förmodligen 

inte att ändras, om författarna ska återkoppla till teorierna. Hotellets stordriftsfördelar bidrar till att de 

snabbt kan expandera, däremot kan de inte med sin strategi få lojala kunder.  

 

Hotell Birger Jarls val av strategi har visat tendenser till att kunna bygga relationer, då många av 

förstagångsbesökarna skulle komma tillbaka och att de hade utvecklat en närmare relation till 

personalen. Om däremot prisläget skulle förändras, skulle det påvisa vilka som i verkligheten är 

höginvolverade kunder, av undersökningen ovan framgår att de skulle kunna räknas på en hand, då de 
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flesta var låginvolverade och valde pris och läge som de främsta orsakerna till val av hotell. Författarna 

anser också att hotellet värnar om sina gäster då de i samband med enkätundersökningen på hotellet 

delade ut tackgåvor i form av ljus till alla respondenter. 

 

Queens hotell har bra förutsättningar för att skapa lojala kunder då många av deras gäster visade sig vara 

höginvolverade. Under år 2011 har de planer på att börja skicka erbjudanden till sina befintliga gäster, 

vilket författarna anser vara en bra utveckling för deras verksamhet.    

8. Avslutande diskussion  

I detta avsnitt behandlas i stora drag uppsatsens viktigaste delar 

Undersökningen visar att val av hotell från ett kundperspektiv i en majoritet av fallen är en 

låginvolverad tjänst, vilket slår författarna med häpnad. Då många av hotellen har en utvecklad 

kunddatabas, fungerar denna som ett verktyg för vad författarna skulle kalla det en direkt 

massmarknadsföring, som kunderna själva tillåter, istället för att skapa långsiktiga relationer. Interaktion 

som medel för att skapa långsiktiga relationer i hotellbranschen, kan endast användas i de mindre 

organisationerna, då de större har en tydlig byråkratisk struktur som gör det omöjligt att göra detta. 

Relationsmarknadsföring som perspektiv fungerar av denna undersökning bäst i mindre organisationer 

och om det används på rätt sätt kan detta bidra till en unik affärsidé med långsiktig överlevnad och 

utveckling, förutsatt att det håller sig litet. Om organisationen skulle växa, måste den övergå till att bli 

mer transaktionsinriktad, alltså byråkratisk och därmed standardisera sina tjänster och utbud. Detta 

enligt teorierna och hotellens egna val av strategier. Som organisation kan man välja att utgå från ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv, vilket handlar om att skapa den bästa marknadsmixen för att 

överleva, eller ett relationsmarknadsföringsperspektiv där utveckling med hjälp av interaktion står i 

fokus, därav uppsatsens titel.  

Enligt hotellen själva är även affärsgäster en betydande grupp för hotellens överlevnad. Där har hotellen 

stor potential att sluta avtal med olika företag och binda upp dem för långsiktiga perioder och även 

skapa långsiktiga relationer. Att undersöka detta även från ett kundperspektiv skulle vara ett intressant 

ämne för vidare forskning. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 

 

Hur marknadsför ni Er?(annons, tv, radio annat) 

 

Satsar ni mer på att få nya gäster eller att behålla de gamla? 

 

Känner ni av en ökad konkurrens från andra hotell? Om ja, är det främst från de större kedjorna eller 

mindre enskilda hotell?  

 

Vad gör ni för att konkurrera med andra hotell i närheten? 

 

Gör ni något för att bygga långsiktiga relationer till era gäster? Om ja, sedan hur länge har ni arbetat 

med detta? 

 

Använder ni er av något system där ni samlar information om era gäster? 

 

Väljer gästerna själva om de vill vara med i kundsystemet eller skrivs de in automatiskt?  

 

Vad använder ni informationen om gästerna till? 

 

De anställda som arbetar i direktkontakt med kunderna, hur vill ni att de ska arbeta med era gäster? 

 

 

 



 

 

Inquiry – Enkät 

 

Your age:                                                                 Are you a:        Man                     Woman 

 

Is it Your first stay at this hotel? 

 

…………………………………………… 

 

Why did You choose to stay at this hotel?  

 Close to work 

 I have stayed here before 

 Good price 

 Advise from a friend 

 Other……………………… 

 

How do You usually do when You choose a hotel to stay at? 

 

 Booking sites on the Internet, as booking.com and hotels.com 

 Advertising in the newspaper or TV 

 I ask friends 

 Through offers directly from the hotel 

 Other………………………… 

 

Have You ever received personal offers from the hotel (via telephone, mail)? 

 

…………………………………………………………… 

 

What kind of relationship do You have to the staff of the hotel?  

 Shallow   (Ytlig)        Personal   (Personlig)             None   (Ingen) 

 

If You come back to Stockholm, would You like to come back to this hotel again or would You try 

another one the next time? 

……………………………………………………… 


