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Sammanfattning 

Teoretiker menar att det finns vissa mer lämpade marknadsföringsstrategier för små, 

privatägda och exklusiva hotell. Dock går åsikterna isär angående om dessa strategier kan 

tillämpas generellt för alla dessa unika hotell eller om varje hotell bör applicera en specifikt 

konstruerad strategi som fokuserar på deras målgrupp och segment. Utifrån dessa 

tvetydigheter utförde vi en undersökning på just de små, privatägda och exklusiva hotellen, 

för att skapa en djupare insikt i valet av marknadsföringsstrategier. Vi ställde därför följande 

frågor; vilka marknadsföringsstrategier små, privatägda och exklusiva hotell använder sig av, 

hur uttrycker hotellen sin marknadsföring via hemsidor och broschyrer samt hur väl 

ledningens uppfattningar om dess marknadsföring stämmer överens med gästernas upplevda 

verklighet. De mest lämpade teorierna för att besvara dessa frågor ansåg vi vara 

imageskapande, word-of-mouth, relationsmarknadsföring samt marknadsmixen. Med hjälp av 

dessa teorier samt tidigare forskning skapade vi oss en uppfattning som gav oss en bred 

analytisk grund vilken användes vid genomgången av det empiriska materialet. Detta material 

samlades in via djupintervjuer, dokumentstudier samt enkätundersökningar och gav oss en 

översikt av marknadsföringen via tre olika infallsvinkar.  

 

De slutsatser som kunde dras utifrån det prövade materialet var föga överraskande i 

förhållande till vad forskare tidigare hävdat. Dock kunde en diskussion påbörjas om huruvida 

resultatet går att tillämpa allmänt inom den valda marknaden eller ej. En generell bild som går 

att utläsa från det material som vi bearbetat fram är att marknadsföringen är vital, för att 

kunna bygga kundrelationer, oberoende av vilken storlek eller vilka förutsättningar ett hotell 

har. Ett antal nya aspekter kom upp vilka kan komma att användas vid eventuell fortsatt 

forskning.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer en beskrivning av det valda ämnet att tas upp tillsammans 

med de problem och frågor vi i denna uppsats vill besvara. Metoderna och de teorier som 

kommer att användas under arbetets gång kommer att gås igenom samt argument för det 

gjorda urvalet kommer att styrkas. 

1.1 Bakgrund 

Året [2009] blev kämpigt, men kanske inte så illa som många 

befarade. Antal sålda rum backade med 3 procent och revpar
1
 med 6 

procent från 2008. Stockholms snittpris minskade kraftigt, 7 procent, 

medan Malmö klarade sig ganska bra tack vare närheten till 

Danmark. (De Frumerie och Hirsch, 2010) 

 

Hotellindustrin har haft en stark tillväxt under de senaste tio åren, där antalet sålda 

rumsnätter har haft en ökning på 2,4 miljoner. Även då finanskrisen inneburit en mindre 

nedgång har Sverige, och framför allt Sydsverige klarat sig relativt oskatt. Detta menar Björn 

Arnek, SHR:s
2
 branschekonom, har mycket med våra danska grannar att göra; ”De har åkt 

till oss men vi har inte åkt till dem”. (De Frumerie & Hirsch, 2010) 

 

När man pratar om hotell, menar Medlik och Ingram (2000) att man måste vara medveten om 

att storleken på hotell varierar och deras karaktär kan skilja sig åt. Hotell i allmänhet erbjuder 

mer än bara boende, exempelvis restauranger. En viktig aspekt, som dock genomsyrar både 

små och stora hotell, är förmågan att kunna ge personlig service till sina gäster.  

 

Det finns ingen allmän vedertagen definition av vad som kännetecknar ett litet hotell menar 

Rantakyrö (2004) men Carson (1990) citerar the Committee for Economic Development som 

säger att ett litet hotell kan karaktäriseras genom fyra definitioner. Dessa innefattar bland 

annat att vara ett företag med en fristående ledning, där chefen många gånger också är ägaren, 

med en tämligen liten storlek jämfört med den största enheten inom sin bransch. Huruvida 

                                                 
1
 Revenue per available room – ett lönsamhetsmått inom hotellbranschen som mäter förtjänst per antalet 

tillgängliga rum för en viss dag (Goldberg, 2009) 
2
 Sveriges Hotell- & Restaurangföretag – En handels- och arbetsgivarorganisation som arbetar för att främja 

industrin i Sverige och internationellt samt bidra till en ökad tillväxt och fler arbetsmöjligheter (SHR – Om SHR, 

2010) 
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hotellet är litet kan även mätas i termer av försäljningsvolym, antal anställda eller andra 

signifikanta termer.       

 

Ett annat förslag till parametrar definieras av Julien (1998). Han hävdar att hotell som 

benämns som små karaktäriseras av antalet anställda, en låg nivå av specialisering, att 

ägaren/managerna har en nära relation till sina anställda och vid eventuella förändringar kan 

förmedla dessa till personalen direkt när de sker, samt enkla externa informationssystem då 

managern kommunicerar direkt med gästerna.    

 

Lowe (1988) anser att kundkontakten för små, privatägda och exklusiva hotell är viktig. Han 

menar att en nära relation med gästen samt en detaljerad kunskap om dess önskemål kan göra 

en genuin kundkontakt möjlig. Vidare diskuterar Lowe (1988) att gästerna på ett litet, 

privatägt och exklusivt hotell i allmänhet kännetecknas av att resa individuellt eller med 

familj snarare än i stora grupper, som i till exempel turistsällskap. Strannegård (2009) menar 

vidare att små, privatägda och exklusiva hotell allt oftare vänder sig till de gäster som är ute 

efter en exklusiv känsla som kan ge dem en känslomässig upplevelse. 

 

Små, privatägda och exklusiva hotell har blivit allt mer populära och Hallafors (2002) hävdar 

att dessa samt små restaurangföretag i dagsläget upptar dryga 97 procent av den svenska 

marknaden. Dock menar Lowe (1988) att forskningen om denna bransch är åsidosatt. Endast 

begränsad data finns att tillgå angående hur dessa små verksamheter har lyckats etablera sig i 

en så pass stor omfattning, trots sina begränsade resurser. Lowe (1988) tillsammans med 

bland andra Moriarty och Jones (2008) samt Median och Lee (1982) menar att små, 

privatägda och exklusiva hotell inte endast är en mindre variant av stora hotell. Forskarna 

hävdar därför att de inte bör arbeta med samma typer av marknadsföringskanaler. Istället är 

det mer optimalt att de tänker i banor som är mer passande för de små, privatägda och 

exklusiva hotellen i förhållande till de resurser som står till deras förfogande.  

 

År 2006 utförde Andersson, Ek och Meza Reyes en studie vid Lunds Universitet om 

imageskapande av småortshotell. Deras slutsats är att dessa hotell bör arbeta aktivt med att 

förbättra sin image genom att använda styrkorna; den geografiska placeringen, lugnet samt 

flexibiliteten. Denna tes kommer vi i detta arbete att jobba vidare med för att definiera hur 

små, privatägda och exklusiva hotell använder sin image och eventuellt andra 

marknadsföringskanaler för att etablera sig på marknaden.  
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1.2 Syfte och problemformulering  

Små, privatägda och exklusiva hotell lockar gäster på ett unikt vis. Syftet med denna uppsats 

är därför att undersöka vilka marknadsföringskanaler fyra utvalda hotell använder sig av, samt 

se huruvida deras strategier är optimerade i förhållande till hotellens begränsade resurser. Ett 

ytterligare syfte är att ta reda på vad ledningen på varje hotell anser vara de mest optimala 

marknadsföringsstrategierna, samt att jämföra hur dessa strategier uppfattas av 

konsumenterna. För att avgränsa uppsatsen och undersökningen men även för att försöka ge 

en generell bild av denna marknad har vi valt fyra oberoende privatägda hotell i Sydsverige; 

två centralt belägna samt två hotell utanför en större tätort. Våra frågeställningar lyder som 

följer;  

 

- Vilka olika marknadsföringsstrategier använder sig små, privatägda och exklusiva 

hotell av?  

- Hur uttrycker hotellen sin marknadsföring via hemsidor och broschyrer? 

- Hur väl stämmer ledningens uppfattningar om dess marknadsföring överens med 

gästernas upplevda verklighet? 

1.3 Teori 

1.3.1 Image  

Kotler et al (1999) definierar image som den uppfattning en person eller målgrupp har om vad 

ett företag eller dess produkt står för. Vidare menar de att den image som till exempel ett 

hotell besitter har en betydande roll när det kommer till konsumenternas specifika hotellval. 

Det som bidrar till att en gäst besöker eller återkommer till ett hotell menar Kotler et al (1999) 

är delvis beroende av om dess image är tilltalande samt om imagen uppfyller gästens 

förväntningar.  

 

Mossberg (2003) menar att för att stärka ett hotells image är det viktigt att ställa imagen i 

relation till det värde som hotellet innehar i gästernas ögon vilket kan uttryckas i bland annat 

positionering, smakupplevelse eller ett speciellt tema. Dessa imagestärkande faktorer kan 

bidra till att en gäst väljer ett specifikt hotell, om detta hotells image tilltalar gästen.  
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Kotler et al (1999) anser även att en tilltalande image kan leda till en avsevärd ökad chans för 

att gästen väljer det specifika hotellet igen. Vidare hävdar Grönroos (2000 Sid. 325) att en 

image kan spegla fyra betydande roller för ett hotell. En image: 

 

- Kan kommunicera förväntningar som en gäst har 

- Är ett filter som påverkar uppfattningar 

- Är en funktion av förväntningar och erfarenheter 

- Kan ha en intern påverkan på dess anställda men även en extern påverkan på gästerna 

 

Mossberg (2003) talar om att en image kan kommunicera förväntningar. Med detta menar hon 

att om ett hotell har en tilltalande image som uppfyller en gästs förväntningar tenderar gästen 

att besöka det hotellet vid återkommande tillfällen. Vidare diskuterar Mayo och Jarvis (1981) 

också att om ett hotell inte klarar av att tillfredsställa gästens förväntningar måste 

hotelledningen vara medvetna om att de kan gå miste om gästen. 

 

Grönroos (2000) anser att en positiv image kan fungera som en skyddsbarriär då den kan ge 

ett företag ett visst skydd mot missnöjda gästerna och eventuella problem som kan uppstå. 

Imagen kan emellertid ha motsatt verkan om den är negativ och på så vis förvärra smärre 

problem. Detta är vad Grönroos (2000) kallar ett filter. Image som en funktion av både 

förväntningar och erfarenheter däremot, menar Mossberg (2003) uppstår när kundens 

förväntningar ställs i jämförelse med verkligheten samt speglar den uppfattade kvaliteten på 

servicen och på så sätt helheten av hotellet. Den sista rollen som Grönroos (2000) tar upp att 

en image kan ha, menar Mossberg (2003) innefattar dess effekt på anställda och gäster, både 

internt och externt. Ett exempel är att det är vitalt att organisationens image framkommer 

tydligt. Detta kan i annat fall bidra till att anställdas attityder mot organisationen blir negativa 

vilket i sin tur kan påverka gästen på ett mindre tillfredställande vis.  

 

Normann (1991) menar att image är något som byggs upp i en kunds medvetande via en 

blandning av olika faktorer som exempelvis bekantas åsikter, vardaglig reklam samt egna 

erfarenheter av produkter och tjänster. Oftast inom hotellbranschen får hotellen bara en chans 

att imponera på gästen, blir gästen besviken eller missnöjd är det med högsta sannolikhet att 

den inte återkommer.  
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1.3.2 Word-of-mouth 

Den viktigaste marknadsföringsstrategin anser teoretikern Dichter (1966) vara det råd en gäst 

kan få av en bekant, alltså word-of-mouth. Han benämner gästen och dess bekant, som talaren 

och lyssnaren. Han menar för att word-of-mouth ska kunna spridas måste den som talar vara 

villig att tala och den som lyssnar måste vara mottaglig för den informationen. Dock menar 

Lau och Ng (2001) att detta inte är fullt korrekt då lyssnaren nuförtiden även är intresserad av 

den givna informationen och inte enbart mottaglig för den. Grönroos (2008) tar upp att word-

of-mouth och image går hand i hand och är beroende av varandra då de båda begreppen kan 

påverka en gästs beslut vid konsumtionstillfället. Vidare menar han även att word-of-mouth 

kan få en långsiktig effekt på de val som en gäst gör i både positiv och negativ bemärkelse.  

 

Dichter (1966) hävdar att när en gäst ska göra ett köpval är det i slutändan word-of-mouth 

som spelar den största rollen, då det är den åsikten som bidrar med mest korrekt information 

och guidning. Mossberg (2003) menar också att det råd som en gäst får från en bekant sprider 

sig snabbare om personerna i fråga är av samma ålder, har samma intressen samt har en 

liknande socioekonomisk bakgrund.    

 

Det kan, diskuterar Dichter (1966), vara svårt att få en person att sprida vidare sina åsikter 

om en produkt. Han anser även att det som motiverar en person att framföra sina åsikter om 

en produkt eller service innefattar fyra kategorier. Dessa utgörs av bland annat en person som 

känner ett visst engagemang för produkten/tjänsten eller känner ett engagemang för sättet som 

produkten/tjänsten är marknadsförd. Lau och Ng (2001) tar även upp att om en person känner 

ett starkt intresse för en specifik produkt/tjänst brukar denne söka information på diverse sätt 

om produkten/tjänsten själv. Detta kan enligt Mossberg (2003) leda till att personen i fråga får 

ökad kunskap inom området.      

 

Word-of-mouth är enligt Grönroos (2008) en marknadsföringsstrategi som kan leda till att 

nöjda gäster tenderar att komma tillbaka och konsumera produkten/tjänsten igen. Vidare 

menar han att positiv word-of-mouth kan leda till att nya konsumenter blir intresserade av 

tjänsten då den kan ses som ett svar på eventuella problem. Lau och Ng (2001) menar dock att 

ett företag bör vara medvetna om att negativ word-of-mouth sprider sig snabbare och till fler 

personer än vad positiv gör.  
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1.3.3 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (1995) definierar relationsmarknadsföring som en marknadsföringsstrategi där 

relationer, nätverk och interaktioner sätts i första rummet. Denna typ av marknadsföring har 

enligt Kasper et al (2006) blivit allt mer vedertagen inom dagens serviceföretag, där 

långsiktiga kundrelationer är av stor vikt för företagens framgång. Det skapar först och främst 

en betydande konkurrensfördel gentemot andra företag inom samma bransch men det skapar 

också utträdesbarriärer, vilket betyder att det blir svårare för gästerna att lämna företaget i 

fråga. Med andra ord skapas ett indirekt kontrakt mellan företaget och gästen. Dock är det 

viktigt för de marknadsansvariga på företagen att ha förståelse för gästernas önskemål och 

krav. Kasper et al (2006) menar alltså att en långsiktig relation inte gynnar företaget om 

gästen inte är nöjd med relationen, vilket i sin tur leder fram till Serviceparadoxen som 

Gummesson (1995) tar upp i sin bok om relationsmarknadsföring. Denna paradox säger att en 

lönsam gäst är en mindre nöjd gäst medan en mindre lönsam gäst är en nöjd gäst. Gummesson 

(1995) menar här att det krävs mer resurser och kapital för att få en gäst nöjd och vise versa. 

En gäst som får betala ett högt pris för en produkt förväntar sig och kräver mer av företaget i 

fråga och blir på så vis svårare att tillfredsställa. Han menar därför att det är viktigt att ha ett 

vakande öga på sina kundrelationer och ständigt arbeta för att förbättra dem på lång sikt. Ett 

företag som strävar efter att uppnå lönsamhet på kort sikt bör istället göra ett 

ställningstagande om det verkligen är goda kundrelationer de ska jobba med eller om de ska 

välja någon annan marknadsföringsstrategi istället.  

 

Enligt Morgan (1996) är det viktigt för gästerna att känna att de gjorde ett rätt val och att de är 

välkomna tillbaka. Detta kallar Berry och Parasuraman (1991) för ett beroende och skiljer på 

tre olika nivåer, där Nivå 3 syftar till den starkaste typen av relationer:  

 

- Nivå 1: kunden lockas till företaget med hjälp av priserbjudanden 

- Nivå 2: öga-mot-öga kommunikation med personligt adresserade erbjudanden 

- Nivå 3: strukturell relation med sammanknutna resurser 

 

Kasper et al (2006) anser att det första steget för en lyckad relationsmarknadsföring är att 

förstå och besitta rätt information om gästerna. I och med den snabba utvecklingen av dagens 

teknologi blir det allt lättare att lagra information om gäster i olika kunddatabaser. Det blir 

även lättare att hålla kontakt med gäster världen över genom e-post, vilket i hög grad 
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underlättar bibehållandet av de befintliga kundrelationerna. Det är också viktigt att de interna 

relationerna mellan ledning och anställda hålls ajour menar Morgan (1996). De långvariga 

relationerna formas nämligen mellan gästen och alla de anställda i företaget, inte bara de 

marknadsansvariga. Detta anser Kasper et al (2006) lättast genomförs genom intern 

marknadsföring, där personalen motiveras till att utföra ett tillfredställande arbete. De menar 

tillsammans med Heskett et al (2008) att nöjda anställda skapar större möjligheter till att få 

nöjda gäster, genom den så kallade ”service-profit chain”. Figuren visar hur en 

tillfredsställande arbetsplats skapar nöjda anställda. De anställda blir i sin tur mer produktiva 

och ger en bättre extern service. Gästerna känner tillfredsställelse med den givna servicen 

vilket skapar nöjdhet och lojalitet gentemot företaget i fråga. 

 

Kasper et al (2006) säger att om ett företag kan skapa en tillit hos sina gäster och stärka 

kundrelationer kommer de få återkommande gäster. På så vis skapar de lägre 

marknadsföringskostnader. Berry och Parasuraman (1991) sätter ord på detta genom följande 

text:  

Stamgäster är de mest lönsamma av alla gäster. De spenderar mer 

pengar hos företaget på en årsbasis och de stannar hos företaget i 

flera år. De sprider positivt information om företaget via word-of-

mouth och de kan även vara villiga att betala ett högre pris för de 

fördelar som tjänsten erbjuder. (Berry & Parasuraman, 1991) 

 

Dahlén och Lange (2003) påstår att ett sätt för företagen att visa sin uppskattning är genom 

speciella erbjudanden till sina återkommande gäster. Det kan bland annat uttrycka sig i form 

av kundkvällar, rabatter eller återbäring efter ett visst antal möten. Vilket kan i sin tur leda till 

en stärkt kundrelation.  

Figur 1 The Service-Profit Chain (Heskett et al 2008 Sid. 120) 
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1.3.4 Marknadsmixen 

Marknadsmixen är enligt Grönroos (2008) en modell som företag kan använda för att få fram 

vilka marknadskanaler de kan använda och hur de skall marknadsföra sin tjänst eller produkt. 

Armstrong och Kotler (2003) definierar marknadsmixen som en kombination av olika 

marknadsföringsverktyg som företag blandar för att få fram den respons som de vill ha av 

målgruppen. Vidare menar de att marknadsmixen består av allt som ett företag kan göra för 

att influera efterfrågan på en produkt. Grönroos (2008) liksom Kotler (1999) diskuterar att 

marknadsmixen är marknadsföringens kärna som består till grunden av 4P-modellen; pris, 

plats, produkt och promotion. Armstrong och Kotler (2003) menar att dessa 4:Pn är de 

verktyg ett företag blandar för att nå ut på marknaden.   

 

Teoretiker har på senare år diskuterat att det bör adderas ytterligare P:n till marknadsmixen då 

ett utökat antal faktorer kan gynna arbetet med marknadsföringen. Enligt Grönroos (2008) 

innefattar detta processer, personer, påtagliga bevis, PR samt politik. Median och Lee (1982) 

tar upp i sin artikel att kombinationen av Kotlers (1994) 4P:n bidrar till att ett hotell kan ge 

den bästa servicen till gästen. Ett P som Median och Lee (1982) menar att hotell också bör 

använda sig av utöver Grönroos (2000) 4P:n är profitability (lönsamhet) då det bestämmer hur 

lönsamt ett hotell är och kan bli.   

 

Det går att utläsa en viss kritik gentemot de 4P:na. Exempelvis ställer sig Armstrong och 

Kotler (2003) kritiska mot att vissa faktorer underskattas. Dessa faktorer kan utgöras av 

tillexempel service som flertalet teoretiker hävdar borde finnas med i modellen. Armstrong 

och Kotler  (2003) anser att så inte är fallet då även service innefattas i produkten. De menar 

vidare att rättfärdig kritik gentemot marknadsmixen är att modellen bara ses från säljarens 

perspektiv och inte från gästens.   

Produkt 

Det viktigaste verktyget som ett företag kan använda sig av i sin marknadsföring är deras 

produkt och erbjudande, menar Kotler (1999). Det är dessa som i första hand skapar värde för 

konsumenterna samt tillfredställer deras behov. Lovelock och Wirtz (2007) anser att en 

kärnprodukt kan vara både påtaglig och opåtaglig, till exempel en övernattning på ett hotell. 

Dessa tillsammans med supplementära stöd- och hjälptjänster höjer produktens värde. En 

supplementär stöd- och hjälptjänst innefattar alltifrån restaurang, spa eller en piccolo som 

erbjuder gästen det lilla extra. 
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Det är väsentligt att ett företag kan erbjuda en produkt eller ett erbjudande som utgörs av att 

vara något utöver det vanliga hävdar Kotler (1999). Han anser även att produkten eller 

erbjudandet bör tilltala gästen på ett sätt som bidrar till att gästen föredrar denna produkt eller 

erbjudande framför konkurrenternas. Detta kan leda till att gästen är beredd att betala mer för 

produkten och erbjudandet. I boken Kotlers marknadsföring tar Kotler (1999) upp att för att 

kunna differentiera sig och erbjuda en produkt som tilltalar gästen bör ett företag använda sig 

av relevanta och specifika produktdifferentieringar. Han menar att sätt som ett företag kan 

differentiera sig på kan vara genom service, tillgänglighet och image. Median och Lee (1982) 

anser att det även går att differentiera sig genom presentationen av hotellet där all inredning 

speglar hotellets personlighet. De menar att detta tillsammans med service och erbjudande 

bildar hotellets kärnprodukt.  

Pris 

Kotler (1999) hävdar att företag försöker höja sina priser till den grad som differentieringen 

tillåter och ger stöd för. Lovelock och Wirtz (2007) anser också att typ av kund, tid och plats 

för leverans, efterfrågan samt tillgänglig kapacitet är faktorer som har stor påverkan vid 

prissättning. Framförallt är konsumenten den mest avgörande faktorn då det är den som avgör 

vad tjänsten eller produkten i slutändan är värd. Dock måste företagen även ha i åtanke att det 

inte bara är en fråga om pengar utan att det är även konsumentens tid och ansträngning som 

värdesätts.  

 

Pelton et al (2002) menar att konsumenter inte alltid efterfrågar lägsta möjliga pris, utan 

många gånger värdesätter de opåtagliga faktorer som personalens bemötande. Detta bör även 

företagen ha i åtanke när de sätter priset på sina produkter eller tjänster. Det är viktigt att ett 

hotell vet vilken marknad de vill verka på, för att kunna sätta rätt pris menar Median och Lee 

(1982). Hotellbranschen är i stor utsträckning säsongsberoende vilket medför att priset är 

föränderligt med hög- eller lågsäsong. Median och Lee (1982) tar även upp att prissättningen 

har stor påverkan då hotell ska bygga upp en image och en karaktär.   
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Plats  

Kotler (1994) menar att en plats inte enbart är den plats där produkten säljs utan innefattar 

även de distributionskanaler som levererar produkten till gästen. Han tar upp att det finns två 

val som ett företag kan välja mellan, för att få ut sin produkt eller erbjudande till gästen; 

antingen kan de själva sälja produkten eller sälja den via mellanhänder. Enligt Median och 

Lee (1982) innefattar det tredje P:et som Kotler (1994) talar om även den geografiska plats 

som till exempel ett hotell ligger på. Detta kan till exempel vara att hotellet är lokaliserat 

centralt i en stad eller vid havet.   

Promotion 

Det sista P:et i marknadsmixen är enligt Armstrong och Kotler (2003) de aktiviteter som 

bidrar till att en produkt eller ett erbjudande kan kommuniceras ut till konsumenten. Dessa 

aktiviteter eller så kallade kommunikationsverktyg faller enligt Kotler (1999) in i fem klasser; 

reklam, säljstöd, PR, försäljare och direktmarknadsföring. Detta är dock något som enligt 

Median och Lee (1982) inte alltid stämmer. De anser nämligen att promotion inte enbart 

representerar reklam och säljteknik inom bland annat hotell, utan även den image som gästen 

kan identifiera sig med. 

 

Då reklam anses vara det mest effektiva kommunikationsverktyget för att få ut sin produkt 

och sitt erbjudande till gästen, menar Kotler (1999) att hotellets reklam bör differentiera sig 

gentemot konkurrenternas. Detta kan leda till att gästen väljer ett hotell framför ett annat. 

Kotler (1999) menar att reklamen ger mest när den har en snävare inriktning. Exempelvis kan 

ett hotell inrikta sin reklam på den image som de vill förmedla eller bara enbart göra reklam i 

tidningar som är inriktade på hotell.   

1.3.5 Marknadsföring av små, privatägda och exklusiva hotell 

Carson och Cromie (1990) hävdar att marknadsföring bör anpassas efter varje hotells resurser. 

De små, privatägda och exklusiva hotellens marknadsföring går därför inte att jämföra med 

den marknadsföring som vanligtvis används inom hotell. Sedan menar Carson (1985) 

tillsammans med Cohn och Lindbore (1972) att ägarna till dessa små, privatägda och 

exklusiva hotell många gånger har en negativ inställning till marknadsföring och ser det som 

en kostnad.   
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Marknadsföringsmöjligheterna för små, privatägda och exklusiva hotell karaktäriseras enligt 

Carson (1985) av limiterade resurser, till exempel tid, pengar och att ledningen har begränsad 

kunskap. Vidare skriver Rantakyrö (2004) att då det oftast är ägaren som investerat eget 

kapital i företaget kan detta resultera i att ledningen i första hand tar ekonomiska beslut som 

gynnar företaget på kort sikt. 

 

I och med det nära samspelet, relationerna och nätverken med gästerna har de små, privatägda 

och exklusiva hotellen lättare att snabbt svara på vad markanden efterfrågar, menar Moriarty 

et al (2008). Trots detta menar de även att många av de små, privatägda och exklusiva 

hotellens gäster tenderar att inte återkomma, vilket kan bero på att gästen föredrar att inte 

besöka samma hotell privat som i arbetet eller att de letar efter variation i lokalisering av 

hotell.  

1.4 Metod 

För att skapa en så bred analys som möjligt, samt maximera vår förståelse för den utvalda 

branschen, har vi valt att utföra en abduktiv undersökning. En sådan undersökning kan liknas 

vid vad Trost (2005) kallar för en metodologisk triangulering där både kvantitativa och 

kvalitativa forskningsmetoder används. Vi vill genom den kvalitativa forskningen skapa 

frågeställningar som Ryen (2004) sedan menar kan prövas med hjälp av den kvantitativa 

forskningen. Resultaten från dessa empiriska undersökningar ställs sedan mot befintliga 

teorier för en slutgiltig analys. Genom att arbeta abduktivt kommer vi som forskare att vara 

mindre låsta i vårt tankesätt, menar Patel och Davidsson (2003), då vi kan granska materialet 

från flera olika infallsvinklar. Dock menar Patel och Davidsson (2003) samtidigt att vi genom 

tidigare erfarenheter har skapat oss en viss uppfattning där vi gjort ett ställningstagande som 

kan komma att påverka vår öppenhet under den empiriska insamlingen.   

1.4.1 De utvalda hotellen och dess ledning 

För att få en djupare kunskap om hur små, privatägda och exklusiva hotell tillämpar olika 

marknadsföringsstrategier har vi valt att göra kvalitativa och kvantitativa undersökningar på 

fyra olika hotell i Sydsverige. Anledningen till valet av dessa fyra hotell är att de är belägna i 

och utanför samma stad; två mer och två mindre centralt belagda. Vi har valt dessa hotell då 

de bäst stämde överrens med våra kriterier av att vara ett litet privatägt hotell med exklusiv 

atmosfär.  
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Denna exklusiva atomsfär menar vi är det som ett hotell erbjuder som något utöver det 

vanliga. Inom hotellbranschen kan denna exklusivitet speglas genom olika faktorer. Dessa kan 

exempelvis vara maten, servicen eller läget. När vi valde ut de fyra hotellen tog vi hänsyn till 

det svenska klassificeringssystemet. Detta system, enligt SHR – Klassificering (2010), 

används för att klassificera olika hotell i Europa. Systemet bedömer hotell utifrån 270 kriterier 

och bygger på ett ett till fem-stjärnigt system, där fem stjärnor utges till de hotell som erbjuder 

gästen en upplevelse långt utöver det ordinära. De fyra hotellen som vi undersökt har alla 

minst fyra stjärnor och menar att de erbjuder gästen det lilla extra och en upplevelse av lyxig 

och exklusiv kvalitet.    

 

Hotellen i denna undersökning har alla en unik nisch och erbjuder något utöver det vanliga. 

Det kan handla om en lokalisering mitt i naturen med fantastiska vyer åt alla väderstreck eller 

ett centralt läge ”mitt i smeten”. Hotellens respektive stilar genomsyrar hela verksamheten; 

alltifrån servicen, rummen och personalen till supplementära tjänster som spa och 

restauranger.  

 

För att locka sina privata och konfererande gäster använder hotellen sig av allt ifrån 

storytelling
3
 till traditionell marknadsföring. De vill där både påvisa sin unika karaktär men 

även det ordinära, exklusiva och moderna. Lugnet och harmonin som hotellen vill skapa 

bidrar till en familjär känsla som får gästerna att slappna av och känna sig varmt välkomna. 

Gästens valmöjligheter av aktiviteter under dess vistelse på hotellen är stora då hotellen 

erbjuder allt från en lugn golfweekend till ett fartfyllt bröllop.  

 

Personerna som vi valt att utföra de kvalitativa intervjuerna med, utgörs av ledande personer 

på de fyra hotellen; två verkställande direktörer och två marknadschefer. Vi ansåg att 

personerna på dessa positioner skulle besitta störst mängd relevant information lämpad för vår 

undersökning. Vidare menar vi att de skulle ha mest nytta av vår undersökning och därför 

vara mest tillmötesgående. 

 

Eftersom hotellen ville vara avpersonifierade, då de inte ville avslöja eller publicera sina 

missioner och strategier om deras marknadsföring, valde vi att skriva uppsatsen utan att ange 

deras identitet. Detta har vi tagit hänsyn till i de olika delarna av arbetet; citat från 

                                                 
3
 En historia som gästerna kan associera till, byggs upp runt en verksamhet för att förstärka och förhöja en 

upplevelse (Mossberg och Nissen, 2006) 
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intervjuerna, frågor på enkäterna, beskrivningar av hotellen samt deras olika 

marknadsföringskanaler. Vi har även valt att avpersonifiera beskrivningen av hotellen samt 

beskrivningen av deras hemsidor och broschyrer. Detta är något vi valt att göra delvis för att 

visa respekt och hänsyn mot hotellen och den intervjuade, men också för att vi i allmänhet vill 

skriva denna uppsats ur ett generellt perspektiv.  

1.4.2 Djupintervjuer 

I den kvalitativa metoden har vi genomfört djupintervjuer. Denna typ av intervju menar Trost 

(2005) har en klar fokus eller struktur där syftet med vad intervjun ska generera tydligt 

framgår. I vårt fall var det huvudsakliga syftet att skaffa oss en uppfattning och förståelse för 

hur de fyra utvalda hotellen marknadsför sig och vilka strategier som de använder sig av. 

Detta överensstämmer med vad Trost (2005) menar vara definitionen av en kvalitativ intervju; 

att skapa en uppfattning och förståelse för ett visst ämne. Då vår målbild med intervjuerna var 

klar innan den empiriska undersökningen påbörjades ansåg vi, med grund i Kvales (1997) bok 

Den kvalitativa forskningsintervjun, att en semistrukturerad intervju vore bäst lämpad. Han 

menar att en sådan intervju ger utrymme för förändringen av frågornas form och ordning även 

då frågorna och syftet från början är satt. Valet att göra en semistrukturerad intervjuguide var 

också en säkerhetsåtgärd. Att inte ha några förbestämda frågeställningar anser Ryen (2004) 

hade kunnat resultera i ett ofullständigt underlag. Viktiga ämnen hade då kunnat komma att 

glömmas bort vilket i sin tur kunde ha haft en stor inverkan på den slutgiltiga empiriska 

analysen. Dock ville vi heller inte bli allt för låsta i våra frågor då det lätt hade kunnat 

förblinda oss för viktig information. Därför valde vi alltså att göra en semistrukturerad 

intervjuguide med frågor som tar upp relativt stora delområden. Trost (2005) menar att de 

öppna frågorna, som har en tydligare struktur på grund av vår klara målbild, bör ställas för att 

passa föregående svar snarare än för att följa manuset till punkt och pricka.  

 

För att få intervjun att flyta på och skapa en lättsam stämning valde vi ostandardiserade 

frågor, vilket Ryen (2004) och Trost (2005) menar kan göra att intervjun liknas vid ett vanligt 

samtal. De intervjuade personerna fick möjligheten att välja plats för intervjun vilket vi 

hoppades skulle resultera i en trygghet hos dem. Alla fyra personerna valde att hålla 

intervjuerna på sina respektive hotell vilket också gav oss möjlighet som forskare att se de 

specifika miljöerna och omgivningarna. Vi valde alla tre att delta vid de fyra intervjuerna men 

lade det huvudsakliga verbala ansvaret på en av deltagarna. Det var dennes uppgift att ställa 

frågorna från vår intervjuguide. De resterande två deltagarnas uppgifter var att anteckna det 
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som sades under intervjun samt notera gester och kroppsspråk. För att med säkerhet få med all 

viktig information som framkom under intervjuerna valde vi även att, efter godkännande av 

de intervjuade personerna, spela in samtalen med en eller flera inspelningsapparater. Ryen 

(2004) och Trost (2005) hävdar att ett sådant material, med både inspelning och anteckningar, 

blir mer fullständigt för att i framtiden användas vid en analys. 

 

Innan varje intervju påbörjades gav vi en kort summering av vårt syfte med intervjuerna samt 

med det fullständiga arbetet. Vi informerade även då om avsikten med att spela in samtalen, 

våra intentioner att bearbeta och använda materialet under tystnadsplikt, samt vår avsikt att 

dela med oss av våra slutsatser. Denna gest mot de intervjuade var inte enbart av vänlighet 

utan även för att säkerställa en bra start av samtalet, då Kvale (1997) menar att de första 

minuterna av intervjun är avgörande för hur samtalet kommer att arta sig och resultera. 

 

Efter utförda djupintervjuer transkriberade vi dessa i sin helhet, för att på så sätt få en bättre 

överblick av vad som sagts. Vi delade upp intervjuerna så att varje gruppmedlem fick vars en 

intervju att transkribera och för att på så sätt effektivisera vårt arbete. Den medlem som var 

klar först påbörjade transkriberingen av den sista intervjun medan de andra två medlemmarna 

fortsatt att skriva vidare i uppsatsen. För att inte gå miste om värdefull information valde vi att 

behålla språket i transkriberingen, med ordagrann dokumentering.       

1.4.3 Dokumentstudier 

Förutom djupintervjuer som vi valt att utföra valde vi även att närmare beskåda de dokument 

som hotellen använder för att nå ut till sina gäster. Vi ansåg att en studie av hotellens 

broschyrer och hemsidor skulle erhålla oss en bredare insyn i hotellens marknadsföring. 

Genom att granska broschyrer och hemsidor fick vi en tydlig bild av den övergripande 

strategier som hotellen använder sig av.   

1.4.4 Enkätstudier  

För att få en bredare informationsbas i vår undersökning har vi valt att använda oss av 

enkäter. Bryman (2002) menar att denna slags undersökning innebär att forskaren 

understryker vikten av kvantifiering när det kommer till att samla in data och att sedan 

analysera den. För att nå konsumenterna och få höra deras uppfattning om hotellet som de 

besökt samt deras tankar om hotellets marknadsföring, har vi valt att dela ut dessa till 

hotellens olika gäster. Endast tre av de fyra utvalda hotellen valde att delta i denna 



 19 

undersökning, närmare alla utom Hotell 4. Det antal enkäter som samlades in uppgick till 150 

stycken; 64 från Hotell 1, 44 från Hotell 2 och 42 från Hotell 3.  

 

En anledning till att vi valt att använda oss av enkäter, är för att få fram så relevant 

information som möjligt, vilket vi anser att vi kan få då deltagarna har möjlighet att svara på 

frågorna i sin egen takt utan någon stress. Detta anser Ejlertsson (2005) kan bidra till att 

deltagarna tänker över svaren mer noggrant och resultatet då blir optimalt samt risken för 

intervjuar-effekten minimeras. Dock menar Ryen (2004) att människor ibland svarar utan att 

lägga någon större vikt i svaret, för att snabbt bli klara med enkäten. Vi valde därför att lämna 

ut våra enkäter under frukosten då vi kände att det var då som gästen hade mest tid att sitta ner 

i lugn och ro för att besvara våra frågor. Vidare ansåg vi att helgen var optimal för oss att 

lämna ut enkäterna på, eftersom det var då hotellen hade störst beläggning, och på så vis 

skulle vi kunna få svar på flest antal enkäter. Från intervjuerna med hotelledningen framgick 

det att helgerna var den period i veckan med störst beläggning. Under dessa dagar var 

variation som störst av privata och företagsgäster, till skillnad från vardagarna då majoriteten 

av gästerna var företaggäster. Detta var en bidragande faktor till att vi valde att lämna ut 

enkäterna på helgerna istället för mitt i veckan. 

 

Enligt Trost (2007) kännetecknas en enkät av att det inte är någon som direkt ställer frågor 

och skriver ner svaren, utan att det är den som svarar på frågorna som själv författar sina svar. 

En viktig aspekt som bör tas i beaktande menar Patel och Davidsson (2003), är möjligheten 

att vara anonym i enkäterna. Detta är något som vi anammat då vi valt att inte ha några frågor 

som involverar namn eller personnummer. Vidare anser vi att detta gav oss mer ärliga svar 

från deltagarna då deras svar inte går att ifrågasättas.             

 

Vi har valt att använda oss av standardiserade frågor i vår enkät, som karakteriseras enligt 

Trost (2007) av att frågorna och situationen är detsamma för alla deltagare. De enkäter som vi 

delat ut ser likadana ut för de olika hotellens gäster, och de lämnades ut i liknande situationer 

på alla hotellen. I enkäten har frågorna varierande struktureringsgrad, då vissa frågor har fasta 

svarsalternativ medan andra frågor kan besvaras fritt. Vi valde att blanda dessa typer av frågor 

för att skapa en större informationsbas. 
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1.4.5 Respondenturval 

Då vi har valt att fokusera på små, privatägda och exklusiva hotell och dess marknadsföring, 

var vår population gäster från hela världen. Vi valde dessa då det var deras åsikter vi ansåg 

vara intressanta och relevanta för denna undersökning. Efter att vi genomfört intervjuer med 

ledande personer på hotellen och de berättat om sina respektive målgrupper, kunde vi 

begränsa vår population och på så sätt få ett smalare urval. Därför valde vi att inrikta oss på de 

gäster som besöker de fyra utvalda små, privatägda och exklusiva hotellen, eftersom att det är 

de som besitter den information som vi behöver för att utföra vår analys.  

1.4.6 Reliabilitet och validitet 

Det är alltid viktigt vid forskning att ha ett kritiskt öga på den information som tas fram. Detta 

menar till exempel Bryman (2002) är något som en forskare bör ha i åtanke när den granskar 

sitt slutgiltiga material. Han betonar hur essentiellt det är att informationen är tillförlitlig och 

att svaret blir detsamma oavsett om undersökningen görs en gång eller flera. Detta är något 

som vi har haft i åtanke när vi har forskat och som vi hela tiden försökt anpassa oss efter. Då 

de som vi intervjuat önskat vara avpersonifierade är det svårt att prova resultatet igen, dock 

anser vi trots det att resultatet i sig är så pass tillförlitligt att vi kunnat använda oss av det.    

 

Då vi har valt att dela ut enkäter på de fyra hotellen vid olika tillfällen vet vi att de svar vi fått 

skiljer sig åt från hotell till hotell och från dag till dag. På ett av hotellen valde personalen att 

själva dela ut enkäterna till gästerna medan vi själva lämnade ut på dem på de två andra 

hotellen. Detta vet vi kan påverka hur gästen svarar då de ibland inte vågar svara helt ärligt på 

frågor om hotellet, om de tror att hotellet själva kommer att läsa svaren. Detta kan även 

komma att påverka vårt resultat.  

 

En aspekt vi också bör ha i åtanke är att då två hotell delar ut enkäterna själva finns det en risk 

att de själva fyller i svaren, för att kunna få in det antal enkäter som vi efterfrågat. Det finns 

även en risk att de anställda på hotellen går igenom enkäterna och ta bort de enkäter som 

vinklar hotellet på ett dåligt sätt. Då detta kan påverka vårt resultat är det av största vikt att vi 

tar hänsyn till det. 

 

En annan aspekt som vi har varit tvungna att ta hänsyn till när vi granskat den information vi 

har fått fram är att det som de intervjuade personerna berättar för oss på djupintervjuerna kan 

vara vinklat på ett sätt som ställer de själva samt hotellet i bra dager. Det är därför viktigt att 
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vi som forskare har ett kritsikt öga även här när vi använder oss av den informationen. Vi har 

även varit tvungna att ta hänsyn till att vissa av gästerna på de tre deltagande hotellen valt att 

svara på två eller fler svarsalternativ på en och samma fråga vilket har försvårat vår kodning 

och sammanställning av enkäterna. Vi fick då göra en uppskattning om vilket alternativ som 

vägde tyngst genom att analysera de övriga svaren.   

 

Huruvida vi verkligen mäter det som vi vill mäta, det vill säga arbetets validitet, menar Patel 

och Davidsson (2003) är något som vi som forskare måste vara medvetna om och tänka på när 

vi forskar. Även då våra frågor var ämnesspecifika tenderade de öppna diskussionsfrågorna 

att leda till att den intervjuade börjar prata om information som inte rör vårt ämne. Detta ledde 

till att vi fick överflödig information som vi inte hade användning för och på så vis var 

tvungna att ta bort.  

1.5 Resumé av Inledning 

I detta kapitel har vi beskrivit det ämne som vi valt att undersöka. Vi har även valt att ta upp 

de problem och frågor som vår uppsats bygger på. Vidare har det i detta avsnitt diskuterats 

vilka teorier som varit mest lämpade att använda för att kunna besvara våra frågeställningar 

på ett tillfredställande vis. De teorier som använts är image, word-of-mouth, 

relationsmarknadsföring samt marknadsmixen. Vi ansåg även att det skulle underlätta för oss 

och för läsaren att ha med allmän information om vad som menas med små, privatägda och 

exklusiva hotell och vad som karaktäriserar deras marknadsföring. Slutligen har vi i detta 

avsnitt även tagit upp hur vi gått tillväga för att samla in vårt empiriska material. De metoder 

vi valt att använda anser vi har varit optimala då vi kunnat granska ämnet från olika 

synvinklar.      
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2 Det empiriska materialet 

Under detta avsnitt kommer en sammanställning av de fyra intervjuerna att göras. Vi kommer 

även här redovisa hur gästerna har svarat i enkäterna samt hur de olika hotellen använder sina 

broschyrer och hemsidor i marknadsföringssyfte. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 

2.1.1 Hotell 1 

Av intervjun med den verkställande direktören på Hotell 1 framgick det tydligt att denne har 

klara mål med hotellets marknadsföring. Vidare berättar den verkställande direktören att 

hotellet försöker eftersträva det lilla extra. De vill uppnå en högre service än vad som utlovats 

och bjuda gästen på diverse överraskningar. På så vis vill de att gästerna ska få uppleva något 

som de sent kommer att glömma. För att få ut dessa överrakningar, men även andra 

erbjudanden berättar den verkställande direktören att de använder sig av det sociala mediet 

Facebook
4
. Utöver denna moderna marknadsföringskanal använder sig hotellet endast av 

traditionell marknadsföring i form av tryckta annonser. 

 

 Den verkställande direktören berättade detaljerat om hotellets intressanta historia men 

menade att detta inte är något som de använder sig av i sin marknadsföring. Platsen för 

hotellet, mitt i ett idyllistiskt landskap, anser den verkställande direktören är deras största 

konkurrensfördel. Ett lugn infinner sig hos både gästerna och personal så fort de närmar sig 

denna unika plats. Priset per person under en helg ligger för en natt runt 1500-2000 kronor. 

Dock menar den intervjuade att detta pris är varierande beroende på olika aktivitetserbjudande 

samt hög- och lågsäsong.  

2.1.2 Hotell 2 

Till skillnad från Hotell 1 ligger Hotell 2 mitt i en större stad med närhet till bland annat 

tågstation, restauranger och stora företag. På så vis blir dess lokalisering inte unik utan de har 

valt att trycka på andra faktorer i sin marknadsföring. Det absolut mest centrala som den 

verkställande direktören tog upp var deras historia. Den intervjuade personen menade att det 

är ytterst få verksamheter och i synnerhet hotell som har en så pass lång historia som deras 

                                                 
4
 Facebook är en gratis community i internationell bemärkelse där människor möts och konverserar. (Facebook, 

2004) 
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och att den måste tas tillvara. De använder därför sig i stor utsträckning av storytelling vid 

marknadsföringen av sitt hotell. Utöver storytelling försöker hotellet även förmedla sin 

unikhet och extravagans genom färgstarka bilder, där de vill påvisa hur de blandar det genuint 

gamla med dagens moderniteter. Detta förmedlar de framförallt genom diverse 

turistförmedlingar och bokningssidor.   

 

Priset är något den verkställande direktören menar att de är noggranna med, då de i 

förhållande till deras konkurrenter ligger i ett mellansegment. De klassas inte som ett oerhört 

exklusivt hotell men samtidigt kan de tack vare sin unika nisch lägga sig på en högre nivå än 

majoriteten av de närliggande hotellen. Den verkställande direktören menar att de försöker 

ligga snäppet under sina närmsta konkurrenter, men fortfarande hålla uppe priset för att 

förmedla hotellets standard. Priset för en person under en helg ligger idag på mellan 950-1000 

kronor per natt.   

2.1.3 Hotell 3 

På detta hotell intervjuades hotellets marknadschef. Denne hävdade att hotellets lokalisering 

vid havet i ett mindre samhälle, till stor del var avgörande för verksamhetens popularitet. 

Dock menade marknadschefen också att det lugn och den harmoni som upplevs på hotellet får 

gästerna att återvända efter ett första besök.  

 

Att gästerna skall komma till hotellet och kunna slappna av ordentligt, uppleva en fantastisk 

måltid och bli bortskämda med servicen är något som marknadschefen menar att Hotell 3 

eftersträvar. Även på detta hotell kan gästen välja olika paketerbjudanden, vilka syns i 

marknadsföringen. En hotellövernattning kostar här under en helg mellan 1500-2000 kronor 

per person. Marknadschefen på detta hotell berättar vidare att Hotell 3 använder sig av 

Facebook för att nå ut till deras potentiella gäster. På deras Facebook-sida lägger de ut allmän 

information om hotellet, men även de paketerbjudanden som de erbjuder gästen. De använder 

sig utöver Facebook av sökordsoptimering
5
 samt olika turistorganisationer. 

                                                 
5
 Olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökning på sökmotorer 

såsom Google. (SEO, 1998) 
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2.1.4 Hotell 4 

Det sista hotellet är även detta centralt beläget och har fördelar av att ligga nära lokaltrafik 

och större företagskomplex. Här intervjuades marknadschefen som ansåg att priset på drygt 

2000 kronor per person och natt under en helg var fullt rimligt. Argumenten för detta var 

framförallt den familjära stämningen och de exklusiva rummen, den höga standarden och 

harmonin som infinner sig på hotellet. Marknadschefen menar att, trots deras ringa utbud av 

supplementära tjänster så som spa och restaurang, håller hotellet en högre standard än 

majoriteten av de närliggande konkurrenterna.  

 

En huvudsaklig uppgift för personalen på Hotell 4 är att alltid ge ett individuellt och 

personligt bemötande av gästerna. Hotellet vill att gästerna ska känna sig som en i familjen, 

som att de trätt in i sitt andra hem, när de anländer till och rör sig på hotellet. Gästerna ska få 

den uppmärksamhet de efterfrågar, oavsett om de är där privat eller i arbetet. Marknadschefen 

argumenterade för att långvariga relationer är nyckeln till en lönsam verksamhet. Därför gör 

personalen på Hotell 4 allt för att bevara sina kundrelationer och få stamgäster. För att 

bibehålla dessa relationer menade markandschefen på Hotell 4 att de använder sig av sociala 

medier i form av Facebook, då de på ett snabbt och enkelt sätt kan få kontakt med potentiella 

gäster samt få ut hotellets erbjudanden. De marknadsför sig dessutom genom att samarbeta 

med större företag då de menar att detta generar i att de syns i diverse sammanhang. Även för 

detta hotell är sökordsoptimeringen en stor del av marknadsföringen.  

2.2 Broschyrer och hemsidor 

2.2.1 Hotell 1 

Broschyren och hemsidan som Hotell 1 använder sig av innefattar bland annat en mysig bild 

över en soffgrupp med rogivande känsla. Denna bild speglar en lugn och avslappnad miljö där 

gästens välbefinnande är i fokus. I broschyren och på hemsidan går det att läsa fakta om 

hotellet och dess läge samt om deras olika erbjudanden för sina gäster. 
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2.2.2 Hotell 2 

Hotell 2 vill att deras broschyr ska skildra en stämning som känns varm och välkomnande, 

varför de använder sig av ett flertal lockande bilder. Dessa bilder visar även deras rum samt 

erbjudanden som de använder sig av för att locka till sig gäster. På hotellets hemsida speglas 

även de teman som syns i broschyrerna samt hotellets unika historia.  

2.2.3 Hotell 3 

I Hotell 3’s broschyr samt på deras hemsida går det att urskilja att de i bilder vill inge en 

personlig och avslappnad känsla. Bilderna speglar upplevelser och erbjudanden som kan 

tilltala deras konferens- och privatgäster, då de återger både den personliga känslan men även 

den professionella sidan av hotellet. Hotell 3 använder sig även av bilder och text som skildrar 

den miljö som de existerar i, där exklusivitet och lugn är ledord.  

2.2.4 Hotell 4 

Det går att se i Hotell 4’s broschyr att den bild de vill att gästen ska få, är den stilrena men 

rogivande känsla som hotellet står för. Detta är något som även genomsyrar deras hemsida då 

de använder sig av samma bilder där. Hotellet har också valt att ha med sina 

paketerbjudanden i både bild och text.     

2.3 Kvantitativa Enkäter 

2.3.1 Hotell 1 

Av 64 besvarade enkäter var det hela 94 procent av gäster som gjorde sitt första besök på 

hotellet. Av de svarande gästerna på detta hotell var 84 procent privata gäster och elva procent 

gäster som besökt hotellet i arbetssyfte. Utav dessa var det 56 stycken gäster som kunde tänka 

sig att komma tillbaka, vilket motsvarar 88 procent av gästerna. Från gästernas kommentarer 

över dess vistelse på hotellet och varför de ville komma tillbaka framgick det att de flesta av 

dem hade fastnat för den fantastiska maten med tillhörande dryck, atmosfären med lugnet, 

harmonin och servicen. ”Mysig miljö, underbar personal, fantastisk mat, sköna sängar, härlig 

natur och utsikt” är fin kritik från en nöjd gäst. Det fanns dock ett antal gäster som var 

besvikna, mestadels på frukosten då det saknades artiklar och utbudet var för snävt vad gäller 

till exempel brödsorter.  
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De flesta gästerna hade kommit i kontakt med hotellet genom rekommendationer av vänner 

och bekanta. Det var även några som hittat hotellet genom annonser i tidningar och blivit 

lockade av de vackra bilderna. Ett fåtal hade fått övernattningen som gåva medan de 

resterande var där i företagssammanhang. Det som lockade gästerna i marknadsföringen var 

framförallt den avslappnade atmosfär med lyx och god mat som hotellet försöker framhäva. 

Av de konfererande gästerna var det hela 87 procent som kunde tänka sig att besöka hotellet 

igen i privat syfte.  

 

Nästan 70 procent av gästerna ansåg att 

hotellvistelsen var värd sitt pris. Anledningen till 

att de resterande 30 procenten inte ansåg detta 

berodde i största utsträckning på att hotellet inte 

levde upp till gästens förväntningar, och många 

kommentarer gällde den bristfälliga frukosten. 

2.3.2 Hotell 2 

På Hotell 2 var det 70 procent av våra 44 svarande gäster som gjorde sitt första besök på 

hotellet. Av gästerna som besökt hotellet tidigare hade de flesta varit där mer än en gång. Alla 

gästerna utom en svarade att de kunde tänka sig att besöka hotellet igen, den avvikande var en 

långväga resenär som inte trodde sig återkomma till staden igen. Två övergripande 

anledningar till gästernas vilja att återkomma var hotellets lokalisering samt priset. Citatet 

”Ett gemytligt litet hotell, rena och fräscha rum, mycket trevlig personal, god mat, mysig 

atmosfär i restaurangen och baren” kommer från en av de nöjda gästerna.  

 

Det som tilltalade gästerna i hotellets 

marknadsföring var den avslappnade atmosfären, 

den långa historien som ligger bakom hotellet, 

lokaliseringen och priset. Det var 25 privata gäster 

och 15 i arbetssyfte som deltog i vår 

enkätundersökning vilket motsvarar 57 procent 

respektive 34 procent. Av de 15 affärsresenärerna var det 67 procent som kunde tänka sig att 

besöka hotellet i privat syfte. Gästerna i allmänhet verkade nöjda då 89 procent tyckte att 

hotellet var prisvärt.  

PRISVÄRT?

67%

6%

25%

2%

A: JA

B: NEJ

C: VET EJ

D: BLANKT

Figur 2 Fråga angående prisvärdhet 

SYFTET MED VISTELSEN

57%
34%

7% 2%

A: PRIVAT

B: ARBETE

C: ANNAT

D: BLANKT

Figur 3 Fråga om syfte med vistelsen 
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2.3.3 Hotell 3 

Av gästerna på Hotell 3 var det 57 procent som 

besökte hotellet för första gången medan 43 

procent hade besökt hotellet förut. Gästerna 

hävdade i allmänhet att de kunde tänka sig att 

besöka hotellet igen. De bidragande faktorerna 

till detta var bland annat att de ansåg att hotellet 

var trevligt med en lugn atmosfär, bra service och god mat. De nämnde även hotellets läge 

samt rumstandarden som bidragande faktorer. En gäst på Hotell 3 antecknade: ”Mysigt hotell 

med bra service samt god mat och dryck i bra kombination”. Gästerna hade kommit i kontakt 

med hotellet genom rekommendationer från bekanta samt genom hemsidan. Det var även de 

som menade på att de kommit i kontakt med hotellet tack vare företagsavtal.   

 

Det var nästan hälften av alla gäster på Hotell 3 som besökte hotellet i arbetssyfte, hela 43 

procent närmare bestämt, medan 52 procent av gästerna besökte hotellet privat. Dock ansåg 

samtliga av de 43 procenten som var där med arbetet att de kunde tänka sig besöka hotellet 

privat. Vidare menade de även att det inte var de själva som bokat in dem på hotellet, och 

kunde därför inte ta ställning till om deras vistelse var värt priset. De flesta av privatgästerna 

ansåg dock att vistelsen var värd det pris de betalt då den trevliga personalen, goda maten och 

miljön bidrog till detta.    

2.4 Resumé av Det empiriska materialet 

I detta avsnitt har en sammanställning gjorts av det empiriska material som vi fått fram. För 

att vi och läsaren ska få en klar bild över det material som vi samlat in har vi valt att dela in 

styckena hotell för hotell. Vi ansåg att det var optimalt för oss att först beskriva hur varje 

hotell använder sin marknadsföring utifrån vad som ledningen samt dess broschyrer och 

hemsidor säger, för att därefter beskriva vad gästen ansåg.  

FÖRSTA BESÖKET?

57%

43%
A: JA

B: NEJ

Figur 4 Fråga angående första besöket 
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3 Analys 

I detta kapitel kommer en djupdykning in i det empiriska materialet att göras, där ledningens 

syn, gästernas syn samt upplägget av marknadsföringen i broschyrer och hemsidor kommer 

att analyseras och jämföras med utvalda teorier. De tre frågeställningarna; vilka olika 

marknadsföringsstrategier och kanaler anser ledningen på de små, privatägda och exklusiva 

hotellen att de använder sig av, hur uttrycker hotellen sin marknadsföring via sina hemsidor 

och broschyrer samt hur väl stämmer ledningens uppfattningar om deras marknadsföring 

överens med gästernas syn på verkligheten kommer att användas som utgångspunkt i 

analyserna. 

3.1 Ledningens syn på effektiv marknadsföring 

3.1.1 Image 

Som Pelton et al (2002) säger är det inte enbart de påtagliga produkterna som skapar värde, 

utan även de opåtagliga och framförallt den image som hotellen försöker skapa. En image kan 

ytterligare förhöja värdet av den totala upplevelsen menar Mossberg (2003), vilket 

hotelledningen måste ha i åtanken vid prissättning. De fyra intervjuade ledningspersonerna 

tryckte mycket på den familjära känslan som de vill ska genomsyra hotellen. De menade att 

gästerna på så vis skulle känna en större trevnad när de vistas där. Denna familjära känsla 

menar vi är en del av den image som hotellen vill skapa. På så vis hävdar vi att denna image 

kommer att förhöja det totala värdet av upplevelsen såsom Mossberg (2003) diskuterar i Att 

skapa upplevelser – från Ok till Wow!. Samma sak anser vi gälla lugnet, som också alla fyra 

hotellen strävar efter att skapa. Detta menade de intervjuade vara en bidragande faktor till 

gästernas trevnad och välmående. Ytterligare en faktor som alla hotellen menar att de vill 

uppnå är känslan av exklusivitet och hög standard. De menar att känslan av lyx och flärd är en 

avgörande faktor när det gäller att attrahera den utvalda målgruppen. Kotler et al (1999) 

menar dock att det är av största vikt att hotellen klarar av att uppfylla den image de försöker 

skapa, för att inte få missnöjda gäster, och på så vis mista den chans de fått att få tillbaka just 

denna gäst. 
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3.1.2 Word-of-Mouth 

Den unika sorten av marknadsföring som Carson och Cromie (1990) talar om att små, 

privatägda och exklusiva hotell använder sig av, på grund av sitt begränsade resursbehov, 

utgörs som tidigare nämnts av word-of-mouth. Denna marknadsföringskanal kräver minimala, 

om ens några finansiella resurser av hotellen, medan den i slutändan kan generera en stor 

tillväxt. Av denna anledning anser vi att det är av stor vikt att hotellen i fråga är medvetna om 

gästernas eventuella ryktesspridning och därför bör de vårda sina kundrelationer. Av de fyra 

intervjuerna framgick tydligt att alla strävade efter en positiv och stark word-of-mouth. 

Strategierna för att uppnå detta kunde vi se var av varierande slag. Tre av hotellen ansåg att 

gästernas omdömen och utlåtanden rakt igenom var av nytta medan det fjärde hotellet ansåg 

att det utgjorde en allt för stor risk att låta gästernas omdömen finnas tillgängliga för offentligt 

beskådande. Detta hotell, Hotell 1, valde därför att avstå från marknadsföringskanaler som de 

själva ansåg sig ha svårt att påverka och kontrollera. De huvudsakliga kanalerna av detta slag 

är webbsidor som TripAdvisor, Bookings.com och Hotels.com.
6
 Detta hotell har istället valt 

att använda sig av mer traditionell marknadsföring i form av annonsering i tidningar för att på 

så vis kunna skapa positiv word-of-mouth. 

 

Alla fyra hotellen var tacksamma för gäster som kom med positiv och negativ kritik men de 

föredrog att de kom direkt till hotellpersonalen snarare än på omvägar via olika webbsidor. På 

så vis menade de intervjuade personerna att personalen på hotellen skulle kunna åtgärda 

eventuella missnöjen direkt på plats. På grund av medvetenheten om att gäster många gånger 

har svårt att diskutera sitt missnöje öga mot öga med personalen hade alla hotellen valt att ha 

fysiska gästböcker liggandes i receptionerna eller lobbyn. I dessa har gästerna möjlighet att 

nerteckna sina utlåtanden med diskretion och anonymitet. De intervjuade menade att denna 

typ av offentlig handling är lättare att kontrollera, varför också Hotell 1 ansåg det säkert att ha 

en gästbok i sin reception.  

 

De intervjuade personerna hävdar att de alltid försöker överträffa den utlovade servicen och 

standarden, vilket i sin tur skulle leda till en positiv överraskning för gästen att kommunicera. 

Det kan till exempel handla om en gåva på rummet, spännande och häpnadsväckande 

matupplevelser eller en uppgradering till en högre standard på det bokade rummet. I 

                                                 
6
 Olika varianter av webbsidor där resenärer kan boka resor samt ge och ta del av utlåtanden från tidigare 

resenärer 
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majoriteten av fallen menar de intervjuade personerna att detta uppskattas av gästerna men i 

vissa enstaka fall kan det få motsatt effekt. För att generera positiv word-of-mouth anser vi att 

det är viktigt för hotellpersonalen att försöka läsa av gästerna och vilka gäster som skulle 

uppskatta vad. Detta kan vi se att hotellen gör genom de överraskningar som de erbjuder 

gästen. Dock måste ledningen vara medveten om att en affärsgäst som endast är där för en 

vanlig övernattning med tillhörande middag på kvällen kan bli störd av avancerade 

överraskningar. Detta kan i sin tur leda till att negativ word-of-mouth skapas. 

3.1.3 Relationsmarknadsföring 

Ett sätt för att undvika negativ word-of-mouth är att försöka skapa positiva relationer till 

gäster och kunder, menar Kasper et al (2006), vilket vi utifrån intervjuerna menar att tre av de 

fyra hotellen har insett. Den tydligaste strategin hotellen arbetade med för att lyckas med detta 

är att erbjuda gästerna medlemskap i hotellens kundklubbar. Dessa medlemskap innefattar 

personliga förmåner i form av erbjudanden, aktiviteter och nyhetsbrev. Vi anser att 

medlemskapen i sin tur kan bidra till att optimala relationer byggs mellan hotellen och dess 

gäster. På Hotell 2 har de dock inget medlemsregister, utan den intervjuade där anser att de 

gäster som trivs och vill komma tillbaka gör det utan speciella förmåner. Detta hotell är som 

Hotell 3 med i en större hotellorganisation som i sin tur erbjuder den enskilde gästen 

medlemskap. Via dessa hotellorganisationer kan gästerna samla poäng och efter hand få 

tillgång till bland annat gratisnätter. Dessa medlemskap är, hävdar vi, dock inte är unika för 

just ett specifikt hotell utan medlemmarna har flera möjliga hotell att nyttja sitt medlemskap 

på. En tredje typ av ”medlemskap” är användandet av det sociala mediet Facebook. De 

ledande personerna på Hotell 1, Hotell 3 och Hotell 4 menar att de använder sig av denna 

kanal för att snabbt nå ut till sina medlemmar och ibland även erbjuda dem extra förmånliga 

paketerbjudanden. Det kan till exempel innefatta billigare övernattningar vid oförutsedda 

avbokningar. Hotell 2 har ännu inte börjat använda sig av de sociala medierna som 

marknadsföringskanal vilket vi anser de borde göra då detta kan skapa relationer. 

 

Vad gällde relationerna till företagskunder, de företag som respektive hotell samarbetade med, 

är den främsta strategin de fyra hotellen använder, för att bevara dessa relationer, att anordna 

diverse kundaktiviteter. Dessa aktiviteter kan innefatta julbord, fester samt unika erbjudanden, 

vilket vi tillsammans med Dahlén och Lange (2003) menar är ett sätt för hotellen att visa sin 

uppskattning till kunderna.   
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Morgan (1996) menar att en långvarig relation inte är till nytta om kunden/gästen inte är nöjd, 

vilket vi kunde se att de intervjuade personerna också var medvetna om. De försökte att läsa 

av sina gäster samt spara information om dem i sina databaser för att hela tiden kunna erbjuda 

den mest ultimata service för varje enskild individ. Hotell 3 använde sig också av intern 

marknadsföring vilket enligt Kasper et al (2006) är en optimal strategi för att motivera 

personalen.  

 

Intern marknadsföring är en metod för att få personalen att vara mer positiva vid mötet med 

gästerna, vilket också är första steget till att bygga en relation enligt Heskett et al’s (2008) 

lönsamhetskedja. Långvariga relationer och återkommande gäster blir i det långa loppet mest 

lönsamt för hotellen då det som Kasper et al (2006) säger är billigare att upprätthålla en 

befintlig relation än att bilda en ny. I och med att små, privatägda och exklusiva hotell har en 

begränsa budget anser vi att denna passar utmärkt även som marknadsföringsstrategi för dessa 

hotell.  

 

Alla fyra hotellen strävar efter att ge ett personligt bemötande, men det är endast Hotell 4 som 

strävar efter att alltid ge varje enskild gäst ett unikt och individuellt bemötande. De ställer 

krav på att de anställda ska memorera information om gästen som kan användas vid senare 

besök. Det kan handla om vad för slags te gästen föredrar, vilken tidning gästen vill läsa eller 

de rutiner som att gästen alltid vill ha en nattmacka innan läggdags. Detta anser vi är något 

som hotellen arbetar med för att skapa relationer. Hotell 4 vill också visa sin uppskattning och 

sin sympati med eventuella drop-in gäster som blivit nekade boende på andra hotell. De har 

därför ett system som gör det möjligt för dem att ge ett sista minuten pris på lediga rum i 

dessa fall. Dock är detta inte något de aktivt vill förmedla till sina gäster och kunder utan 

endast en outtalad förmån för de unika och relativt sällsynta drop-in gästerna. Detta kan ses 

som ett sätt för Hotell 4 att skapa nya relationer på ett i resursanseende gynnsamt vis, då det är 

som Berry och Parasuraman (1991) säger; dyrare att skapa nya relationer. Ett sista knep som 

både Hotell 4 och Hotell 1 använder sig av är den individuella kontakten med enskilda gäster. 

Hotell 4 väljer att göra personliga telefonsamtal till återkommande gäster för att förmedla sin 

uppskattning och erbjuda medlemskap i deras förmånliga kundklubb. Hotell 1 väljer istället 

att göra personliga sms-utskick samt strävar efter att i framtiden kunna skicka ut personliga 

brev med posten en gång om året. Ytterligare en likhet mellan de två hotellen är deras 

piccolo- och chaufförtjänst vilken erbjuder att hämta och lämna gästen vid deras bil eller till 
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och med parkera gästens bil i hotellets privata garage. På så vis hävdar vi att hotellen arbetar 

aktivt för att säkra sina relationer till gästerna och förhoppningsvis göra dem långvariga.  

 

Något de fyra hotellen bör beakta vid konstruktionen av sina unika serviceerbjudanden menar 

vi är Gummessons (1995) serviceparadox. Att lova gästerna guld och gröna skogar kan tyckas 

vara en smart strategi, men kan lätt resultera i en katastrof. Misslyckas hotellet i fråga med att 

hålla det de utlovat kommer den betalande gästen garanterat bli missnöjd. Att däremot lova 

snäppet mindre men garanterat leverera mer kommer med största sannolikhet att ha en positiv 

effekt på serviceupplevelsen.  

3.1.4 Marknadsmixen 

Trots de många lämpliga marknadsföringsstrategier som finns för små, privatägda och 

exklusiva hotell börjar allting med en god service och kommunikation. Detta kunde vi 

konstatera tillsammans med de fyra intervjuade ledningspersonerna, då de vid flertalet 

tillfällen tryckte på hur viktig servicen var vid levererandet av sina respektive produkter. 

Produkten är som tidigare nämnts ett av Kotlers (1994) fyra P i Marknadsmixen. Detta P 

tillsammans med de resterande tre; plats, pris och promotion menar Median och Lee (1982) 

bidrar till att ett hotell kan ge den bästa servicen och marknadsföra sig på rätt sätt. Det gäller 

alltså inte enbart för hotellen att skapa en tillfredsställande produkt med tillhörande hjälp- och 

stödtjänster utan det gäller också att jobba med de tre andra P:na.  

 

Hotellens kärnprodukter är själva övernattningen i sig, men alla de fyra undersökta hotellen 

använder sig även av vad Lovelock och Wirtz (2007) kallar för stöd- och hjälptjänster. Den 

primära anledningen till användandet av dessa supplementära tjänster, menar de intervjuade 

ledningspersonerna är till hjälp för att höja värdet av kärnprodukten. De menar att med sina 

olika erbjudanden i kombination med själva övernattningen skapas en unik produkt.  

 

Tre av hotellen har som sin huvudsakliga supplementära tjänst en restaurang för gästerna att 

nyttja. Dock behöver inte gästerna på Hotell 4 gå hungriga då detta hotell har ett nära 

samarbete med en närliggande restaurang, som också kan leverera sina tjänster direkt till 

hotellet. Hotellpersonalen kan även vid behov tillaga enklare måltider samt frukost till sina 

boende gäster. Anledningen till detta aktiva val, att inte ha någon egen restaurang, var främst 

ekonomiskt. Hotelledningen ansåg det inte lönsamt att försöka konkurrera med närliggande 

restauranger och behöva locka till sig icke boende restauranggäster, som i sin tur kunnat 
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förstöra den harmoniska atmosfären. De menade istället att det nuvarande samarbetet med den 

intilliggande restaurangen gynnar dem mer i längden.  

 

Hotell 1 och Hotell 3 är de hotell som tydligast arbetar med sin lokalisering, alltså platsen. De 

har valt vad de anser vara en unik plats/miljö för att driva sin verksamhet och vill genom 

denna placering skapa en oöverträffad känsla hos gästerna. De har också med omsorg valt ut 

vilka distributionskanaler de använder sig av, då även detta innefattas i P:et plats enligt Kotler 

(1994).  

 

Produkten och platsen förmedlas till konsumenterna via det tredje P:et, promotionen. Detta är 

hotellens chans att kommunicera ut den information och de fördelar just de erbjuder, menar 

Lovelock och Wirtz (2007). Den viktigaste promotionskanalen som de fyra undersökta 

hotellen använder är bilder, menar de intervjuade ledningspersonerna. De fyra hotellen har 

alla inkluderat bilder i sina respektive marknadsföringskanaler; broschyrer, hemsidor och 

dylikt. På bilderna försöker de förmedla känslan gästerna kan uppleva på plats. Denna känsla 

varierar dock mellan hotellen, men ett genomgående tema är lugnet och harmonin. Vad gäller 

designen av hotellen varierar den från historisk till modern, från klassisk till lyxig där hotellen 

trycker på det naturliga, de forntida, det personliga samt omgivningen som utgör hotellens 

respektive atomsfär.  

 

Tre av hotellen använder sig av modern marknadsföring, såsom diverse bokningssidor som 

kan hjälpa till vid bokning av resor, boende och aktiviteter samt sociala medier. Denna typ av 

marknadsföring tror vi tillsammans med de intervjuade ledningspersonerna är med stor 

sannolikhet en fördel för hotellen, då turister i allmänhet har en tendens att förlita sig på den 

information som finns att tillgå på sådana webbsidor. En nackdel är återigen att risken finns 

att den presenterade informationen inte stämmer överens med vad verkligheten återger. Med 

avtal som gynnar både hotellen i fråga och dess samarbetspartners anser vi kan minimera 

risken för denna negativa händelse. Hotell 4 har till exempel lyckats skapa ett unikt 

samarbetsavtal med en bokningssida som nu gör att hotellet får ut mer av avtalet än tidigare. 

Anledningen till att även bokningssidan var villig att förnya avtalet efter de nya premisserna, 

hävdar den intervjuade personen på Hotell 4, berodde till stor del på den förtjänst 

bokningssidan annars skulle ha gått miste om. De tre hotellen väljer även att till viss del att 

använda sig av traditionell marknadsföring, vilket också den intervjuade på Hotell 1 anser 
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vara ett säkrare sätt att marknadsföra sitt hotell på. De traditionella marknadsföringskanalerna 

som de använder sig av innefattar till stor del annonsering i tidningar.   

 

Det slutgiltiga värdet som produkten med eventuellt tillhörande supplementära tjänster, 

platsen samt promotionen har skapat redovisas i priset. Vi anser att det första hotelledningen 

måste ha klart för sig vid prissättning av sina produkter är på vilken marknad de vill vara 

attraktiva. Precis som Pelton et al (2002) menar finns det fler mål med en hotellvistelse än att 

få den så billigt som möjligt. För att en gäst ska acceptera det satta priset krävs det dock att 

dess förväntningar motsvarar upplevelserna. Då alla fyra av våra undersökta hotell hävdar att 

de valt att marknadsföra sig mot ett segment med högre krav och förväntningar anser de 

intervjuade personerna att de kan ta ut ett högre pris. De menar att deras respektive hotell 

bistår med ett unikt erbjudande till gästerna som inte går att få någon annanstans. De 

intervjuade personerna hävdar också att majoriteten av deras gäster accepterar dessa priser, 

som ligger runt 1500-2000 kr per person och natt vilket vi kan se tyder på att 

marknadsföringen har nått ut till tänkt målgrupp.  

3.2 Hotellens marknadsföring via hemsidor och broschyrer 

3.2.1 Image 

Image är viktigt för små, privatägda och exklusiva hotell samt för deras gäster då det kan 

bygga upp en relation mellan dem som bidrar till att gästen kommer tillbaka till hotellet. I 

både broschyrerna och på hemsidorna som hotellen använder sig av kan vi se att den image de 

försöker förmedla till sina befintliga och framtida gäster handlar om att de är små, privatägda 

och exklusiva hotell som genomsyras av lugn och harmoni. En annan viktig image som 

hotellen försöker förmedla i sina broschyrer och hemsidor är den familjära känslan. Som 

nämnts ovan har tre av hotellen även med sin restaurang i marknadsföringen vilket kan ses 

som en imageskapande faktor; att erbjuda förstklassig mat. Då lokaliseringen är viktig för de 

olika hotellen kan det också utläsas enligt oss i deras broschyrer och på deras hemsidor som 

ytterliggare ett verktyg för att skapa en viss image. 
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3.2.2 Word-of-mouth 

Word-of-mouth är som nämnts ovan en viktig del i ett litet, privatägt och exklusivt hotells 

markandsföring. Vi menar därför att det är vitalt att hotellens broschyrer och hemsidor speglar 

en miljö som kan sprida positiv word-of-mouth till existerande och framtida gäster. De fyra 

hotellen skildrar sina hotell genom bilder och text på olika sätt, och vi kan tydligt se att alla 

hotellen regelbundet använder beskrivande bilder i sina broschyrer och hemsidor. Dessa bör i 

sin tur påverka gästerna att sprida vidare denna känsla, de upplevt via bilderna.  

 

I de fyra hotellens broschyrer kan vi urskilja de specifika känslorna som varje hotell vill 

förmedla till gästen. Dessa känslor innefattar allt från det familjära till spänningen bakom de 

evenemang som hotellen erbjuder. Tillsammans med de unika och speciella omgivningarna 

kan känslorna leda till att gästen väljer att förmedla sina erfarenheter till omgivningen. Det 

går även enligt oss att se i broschyrerna att hotellen vill att gästen ska få upp ögonen för de 

erbjudande som hotellet har. Detta kan i sin tur återigen leda till att gästen berättar för sin 

omgivning om ett visst erbjudande som tilltalar dem eller den eventuellt framtida gästen. 

Oavsett vilket ärende gästen har på hotellet är det i första hand bilderna som ska tala till 

konsumenten. De gäster som kommit i kontakt med hotellen via hemsidorna och fått en 

positiv upplevelse utifrån dessa kan enkelt vidarebefordra webbsidan till en bekant och på så 

sätt menar vi att en positiv word-of-mouth sprids vidare.     

3.2.3 Relationsmarknadsföring 

Relationer är oerhört viktiga för små, privatägda och exklusiva hotell, varför det är angeläget 

att hotellen försöker skapa och bibehålla relationen med gästen genom hela sin 

marknadsföring. Det kan vi se att de olika hotellen gör genom att använda bilder och texter 

som tilltalar deras gäster.  

 

För att kunna skapa en relation med en gäst menar vi att ett hotell bör vara medvetet om vad 

som tilltalar en specifik gäst och försöka spegla detta i sina bilder och texter. Då de olika 

hotellen använder diverse synonymer för att skapa en relation med gästen är det viktigt att det 

som de uttrycker i sina broschyrer stämmer överrens med verkligheten. Vissa av hotellen 

trycker till exempel på det lugna och harmoniska i sina broschyrer, varför det då är vitalt att 

även detta finns att återfinna på hotellet. På så sätt hävdar vi att chanserna ökar för att en bra 

relation kan skapas mellan hotellet och gästen, som i sin tur kan leda till att ett positivt word-
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of-mouth. Detta gäller även relationsmarknadsföringen via hemsidorna. Vissa av hotellen 

trycker på det familjära på sina hemsidor varför det även är viktigt att gästen får denna 

familjära känsla vid besöken på hotellen.   

 

De fyra hotellen återger i sina broschyrer sina paketerbjudanden vilka också kan bidra till 

skapandet av gästrelationer. Är erbjudandena lockande för gästerna är chansen större att de 

väljer detta hotell. Viktigt är också att hotellen har olika erbjudanden som tilltalar hela 

målgruppen då det annars kan leda till att hotellet går miste om centrala relationer. I slutändan 

är det även här, menar vi, viktigt att dessa erbjudande håller det som gästen är lovad och inte 

gör denne besviken.  

3.2.4 Marknadsmixen 

För ett litet, privatägt och exklusivt hotell är marknadsmixen ett viktigt 

marknadsföringsverktyg, vilket alla fyra hotellen har insett. De använder alla detta i sina 

broschyrer och på sina hemsidor för att nå ut till sina gäster och kunder. Hotellens broschyrer 

och hemsidor motsvarar Kolters (1994) fjärde P, promotion i vilka hotellen marknadsför de 

resterande tre P:na pris, produkt och plats.  

 

I hotellens broschyrer kunde vi se att de olika P:na är representerade, för att förmedla 

nödvändig information till gästen som i sin tur ska leda till att de väljer deras hotell. Alla 

hotellen marknadsför sin kärnprodukt, övernattningen, i broschyrerna i både text och bild. De 

väljer även här att promotera visa av sina supplementära tjänster såsom spa och 

matupplevelser.  

 

På hotellens hemsidor väljer samtliga av de fyra hotellen att ha med priser på sina produkter 

såsom rum och erbjudanden. Detta är dock inget som vi kan se speglas i deras broschyrer, då 

de mer är koncentrerade på bilder och lockande texter. Det sista P:et plats är en faktor som 

respektive hotell använder i både sina broschyrer och hemsidor, då de alla anser att detta är 

det element som gör dem mest unika.          
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3.3 Gästernas syn på marknadsföringen 

3.3.1 Image 

Imagen för ett hotell är gästernas åsikter och tankar om hotellet samt vilka förväntningar de 

har på hotellet och vistelsen. Är gästerna nöjda med hotellvistelsen är det ofta tack vare att de 

imageskapande faktorerna uppfyllts och tillfredsställts, till exempel lokaliseringen, 

atmosfären och exklusiviteten. Gästerna på hotellen som undersökts menar att den image som 

de anser hotellen besitta är den lugna, privata och personliga men ändå högklassiga 

atmosfären. Gästernas svar på vad i hotellens marknadsföring som tilltalat dem var varierande 

beroende på vilket hotell de vistats på. Många gäster kommenterade dock läget på hotellen 

samt den lugna atmosfären. Andra bidragande faktorer som vi kunde se att gästerna lockades 

av var servicen, lyxen och exklusiviteten som hotellet förmedlade via sin marknadsföring. 

3.3.2 Word of Mouth 

Den många gånger viktigaste marknadsföringskanalen inom hotellbranschen för att nå ut till 

gästerna är word-of-mouth. Dichter (1966) menar att om en vän, kollega eller bara en bekant 

berättar om någonting eller berömmer något som denne upplevt, uppfattas den 

marknadsföringen starkare och mer trovärdig än all annan marknadsföring. Därför blir enligt 

oss denna kanal viktig för hotellen. I enkäterna visar resultaten att 32 procent av gästerna 

besöker hotellen tack vare rekommendationer från vänner eller bekanta. Med tanke på hur 

viktig och avgörande Dichter (1966) menar att denna typ av marknadsföringskanal är för små, 

privatägda och exklusiva hotell kan dryga tredjedelen tyckas oroväckande liten. Detta menar 

vi återigen visar på att hotellen måste värna om varje enskild gäst och gör allt de kan för att 

tillfredställa dennes behov. 

 

Majoriteten av de gäster som besvarat vår enkät menar att de är väldigt nöjda med besöken. 

De främsta anledningarna var de extra tjänster och upplevelser som gästerna inte förväntat 

sig. Det var många av gästerna som kommenterade matupplevelserna, lokaliseringen och 

servicen. De hävdar att maten inte bara var god utan det var mer en upplevelse när den 

serverades, med stil och klass samt med de tillhörande vinsorterna till de olika rätterna. En 

gäst skrev ”Maten var fantastiskt, servicen var underbar och lugn och avslappnad atmosfär”. 

Dessa extraordinära upplevelser som gästerna inte räknat med, menar vi är något som de med 

stor sannolikhet kommer att komma ihåg och kan komma att berätta om för sina vänner och 

bekanta, vilket i sin tur skapar positivt word-of-mouth. Enkäterna visar att hela 93 procent av 
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det totala antalet gäster på de fyra hotellen kan tänka sig att besöka det specifika hotellet igen. 

Av detta stora antal nöjda gäster kan vi se att det är högst troligt att en viss del av dem 

kommer att berättar om sina positiva upplevelser för sina bekanta och på så sätt marknadsför 

hotellet vidare. 

3.3.3 Relationsmarknadsföring 

Som nämnts ovan menar Kasper et al (2006) att skapandet av kundrelationer är en givande 

strategi för att motverka dålig word-of-mouth. Därför är det återigen viktigt att bygga upp 

goda relationer, dels för att få återkommande stamgäster men också för att få igång spridandet 

av god word-of-mouth. Vi kan se i enkätsvaren att endast 35 av de 150 gästerna svarade att de 

besökt hotellen tidigare. Alltså är det knappt 20 procent av gästerna som är återkommande 

gäster, vilket vi kan se som oroväckande med tanke på Kasper et al’s (2006) konstaterande att 

en återkommande gäst är mer lönsam än en ny. Dock är det hela 93 procent av de svarande 

gästerna som kan tänka sig besöka hotellen igen.   

 

Som diskuterats innan är det av stor vikt för ledningen på hotellen att ha Serviceparadoxen i 

bakhuvudet när de försöker skapa långvariga kundrelationer. Ett exempel som vi kunde 

konstatera där paradoxen gjort sig hörd var via enkäterna, där ett flertal gäster på ett av 

hotellen var besvikna på frukosten och servicen under denna. Hotellet går i sin 

marknadsföring ut med att ha en service utöver det vanliga inom Sveriges gränser. När de 

sedan slarvar vid frukosten, som för många är hotellvistelsens höjdpunkt, uppstår denna 

paradox. Detta kan vi se som en händelse som lätt kan skada relationer och skapa dålig word-

of-mouth.  

 

För att kunna bygga upp goda kundrelationer är det viktigt att sträva efter ett lyckat första 

möte med gästen, vare sig gästen är där privat eller i arbetet. Även om en person besöker 

hotellet i arbetssyfte kan hotellet mycket väl bygga upp en kundrelation och komma tillbaka 

som privatgäst eller företagsgäst igen. Enligt enkäterna är det 83 procent av företagsgästerna 

som kunde tänka sig att besöka hotellen igen i privat syfte. Detta påvisar enligt oss att hotellen 

har goda möjligheter att bygga kundrelationer med många gäster.  
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3.3.4 Marknadsmixen 

När teoretiker pratar om marknadsmixen utgår de ifrån Kotlers (1999) 4P-modell; pris, plats, 

produkt och promotion. Frågan på enkäterna om hotellvistelsen, kärnprodukten med 

supplementära tjänster, var prisvärd gav ett positivt svar då hela 75 procent av det totala 

antalet gäster på alla hotellen ansåg detta. Det ska då även tilläggas att 20 procent av det totala 

antalet gäster svarade att de inte visste vad priset var. Detta kunde bero på att de fått natten 

som en gåva eller att de var där med företaget. Det var alltså endast 5 procent av gästerna som 

ansåg att priset var för högt eller inte motsvarade förväntningarna som gästen skapat.   

 

Platsen eller lokaliseringen på de hotellen som vi besökt är en av hotellens mest 

konkurrenskraftiga resurs och något som de trycker på i sin marknadsföring. Som nämnts 

tidigare är det även det som gästerna nämnt att de uppskattar. Själva lokaliseringen på 

hotellen är alltså till stor del det som lockade gästen till ett besök. 

 

De supplementära tjänsterna kring kärnprodukten skiljer sig till viss del mellan de fyra 

hotellen. Dock trycker de alla mest på de privata, personliga, avslappnade, exklusiva och 

lyxiga tjänsterna. Utöver dessa tjänster har hotellen olika erbjudanden som de promoterar i sin 

marknadsföring med allt från spa eller golfpaket till teambuilding och företagsaktiviteter, som 

alla kombineras med hotellövernattningen. Även detta är något som gästerna har kommenterat 

i de öppna frågorna på enkäterna. Detta kan vi utläsa från frågorna angående vad som gjorde 

att de kunde tänka sig att återkomma till det specifika hotellet samt vad som lockade dem från 

första början.  

 

Promotionen gör att gästerna kan få upp ögonen och hitta hotellen. Det var dryga 30 procent 

som blivit rekommenderade av vänner och bekanta medan en ytterligare tredjedel hade hittat 

hotellen genom hemsidorna. Resterande gäster hade kommit i kontakt med hotellen genom 

turistförmedlingen, företagsavtal, dagspress eller bokningssidor på Internet.  

3.4 Resumé av Analysen 

Under detta kapitel har vi gjort en djupare undersökning av vårt empiriska material. Vi har 

sedan satt detta material i relation till de utvalda teorierna. Till hjälp har vi valt att använda 

oss av våra frågeställningar för att kunna se hur dessa små, privatägda och exklusiva hotell 

marknadsför sig på bästa sätt.   
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För ett litet, privatägt och exklusivt hotell är marknadsföring ett viktigt verktyg för att locka 

till sig gäster. Det finns många faktorer som måste tilltala gästerna för att de ska välja ett 

specifikt hotell, vilket även bör återspeglas i marknadsföringen. Vi menar därför att det är 

viktigt att den som sköter marknadsföringen för ett litet, privatägt och exklusivt hotell tar 

hänsyn till vad teoretikerna säger samt vad gästerna anser vara viktigt, då det inte alltid 

stämmer överrens med ledningens åsikter.  

 

För att kunna bygga upp en fördelaktig relation med gästerna bör ett litet, privatägt och 

exklusivt hotell tänka på den image som de förmedlar och huruvida den tilltalar deras gäster. 

Efter att vi gjort en djupare analys av vad de fyra intervjuade personerna anser vara sina 

respektive hotells viktigaste och mest konkurrenskraftiga marknadsföringsstrategier kan vissa 

generella slutsatser dras. Först och främst kunde vi se att stora delar av de fyra hotellens 

imageskapande är snarlika; de vill alla åstadkomma en lugn atmosfärs med en känsla av lyx 

där personalen ger ett personligt bemötande. De fyra hotellen skiljer sig dock mycket åt när 

det kommer till att skapa den slutgiltiga nischen. De väljer ändock att framhäva sina unika 

drag på samma vis; genom bilder. Vi kunde även tydligt se att alla de fyra hotellen trycker på 

olika faktorer som gör dem unika i sin marknadsföring. Dock går det också att utläsa att de 

flesta av hotellen använder sig av ord som familjärt, lugn och harmoni liksom läge för att 

locka till sig gäster. Det är viktigt att dessa ledord speglar och tilltalar gästerna, då detta i 

slutändan kan leda till att gästen väljer att besöka det hotellet istället för ett annat. Majoriteten 

av hotellen väljer även att ha med sina erbjudanden i sin marknadsföring, då även detta kan 

locka till sig gäster. Hotellen har alltså försökt att skapa en image och enligt svaren på 

enkäterna motsvarar och uppfyller denna image gästernas förväntningar. Ibland även 

överträffas den, vilket gör att gästerna blir överraskade på ett positivt sätt. Förutom några 

enstaka gäster på varje hotell var alla överlag nöjda med hotellen i helhet, själva utbudet och 

erbjudandena. 

 

Det är vitalt för ett litet, privatägt och exklusivt hotell att skapa långvariga och givande 

relationer med gästerna. Det kan i sin tur leda till ett positivt word-of-mouth och nya 

relationer. Det är viktigt enligt oss att de fyra hotellen förstått vikten av detta; att skapa 

långvariga och goda kundrelationer samt fördelen med god word-of-mouth.  Detta kan vi se 

att de alla gör, trots det är deras strategier att upprätta relationer och sprida ett gott rykte av 

varierande karaktär. Frågan om vilket hotell som är mest framgångsrikt på denna punkt menar 
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vi är svår att svara på, då alla tycks locka sin målgrupp genom sin egen strategi och nisch. Har 

ett hotell en bra marknadsföring i broschyrer och hemsidor framhäver bilder av det speciella 

med hotellet, kan detta leda till att positiv word-of-mouth sprids. Detta kan även i slutändan 

leda till att relationer skapas mellan gästen och hotellet. Dock anser vi att det är viktigt att det 

som hotellet lovar i sina broschyrer och hemsidor speglar verkligheten då det kan bidra till att 

relationerna kvarstår.  

 

Den image som vi kan se att hotellen försöker förmedla genom sina broschyrer och hemsidor 

är lugnet, harmonin och det exklusiva. Gästerna som varit på de fyra utvalda hotellen är i 

majoritet nöjda med besöken och skulle gärna återkomma. Detta anser vi kan leda till en god 

chans att gästerna talar gott om hotellet och sprider det vidare till sina vänner och bekanta, det 

vill säga till nya potentiella gäster. De främsta anledningarna till detta är hotellens fantastiska 

service och erbjudanden, menar gästerna. Alla de olika hotellen har sin egen charm och nisch, 

vilket gör att de alla strävar efter att kunna erbjuda gästen det lilla extra för att nå över 

förväntan hos gästen. Enligt resultaten av enkäterna har hotellen lyckats förmedla den 

utlovade imagen och standarden till nästan alla gäster, vilket har gjort att de vill återkomma 

och känner att besöket var prisvärt. De gäster som ansåg att hotellet misslyckats med att 

leverera den utlovade standarden menade att detta till största del berodde på den bristfälliga 

frukosten.   

 

Att nischa sig och kunna erbjuda gästerna något utöver det ordinära tar en stor del i 

marknadsföringen av ett litet, privatägt och exklusivt hotell. Som framkommit har alla fyra 

hotellen förstått vikten av detta. Trots att de alla erbjuder samma kärnprodukt har de valt olika 

typer av stöd- och hjälptjänster för att göra sitt hotell unikt. De har alltså lyckats att skilja sig 

från mängden och etablera sig på en konkurrensintensiv marknad. Via marknadsmixen går det 

att se att hotellen använder sig av kombinationen av plats, pris och produkt i sina broschyrer 

och på sina hemsidor. Det går även att utläsa att gästerna funnit de unika lägena samt 

matupplevelserna i de olika hotellens marknadsföring tilltalande. Dessa faktorer hävdar vi kan 

bidra till att gästen väljer ett specifikt hotell om en eller flera faktorer tilltalar dem.  

 

En väsentlig skillnad som vi fått fram av intervjuerna är att ett av hotellen skiljer sig från de 

andra när det kommer till vilka marknadsföringskanaler de använder. Tre av hotellen har gjort 

ett val att använda sig av både modern och traditionell marknadsföring för att få fram deras 

unika erbjudanden till gästen. Hotell 1 har däremot gjort ett aktivt val att inte använda sig av 
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modern marknadsföring i form av bokningssidor då den intervjuade ansåg att dessa sidor inte 

alltid belyser hotellet på bästa sätt. 

4 Avslutning 

I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera de slutsatser som kunnat dras från den 

empiriska undersökningen. Vidare kommer vi att diskutera de tankar och problem som vi stött 

på under arbetets gång och som skulle kunna undersökas vidare. Vi kommer även att 

reflektera över hur gruppdynamiken har fungerat, vad vi hade kunnat göra annorlunda, och 

vad som skulle kunna göras i framtiden. 

4.1 Diskussion 

4.1.1 Image 

Alla de fyra undersökta hotellen marknadsför sina respektive anläggningar framförallt genom 

bilder. Eftersom en bild säger mer än tusen ord är denna strategi ett utmärkt val för att 

framhäva och trycka på en unik image och nisch. Men alla invidiver är olika vilket kan göra 

det till en utmaning att skapa en bild som förmedlar just det den är menad att förmedla. Hur 

påvisas lyx tillsammans med harmoni och den familjära känslan i en och samma bild, och hur 

påvisas den unika lokaliseringen i kombination med den exklusiva maten? I denna 

undersökning har majoriteten av gästerna hävdat att den image de utläst från bilder och 

annonser stämt överens med den senare upplevda imagen på hotellen. De fyra undersökta 

hotellen har alltså, vad vi kunnat tolka, lyckats förmedla bilder som alla deras gäster tolkar 

likartat.  

 

Något som gör det svårt att dra generella slutsatser gällande hur små, privatägda och 

exklusiva hotell marknadsför sig, är deras olika nischer och imager. Gäster får höra eller läsa 

om de olika hotell och vilken ”fantastisk” upplevelse, lokalisering, service eller god mat de 

har och vill därför uppleva det själva. De fyra hotellen som vi har besökt har alla olika nischer 

och olika förutsättningar för att differentiera sig och kunna vara unika inom sin nisch. Detta 

har gjort att de använder sig av olika marknadsföringsstrategier och kanaler för att nå den 

målgrupp som bäst passar deras nisch. Av denna anledning kan det alltså vara svårt att dra 

generella slutsatser om vilken marknadsföringsstrategi som är bäst för små, privatägda och 

exklusiva hotell i allmänhet.  
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4.1.2 Word-of-Mouth 

De moderna städerna är idag fyllda med annonser och reklam. Som konsument i detta 

samhälle blir det mycket att ta in varför stora delar av informationen inte läggs på minnet. 

Konsumenter övergår istället allt mer att förlita sig på vad vänner och bekanta samt tidigare 

konsumenter hävdar varit bra och dåligt med en viss produkt eller tjänst. Denna typ av 

marknadsföringskanal, word-of-mouth, är som konstaterats en viktig del av de små, 

privatägda och exklusiva hotellens marknadsföring. Trots detta tvekar ett av hotellen att 

förlita sig på sina gästers word-of-mouth. De har först och främst valt att välja bort en stor 

marknadsföringskanal; bokningssidorna, då de menar att gästerna här har allt för stor frihet i 

att uttrycka sina synpunkter. Det kan tyckas djärvt när de resterande tre hotellen använder 

denna marknadsföringskanal i så pass stor utsträckning. Kanske kan det vara så att de gäster 

de skulle ha gått miste om genom negativa utlåtanden understiger det antal gäster de hade 

vunnit på att använda sig av bokningssidor. Likaså kan de gå miste om positiva omdömen när 

de endast använder sig av en fysisk gästbok, då gäster kan ha svårare att uttrycka sina åsikter 

på plats än över Internet hemma i lugn och ro. 

 

När det gäller word-of-mouth i allmänhet kan det uppstå problem på grund av kulturella 

skillnader. Personer från olika delar av världen men också olika delar av den svenska 

befolkningen värdesätter produkter och tjänster olika. Vad som för en person anses vara 

självklart gällande hotell och dess service kan i en annan persons ögon vara värdefullt och 

exklusivt. Av denna anledning kan det uppstå meningsskiljaktigheter när rykten och 

rekommendationer sprids mellan människor. Hur ska hotellen kunna förlita sig på word-of-

mouth som en genomslagskraftig marknadsföringsstrategi om gästernas preferenser skiljer sig 

åt så markant? Detta får oss ännu en gång att fundera över om det verkligen är möjligt att göra 

ett generellt antagande för vad som räknas till den optimala marknadsföringen för små, 

privatägda och exklusiva hotell. 

 

Något som diskuterades på en av de fyra intervjuerna var det faktum att hotellet är ett 

nystartat hotell. De har under sina första verksamhetsår enbart använt sig av traditionell 

marknadsföring men är nu i ett skede att gå över till mer moderna marknadsföringskanaler. 

Dessa kanaler innefattar bland annat Internetannonsering och sociala medier som Facebook. 

Trots det nyliga inträdet på marknaden har deras aktivitet inom det sociala mediet Facebook 

vuxit snabbt, vilket var något som den intervjuade personen såg som en positiv överraskning.  
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Den här typen av marknadsföring kommer troligtvis att växa sig stort inom en snar framtid, 

varför vi anser att de hotell som insett vikten av denna marknadsföringskanal har ett försprång 

gentemot konkurrenterna. 

 

Något som vi ofta tror ligger bakom människors val att sprida god word-of-mouth är 

överraskningar eller supplementära tjänster som gästen inte räknat med. Upplever gästen att 

den blir positivt överraskad av någonting är det oftast det som gästen berättar om och sprider 

vidare. Detta kan vara allt från en speciell upplevelse, den goda maten, den fantastiska 

servicen eller stilen på hotellets inredning eller harmonin. Detta är något som hotellen vill att 

gästerna ska uppleva när de besöker dessa hotell, att hotellet skall överraska gästerna på ett 

positivt sätt. Under intervjuerna berättade dem att de gjorde små överraskningar för att ge 

kunden det lilla extra och förhoppningsvis skall då gästen sprida detta vidare. 

4.1.3 Relationsmarknadsföring 

Relationsskapande förekommer världen över, inte bara inom hotellbranschen. Dock skiljer sig 

sättet att skapa relationer åt från land till land och kultur till kultur vilket också syns inom 

hotellbranschen, där relationsmarknadsföring används som marknadsföringsstrategi. De fyra 

undersökta hotellen strävar efter att skapa en personlig kontakt med gästerna, genom att bland 

annat spara på information om varje enskild gäst. Denna information använder de sedan i 

syfte att på ett personligt sätt bemöta gästerna vid anländandet och vistelsen på hotellen. Vad 

som dock kan skapa problem för hotellen är att vissa gäster ser negativt på att bli allt för 

personligt bemötta. En del gäster kan se hotellvistelsen som ett tillfälle att fly vardagen och 

alla sociala möten i den, vilket medför att ett allt för personligt bemötande från 

hotellpersonalen kan framstå som stötande.  

 

Hotellens vilja att prestera och leverera sina produkter med större extravagans än sina 

konkurrenter kan också i fel sammanhang få negativa konsekvenser. Att en hotellgäst blir 

missnöjd när en utlovad service inte hålls kan vara mer förödande för hotellen än att de inte 

fick gästen i första läget. Till exempel vad gäller missödet på ett av hotellen där frukosten inte 

höll den utlovade standarden, tvekade gästerna att besöka hotellet igen även då de varit nöjda 

med vistelsen i övrigt. Hotellet i fråga kan alltså ha skapat ett negativt rykte och skadat en 

befintlig kundrelation, endast på grund av att de utlovat en ouppnåelig standard och service. 
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Ett ämne som diskuterades under intervjuerna var gästernas dilemma att vara ett specifikt 

hotell troget. Hotells lediga kapacitet varierar från dag till dag, där efterfrågan vissa dagar är 

större än andra. Risken för att en vanligtvis trogen gäst ska bli utan rum vid dessa dagar är 

stor vilket medför att gästen kan behöva välja ett annat hotell. Detta dilemma blir direkt större 

när det kommer till små, privatägda och exklusiva hotell med få antal rum. Till skillnad från 

stora hotellkomplex får dessa mindre hotell snabbare full beläggning, varför gästen bör vara 

ute i god tid för att garanteras ett rum. I slutändan ligger beslutet hos gästen oavsett hur 

mycket hotellet än jobbar med sitt relationsskapande. Om gästen inte har tillräcklig 

framhållning blir det svårt för hotellen att garantera ett rum oavsett hur gärna de än vill 

tillmötesgå sina stamgäster.  

4.1.4 Marknadsmixen 

Från slutsatsen kan vi se att de fyra hotellen har snarlika marknadsföringsstrategier. Huruvida 

dessa likheter är stora nog att göra ett generellt antagande av är dock oklart. En viktig aspekt 

som har präglat denna uppsats är vikten av att kunna erbjuda gästen en unik upplevelse. Ett 

generellt drag som vi har kunnat se är att alla de fyra hotellen har förstått det vitala med detta 

då de genom att erbjuda gästerna olika supplementära tjänster höjer värdet. Dessa tjänster 

innefattar exempelvis samarbeten med olika organisationer samt hotellens olika erbjudanden. 

Detta tillsammans med läge, matupplevelse samt lugn och harmoni, är faktorer som hotellen 

använder sig av i sin marknadsföring genom till exempel bilder för att nå ut till sina gäster. 

Det kan dock diskuteras huruvida dessa faktorer räcker till i slutändan för att locka gäster, då 

hotellets unikhet till slut slutar vara unikt.            

 

Vad vi kunnat se genom den genomförda undersökningen är att de fyra hotellen till viss del är 

olika med unika nischer trots att de ligger i samma region med likartad målgrupp. Om 

resultaten av denna undersökning ska kunna göras generell måste de varierande aspekterna på 

den nationella och internationella marknaden tas i beaktning. Troligtvis kommer olika hotell i 

olika regioner och länder skiljer sig åt ännu mer än vad de fyra i Sydsverige gör.  

 

Då vi samlat in våra enkäter och haft våra djupintervjuer har vi diskuterat och reflekterat över 

att de olika hotellen har en stor andel gäster från Danmark. Med tanke på att de undersökta 

hotellen ligger i Sydsverige har danskarna nära till dessa hotell vilket underlättar för att 

besöka hotellen över en weekend eller endast för en natt. Skulle denna undersökning däremot 

utförts i mellersta eller norra Sverige skulle siffrorna troligtvis se annorlunda ut, med tanke på 
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att danskarna då inte har samma närhet till hotellen. Troligtvis skulle hotellen vara fyllda med 

svenskar, norrmän, finländare eller gäster från Baltikum. En annan teori vi har reflekterat över 

är anledningen till att det är många danskar på hotellen, trots den rådande finanskrisen. Den 

svenska kronan har varit ovanligt svag jämfört med den danska det senaste året, vilket även de 

danska gästerna har kommenterat. ”Det är halva priset i Sverige” menar de, varför vi tror att 

så länge den svenska kronan är svag kommer de danska gästerna att besöka vårt avlånga land. 

Däremot har vi svårt att säga hur det kommer att se ut i framtiden, om konjunkturen vänder 

och den svenska kronan blir starkare. Kommer danskarna fortsätta att resa till Sverige och 

spendera sina danska kronor eller behöver de sydsvenska hotellen hitta nya målgrupper? Detta 

anser vi vara ett relevant ämne att forska vidare på; både för att gynna den svenska 

turistnäringen i stort men också för de enskilda små, privatägda och exklusiva hotellen i sig.  

4.2 Reflektioner 

En övergripande reflektion efter att genomfört denna kandidatuppsats är att författandet har 

fortskridit på ett tillfredsställande vis. Intresset för ämnet har bibehållits hela vägen och 

möjliggjort en lättsam arbetsgång med endast ett fåtal smärre problem. Gruppen har 

gemensamt gjort ett schema där vi strukturerat upp aktiviteterna. Detta schema har vi med 

jämna mellanrum stämt av för att alltid vara i fas. Tack vare att vi följt detta detaljerade 

schema har vi sällan känt oss stressade eller oroliga över uppsatsen, vilket i sin tur lett till att 

vi kunnat upprätthålla en god stämning i gruppen. 

 

Ett problem som uppstod var påbörjandet av analysen, på grund av den stora mängden 

empirisk material, var att vi hade svårt att skaffa en överblick. För att kunna få en bättre bild 

över materialet tog vi hjälp av en whiteboardtavla där materialet strukturerades upp. Där 

igenom kunde vi snabbt få den önskade överblicken och analysen kunde påbörjas. Det breda 

empiriska materialet gav oss dock inte endast problem. Metoden att använda oss av de tre 

infallsvinklarna; djupintervjuer, enkäter och dokumentstudier, gav vårt material en stor 

trovärdighet, som dock eventuellt kan ifrågasättas på grund av de avpersonifierade 

intervjuerna och de anonyma enkäterna.   

 

Valet att tidigt i arbetets gång fastslå vilka teorier vi ansåg vara bäst lämpade har visat sig ge 

både positiva och negativa effekter. Det har gjort det lättare för oss att utforma frågor till 

intervjuerna och enkäterna samt få en god förståelse av svaren. Däremot har det även bidragit 

till att vi blivit ”hemmablinda” och missat information som hade kunnat leda oss till nya 
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teoretiska vinklingar. Ett exempel på detta är image som vi från början inte hade i åtanke 

vilket nu är vår huvudteori. Förslaget att använda denna teori fick vi av våra handledare. 

Deras engagemang och tidsinsats har hjälpt oss genom uppsatsens alla moment. Vi anser även 

att detta är en bidragande faktor till att arbetet har flutit på bra.    

 

Även då vårt empiriska material blev mycket omfattande har vi lyckats hålla oss inom 

ramarna för våra frågeställningar samt besvarat dessa på ett tillfredsställande vis. Under 

arbetets gång har det dock dykt upp ytterligare frågor som vi anser vara av nytta för branschen 

och ses som lämpliga för fortsatt forskning inom ämnet. Ett av våra konstateranden efter 

denna uppsats är som sagt att små, privatägda och exklusiva hotell bör använda sig av 

marknadsföringsstrategierna relationsskapande, word-of-mouth samt marknadsmixen. Vad vi 

däremot inte kunnat fastställa är hur dessa strategier ska implementeras för att på bästa sätt 

attrahera gäster. Detta är något som vi anser skulle kunna forskas vidare på samt att jämföra 

olika strategier för att kunna se vilka som attraherar vilka målgrupper. Ytterliggare något för 

vidare forskning är det som nämndes ovan i diskussionen angående vad personalen anser om 

hotellets marknadsföring; om ledningens visioner och mål stämmer överrens med både 

personalens och gästernas verklighet och upplevelser.  

 

En tanke som slagit oss under analysen var att vårt material till viss del varit missvisande. Att 

endast se till ledningens synpunkter kan ge en mindre rättvisande bild av verkligheten än om 

vi valt att åskådliggöra de övriga anställdas åsikter om marknadsföringen. Även då ledningen 

har en bestämd syn på hur de marknadsför sig är inte säkert att deras visioner och mål 

verkligen har gått att implementera i verksamheten. Detta är dock inget som vi kunnat 

bekräfta eftersom vi i denna undersökning inte tagit del av personalens verklighet. Till 

framtida forskning rekommenderar vi därför att även ta in de anställdas åsikter om företagets 

marknadsföring för att skapa en trovärdig och rättvisande helhetsbild.  

 

Efter att ha reflekterat över det genomförda arbetet har vi kunnat konstatera att vissa moment 

hade kunnat genomarbetas på ett mer gynnsamt vis. Först och främst märkte vi efter de fyra 

intervjuerna att ett av hotellen skiljde sig mer än vad vi anat från de andra. Dessa hotell 

tillhörde ett mer exklusivt segment vilket gjorde att vi kände oss osäkra på om vi kunde 

använda oss av hotellet. Dock fanns det många andra likheter, såsom att det var litet, privatägt 

med en unik nisch, som talade för att hotellet i fråga kom att passa in i vår undersökning. I 

efterhand kan vi däremot konstatera att ett djupare förarbete och undersökning av de utvalda 
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hotellen borde ha gjorts. Detta fick vi erfara även vid valet av läge för hotellen. Vi ville från 

början ha två centralt belägna hotell och två som låg utanför staden. Det visade sig senare att 

ett av de hotellen utanför staden låg centralt i närliggande ort. Vi kan även konstatera att de 

fyra hotellen borde i ett tidigare skede ha informerats om enkätutdelningen än vid 

intervjutillfället. Hade vi gjort detta hade vi troligtvis valt att inte gå vidare med Hotell 4 då 

de ställde sig negativt till vår enkätundersökning utan försökt hitta ett likartat hotell där vi 

också kunnat genomföra enkätundersökningen.  

 

Ytterligare en aspekt som uppmärksammats under tiden vi samlat in och gått igenom vårt 

empiriska material är att vi borde ha ställt ytterligare frågor på våra enkäter. Till exempel 

anser vi att en fråga om gästernas vetenskap att kundklubbar existerar hade varit relevant för 

vår undersökning. Nu i efterhand har vi förstått att detta är något som hotellen försöker att 

trycka på; att genom kundklubbar erbjuda rabatter och på så vis bygga relationer för att få 

återkommande gäster. En annan fråga angående kundklubbar som vi borde ha tagit med i 

enkäterna är huruvida gästerna är medlemmar i dessa samt om de visste vad det gav att vara 

med i dem. Ytterliggare frågor som hade varit lämpade att ha med i vår undersökning är om 

gästerna uppfattat de olika erbjudandena som hotellen bistår med. 

 

Då det finns frågor som borde ha funnits med i våra enkäter finns det även frågor som vi nu i 

efterhand insett att vi kunnat ta bort. Dessa var framförallt de personliga frågorna om kön, 

ålder och hemort. Då flera av gästerna var i sällskap fylldes gemensamma enkäter i, vilket 

bidrog till att statistiken över kön blev missvisande.  Åldern, hemorten samt datumet för 

vistelsen var även frågor som nu i efterhand är av orelevant karaktär för vår studie. Däremot 

kan vårt insamlade empiriska material på dessa frågor vara värdefull i vidare forskning inom 

ämnet och god information för hotellen. Även vad gäller de djupintervjuer som utförts kan vi i 

efterhand fastställa att vissa av frågorna haft mindre relevans, framförallt frågan om 

säsongsbaserad marknadsföring. Denna infallsvinkel har inte kommit att diskuteras i den 

utsträckning som från början varit tänkt. 

 

Något som växt mycket i hela världen, inte bara för privatpersoner utan även för företag, är 

olika sociala medier. Facebook är den community som växt snabbast och blivit störst, vilket 

är något som många företag förstått att de kan använda sig av, inte minst de undersökta 

hotellen. Det var utav de fyra hotellen vi intervjuat tre som använde sig utav Facebook. De 

använder sig av sidan för att kunna bjuda in sina gäster och på så sätt kunna visa erbjudanden 
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samt locka till sig fler gäster. Vi tror att detta är en marknadsföringskanal som företag kan ta 

del av och på så vis spara pengar och nå ut till många potentiella gäster. 

 

Genom hela arbetet har vi inte ställt oss källkritiska trots den omfattande litteraturlistan. Den 

primära anledningen till detta är valet av författare. De utvalda författarna består av stora 

teoretiker inom ämnet samt teoretiker som aktivt använts under utbildningens gång. Utöver 

detta är de valda författarna refererade i de förstnämnda författarnas texter. Av denna 

anledning anser vi dem vara pålitliga och relevanta. Trots detta ställer vi oss till viss del 

kritiska till flera av texterna då de komponerats på den senare hälften av 1900-talet. Dock 

känner vi återigen att denna uppsats har bidragit till framtida forskning.     

4.3 Resumé av Avslutning 

I denna sista och avslutande del har vi diskuterat de slutsatser som vi fått fram av vår 

empiriska undersökning. En vital del som vi har diskuterat är övervägande de relationer som 

de fyra hotellen har, hur de skapar dem samt gör för att bibehålla dem. Vidare har vi även i 

denna del tagit upp reflektioner som har dykt upp under arbetets gång och ämnen som skulle 

kunna undersökas vidare. Ett perspektiv som vi upptäckt vara av betydande vikt är de 

anställdas perspektiv. Detta är något som vi fann hade varit intressant att forska vidare på. 
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Bilaga 1 – Djupintervju riktad till marknadsansvarig 

 Vad har du för position inom företaget? 

 

 Vad har du för bakgrund inom marknadsföring? 

 

 Vilken är er målgrupp? 

 

 Riktar ni er mestadels till privatpersoner eller företag? 

 

 Vilka olika marknadsföringsstrategier använder ni er av för att nå denna målgrupp? 

 

 Vilka var era bakomliggande tankar när ni valde dessa strategier? 

 

 Är ni säsongsbaserade? Har ni olika strategier för olika säsonger? 

 

 Vad kan ni se för fördelar/nackdelar med nuvarande marknadsföringsstrategi? 

 

 Har ni någon framtidsplan med er marknadsföring? Om ja, vilken? 

 

 Vilka anser ni är era största konkurrensfördelar, vad betonar ni i er marknadsföring? 

 

 Har ni något erbjudande som gör er unika? Aktivitetserbjudande?  

 

 Har ni några strategier för att binda kundrelationer samt hålla kvar dem? Medlemskap 

eller rabatter? 

 

 Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Enkät på svenska 

Kära gäst, 

Vi är tre studenter från Lunds Universitet som skriver vår kandidatuppsats efter tre 

års studier. Som syfte med denna enkät vill vi utreda konsumenternas tankar bakom 

specifika hotellval. De hotell som intresserar oss är de mindre, privatägda hotellen 

med en mer exklusiv atmosfär. Vi är även intresserade av vilka faktorer i hotellens 

marknadsföring som har bidragit till gästernas val. Därför skulle vi vara mycket 

tacksamma om Ni vill hjälpa oss och ta Er tid att svara på dessa korta frågor. 

 

Bästa hälsningar 

David Flygar, Emelie Larsson och Camilla von Porat 

 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst in med Er åsikt (max ett svarsalternativ per fråga) 

 

1. Vilket av följande hotell har Ni besökt idag? 

a) Hotell 2 b) Hotell 4 c) Hotell 1 d) Hotell 3 

 

2. Är detta Ert första besök på detta hotell? 

a) Ja b) Nej 

 

3. Vid svarsalternativ b) på fråga 2., hur ofta besöker Ni detta hotell? 

a) En gång om året b) Flera gånger om året c) Annat___________________________ 

 

4. Kan Ni tänka Er att besöka detta hotell igen? 

a) Ja b) Nej c) Osäker 

 

5. Vilka är de bidragande effekterna till Ert svar i fråga 4.? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Hur kom Ni i kontakt med detta hotell? 

a) Hemsidan b) Bekanta c) Turistförmedling d) Annat__________________ 
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7. Vad i hotellets marknadsföring tilltalade Er? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Varför valde Ni detta hotell? 

a) Läget b) Ryktet c) Erbjudanden d) Annat__________________ 

 

9. Vilket är Ert syfte med vistelsen? 

a) Privat b) Arbete c) Annat______________________ 

 

10. Om svarsalternativ b) på fråga 9., skulle Ni kunna besöka detta hotell privat? 

a) Ja b) Nej c) Vet ej 

 

11. Tycker Ni att denna vistelse har varit värd sitt pris? 

a) Ja b) Nej c) Vet ej 

 

12. Vilka faktorer tycker Ni har bidragit till Ert svar i fråga 11.? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Kön 

a) Kvinna b) Man 

 

13. Vilket år är Ni född? 

a) < -1939 b) 1940-1959 c) 1960-1979 d) 1980-< 

 

14. Vilken är Er hemort? 

_________________________________________________________________________________ 

 

15. Datum för vistelsen 

_________________________________________________________________________________ 

  

Tack ännu en gång för Er hjälp 
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Bilaga 3 – Enkät på engelska 

Dear Guest, 

We are three students from the University of Lund to write our bachelor thesis after 

three years of study. As the purpose of this survey, we investigate consumers' 

thoughts behind specific choices of hotels'. The hotels' that interests us is the smaller 

privately owned hotels with a more exclusive atmosphere. We are interested in what 

factors in the hotel's marketing who has contributed to customers' selection. 

Therefore, we would be very grateful if you would like to help us and take your time to 

answer these brief questions 

    

Best regards,  

David Flygar, Emelie Larsson and Camilla von Porat 

 

Please fill in which alternative that suits Your opinion the most (one answer per question) 

 

1. Is this Your first visit to this hotel? 

a) Yes b) No 

 

2. If You answered b) on question 1., how often do You visit this hotel? 

a) Once a year b) Many times a year c) Other___________________________ 

 

3. Can You see Yourself visiting this hotel again? 

a) Yes b) No c) Unsure 

 

4. What are the contributing effects to Your answer in question 3? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. How did You contact the hotel? 

a) Homepage b) Acquaintance  c) Tourist Agency d) Other__________________ 
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6. What in the hotel’s marketing did appeal to You? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Why did You choose this hotel? 

a) Location b) Opinion from an acquaintance  c) Offers          d) Other____________ 

 

8. What is Your purpose with this stay? 

a) Private b) Business c) Other______________________ 

 

9. If You answered b) on question 8., would You be able to visiting this hotel in private? 

a) Yes b) No c) Unsure 

 

10. Are You satisfied with the price You have paid for the room? 

a) Yes b) No c) Unsure 

 

11. Which different factors have contributed to Your answer in question 10? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Gender 

a) Female b) Male 

 

13. Which year where You born? 

a) < -1939 b) 1940-1959 c) 1960-1979 d) 1980-< 

 

14. Which is Your hometown?  

_______________________________________________________________________________ 

 

15. Date of the stay 

_______________________________________________________________________________ 

 

  

Thank you once again for participating and helping us 
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Bilaga 4 – Marknadsmixen (sammanställning av 

djupintervjuer) 

 Plats Pris/helg Produkt Promotion 

Hotell 1 Mitt i naturen  1500-2000 kr  Lugn, natur, 

läget, service, 

mat, SPA, 

utmärkelser, 

harmoni, 

upplevelse  

Bilder, 

konferens, 

naturen, 

erbjudande  

Hotell 2 Innerstad, nära 

stationen  

Drygt 950 kr  Historia, läge, 

utmärkelser, 

upplevelse  

Bilder, 

konferens, 

historia, 

erbjudande  

Hotell 3 Centralt i 

närliggande ort, 

när havet 

1500-2000 kr  Läget, lugn och 

ro, mat, 

harmoni, SPA, 

upplevelse  

Bilder, 

konferens, 

omgivning, 

erbjudande  

Hotell 4 Innerstad, nära 

stationen 

Drygt 2000 kr Lugn, 

personligt, 

privat, läget, 

frukost, 

utmärkelser, 

detaljer, 

upplevelse 

Bilder, 

konferens, 

personlighet, 

erbjudande 
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Bilaga 5 – Relationsmarknadsföring och Image 
(sammanställning av djupintervjuer) 
 

 Relation Image 

Hotell 1 Service, personalen vill vara 

där, Facebook, nyhetsbrev, 

kundaktiviteter, 

matöverraskningar, vill 

skicka personliga brev 

1ggr/år, sms-erbjudanden, 

chaufför 

Speciell stil, 4-stjärnigt med 

5-stjärnig service, exklusivt, 

privat, personligt, 

högklassigt, matupplevelser, 

lugn, avslappnat, mysigt, 

lokalproducerat, klassiskt  

Hotell 2 Tävlingar, fest för kunder, 

kommunicera, Sweden 

Hotels – gratisnätter  

Historia, lugn och ro, inga 

ungdomar, privat, personligt  

Hotell 3 Facebook – erbjudanden, 

kundaktiviteter, service, 

kommunicera, gästdatabas – 

nyhetsbrev  

Omgivningar, njut av livet, 

lilla, mysiga, lyxiga, pluttiga, 

lugnet, kockar, mat, service, 

bekväm stämning, privat, 

personligt, hav, lugn och ro, 

harmoni, himmel, 

medelålders, inga 

barnfamiljer, atmosfärer, 

White guide  

Hotell 4 World Hotels, gästdatabas - 

nyhetsbrev, sista minuten 

pris, kundklubb, uppringning 

av gäster, uppgradering, 

stamgäst – fördelar, piccolo, 

kommunicera, Facebook, 

uppmärksamhet, 

kundaktiviteter 

Privat, personligt, 4-stjärnigt, 

inga grupper, exklusivt, bästa 

affärshotellet, anonym utan 

att försvinna i mängden, 

hemma känsla, modern 

klassiker, miljötänk, mysigt, 

familjärt, ingen restaurang 

men ändå mat, passa alla 
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Bilaga 6 – Marknadsföringskanaler (sammanställning av 
djupintervjuer) 
 

Hotell 1 2 

Kanaler - Dagspress 

- Sydsvenska tidningar 

- Dansk dagspress 

- Sociala medier (FB) 

- Nyhetsbrev 

- Sökmålsoptimering 

- Word-of-mouth 

- Medieintresse 

- Bokningssidor 

- Turistorganisationer i södra 

Sverige 

- Hemsida 

- Sms utskick  

- Dansk dagspress 

- Turistorganisationer i södra 

Sverige 

- Bokningssidor 

- Tripadvisor 

- Resor.se 

- Svensk dagspress 

- Kvällsposten 

- Storytelling 

- Medieintresse/PR 

- Hemsida 

- Sweden Hotels  

 3 4 

 - Webben 

- Hemsida 

- Sökordsoptimering 

- Add-words 

- (Bokningssidor) 

- Sociala medier (FB) 

- Visit Sweden 

- Kommuner i Sydsverige 

- Historic Hotels 

- Turistorganisationer i södra 

Sverige 

- Företagsavtal (kunder) 

- Medlemskap 

- Nyhetsbrev 

- In-house marknadsföring 

- White guide 

- The World 

- Tripadvisor 

- Dansk dagspress 

- Företagsavtal (kunder) 

- Internet 

- Bokningssidor 

- Diners Kreditkort 

- Vagabond resor 

- First Card (Nordea) 

- (Svensk dagspress) 

- Nyhetsbrev 

- (Banners) 

- Sökmålsoptimering 

- Medlemskap/stammisar 

- Lokalisering 

- Turistorganisationer i södra 

Sverige 

- Restaurangsamarbete  

 


