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Syfte: Vårt syfte är att undersöka den värdeskapande processen vid 

hotellvistelser för affärsresenärer. Vad är viktigt för en 

affärsresenär och vad skapar värde vid en övernattning på 

hotell. Finns det någon gemensam nämnare som skapar värde 

för samtliga affärsresenärer och vilken är då denna?  

 

Frågeställningar: -   Vad värdesätter en affärsresenär vid en hotellvistelse? 

- Finns det någon skillnad i uppskattningen av hårda och 

mjuka värden? 

 

Metod: Det empiriska materialet härstammar från den enkät-

undersökning utförd på hotell Scandic Kramer i Malmö samt 

från de intervjuer vi genomfört med informanter från 

undersökningsgruppen.  
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Resultat: Vi kan vi konstatera att affärsresenärer uppfattar värde vid en 

hotellupplevelse olika och att det är individuellt. Det finns inte 

heller något som visar att mjuka eller hårda värden är 

viktigare, snarare är en kombination som skapar en fungerande 

helhet viktig för att skapa störst värde.    
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1. Inledning 

 

Företag pratar ofta om vikten av att skapa värde för sina kunder. Exempelvis lyder 

hotellkedjan Scandics vision ”Scandic ska vara ett ställe dit medvetna människor 

kommer för att få inspiration och ny energi. Vi skapar värde för dem som möter oss/--/” 

(www.scandichotels.se 2011-05-09). Lindgreen och Wynstra (2005) påpekar att värde 

inte bara är ett koncept av ökande relevans men även hur förvånande det är att företag 

varken vet hur de ska definiera värde eller mäta det.  Så vad är egentligen värde och 

hur skapas detta?  

 

1.1 Problemdiskussion 

De senaste 50 årens hotellutveckling har kännetecknats av en ökad standardisering 

(Nilsson & Eskilsson 2007). Trots tendenser av en viss produktdifferentiering är 

utvecklingen av en servicestandardisering stark (ibid.). Nilsson och Eskilsson (2007) 

menar att det svenska hotellutbudet i framtiden kommer att fortsätta domineras av 

homogena, större affärshotell av hög klass eftersom det passar marknadens behov. Detta 

till trots försöker marknaden att variera sina varor och tjänster, med nischade hotell 

och positionering mot olika målgrupper men ofta är aktörernas erbjudanden ändå 

likartade i egenskaper och kvalitet (Nilsson & Eskilsson 2007). Grunden är alltid 

densamma, att erbjuda en god natts sömn. Kampen för att särskilja sig från mängden 

och för att vara den som kunderna väljer fortsätter. Att erbjuda en hög, jämn och god 

kvalitet är ett krav för att vara långlivad i hotellbranschen, men det är inte alltid enbart 

kvaliteten som skapar värde för kunderna.  

Vår studie fokuserar på värdeskapande för affärsresenärer i samband med deras 

hotellvistelser i tjänsten. Tidigare forskning inom området fokuserar på värdeskapande 

som fenomen snarare än genom en specialisering inom just hotell. En möjlig anledning 

till att befintlig forskning är knapphändig menar vissa beror på att det är kunden själv 
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och inte företaget som driver värdeprocessen (Lindgreen & Wynstra 2005). Det är 

kundernas egna preferenser och värderingar som skapar värde vilket gör det svårt att 

forska i vad som skapar värde, då det beror på vilka individer som är involverade i 

processen. Detta kan vara en anledning till varför tidigare forskning inte bedrivits 

inriktat på värdeskapande för affärsresenärer.  

Allt fler har upptäckt vikten av att skapa värde för sina kunder vilket gör det till ett 

ämne, både aktuellt och nödvändigt att utveckla. Med tankar om snarlika service- och 

tjänsteerbjudanden och likartad kvalitet i bakhuvudet är det spännande att fundera på 

vad som urskiljer ett hotell från mängden och gör det unikt. För oss studenter med 

hotell och restaurang som specialinriktning är detta därmed ett ytterst intressant ämne 

att utforska. Hur kan branschen öka värdet för affärsresenärer? Hur ska aktörer kunna 

kontrollera och styra detta och vilka värden är viktigast att uppnå? I en studie av värde 

som genomfördes på hotell i Asien visade det sig att uppfattningen av värde skiljer sig 

mellan hotellet och dess gäster. Slutsatsen av undersökningen var att hotellens 

representanter uppskattade att de genererade ett högre värde till sina gäster än vad 

gästerna uppfattade att de fick (Nasution & Mavondo 2008). Detta var för oss en 

intressant upptäckt och stärkte vår uppfattning om att detta ämne behöver belysas 

ytterligare.  

  

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur värde skapas vid hotellvistelser för affärsresenärer. Vad 

är viktigt för en affärsresenär och vad skapar värde vid en övernattning på hotell i 

tjänsten. Finns det någon gemensam nämnare som skapar värde för samtliga 

affärsresenärer och vilken är då denna?  
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1.3 Frågeställningar 

- Vad värdesätter en affärsresenär vid en hotellvistelse? 

- Finns det någon skillnad i uppskattningen av hårda och mjuka värden? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi tar vår utgångspunkt i affärsresenären som undersökningsgrupp, vi studerar alltså 

inte privatresenärer utan bara de som utnyttjar hotell i tjänsten. Ingen hänsyn har 

tagits till varken ålder, befattning, kön eller antal resdagar per år då vi utgår ifrån en 

tanke om att de som reser i tjänsten har skapat sig en uppfattning om vad de 

värdesätter. Det värde vi utgår ifrån är kundupplevt värde, vilket skapas i interaktionen 

mellan konsument och producent. Vi har medvetet valt att inte skriva uppsatsen ur ett 

bransch- eller managementperspektiv utan ur affärsresenärens perspektiv. Anledning 

till dessa avgränsningar beror på begränsningar i tid och undersökningsmöjligheter. 

Eftersom vår studie ägt rum i Sverige kan vi inte uttala oss om resultatet även är 

representativt eller användbart i andra länder. Inte heller om det rent av blivit 

annorlunda om undersökningen genomförts i ett annat land eller med andra 

respondenter respektive informanter. 

 

1.5 Disposition 

I uppsatsens första avsnitt beskrivs ämnet och en motivering till varför detta är aktuellt 

och relevant. Vidare presenteras syfte och frågeställning samt studiens avgränsningar. I 

det andra avsnittet förklaras det närmre hur vi gått tillväga i arbetet med studien och de 

metodansatser som valts. Uppsatsens tredje avsnitt förklarar vilka teorier vi använt och 

även varför dessa är utvalda som bas för vår studie, hur de tillsammans kompletterar 

varandra och ger en djupare förståelse. Härefter följer analysavsnittet som analyserar 

med hjälp av det empiriska resultat som framkommit av vår enkätstudie samt de 
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djupintervjuer som genomförts och som stöds av tidigare presenterade teorier. I det 

avslutande avsnittet presenterar vi resultatet av våra studier och återknyter till det 

inledande avsnittet för att besvara våra frågeställningar. Ett resonemang förs även om 

möjlig framtida forskning och eventuella åtgärder branschen kan ta utifrån vår slutsats.   

 

1.6 Bakgrund 

I ett samhälle alltmer inriktat på tjänster pågår ständigt servicemöten, då de som 

producerar och konsumerar möts. Uppsatsens fokus är på de servicemöten som sker på 

ett hotell, med affärsresenärer som konsumenter och hotellet med dess personal som 

producenter. I uppsatsen förekommer både begreppen kund och gäst som benämning 

på konsumenterna, vilka i detta fall är affärsresenärerna.  Anledningen till att båda 

dessa begrepp används är beroende av i vilken grad de passar in i kontexten. 

För hotellbranschen är en av de viktigaste kundgrupperna just affärsresenärerna. I 

Sverige såldes under 2010 totalt 18 306 000 hotellrum och 63 % av dessa gästnätter stod 

affärsresenärer för (Aarflo, Alexanderson & Hirsch 2011, s. 12-13). Därmed utgör dessa 

det största enskilda kundsegmentet och är en viktig målgrupp för hotell landet runt.  
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2. Metod 

 

Följande avsnitt har som avsikt att redovisa hur vi gått tillväga för att samla in den 

empiriska grund som arbetet utformats runt. Här lyfts de olika metoder och 

insamlingstekniker vi använt oss utav fram för att på bästa sätt fånga 

undersökningsgruppens tankar och åsikter. Det empiriska materialet härstammar från 

den enkätundersökning som genomförts bland affärsresenärer på hotell Scandic Kramer 

i Malmö samt från fem djupintervjuer med informanter som alla är vana 

affärsresenärer.  

 

2.1 Enkätundersökning 

Anledningen till att vi i uppsatsarbetet har använt oss av en enkätundersökning som 

insamlingsteknik är att den ger oss möjligheten att nå en större del av 

undersökningsgruppen. Den enkät som utformades består av totalt tio frågor varav åtta 

frågor är av sluten karaktär samt två av öppen karaktär.  Frågorna löd följande; 

1. Är din nuvarande hotellvistelse i tjänsten? 

2. Kön? 

3. Vilket år är du född? 

4. När du reser i tjänsten, bokar du din hotellvistelse själv? 

5. Om du svarade ja ovan, får du välja fritt vilket hotell du bokar? 

6. Hur många resdagar i tjänsten har du per år? 

7. Vad är viktigast för dig under en hotellvistelse, mjuka värden (t.ex. servicenivå, 

interaktion med personalen) eller hårda värden (materiella ting som restaurang, 

badrock)? 

8. Vad värdesätter du vid en hotellvistelse i tjänsten? 

9. Vilken är den främsta anledningen att du bokar ett specifikt hotell? 

10. Har du övriga tankar i ämnet eller något att tillägga? 

 

Enkäten är uppbyggd med hjälp av de råd och tillvägagångssätt som uppmärksammas av 

Bryman (2001) angående hur en enkät bör struktureras för att få ut mest möjliga 

information. Fördelen med att använda en enkät som insamlingsteknik ansåg vi, som 
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tidigare nämnt, var att det är möjligt att inkludera fler människors tankar och åsikter 

samt att respondenterna kan ta sig tid att fundera över sina svar och slippa vara bundna 

av intervjupersonens närvaro. Nackdelen med att använda sig utav en enkät är att man 

ofta ställs inför ett bortfall av respondenter som inte tar sig tid att fylla i enkäten. De 

som väljer att inte fylla i enkäten kan därför ha totalt olika åsikter än de befintliga 

respondenterna, vilket innebär att enkäten som fungerar som ett stickprov, riskerar att 

få ett resultat som skiljer sig från verkligheten. Om bortfallet av respondenter är stort 

ökar alltså risken för skevhet i resultaten (Bryman 2001, s. 148).  

Enkätundersökningen gjordes som tidigare nämnts på hotell Scandic Kramer i Malmö 

som är ett hotell med 113 rum beläget på Stortorget i Malmö. Vi valde att bedriva 

undersökningen här då en av uppsatsens författare arbetar på hotellet och därmed har 

en god insyn i hotellets verksamhet och olika funktioner samt en klar bild över 

hotellets kundkrets. Hotellets gäster består framförallt under veckodagar till en 

majoritet av just affärsresenärer.   

Med Front Office managern Lisa Jönssons hjälp fick vi tillstånd att använda Scandic 

Kramers affärsresenärer som huvudsaklig undersökningsgrupp och påbörjade därmed 

undersökningen. Enkäten placerades på rummet av hotellets städpersonal tillsammans 

med ett kort introduktionsbrev, där respondenten fick en inblick i undersökningens 

syfte. Därefter var det upp till gästen själv att avgöra om denne ville delta i 

undersökningen. Insamlingen av enkäterna sköttes därefter av hotellets städpersonal 

som samlade in och delade ut nya enkäter i samband med att man städade rummen. De 

ifyllda enkäterna placerades sedan i ett postfack i receptionen som stod till vårt 

förfogande och tömdes var tredje dag av oss författare. Efter att respondenten besvarat 

enkätens tio frågor fanns det ytterligare rutor som denne kunde kryssa i för att på så 

sätt meddela oss författare om att man är intresserad av att ta del av den färdiga 

uppsatsen. Dessutom uppmanades respondenterna att meddela huruvida de kunde 

tänka sig att ställa upp på en djupintervju och därmed få tillfälle att ytterligare förmedla 

sina tankar och åsikter.     
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2.1.1 Resultat och bortfall 

Enkätundersökningen bedrevs under totalt fyra veckor och resulterade i att 128 

respondenter fyllde i vår enkät. Vi författare är nöjda med det resultat som enkäten 

utbringat eftersom det gav oss en bra utgångspunkt att bygga vår analys på. 

Respondenterna har givit tydliga och utförliga svar vilket vi tolkar som att 

undersökningen har en hög reliabilitet och innebär att undersökningens tillförlitlighet 

och resultat alltså inte markant skulle förändras om man valde att genomföra 

undersökningen på nytt (Bryman 2001, s. 43).  Eftersom vi inte lyckats hitta någon 

tidigare forskning inom området som uppsatsen behandlar blir möjligheten att jämföra 

vår enkätundersöknings resultat med tidigare undersökningar minimal. Att använda sig 

av en tidigare undersökning hade varit att föredra eftersom vi på så sätt kunde använt 

oss av så kallad replikation vilket innebär att vi replikerar, alltså reproducerar eller 

upprepar en tidigare undersökning för att därefter kunna analysera och jämföra våra 

resultat (Bryman 2001, s. 43).  

Det största problemet med vår enkätundersökning är bortfallet från hotellets 

respondenter. Vi fick in totalt 108 stycken besvarade enkäter från hotell Scandic 

Kramer. Totalt har 200 stycken enkäter delats ut på hotellet vilket innebär att vi där 

haft ett bortfall på 46 %. Enligt Mangione ska ett bortfall på över 50 % anses som 

oacceptabelt eftersom undersökningens skevhet ökar i takt med bortfallet (Mangione 

1995 s. 60-61 i Bryman 2001, s. 148). Vår undersökning klassas enligt samma teori som 

knappt godkänd med en svarsprocent som ligger mellan 50 till 60 procent. Vi känner 

oss ändå nöjda med enkätens reslutat och känner att våra förutsättningar inte bör ligga 

inom samma ramar som litteraturen hänvisar. Detta med tanke på att vi inte själva styrt 

utdelningen av enkäterna och de därför kan utdelats på rum bebodda av privatresenärer 

som helt enkelt kasserat dem, vilket innebär att de inte svarat för att de inte passat in i 

målgruppen. Utöver enkäterna på hotellet har 20 stycken enkäter besvarats av 

respondenter som inte varit boende på hotellet utan istället tillhör vår bekantskapskrets 

och har ett yrke som kräver resor i tjänsten. Anledningen till detta var att det från 

starten gick långsamt att få in svar från hotellet varför vi valde att dela ut ytterligare 
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enkäter bland bekantskapskretsen. Problemet med enkätundersökningen var att den 

ursprungliga undersökningsgruppen endast utgjordes av affärsresenärer men bedrevs på 

en plats där både gäster som reser privat samt i tjänsten bor. Detta innebar per 

automatik att de enkäter som delades ut av hotellets städpersonal kan ha hamnat på ett 

rum som hyrs av en privatresenär och kan därav räknas som ett bortfall i 

undersökningen.  

 

2.2 Intervju 

I den kvalitativa forskningen är intervju en av det mest användbara metoderna. I vårt 

fall har vi utfört fem djupintervjuer med personer från undersökningsgruppen. Fokus 

låg inledningsvis på att hitta intervjupersoner som spenderade delar av sitt arbetsliv på 

resande fot för att på så sätt kunna klassa intervjupersonerna som en representant för 

hela undersökningsgruppen. Tillvägagångssättet för att hitta intervjupersonerna gjordes 

först och främst genom att få fram intresserade deltagare bland enkätrespondenterna, 

men då dessa gav uttryck för få möjligheter utvidgades sökandet. För att komplettera 

informantgruppen valde vi ut personer i vår bekantskapskrets som reser mycket i 

tjänsten, vilket underlättar vid intervjutillfället eftersom vi slapp osäkerhet och 

tveksamhet (personliga/sociala barriärer) som vi anser ofta påträffas när man försöker 

gå en helt främmande människa på djupet.   

 

2.3 Kvales sju intervjustadier 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att forskarna skall kunna undersöka 

intervjupersonens ståndpunkter och intresse inom ett visst ämnesområde (Bryman 

2001, s. 301).  För att kunna göra så bra intervjuer som möjligt valde vi att använda oss 

utav Kvales sju stadier för en intervju (1997). Dessa var ett stort stöd i genomförandet 

av våra strukturerade intervjuer. De sju stadierna utgörs av; tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, verifiering, rapportering.  
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2.3.1 Tematisering 

I det första stadiet är det viktigt att fastställa och formulera undersökningens syfte och 

frågeställning. Vad är det som ska undersökas, varför man vill ha reda på detta samt hur 

man skall gå till väga för att ta reda på det man vill veta (Kvale 1997).  För vår del 

påbörjades tematiseringen i samband med att vi formulerade uppsatsens syfte och 

frågeställning. Under utbildningens gång har värdeskapande varit ett återkommande 

ämne, av denna anledning ansåg vi att en fördjupning i ämnesområdet var intressant. 

För att kunna koppla ihop det värdeskapande perspektivet med vår 

utbildningsinriktning, hotell och restaurang, valde vi att se närmare på vad segmentet 

affärsresenärer anser är värdefullt under en vistelse på ett hotell i tjänsten.  

 

2.3.2 Planering  

Planeringen utgör det andra stadiet av Kvales intervjuundersökning och tar särskild 

hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas (Kvale 1997). Eftersom vi tagit 

affärsresenären som utgångspunkt i uppsatsen var det viktigt att hitta representativa 

affärsresenärer att intervjua samt sätta upp en intervjuguide som på bästa sätt kan 

användas för att besvara frågeställningarna. I arbetet med intervjuguiden fokuserade vi 

på att ställa frågor som verkligen kunde lyfta fram informantens åsikter och upplevelser 

i ämnet. I skapandet av vår intervjuguide bestämde vi oss för att använda två 

huvudsakliga ämnesblock. Det första blocket med syfte att ställa frågor som kunde 

återspegla intervjupersonens interna förhållanden, här fokuserade vi alltså extra på 

personliga aspekter och informantens preferenser. Viktigt här var även att få en djupare 

inblick i hur intervjupersonens arbetssituation såg ut för att på så sätt kunna få svar på 

vilka restriktioner och interna regelverk som fanns i företaget där informanten arbetar 

och hur bokning av hotell på främmande ort fungerar. Det andra ämnesblocket av 

intervjuguiden berörde huvudsakligen intervjupersonens relation till värdeskapande, 

intressant här var vad som gör att man uppskattar och hyllar vissa hotell medan man 
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förkastar andra. Vilka attiraljer, produkter och tjänster är viktiga för att ge gästen värde 

under en hotellvistelse och hur stor roll personalens vänlighet och servicenivå spelar.    

Eftersom vi planerade att transkribera samtliga intervjuer valde vi att ta med oss en 

diktafon under samtalen. Denna visade sig vara en stor fördel eftersom att den inte 

minst hjälpte oss minnas vad som sades under intervjun den hjälpte oss även minnas 

hur det sades. Genom diktafonen kunde vi alltså även fånga respondentens inställning 

och uppskattning i olika frågor och inte bara orden som denne sade.  

 

2.3.3 Utförande av intervju 

I det tredje stadiet verkställs intervju, här bör man som intervjuare använda sig av ett 

reflekterande förhållningssätt till informanten samt till den mottagna informationen 

som utbytts (Kvale 1997). Intervjuerna inleddes vid samtliga tillfällen med en kort 

beskrivning av oss författare samt syftet med intervjun och en förklaring av varför vi 

ville fånga intervjupersonens tankar och åsikter. Vi kände att detta var det bästa sättet 

att inleda intervjun på eftersom det dels gav intervjupersonen en inblick i vilka vi var 

samt varför vi vill intervjua just honom eller henne. Därtill fick vi även chansen att 

inleda hela samtalet vilket vi anser gör intervjupersonen mer bekväm i sin roll som 

”talare”. Informanterna fick själva välja när och var intervjun skulle ta plats vilket även 

detta resulterade i att man ökade bekvämligheten för respondenten, i merparten av 

fallen ägde intervjun rum på informantens arbetsplats. Intervjuernas tidpunkt varierade 

beroende på informantens önskemål, vissa tog plats under arbetstid medan andra 

utfördes senare på eftermiddagen. Längden av intervjusamtalen varierade något, dels på 

grund av att informanterna inte kunde undvara mer tid men även beroende på 

faktumet att vi slapp de traditionella artighetsfraser och sociala barriärer som krävs vid 

mötet av en främmande människa. Medellängden av samtalen varade i ungefär 30 till 

45 minuter.  
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Tre av fem intervjuer genomfördes som tidigare nämnts med informanter från vår egen 

bekantskapskrets vilket innebär att vi använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval då 

vi intervjuat personer som finns tillgängliga för oss (Bryman 1997, s. 43). Personerna 

som tillfrågades har samtliga ett arbete som kräver att de reser i tjänsten och tillhör på 

så sätt undersökningsgruppen. Efter att ha konstaterat detta kunde vi fastställa att de är 

representativa för affärsresenärer som grupp, detta gör vi för att förtydliga att 

undersökningsgruppen endast utgörs av affärsresenärer utan att kategorisera in dessa i 

ytterligare undergrupper som exempelvis kön, ålder eller yrkesgrupp. 

Intervjuerna som utfördes var uppbyggda på ett sätt som verkligen skulle ge 

intervjupersonen chansen att i varje fråga ta sin egen tid för formulera ett så 

informationsrikt svar som möjligt. Vårt mål var att inte ställa ledande frågor som 

målade in intervjupersonen i ett hörn utan att på ett så avslappnat sätt som möjligt 

ställa frågor som intervjupersonen själv kunde tolka innebörden av för att därefter 

utforma sitt svar. Svårigheten under intervjun var att om man satt ensam som 

intervjuare utan att ha en annan av medförfattarna med sig kunde man ha svårigheter 

att hinna med i samtalet. Det hände att man kom på sig själv att fokusera på 

intervjuguidens nästa fråga istället för att vara lyhörd på vad informanten sade och på 

så sätt eventuellt missa att ställa en kompletterande fråga.   

 

2.3.4 Utskrift/Transkribering  

Transkriberingen av intervjun innebär att intervjusamtalet struktureras och den 

inhämtade informationen görs redo för att föras in i analysavsnittet där vår insamlade 

data bearbetas och lyfts fram (Kvale 1997). Transkribering av intervjuerna skedde kort 

efter intervjuerna eftersom vi på så sätt har informantens svar kopplade till hans eller 

hennes reaktioner färskt i minnet. Vi upplevde att transkriberingen var tidskrävande 

och innebar ett oerhört detaljerat arbete med den ljudfil man producerat samt 

inmatningen av samtalet i dataformat.  
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2.3.5 Analys 

I det femte av Kvales sju stadier uppmärksammas analysdelen i genomförandet av en 

strukturerad intervju. Här är meningen att man som intervjuare och författare ska 

kunna lyfta fram den information och de åsikter som informanten frångivit sig under 

intervjutillfället (Kvale 1997). Tanken är alltså att ta fram sin förmåga att skildra och 

tolka det empiriska materialet samtidigt som man kopplar samman och återspeglar det 

teoretiska avsnittet. Vi kunde efter att ha gått igenom intervjuerna få en klarare bild av 

vilka olika teoriavsnitt som var relevanta samt vilka vi kunde bortse ifrån. Eftersom 

informanternas svar på våra frågor skiljde sig från varandra var det viktigt för oss att 

välja teorier som vi både kunde använda för att stärka intervjupersonens svar samt 

teorier som kunde motsätta sig och problematisera svaren. Resultatet av vår analys 

redovisas i analysavsnittet.  

 

2.3.6 Verifiering 

Eftersom vi, som tidigare nämnts, inte lyckats hitta någon form av tidigare forskning 

inom ämnesområdet har vi begränsade resurser att undersöka vårt empiriska resultat i 

förhållande till tidigare forskning. Detta innebär i sin tur att verifiering av våra resultat 

genom framtida replikation hade varit intressant (Bryman 2001, s. 143). Vi anser dock 

att materialet insamlat från intervjusamtalen har en hög reliabilitet, alltså tillförlitlighet 

och eftersom vi fått en variation av svar från våra informanter anser vi att 

generaliserbarheten från vår sida är låg i sin grad av påverkan av resultaten (Kvale 

1997). 

 

2.3.7 Rapportering 

Nu har vi då kommit till Kvales sjunde och sista steg. Efter att ha genomfört samtliga 

intervjuer kan vi analysera dessa för att lyfta fram de tankar och åsikter som 
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informanterna givit och därefter tolka resultaten i förhållande till litteraturen. Vi 

bygger vår datainsamlingsteknik, den empiriska grunden utifrån de hänvisningar och 

råd vi fått av våra handledare under arbetets gång.  
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3. Teori 

 

3.1  Val av teorier 

Vi har valt att bygga vår uppsats genom olika teoretiska definitioner av värde och vad 

som bidrar till att skapa värde samt ett antal väl valda teorier inom konsumtion. Vi 

presenterar Holbrooks definition av kundvärde och lyfter även fram Hanan och Karps 

tankar om värdeskapande. För att få en vidare grund går vi sedan in på olika former av 

värden och gör en distinktion mellan hårda och mjuka värden innan vi tittar på hur 

värdefulla relationer skapas mellan kunder och serviceorganisationer. De många 

definitionerna av värde använder vi för att få läsaren att förstå dels att begreppet värde 

är ett mycket stort begrepp, men även för att ha en utgångspunkt i den fortsatta 

läsningen. Begreppen mjuka och hårda värden är en viktig definition i uppsatsen, då vi 

analyserar skillnader mellan dessa värden och hur dessa värderas. Utifrån detta går vi in 

på olika konsumtionsteorier och beskriver olika former av konsumtion och varför vi 

konsumerar. Trots att enkäten inte tar upp konsumtion så gick några av 

respondenterna indirekt in på detta varpå vi valde att ha med ett kortare teoriavsnitt i 

delar av ämnet. Anledningen till detta var för att kunna knyta ihop konsumtion och 

värdeskapande och undersöka om eventuella samband finns. Efter detta följer en 

definition av tjänster och det utvecklade tjänsterbjudandet innan Gummessons 4Q-

modell, serviceblomman och modellen för kundupplevt värde i relationer avslutar 

teorikapitlet.  

 

Dessa modeller och teorier bidrar med att skapa en grund för vad tjänster och ett 

tjänsteerbjudande är, såsom det som erbjuds på ett hotell. Detta är nödvändigt för att 

förstå viss terminologi som används uppsatsen igenom samt för att förstå i vilken del av 

värdeprocessen som värdet skapas. Dessa olika modeller och teorier ger oss möjlighet 

att ta ett helhetsgrepp på värdefenomenet och förutsättningar för att göra en tydlig 

analys utifrån vår empiriska studie för att slutligen komma fram till vad det är som 

skapar värde för affärsresenärer vid en hotellvistelse.    
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3.2  Värde och värdeskapande  

Att precist sätta fingret på vad värde är och hur det skapas är närmast en omöjlighet, då 

värde är subjektivt och upplevs olika av varje enskild individ. Holbrook gör dock ett 

försök att definiera kundvärde som en interaktiv relativistisk valbar upplevelse 

(Holbrook 1999, s. 5). Vidare förklarar Holbrook (1999) att värde kan skapas genom 

konsumtion av en vara, en service, en upplevelse eller liknande.  

Kundvärde är interaktivt, vilket innebär att värdet skapas genom en interaktion mellan 

kund (subjekt) och tjänst eller vara (objekt). Inom denna del av kundvärde finns det två 

skilda perspektiv, subjektivitet eller objektivitet. Det objektiva perspektivet menar att 

värde alltid finns i objektet, som en del av dess egenskaper. När detta omnämns talas 

det dock endast om objekt som i fråga om en faktiskt vara. Med utgångspunkt i att 

varan istället är en tjänst är det därmed svårare att tillskriva tjänsten faktiska 

egenskaper i form av värde, då en tjänst aldrig är homogen utan varierar beroende på 

användare (Grönroos 2008). Det objektiva perspektivet hävdar därmed att värdet 

ständigt finns men att det är upp till subjektet, kunden, att uppmärksamma och 

värdesätta detta (Holbrook 1999). Detta påstående motsäger sig anhängare till det 

subjektiva perspektivet som istället hävdar att värdet ligger i betraktarens ögon, med 

andra ord i hur kunden uppfattar objektet. Därmed innebär detta att det krävs en 

interaktion mellan kund och tjänst, samt att kunden uppskattar det värde objektet 

tillför, för att värde ska skapas. (Holbrook 1999, s. 5) 

Holbrook (1999) förklarar även kundvärde som relativistiskt, vilket vidare kan förklaras 

med att det är jämförande, personligt samt situationsanpassat. Värde är jämförande 

eftersom en tjänst eller vara endast kan jämföras med ett annat av ett och samma 

subjekt, med andra ord av en och samma individ. Den personliga aspekten innefattar 

att värde varierar mellan individer, vilket innebär utmaningar i värdeprocessen då 

värde aldrig kan massproduceras utan måste individanpassas. Den sista komponenten 

som gör kundvärde relativistiskt är faktumet att det är situationsanpassat. Vad som ger 

och skapar värde för en kund inte är konstant utan beroende av kontext och 
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sammanhang. Det finns därmed inget konstant i värdeskapande, varje individ och 

tillfälle skapar sitt eget värde. (Holbrook 1999, s. 6-7) 

Hanan och Karp menar att du ökar ditt eget värde genom att först öka värdet för dina 

kunder (1992, s. 16). Inom hotellbranschen kan detta översättas till att genom att ge 

dina kunder det lilla extra som skapar ett unikt värde för dem, skapas det även värde för 

ditt hotell genom att kunden högst troligast återkommer. I boken ”Att tillföra värde 

som konkurrensmedel” menar författarna att kvalitet kommer försvinna som 

konkurrensfördel, då det uppstått en kvalitetslikhet som gör att erbjudandet av hög 

kvalitet tas för givet istället för att anses vara unikt (Hanan & Karp 1992, s. 17-18). 

Istället menar de att vinnaren inte blir den som ger bäst kvalitet utan den som ger mest 

värde (ibid.). En aspekt av värde som är värd att nämna i sammanhanget är att 

kundvärdet inte ligger i själva tjänsten eller produkten utan snarare i den upplevelse 

som skapas vid konsumtion (Holbrook 1999). Den opåtagliga aspekten av värde 

beskrivs genom att förklara att kvalitet är det som finns i en produkt, värde är det som 

kunderna får ut av den (Hanan & Karp 1992, s. 18).  

Sammanfattningsvis kan det sägas att värde är personligt, implicit och finns aldrig med 

på någon typ av kontrakt eller beskrivning av en tjänst, det kan aldrig förväntas utan 

ska komma som en positiv överraskning (Holbrook 1999, s. 43). Värde är även 

situationsanpassat och uppstår i interaktionen mellan konsument och producent, vilket 

kan vara både en person eller en fysisk vara. En bättre förståelse för detta skapas i 

följande avsnitt.  

 

3.2.1 Mjuka och hårda värden - aspekter på värdeskapande 

Grönroos definierar tjänster genom att beskriva vad den ska åstadkomma för kunden 

istället för vad den är (2008). Detta innebär att en tjänst bör vara något som leder till 

värde för kunden. Traditionellt sett har värde ansetts vara mer av ett objekt som 

levereras till kunden (Grönroos 2005 i Corvellec 2005, s. 229). Idag är tongångarna 

annorlunda och det anses att värdet skapas först tillsammans med kunden, och bör vara 
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något som är meningsfullt för denne. Detta nya synsätt kallas för value-in-use 

(Woodruff & Gardial 1996). Denna syn utgår ifrån att värde skapas i kundens egna 

processer. Företag ställer resurser till förfogande så kunden på egen hand kan driva 

processer som skapar värde för just den enskilde individen, med hjälp av resursen. 

Nilsson och Eskilsson delar upp en hotellprodukts resurser i mjuka och hårda värden 

(2007, s. 44). I en sådan uppdelning räknas rum, sängar, teknisk utrustning och andra 

materiella faciliteter till de hårda värdena. Mjuka värden är det som ägare och personal 

står för i samband med bemötande och servicekvalitet (ibid.) 

En tjänst kan definieras genom att den är opåtaglig och kunder som beskriver tjänster 

använder ofta ord som “förtroende, känsla och trygghet” (Grönroos 2008, s. 65). På 

samma vis kan ett mjukt värde förklaras, det är abstrakt och går inte att på förhand 

prova innan det används. Ett exempel på mjuka värden är servicemötet och sanningens 

ögonblick mellan kund och personal vilka är av avgörande betydelse och det uppfattas 

även som det tillfället då hotellet kan visa upp sina tjänsters förträfflighet (Normann 

2001, s. 13). Genom att vid sådana tillfällen skapa och ge värde skapar man även lojala 

kunder, vilket är en viktig del i det långsiktiga relationsskapandet som i sin tur skapar 

värde för hotellet och kunden. Normann benämner kunden själv som värdeskapare, 

utan kunden kan inget värde skapas (2001, s. 39).  

I motsats till tjänster är varor fysiska, materiella och påtagliga, som konsument kan du 

provanvända exempelvis motionscykeln eller smaka maten i restaurangen (Grönroos 

2008). Detta påtagliga kan också kallas för hårt och det är i interaktionen mellan 

kunden och de materiella faciliteter hotellet erbjuder som så kallade hårda värden 

skapas. I dessa situationer är det återigen kunden som skapar sin egen värdeprocess med 

hjälp av de materiella och fysiska resurser som hotellet ställt till förfogande. Värde kan 

alltså sammanfattningsvis skapas både i kontakten med hotellets påtagliga eller 

opåtagliga varor och tjänster för att på så vis skapa det vi i uppsatsen kallar för mjuka 

och hårda värden, beroende på i vilket samband värdet skapas. 
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3.3 Den relationsbaserade ansatsen (CRM) 

Att skapa långsiktigt värde är inte en engångsföreteelse utan bör ske vid upprepade 

tillfällen för att gynna både kund och producent. Detta är den relationsbaserade 

ansatsen som har sin grund i relationsmarknadsföringen och Customer Relationship 

Management (CRM) förespråkare för. CRM utgår ifrån att det bästa sättet för ett företag 

att skapa lojala kunder är att genom långsiktiga relationer. Detta är viktigt eftersom 

lojala kunder är mer lönsamma än icke lojala kunder (Eksell 2005 i Corvellec 2005, s. 

25). Enligt Storbacka och Lehtinen strävar CRM-perspektivet efter en relation som 

både kund och leverantör tjänar på och som skapar värde för båda parter (2000). 

Relationen mellan kund och företag är viktig och begrepp som interaktion, servicemöte 

och värdeskapande används för att analysera denna. Ett centralt begrepp inom CRM är 

skapandet av kundvärde, vilket sker tillsammans med kunden (Storbacka & Lehtinen 

2000). Båda parters processer anpassas till varandra så att ömsesidiga värden skapas. För 

att få konkurrensfördelar som skapar långsiktiga relationer är företagets förmåga att i 

relationen med kunden skapa värde åt denne nödvändig (Grönroos 2008). Anledningen 

till att CRM utgör en viktig del av uppsatsen är eftersom lojala och återvändande 

kunder skapar värde för båda parter, vilket sker genom exempelvis hotellens 

stamgästprogram.  

 

3.4 Konsumtion  

För att få en förståelse varför kunder konsumerar som de gör behöver vi se närmare på 

konsumtionsteorier och därmed få en bredare grund att stå på. Detta används till att 

förstå de val som görs och huruvida detta är en del av värdeprocessen eller inte. 

Konsumentforskningen är en relativt ny inriktning sprungen ur nationalekonomin och 

är under utveckling. Först på 1950-talet började forskare intressera sig för 

konsumentbeteende men då ur ett mer marknadsföringsinriktat perspektiv. Sedan dess 

har forskningen utvecklats mot att studera konsumtion som en aktivitet, alltså hur och 

varför vi konsumerar (Bengtsson & Östberg 2006, s. 16). De psykologiska 
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förklaringsmodellerna ser konsumenten som en rationell individ som väljer att 

konsumera det som skapar mest värde för individen.  

 

3.4.1 Social differentiering och ekonomiska teorier 

Teorierna om orsaker bakom konsumtion är flera, vi väljer att ta upp de som bygger på 

social differentiering samt de ekonomiska teorierna. Veblen benämnde tidigt 

konsumtion som ett sätt att sticka ut och visa sin status, så kallad iögonfallande 

konsumtion (Veblen 1899 i Husz & Lagerkvist 2001, s. 17). Genom en viss konsumtion 

skapades en önskan bland andra att konsumera likadant, att uppnå samma status. Detta 

ledde i sin tur till att grundkonsumenten sökte nya konsumtionsmöjligheter för att 

ytterligare differentiera sig själv genom sin konsumtion. Denna teoretiska gren har 

kritiserats för att övriga anledningar till konsumtion bortses, då all konsumtion inte 

drivs av avundsjuka eller imitation. Phsycogenic drives ingår i den sociala 

differentieringen och innefattar att motivationen bakom konsumtion även ligger i en 

strävan efter att uppskattas av andra (Evans, Jamal & Foxall 2006). Även Jackson Lears 

närmar sig en liknande tolkning då han påstår att konsumenten drivs av en känsla av 

lycka och självförverkligande genom konsumtionen (Husz & Lagerkvist 2001, s. 15).  

De ekonomiska teorierna har sin grund i the economic man, konsumtion sker för att 

täcka ett grundläggande behov och inte lyxkonsumera.  Zeithaml tar i sin beskrivning 

av upplevt värde upp två definitioner som är av relevans för vår uppsats. Dessa är 

”värde är lågt pris” och ”värde är den kvalitet jag får för priset jag betalar” (Zeithaml 

1988, s. 13). Dessa två definitioner poängterar båda att priset för en vara eller tjänst kan 

vara en stor källa till värde. I den första definitionen är det lågt pris som i sig själv ger 

ett värde, alltså billigast är bäst. Den andra definitionen ställer istället priset i 

förhållande till kvalitet, ett lågt pris i sig är inte värde om inte kvaliteten är godkänd 

(Zeithaml 1988, s. 13). Detta resonemang tas även upp i teorierna om kundupplevt 

värde i relationer vilka återkommer längre fram i detta avsnitt. Enligt denna definition 

skulle alltså en kund som kan välja mellan två likvärdiga tjänsteerbjudanden få ut störst 
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värde av det som är billigast. I nästkommande avsnitt definieras vilka olika delar som 

ingår i ett tjänsteerbjudande.  

 

3.5 Tjänstens uppbyggnad 

För att klargöra vad som utgör ett tjänsteerbjudande kommer i detta avsnitt att 

presenteras några olika definitioner. Tjänster kan klassificeras på ett flertal olika sätt 

beroende på vem man frågar och utifrån vilka kriterier man väljer att göra 

klassificeringen. En fördelning kan göras utifrån om tjänsten är high tech eller high 

touch.  En tjänst som är high tech karaktäriseras av att den i stor omfattning är 

beroende av tekniska system och är till stor del automatiserad. Tjänsterna är alltså i stor 

utsträckning beroende av fysiska ting (Grönroos 2008, s. 67; Lovelock 1983, s. 13). 

Tjänster som är high touch å andra sidan är i större omfattning beroende av den 

mänskliga kontakten som uppstår i servicemötet där tjänsten skapas. Hotelltjänster 

räknas primärt till denna kategori även om det finns inslag av tekniska system som 

också bidrar till tjänsten. Förenklat kan high tech kallas för hårda tjänster medan high 

touch motsvaras av mjuka tjänster.  

 

En annan fördelning av tjänster kan göras med utgångspunkt i hur kundrelationerna 

ser ut. Med det menar man hur frekvent och hur intensiv relationen mellan kunden 

och tjänsteleverantören är. En tjänst som utförs kontinuerligt såsom en varuleverans 

eller en banktjänst ger tjänsteleverantören ett stort antal tillfällen att bygga upp en 

relation med kunderna som i sin tur skapar värde för dem (Lovelock 1983, s. 14). I 

motsatsfallet, en diskontinuerlig tjänst likt en hotelltjänst har tjänsteleverantören inte 

lika många tillfällen att skapa en relation med kunderna som skapar värde (Lovelock 

1983, s. 14).  Det ska dock tilläggas att denna distinktion är generell och en hotelltjänst 

kan vara kontinuerlig vilket exempelvis gäller för stamgäster då det finns större 

möjligheter att generera värde genom relationen mellan tjänsteleverantör och gäst. 
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Eftersom tjänster inte består av färdiga materiella produkter utan skapas i en process 

mellan tjänsteleverantören och kunden skapas även kundens värde i denna process 

(Grönroos 2008, s. 179). Det tjänstepaket som leverantören erbjuder består av flera 

olika delar vilka är; kärntjänster, tilläggstjänster i form av möjliggörande tjänster och 

varor samt värdehöjande tjänster och varor. Kärntjänsten är den tjänst som företagets 

affärsidé grundar sig på, exempelvis så är ett hotells kärntjänst själva boendet (Grönroos 

2008, s. 181). I ett hotell krävs i de allra flesta fall någon form av tilläggstjänst för att 

kärntjänsten ska kunna utnyttjas, exempelvis behövs vanligen en reception för att 

gästen ska kunna checka in. Detta är ett exempel på en möjliggörande tilläggstjänst som 

alltså möjliggör för kunden att utnyttja företagets kärntjänst (Storey & Easingwood 

1998, s. 336).  

 

Värdehöjande tilläggstjänster är tjänster som inte är absolut nödvändiga för att kunden 

ska kunna använda sig av kärntjänsten, men som om de finns bidrar till ett ökat värde 

för kunden. Dessa tjänster, eller varor, används av tjänsteföretag för att särskilja sig från 

konkurrenter och för att öka värdet på de tjänster man erbjuder vilket i förlängningen 

ska leda till att kunden återkommer (Ravald & Grönroos 1996, s. 20; Gummesson 1994, 

s. 2). Exempel på värdehöjande tjänster och varor i hotellbranschen är 

hotellrestaurangen och minibaren på rummet. Det är inte alltid självklart när en 

tilläggstjänst är möjliggörande eller värdehöjande, och det kan variera mellan olika 

situationer. För att skapa största möjliga värde bör även möjliggörande tjänster 

utformas på ett sätt så att de skapar konkurrensfördelar (Grönroos 2008, s. 182). Studier 

av tjänsteerbjudanden har visat att det är de värdehöjande tjänsterna och deras 

utformning som avgör hur lönsamt ett företag blir och vilka möjligheter som finns för 

försäljningsökning (Storey & Easingwood 1998, s. 348) 

 

Denna uppdelning av tjänsteerbjudandet beskriver vad kunderna erbjuds, den säger 

däremot ingenting om hur kunderna upplever tjänsterna vilket självklart är en viktig 

del för att kunna avgöra huruvida tjänsten skapar värde för kunden. För att beskriva 

denna dimension behövs ett utvidgat tjänsteerbjudande (Grönroos 2008, s. 182). Det 
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utvidgade tjänsteerbjudandet tar förutom ovan nämna uppdelning även med tjänstens 

tillgänglighet, interaktionen med tjänsteorganisationen, kundens medverkan samt det 

övergripande tjänstekonceptet som faktorer som påverkar kundens upplevelse och 

därmed värdet (Grönroos 2008, s. 183). Utvidgningen består alltså av de delar som 

kunden kan se och uppleva men som inte utgör själva kärntjänsten (Storey & 

Easingwood 1998, s. 339). 

 

Tjänstens tillgänglighet innefattar olika faktorer såsom personaltäthet, öppettider, den 

geografiska placeringen av anläggningen samt hur väl fungerande eventuella IT-system 

är. Om ett hotell är beläget nära en stor väg kommer tillgängligheten att öka vilket gör 

det lättare för kunden att få tillgång till företagets service (Grönroos 2008, s. 184). 

Interaktionen med serviceorganisationen sker på flera olika nivåer, mellan kunder och 

personal, mellan kunden och olika fysiska resurser, mellan kunden och diverse system 

för bokning, reklamering etcetera, samt interaktionen kunder emellan. Inte minst är 

kontakten med frontpersonalen av största vikt för hur servicekvaliteten upplevs av 

kunden. Sättet på vilket personalen beter sig på mot kunden, vad de säger och hur de 

säger det, påverkar hur kunden upplever servicemötet och därmed vilket värde de får 

ut av upplevelsen (Storey & Easingwood 1998, s. 337; Sanghera, de Chernatony & 

Brown 2002, s. 10). På samma sätt kan ett dåligt fungerande bokningssystem förstöra 

serviceupplevelsen och därmed sänka det värde kunden upplever. Eftersom kunderna 

är med i serviceprocessen spelar deras medverkan också en roll för hur upplevelsen 

blir. Således påverkar även kundens förmåga att interagera med serviceorganisationen 

hur stort värde denna får ut av upplevelsen. Slutligen bör även det övergripande 

tjänstekonceptet beaktas vilket innefattar de avsikter som organisationen har och 

fungerar därmed som ett övergripande begrepp som sedan underordnar samtliga 

ovanstående delar (Grönroos 2008, s. 181, 186). Denna teori kommer i huvudsak inte 

användas som grund för analys utan huvudpoängen med detta och nästföljande avsnitt 

är att skapa en förståelse för hur tjänster är uppbyggda. 
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3.6 Tjänsteblomman 

Den ovan nämnda distinktionen mellan kärntjänst, möjliggörande- och värdehöjande 

tjänster kan enligt Lovelocks modell målas upp som en tjänsteblomma där kärntjänsten 

utgör blommans mitt och tilläggstjänsterna de omgivande bladen (Lovelock & Wirtz 

2007, s. 77). Enligt denna modell kan samtliga tilläggstjänster delas in i någon av åtta 

olika kategorier som var och en utgör ett blad i blomman. Fyra av kategorierna är 

möjliggörande tjänster och utgörs av information, bokning, fakturering och betalning. 

De värdehöjande kategorierna är konsultation, värdskap, säkerhet samt 

klagomålshantering och andra oförutsedda händelser. Samtliga kategorier behöver inte 

finnas representerade i ett serviceerbjudande, variationer finns beroende på 

servicenivå, exempelvis antal stjärnor på ett hotell (Lovelock & Wirtz 2007, s. 78). 

Modellen innehåller alltså samma komponenter som utgör det totala 

tjänsteerbjudandet vilket beskrivits ovan (Storey & Easingwood 1998, s. 336). Den stora 

poängen med denna modell är att den tydliggör helhetens betydelse för hur värdefull 

upplevelsen blir för kunden. Om ett blad har vissnat, vilket kan yttra sig i form av dålig 

betalningshantering eller dåligt värdskap, kommer bilden av hela blomman 

(exempelvis ett hotell) bli negativ oavsett hur välfungerande kärnan än är (Lovelock & 

Wirtz 2007, s. 77).  

 

3.7 4Q-modellen  

Gummessons 4Q-modell är en modell för erbjudandekvalitet som inbegriper ett flertal 

olika faktorer som tillsammans påverkar en individs uppfattning av kvaliteten i ett 

tjänsteerbjudande. Modellen menar att den upplevda kvaliteten är beroende av fyra 

faktorer vilka är förväntningar, erfarenheter, image och varumärke. Gummesson menar 

att individens förväntningar spelar roll eftersom höga förväntningar som inte införlivas 

tydligt påverkar upplevelsen negativt. På samma sätt kan tidigare erfarenheter av 

samma tjänst påverka hur kunden uppfattar upplevelsen (1993). Positiva tidigare 

erfarenheter gör att förväntningarna skruvas upp och tvärtom om tidigare erfarenheter 

varit negativa. Med image avses i denna modell den image som tjänsteföretaget har, 

alltså hur företaget uppfattas av kunderna (Grönroos 2008, s. 87). 
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Varumärkesbetydelsen å andra sidan syftar på den bild av produkten som skapas i 

kundens medvetande. Denna uppfattning bidrar till den image som företaget har hos 

sina kunder men samtidigt medverkar den till varumärkesuppfattningen som skapas 

hos kunden (Grönroos 2008, s. 87). Den av kunderna upplevda kvaliteten påverkas 

även av fyra kvalitetsfaktorer där två är kvalitetskällor. Dessa är designkvalitet vilket 

innefattar hur välkonstruerad företagets tjänstekomponenter är och i vilken mån dessa 

komponenter kombineras till en välfungerande helhet. En dysfunktionell helhet leder 

till negativa upplevelser för kunden (Grönroos 2008, s. 89, Gummesson 1993). Den 

andra kvalitetskällan är produktions- och leveranskvalitet med vilket menas hur väl 

tjänsterna produceras och levereras i förhållande till den ovan nämnda designen.  

 

Ytterligare två kvalitetsbegrepp kompletterar modellen för upplevd erbjudandekvalitet, 

vilka båda två fokuserar på resultatet av produktionen och serviceprocesserna 

(Grönroos 2008, s. 89, Gummesson 1993). Relationskvaliteten syftar på hur väl 

relationerna med serviceorganisationen fungerar, hur väl personalen bemöter kunden, 

hur kunnig personalen är eller hur välanpassade eventuella fysiska produkter är för att 

nämna några exempel. Slutligen syftar teknisk kvalitet i detta fall på de kort- och 

långsiktiga fördelar som ett erbjudande ger (Grönroos 2008, s. 89, Gummesson 1993). 

 

4Q-modellen visar tydligt att det finns många olika dimensioner av kvalitet vilket 

också har ett samband med det värde som kunderna upplever i ett erbjudande.  Det bör 

dock påpekas att denna modell är normativ, och det är inte alltid verkligheten passar in 

i det som modellen vill visa. Vi anser dock att den har sina poänger och den visar på de 

många faktorer som påverkar hur en tjänst upplevs. Genom den empiriska 

undersökningen ville vi ta reda på undersökningsgruppen syn på hur dessa faktorer 

påverkar den upplevda kvaliteten. Denna modells syn på upplevd kvalitet kompletteras 

nedan av teorin om hur värde i relationer skapas.   
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3.8 Kundupplevt värde i relationer 

Inom service management teorierna betonas det att värdet för kunderna inte är inbyggt 

i produkterna eller tjänsterna utan skapas i samverkan med kunderna i de olika 

serviceprocesserna (Grönroos 2011, s. 242). Företagets roll är alltså att stödja dessa 

processer som skapar värde för kunden. Det finns en mängd olika varianter på det som 

benämns som kundens upplevda värde (KUV). I modellen om det i relationer upplevda 

värdet beskrivs olika ”ekvationer” för att beräkna kundens värde:   
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(Grönroos 2008, s. 157) 

 

KUV1 beskriver det kundupplevda värdet som förhållandet mellan de fördelar som en 

servicerelation ger i relation till de uppoffringar som den kräver. Denna definition av 

värde är den samma som Nasution och Mavondo beskriver i sitt arbete om 

värdeskapande på hotell (2008, s. 205). Skillnaden mellan en episod och en relation i 

ekvationerna är att en episodfördel/uppoffring är något som uppstår i ett specifikt 

servicemöte eller vid ett köp av en vara eller tjänst. Relationsdito å andra sidan har ett 

längre perspektiv och är en sammanvägning av flera episoder (Grönroos 2008, s. 157). 

Nivån på fördelarna kan givetvis variera och kan uppfattas olika av olika kunder, 

kunden kan dessutom uppfatta nivån olika vid olika tillfällen (Ravald & Grönroos 1996 

s. 22). Fördelar i detta sammanhang består av en kombination av servicenivå, fysiska 

attribut och support som behövs vid användandet av tjänsten. Skillnader i hur 

fördelarna värderas förklaras med att individer har olika preferenser, behov och 

värdesätter saker på olika sätt (Ravald & Grönroos 1996, s. 22). Uppoffringarna kan 
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bestå av inköpspris, andra kostnader förenade med köpet, underhållskostnader, risk för 

skador på varan eller risk för dålig tjänstekvalitet (Ravald & Grönroos 1996, s. 21).  

 

Som modellen visar kan en dålig episodfördel, till exempel ett dåligt bemötande från 

personalen, kompenseras av att relationsfördelarna är stora (Ravald & Grönroos 1996, s. 

23). Trots en dålig episod kan det totala upplevda värdet bli positivt. I KUV3-

ekvationen delas istället fördelarna upp i de som beror på kärntjänsten och de som 

beror på tilläggstjänsterna. Enligt modellen upplevs kärntjänsterna episod för episod 

och bidrar till den tekniska kvaliteten, alltså vad-dimensionen. Tilläggstjänsterna kan 

också tillhöra episoden, exempelvis ett bra bemötande från personalen i ett servicemöte 

men de kan också bidra till relationen vilket är fallet om kunden får ett bra service 

recovery hanterande. Tilläggstjänsternas kvalitet beskrivs som funktionell alltså hur-

dimensionen (Grönroos 2008, s. 158, Ravald & Grönroos 1997). Dessa sammanlagda 

fördelar ställs sedan mot priset, vilket är något som upplevs på kort sikt, och 

relationskostnaden som är på längre sikt. Summan av priset och relationskostnaderna är 

den samma som summan av episod- och relationsuppoffringarna i KUV1-ekvationen. 

Som ekvationen visar kan man förbättra kundens värde antingen genom att addera 

något till täljaren, exempelvis genom bättre tilläggstjänster, eller så kan man minska 

nämnaren, genom lägre pris eller minskade kostnader förknippade med relationen 

(Grönroos 2008, s. 158, Ravald & Grönroos 1997).  

 

KUV4 representerar ett liknande tankesätt där kärnvärdet och ett mervärde 

tillsammans skapar det totala upplevda värdet för kunden. Kärnvärdet består av de 

fördelar som kärntjänsten ger i förhållande till det pris som den kostar. Mervärdet besår 

i sin tur av värdet som skapas av tilläggstjänsterna i förhållande till 

relationskostnaderna som uppstår med tiden (Grönroos 2008, s. 159, Ravald & 

Grönroos 1997). Mervärdet kan i denna ekvation både vara positivt och negativt vilket 

innebär att tilläggstjänster som för kunden inte är värdefulla istället bidrar till att sänka 

det totala upplevda värdet. Fenomen som på detta sätt sänker värdet på kärntjänsten 

kallas värdeförstörare och kan vara saker som komplicerade och användarovänliga 
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system, dålig klagomålshantering eller långa köer. Modellen menar att det är viktigare 

att de tilläggstjänster som finns fungerar smärtfritt och bra istället för att ständigt lägga 

till nya tilläggstjänster som ska addera mervärde för kunden. Få och välfungerande 

tilläggstjänster är alltså bättre än många mindre välfungerande som bidrar till att sänka 

kundens upplevda värde (Grönroos 2008, s. 159-160, Ravald & Grönroos 1997).  

 

I likhet med det som sagts ovan och även tidigare i teorikapitlet understryker Prahalad 

och Ramaswamy i sin artikel att det är i interaktionen mellan kunden och 

serviceorganisationen som det faktiska värdet för kunden uppstår (2004, s. 5). Detta 

torde alltså innebära att personalen är av ytterligt stor vikt för värdet, men det betyder 

även att individen och dennes egna preferenser påverkar hur stort värde som denne får 

ut av hotellvistelsen (Prahalad & Ramaswamy 2004, s. 6). Även om artikeln har ett 

producentperspektiv och i stort inriktar sig på hur tjänsteleverantörer ska skapa 

värdefulla tjänster för sina kunder ger den en god teoretisk grund som vi hoppas finna 

belägg för i vår empiriska undersökning. 

 

I tillägg till ovan nämnda KUV-ekvationer finns ytterligare två som uteslutits ur detta 

avsnitt då de ej tillför något till uppsatsen och innehåller delar som ej berörs i den 

empiriska undersökningen. Det bör även tilläggas att ovan nämnda ekvationer oftast 

används för att beräkna ett absoluttal som ger det upplevda kundvärdet. I denna 

uppsats kommer de istället användas för att illustrera hur de olika delarna i 

ekvationerna påverkar varandra. Utifrån studiens informanter och respondenter och 

deras svar kan sedan deras syn på förhållandena mellan de olika faktorerna studeras i 

relation till ekvationerna. 
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4. Analys 

 

Här vävs de valda teorierna ihop med det insamlade empiriska materialet i form av 

djupintervjuer och enkätundersökning. Analyskapitlet bygger på den datainsamling vi 

genomfört kopplat till valda teorier. Förvånansvärt nog fann vi resultaten av de 

empiriska studierna relativt liktydiga utan större variation individerna emellan. 

Eftersom vi valt att inte ha något genusperspektiv på uppsatsen presenteras inte 

eventuella skillnader mellan hur de olika könen svarade. Detta gäller även 

åldersfördelningen bland respondenterna.  

 

4.1 Vad ligger bakom valet av hotell 

Enligt de ekonomiska teorierna ligger grunden till konsumtion i att täcka 

grundläggande behov, inte för att konsumera lyx. Vid flera av intervjutillfällena 

framkom det att tiden som spenderas på hotell under en tjänsteresa är knapp och sällan 

finns det utrymme för att utnyttja de faciliteter som står till förfogande (Intervju med 

Marie). Av denna anledning spelade hotellens utbud och faciliteter ofta en mindre roll 

vid valet av hotell, istället var det av större vikt att allt flöt på och att kunden vet om att 

vistelsen fortlöper utan problem, alltså ett problemfritt boende. 

 

På frågan om huruvida resenären bokar sin tjänsteresa själv svarar två tredjedelar ”ja”. 

Anledningen till att vi valde att ha med denna fråga var för att se hur stor del av 

affärsresenärerna som själva har möjlighet att faktiskt påverka valet av hotell för sin 

tjänsteresa. Detta är intressant ur synvinkeln att vi genom detta svar kan se hur stort 

den enskilda affärsresenärens inflytande över sitt boende är och därmed i kombination 

med övriga frågor se vilka värden som prioriteras.  
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Som en uppföljning på bokningsfrågan undrade vi även om de, som själva bokar sitt 

hotell, fritt får välja hotell eller om de har särskilda krav på vilka hotell de får välja. En 

överväldigande majoritet av de som bokar själv, 71 mot 23, säger att de fritt får välja 

hotell att bo på. Detta resultat säger oss att många av affärsresenärerna har möjlighet att 

låta sina egna preferenser om vad som skapar värde för dem styra valet av hotell. 

Frågan ger oss därmed en ingång för att diskutera affärsresenärens konsumtionsvanor i 

kombination med olika teoretiska ramverk på konsumtionsområdet.  

Nekande svar gavs av samtliga informanter vid frågan ett visst hotell väljs och bokas för 

att uppvisa en viss status bland andra affärsresenärer eller konkurrenter. Med 
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utgångspunkt i Veblen kan informanternas svar förstås som ett uttryck för ekonomisk 

rationalitet snarare än hedonistisk eller iögonfallande. Merparten av respondenterna i 

enkätundersökningen svarade att de bokade sina tjänsteresor på egen hand och av dessa 

fick 76 procent fritt bestämma hotell. Utifrån ett konsumtionsperspektiv kan det antas 

att konsumenten antingen väljer hotell efter vad som är mest praktisk, the economic 

man, eller utifrån vad som ser bäst ut från andras synvinkel, iögonfallande konsumtion. 

Det vanligast förekommande svaret på vad som låg till grund för att ett specifikt hotell 

bokades var läget och närheten till den plats som var tjänsteresans syfte. Med detta sagt 

får vi en större förståelse för teorin om konsumenten som en rationell individ som 

konsumerar för att täcka ett grundläggande behov och automatiskt väljer det alternativ 

som skapar mest värde för sig själv.  

 

4.1.1 Skapar prislappen värde? 

Ett liknande resonemang kan stödjas av det faktum att flertalet respondenter 

poängterade priset, eller priset i förhållande till kvalitet som viktiga faktorer vid valet 

av hotell. Detta stämmer överens med de definitioner av värde som Zeithaml lyfter 

fram (1988). Ett lågt pris kan alltså höja värdet på en vistelse, i synnerhet om kvaliteten 

i övrigt är god. Teorin menar att mellan två likvärdiga erbjudanden skapas mest värde 

av det som kostar minst, utifrån vår studie har vi kunnat se att denna uppfattning delas 

av våra informanter.  

I enkätens första öppna fråga bad vi respondenterna förklara vilken den främsta 

anledningen är till att ett specifikt hotell bokas. Denna fråga valde vi att ställa som ett 

komplement till flervalsfrågan, för att få reda på det som är den viktigaste faktorn vid 

valet av hotell. Svaren som gavs var av varierande karaktär och kom till stor del från 

alternativen i föregående fråga men även nya faktorer som inte tidigare nämnts. 

Flertalet svarade pris, eller pris i förhållande till läge. Detta är en faktor som vi 

medvetet valde bort att inkludera i svarsalternativen då en affärsresenär oftast inte 

reser för sina egna pengar och därmed inte till lika stor utsträckning behöver ta hänsyn 
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till detta som en privatresenär. Det tycks dock vara så att även en affärsresenär är 

prismedveten i tjänsten och att priset har en större betydelse än vi i studiens start 

anade. Flertalet nämnde även hotellets läge i förhållande till resans syfte, exempelvis 

kontorets läge eller konferensanläggning. Detta ligger dock utanför hotellets påverkan 

då det varierar från kund till kund och är därmed svårt att koppla till värdeskapande. 

 

4.2 Är badrocken eller den trevliga receptionisten viktigast? 

Enligt Holbrook m.fl. är kundvärde interaktivt, vilket innebär att värdet skapas genom 

en interaktion mellan kund (subjekt) och tjänst eller vara (objekt) (1999; Hanan & Karp 

1992; Grönroos 2008). Objektet i fråga kan vara av både hård eller mjuk art, i detta fall 

exempelvis en badrock eller ett trevligt bemötande från personalen. Oavsett hur många 

objekt, faciliteter och personal ett hotell ställer till förfogande så krävs det att kunden 

väljer att utnyttja dessa för att värde överhuvudtaget ska skapas.  

I enkätens sjunde fråga bad vi respondenterna fylla i vad de kände var viktigast under 

deras hotellvistelse med utgångspunkt i hårda respektive mjuka värden. I frågan 

definierade vi hårda värden som materiella ting som exempelvis restaurang, badrock 

och minibar medan de mjuka värdena definierades av immateriella tjänster som 

servicenivå samt interaktion med personalen. Denna fråga ansåg vi intressant eftersom 

vi ville undersöka om respondenten anser att hotellvistelsens värde, alltså dess 

attraktion ligger i de materiella eller immateriella tjänster som ett hotell erbjuder. Som 

svarsalternativ kunde respondenterna fylla i en femgradig skala där en etta som svar 

motsvarade att man prioriterade de mjuka värdena medan en femma motsvarade att 

man prioriterade de hårda värdena i sin vistelse.  
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För att summera resultatet kan vi säga att majoriteten av respondenterna anser att en 

kombination av mjuka och hårda värden är att föredra. Ytterst få av respondenterna 

uttryckte att det endast var de hårda eller mjuka värdena som var viktiga vid 

hotellvistelsen. 

Viktigt är därför att påpeka att en kombination av mjuka och hårda värden tycks vara 

det vinnande konceptet och det som skapar värde för affärsresenären. Flertalet 

påpekade i enkätsvaren att en fullständig välfungerande helhet är det som skapar mest 

värde. Att helheten är avgörande stämmer även in med den modell som Lovelock och 

Wirtz beskriver som serviceblomman (2007). Om en del i serviceerbjudandet fallerar 

spricker även helheten oavsett hur väl andra delar fungerar. Det är dock både svårt och 

kostsamt att få samtliga delar av ett serviceerbjudande att vara perfekta och passa alla. 

En möjlig lösning som föreslås av Gundersen, Heide och Olsson (1996, s. 79) baseras på 

deras studie i kundnöjdhet bland affärsresenärer, de föreslår att fokus ska vara på att 

skapa en godkänd nivå på sin helhet och att sikta på en ypperligt hög nivå inom enbart 

service och städning. Dessa två faktorer visade sig i deras genomförda studie vara av 

störst vikt (Ibid.). Även i vår enkätundersökning visade sig dessa två faktorer vara 

viktiga, då kommentarer om städning och att hotellet skulle vara fräscht var vanliga i 

övrigt fältet och både vänlig personal och personligt bemötande var de i särklass mest 

valda mjuka värdena. Vid frågan om informanterna skulle kunna tänka sig att inte 
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återkomma till ett hotell för att de saknar eller har brister i hotellets hårda värden, 

svarade Maxim ”Klart, ifall jag tycker hotellet är sunkigt eller orent” (Intervju med 

Maxim). I en studie gjord bland affärsresenärer boendes på lyxhotell framkom det att 

gästerna hellre ville använda sig av självservice än att råka ut för en ineffektiv anställd 

(Mattila 1999). Mattilas studie visade i likhet med våra respondenters svar att det 

viktigaste är att hotellet erbjuder verktyg som ger möjligheten för kunden att effektivt 

utföra sitt jobb hellre än överdrivna omgivningar och personliga tjänster. Med en enkel 

men fungerande helhet kommer man alltså långt.  

 

4.2.1 Le extra brett för den stressade 

I värdeskapandet visade sig tid eller bristen på denna ha en stor betydelse, då flera 

intervjupersoner valde att framhäva hur lite tid man som affärsresenär faktiskt 

spenderar på hotellet. Som informant Marie uttryckte sig ”oftast kommer du kvällen 

innan och då är det rätt ner i sängen, sen är det frukost och ut” (Intervju med Marie). 

Det finns helt enkelt inte tid att utnyttja de faciliteter som hotellet erbjuder, vare sig 

man är intresserad av det eller inte. Som tidigare påpekats krävs det en interaktion 

mellan kunden och objektet, sker inte denna kan värdet inte skapas (Holbrook 1999). 

Detta innebär att såvida en affärsresenär inte spenderar tillräckligt med tid på ett hotell 

för att hinna utnyttja de materiella faciliteter som erbjuds startar heller ingen 

värdeprocess med dessa. Det objektiva perspektivet på värde hävdar att värde ständigt 

finns i objektet, som en egenskap (Holbrook 1999). Är detta fallet innebär det att en 

kund som inte kommer i kontakt med objektet aldrig heller får ta del av värdet som de 

besitter. I sådana fall ökar pressen på de tillfällen för mjuka värden som finns och är 

oundvikliga, exempelvis interaktionen med personalen, det är därmed under 

servicemötena som värdet ska skapas. Vid frågan om vikten av mjuka värden som 

exempelvis personalens bemötande svarade en av intervjupersonerna ”Åker du tidigt en 

morgon kan de koka en kopp kaffe utan att du frågar. /…/ Det är de små grejerna som 

gör det liksom” (Intervju med Marie). Det är därmed inte alltid de stora och 
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välplanerade erbjudandena hotellet har, utan personalen som ofta gör skillnaden 

mellan värde och inte värde. Ett hotell kan ha femstjärniga faciliteter men om det inte 

finns tid att utnyttja dessa kan interaktionen med receptionspersonalen vid 

incheckning vara den enda kontakten och värdeskapande process som sker. Med andra 

ord är det extra viktigt att denna fortlöper på ett för gästen positivt sätt. I en studie som 

fokuserar på kundnöjdhet visas det att det är de påtagliga delarna av städningen samt de 

opåtagliga av receptionspersonalen som är viktigast för en affärsresenär under en 

hotellupplevelse (Gundersen, Heide & Olsson 1996, s. 78-79). Detta stärker våra 

reflektioner kring personalens värde för kundens värdeskapande process. Oavsett om 

interaktionen omfattar mjuka eller hårda värden kan det inte sägas att värde alltid 

skapas, enligt det subjektiva perspektivet menar Holbrook (1999) att det är upp till 

varje enskild individ att bedöma och uppskatta det värde som ges.  

I enkätens flervalsfråga bad vi respondenterna välja de fem viktigaste av tjugo mjuka 

och hårda värden. Denna fråga ställdes för att vidare exemplifiera föregående fråga, att 

få konkreta exempel på vad som värdesätts. Bland svarsalternativen fanns fem mjuka 

värden och 15 hårda värden för att skapa en så bred valmöjlighet som möjligt. 

Anledningen till att antalet mjuka värden var färre var att detta är svårare att definiera, 

till skillnad från hårda värden som det ofta finns flera av. Sammantaget fick 

alternativen ”Bra säng”, ”Trådlöst internet”, ”Vänlig personal” samt ”Personligt 

bemötande” flest röster vilket också speglar det faktum att både hårda och mjuka 

värden spelar in i skapandet av värde vid en hotellvistelse. Det kan nämnas att trots att 

de mjuka värdena är få ligger fyra av dem bland topp 10, vilket tyder på att personalens 

roll är av betydande faktor och ofta kan överspegla de materiella faciliteterna. Frågan 

hade även ett övrigt fält, där respondenterna hade möjlighet att skriva in ytterligare 

saker de värdesätter som inte omfattades av frågan. Av de svar som fylldes i var frukost 

samt rent, fräscht och städat återkommande alternativ.  
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Fig. 4 Vad värdesätter du vid en hotellvistelse i tjänsten? 

 

4.2.2 Individanpassade leenden och badrockar 

Ett mjukt värde som i enkätstudien hamnade bland de tio främst valda värdeskaparna 

var stamgästprogram. Ett stamgästprogram innebär att kunden samlar poäng vid varje 

övernattning på ett av kedjans hotell och som ger förmåner vid varje vistelse. Det är 

även en del av ett företags CRM ansats för att skapa långsiktiga och lojala kunder 

(Storbacka & Lehtinen 2000). Holbrook förklarar kundvärde bland annat genom att det 

är personligt och situationsanpassat (1999). Ett sätt för hotellen att på högsta möjliga 

sätt kunna anpassa sitt värdeerbjudande i form av mjuka och hårda värden till 

respektive gäst är genom stamgästprogram. I ett sådant registreras information om 

kunden så som rumspreferenser och speciella önskemål inom hotellet, det möjliggör en 

personlig anpassning för att öka möjligheterna till en nöjd kund och ett maximerat 

värdeskapande. Den del som dock är svår att anpassa är den situationsbundna biten, det 

går nämligen aldrig att säkert för personalen veta exakt vad kunden önskar vid ett 
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specifikt tillfälle, exempelvis beroende på om denne reser i tjänsten eller privat. Som 

informant Liesbeth påpekade så förändras dina prioriteringar när du reser privat än i 

tjänsten (Intervju med Liesbeth). Därmed ökar vikten av kompetent frontpersonal som 

kan läsa kunderna och delta i kundens värdeprocess för att få en positiv utgång av 

interaktionen. 

Hanan och Karp menar att kvalitet kommer försvinna som konkurrensfördel, då det 

uppstått en kvalitetslikhet som gör att erbjudanden av hög kvalitet tas för givet istället 

för att anses vara unika (1992, s. 17-18). Istället menar de att vinnaren blir den som inte 

ger bäst kvalitet utan som ger mest värde. Detta påstående kan vara en förklaring till 

några av de svar i enkäten som för oss var förvånande. Näst mest värdesatt under en 

hotellvistelse blev trådlöst internet vilket 66 % av de totala respondenterna svarade. 

Det vi finner förvånande är faktumet att inte alla svarar att internet är värdefullt, är 

inte detta en förutsättning för att kunna utföra sitt jobb samt privata ärenden även på 

resande fot? Vid vidare fundering på detta resultat slog det oss att det eventuellt kan 

vara så att detta numera är något som tas för givet av en affärsresenär, något som ska 

finnas för att säkerställa en viss standard och kvalitet. Därmed försvinner det som 

värdehöjare och blir istället en förutsättning och en del av kärntjänsten. Detta 

påstående stöds av Zeithamls (1988) tankar om att kvalitet och värde skapas åtskiljt från 

varandra, kvalitet finns i produkten medan värde skapas med individen. På så vis blir 

det viktigare att individanpassa erbjudandet till kunderna, då det finns skillnader i vad 

som förväntas samt vad som skapar värde. 

 

4.2.3 Då hotellet är ditt ”home away from home” 

För en frekvent affärsresenär, som vi enligt enkäten kategoriserat som resenär mer fler 

än 81 resdagar per år, värdesätts mjuka värden högre jämfört med övriga resenärer. På 

frågan om vad som värdesätts vid en hotellvistelse i tjänsten ligger fyra av de fem mjuka 

värdena, vänlig personal, personligt bemötande, servicenivå och stamgästprogram, 

bland de sex högst rankade svaren. Detta till skillnad från övriga resenärer där samma 
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värden hamnar bland topp nio. Allra viktigast ansågs personligt bemötande vara, vilket 

83 % av de frekventa resenärerna svarade. Bland övriga respondenter fick samma 

alternativ endast 50 %.  

 

Fig. 4.1 Vad värdesätter du vid en hotellvistelse i tjänsten? (Frekventa resenärer) 

 

Anledningen till detta kan ha sin förklaring i ett svar som gavs vid en av intervjuerna, 

”när man bor mycket på hotell så känner man sig lite mer hemma när någon känner 

igen en. Du vet om att de har koll på läget /---/ när jag åker hemifrån så vet jag hur jag 

blir bemött när jag kommer fram” (Intervju med Marie). En känsla av att bli trevligt 

och personligt bemött kan skapa en slags ersättning för hemmet som man inte kommer 

hem till. Genom kontakten med personal skapas värde då detta ger en social och 

vänskapsförhållandelik situation, dessutom kan oro minskas då denna situation medför 

att gästen litar på producenten (Miles 1961 i Lindgreen och Wynstra 2005, s. 734 ). 

Värdet kan därmed ligga i att bemötandet är personligt ”Jag föredrar att bo på samma 

hotell om jag hittar nåt jag gillar, då känns det mer som ett ”home away from home”” 

(Intervju med Patrik). Informant Maxim visar istället på ett omvänt förhållande, då han 
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menar att under en tjänsteresa bor man bara på hotellet och vid en privat resa vill man 

bli bättre omhändertagen. ”Känsla av personlig touch är viktigare när jag reser privat /--

-/medan jag i jobbet stannar oftast på relativt stora opersonliga hotell” (Intervju med 

Maxim). 

Vid närmare genomgång av svaren från de mest frekventa affärsresenärerna, som 

motsvarar 13 % av de totala respondenterna, framkom det att denna kundgrupp till 

större utsträckning värderade mjuka värden än hårda. Endast en respondent i denna 

kundgrupp markerade svarsalternativ 4 eller 5, vilka motsvarade hårda värden. Detta 

var en markant skillnad jämfört med övriga resenärer där cirka 25 % markerade 

alternativ 4 och 5. En förklaring till att mjuka värden är viktigare för en frekvent 

affärsresenär än för en person med färre resdagar per år kan förklaras med att flera av 

de hårda värdena eventuellt kan anses som självklara och istället för att skapa värde tas 

de för givet.  

I detta avsnitt har vi tittat närmare på värdeskapande och eventuella skillnader i mjuka 

och hårda värden. Varken hårda eller mjuka värden är övervägande i resultaten utan 

det krävs en kombination av de båda. En fungerande helhet har även visat sig vara av 

större värde än enskilda attribut och tjänster. En viss skillnad kan dock ses bland de 

frekventa affärsresenärerna, där en större vikt vid mjuka värden kan skönjas.  

 

4.3 En drink i baren eller öronproppar? 

Kärntjänsten under en hotellvistelse är boendet, faktumet att få en säng och badrum för 

en natt. Tilläggstjänsterna, alla tjänster utöver kärntjänsten är det som skapar värde för 

kunden. Detta är dock ytterst personligt och det är nästintill omöjligt att generalisera 

och ge ett definitivt utlåtande om vad som är viktigast och skapar mest värde, då det 

varierar från individ till individ. Det är alltså de personliga preferenserna som styr 

värdet i vistelsen.  
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Enligt KUV4, där det totala värdet utgörs av ett kärnvärde och ett mervärde, kan 

mervärdet vara positivt och negativt vilket innebär att tilläggstjänster som inte för 

kunden är värdefulla istället skapar värdeförstörare som bidrar till att sänka det totala 

upplevda värdet (Ravald & Grönroos 1997). Bland våra respondenter dök ett exempel 

på detta upp i form av baren som ofta finns i anslutning till hotellets lobby. Speciellt en 

respondent påpekade att hon önskade att det inte skulle finnas någon bar på hotellet 

eftersom den bidrog till att skapa en högljudd miljö, hon föredrog istället en lugn miljö. 

En annan respondent påpekade raka motsatsen, nämligen att han önskade att baren 

skulle hållas öppen längre eftersom han uppskattade den sociala biten. Här 

representerar baren, som i sig skulle karaktäriseras som en värdehöjande tjänst, något 

som antingen bidrar till att höja värdet eller som i det första fallet tvärtom sänka det.  

Istället för att skapa värde, som den är tänkt att göra skapas irritation och snarare drar 

ner totalvärdet istället för att öka det. Kontentan av dessa vitt skilda svar är att en 

tilläggstjänst kan både skapa och förstöra värde beroende på individen som konsumerar 

tjänsten.  

Under de intervjuer som genomfördes framkom det att intervjupersonerna inte ansåg 

att ett dåligt bemötande från personalen, eller en på annat sätt dålig upplevelse vid ett 

tillfälle under vistelsen påverkade det totala värdet av hotellvistelsen som helhet eller 

synen på hotellet (Intervju med Marie). Detta stämmer överens med KUV1 som säger 

att relationsfördelarna kan uppväga en dålig episod och därmed ge gästen ett positivt 

värde i slutändan (Grönroos 2008, s. 157). I KUV3 finns priset med som en faktor, ett 

lägre pris höjer enligt modellen det totala upplevda värdet (Grönroos 2008, s. 158). I 

enkätstudiens öppna frågor kom det fram att många hade pris, eller pris i förhållande 

till läge som främsta grund till att ett visst hotell valdes. Detta kan tyda på att 

affärsresenärerna anser att ett lågt pris är en viktig värdehöjande faktor och att ett lågt 

pris kan vara viktigare än många tilläggstjänster, vilket ytterligare förstärks av det 

faktum att många av respondenterna inte spenderar särskilt mycket tid på hotellet 

(Intervju med Patrik).   
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Som Prahalad och Ramaswamy (2004) med flera påpekar är det i interaktionen med 

serviceorganisationen som värdet skapas. Flera av våra intervjupersoner poängterar att 

de inte finner något värde i sig att bo på hotell i tjänsten, tvärtom ser många det som ett 

nödvändigt ont (Intervju med Lars & Maxim). Värdet som de ser det uppstår på plats 

och kan uttryckas i form av personal på hotellet som känner igen dem eller hög 

standard på sängen eller ett bra läge.  

 

4.4 En gång är ingen gång 

Gummesson framhåller att de fyra tidigare nämnda huvudfaktorerna, förväntningar, 

erfarenheter, varumärke och image, påverkar den upplevda tjänstekvaliteten (1993). 

Utifrån de studier vi gjort finns det inget som tyder på att hotellets varumärke och dess 

image skulle ha någon betydelse för värdet av upplevelsen. Ingen respondent, varken i 

enkäten eller intervjuerna, har antytt att dessa faktorer spelar in vid valet av hotell eller 

vid den faktiska vistelsen, snarare har det framkommit att de är oväsentliga faktorer. De 

andra två faktorer som 4Q-modellen tar upp, förväntningar och tidigare erfarenheter, 

verkar däremot ha en betydligt större inverkan på värdet.  

Ett återkommande svar i enkäterna och intervjuerna var att ens tidigare erfarenheter i 

stor utsträckning bidrog till en god upplevelse eftersom man slipper överraskningar, 

kan rutiner och liknande. Tidigare erfarenheter verkade också ha en påverkan på 

upplevelsen av vistelsen i form av att man kan acceptera vissa misstag i kvaliteten utan 

större påverkan på värdet om tidigare erfarenheter varit goda (Intervju med Marie). 

Detta kan tyckas stå i strid med den gängse uppfattningen att tidigare goda erfarenheter 

snarare skruvar upp förväntningarna vid återkommande besök. Den kvalitet man som 

gäst upplever beror på hur väl de olika delarna i tjänsteerbjudandet fungerar 

tillsammans, i den empiriska undersökningen fick vi tydliga belägg för detta då många 

påpekade att en fungerande helhet utan brister är a och o för en värdefull hotellvistelse 

i tjänsten.  Hänger inte helheten ihop så blir totalintrycket inte bra.  
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Relationskvaliteten alltså det personliga bemötandet och personalens kunskap uppfattas 

av somliga som väldigt viktigt, medan andra inte lägger så stor vikt vid detta. 

Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att de spenderar en liten del av tiden 

på sin affärsresa på själva hotellet och därmed inte har särdeles mycket kontakt med 

personalen annat än vid exempelvis incheckning. Vanligen karaktäriseras hotelltjänster 

som high touch, med stor inblandning av mänskliga kontakter, men våra informanter 

var i vissa fall ganska positiva till helautomatiska hotell utan personal under 

förutsättning att det fungerar friktionsfritt (Intervju med Marie). Som vi tidigare 

poängterat var de resenärer som har en mer kontinuerlig tjänsterelation, alltså de mest 

frekventa resenärerna, mer avigt inställda till high tech-hotell och framhöll till stor del 

personalens betydelse för värdeskapandet. Vikten av att skapa värde för kunderna, 

oavsett om det är genom mjuka eller hårda värden, är en konkurrensfördel för hotellen 

som ger nöjda och återkommande kunder (Ulaga & Chacour 2001, s. 529). Ett 

kontinuerligt värdeskapande är en hållbar konkurrensfördel som gynnar både hotellen 

men även kunderna, då deras upplevelse blir bättre (ibid.). 
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5. Avslutning 

  

5.1 Slutsats  

För att avsluta vill vi återknyta till våra frågeställningar och föra en diskussion kring de 

slutsatser vi kommit fram till. Våra frågeställningar är: Vad värdesätter en affärsresenär 

vid en hotellvistelse? samt Finns det någon skillnad i uppskattningen av hårda och 

mjuka värden? Målet för uppsatsen var att ta reda på hur en affärsresenär ser på 

begreppet värde samt att undersöka vilka specifika aspekter under en hotellvistelse som 

genererar värde. Genom en empirisk undersökning i form av intervjuer och en 

enkätundersökning skapade vi inblick och förståelse för affärsresenärers syn på värde.  

I analysavsnittet presenterades de empiriska resultaten och sedan sattes dessa i relation 

till de teorier som vi valt att använda som analytisk grund. Det viktigaste resultatet som 

bör lyftas fram är att det inte finns en specifik faktor som alltid skapar värde för 

affärsresenärer eller ett värde som samtliga affärsresenärer värdesätter. Vid arbetets 

början hade vi uppfattningen att det skulle finnas specifika värden som alltid visade sig 

viktigare än andra. Tvärtom har studien tydligt visat att det är individens egna 

upplevelser och värderingar som avgör vad som skapar värde. Därmed är värde 

personligt och situationsanpassat och kan aldrig generaliseras. En slutsats av detta 

resonemang är att det är svårt att på förhand bestämma vad som skapar värde för en 

affärsresenär vid en hotellvistelse. Det är beroende på vilken affärsresenär det gäller, 

dess tidigare erfarenheter och preferenser. En ytterligare avgörande faktor är 

situationen, det som värdesätts vid ett specifikt tillfälle behöver inte nödvändigtvis 

skapa värde även vid nästa vistelse.   

En annan faktor som vår studie granskat var affärsresenärernas syn på skillnader mellan 

och vikten av mjuka respektive hårda värden. Resultatet visade en tydlig majoritet för 

att de båda värdena var av lika vikt eller endast med en svag övervikt åt ena eller andra 

hållet. En liten skillnad bland de frekventa resenärerna kunde dock skönjas, de 
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föredrog i något högre grad de mjuka värdena som personligt bemötande och 

servicenivå. En förklaring till detta kan vara att en resenär som spenderar mycket tid, i 

vissa fall merparten av deras arbets- och privata tid, på hotell är att hotellet blir ett 

substitut för hemmet. Därmed eftersökes de attribut som hemmet erbjuder i form av 

sociala kontakter, relationer samt trygghet och det är hotellets personal som bidrar till 

att skapa dessa värden. Återigen kan även situationen styra om det är hårda eller mjuka, 

materiella eller immateriella värden som betyder mest.    

Något som både respondenter och informanter poängterade var vikten av en 

välfungerande helhet, framför enskilda materiella och immateriella tilläggtjänster. En 

helhet som fungerar smärtfritt skapar i många fall ett större värde eftersom hotellet ofta 

endast används som en plats för att sova och därför är vikten av en smidig hantering av 

stor betydelse. Detta visar att ett hotell oberoende av dess servicenivå, personalstyrka 

och utbud av faciliteter kan skapa lika stort värde för en affärsresenär, förutsatt att allt 

löper smärtfritt under vistelsen. I enkätundersökningen belyses detta genom att det 

mest valda värdet för värdeskapande var en bra säng. Trots att en säng bör räknas som 

kärnan i en hotellövernattning, värdesätts den likväl högst bland tjugo alternativ av 

varierande art.   

Vi kan därmed konstatera att affärsresenärerna inte är en homogen grupp och därför 

uppfattas värde på olika sätt. Inte heller går det att säga huruvida det är hårda eller 

mjuka värden som skapar störst värde. Värde är abstrakt och komplext vilket gör det 

mycket svårt att definiera. Precis som att definitionerna av värde är många, skiljer sig 

uppfattningarna om vad som skapar värde och är beroende av vad du som individ själv 

lägger in i begreppet. Det vinnande erbjudandet blir inte det som ger bäst kvalitet utan 

det som ger mest värde för just dig. 

 

5.2 Reflektioner och framtida forskning 

Något som vi reflekterat över under arbetet med uppsatsen är att det hade varit till vårt 

arbetes fördel om ytterligare forskning inom samma ämnesområde hade kunnat 
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användas för att stärka det empiriska material som vi samlat in. På så sätt hade vi 

kunnat kontrollera och verifiera våra resultat samt även ta del av andras syn på ämnet. 

Vi rekommenderar en fortsatt forskning inom värdeskapande för affärsresenärer 

eftersom vi känner att ämnesområdet har en stor potential och bredd samtidigt som det 

i vår egen mening är ett outforskat fält. Ytterligare tankar som vi författare kommit 

underfund med under arbetets frammarsch är att detta ämne borde vara av stort 

intresse för hotellbranschen eftersom affärsresenärerna som grupp utgör majoriteten av 

den svenska hotellmarknaden och vars intressen därför borde förvaltas på ett mer 

genomtänkt sätt. Dessutom har tidigare undersökningar visat att hotellens uppfattning 

av vad som skapar värde för gästerna inte alltid stämt överens med det värde som 

gästerna faktiskt upplever, vilket stärker vikten av att ytterligare forska kring detta 

område (Nasution & Mavondo 2008). 

Ett steg att ta våra slutsatser vidare inom ämnet är att genomföra ytterligare forskning 

kring de affärsresenärer som reser mest. Eftersom vi kunnat se en tendens att deras syn 

på värde skiljer sig från övriga affärsresenärer, bör även detta vara av stort värde för 

hotellbranschen.  

Under arbetets gång har vi funderat och reflekterat över hur hotellen bör göra för att 

kunna skapa största möjliga värde för affärsresenärerna. Ett möjligt verktyg för hotell 

att maximera värdeskapandet är att vidareutveckla och förfina befintliga 

stamgästprogram som fokuserar på individens önskemål och behov. Genom att 

registrera mer exakt vad respektive gäst önskar kan tjänsteerbjudandet ytterligare 

individanpassas. Ett exempel är om ett hotell inte har badrockar på samtliga rum, kan 

de individanpassa sitt tjänsteerbjudande genom att lägga in en badrock till en gäst som 

ankommer och har noterat ett önskemål om en sådan i sin profil. På detta vis skapas 

värde som är unikt och anpassat speciellt för individen. På liknande sätt kan 

bokningsdialogen utökas genom att låta kunderna markera eventuella tillval som de 

önskar under sin vistelse, utan extra kostnad. Trots att detta resonemang inte tillhör vår 

uppsats frågeställning eller syfte anser vi det vara en intressant tanke som därför i 

vidare forskning bör belysas.     
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 

 

Kära hotellgäst!      
            LUNDS UNIVERSITET 

Vi är tre studenter vid Lunds universitet som behöver din hjälp i avseendet att samla in information 
angående värdeskapande vid hotellvistelser. I arbetet med vår kandidatuppsats, vid Institutionen för 
Service Management Hotell och Restaurang, avser vi att undersöka hur just du som affärsresenär ser på din 
hotellvistelse och vad du värdesätter under en sådan.  
 
Vi skulle uppskatta om du ville hjälpa oss genom att svara på nedanstående frågor. 
 
Tack på förhand och vi önskar dig en trevlig hotellvistelse!  
 
Med Vänliga Hälsningar 
Emeli, Fredrik och Emil 

 

 

Enkätundersökning – värdeskapande på hotell  
             LUNDS UNIVERSITET 

1. Är din nuvarande hotellvistelse i tjänsten?  Ja Nej 

 

2. Kön Man  Kvinna 

 

3.  Vilket är ditt födelseår?__________ 

 

4. När du reser i tjänsten, bokar du din hotellvistelse själv?  Ja Nej 

 

5. Om du svarade ja ovan, får du välja fritt vilket hotell du bokar?  Ja Nej 

 

6. Hur många resdagar i tjänsten har du på ett år?     <40            41-80           81-120          121< 

 

7. Vad är viktigast för dig under en hotellvistelse, mjuka värden (t.ex. servicenivå, interaktion 

med personalen) eller hårda värden (materiella ting som restaurang, badrock)? 

Mjuka värden     1            2         3               4        5      Hårda värden 
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8. Vad värdesätter du vid en hotellvistelse i tjänsten? Markera de 5 saker som är viktigast för 

dig. 

Trådlöst internet Närhet till flyg/tåg Roomservice                    Tvättservice 

Restaurang  Bastu  Bar                    Gym 

Miljömedvetenhet Rumsdesign  Bra säng                    Badrock 

Personligt bemötande Stamgästprogram Parkering                    Vänlig personal 

Konferensmöjligheter Servicenivå  Minibar            Skrivbord på rum 

Övrigt__________________________________________________________________________ 

9. Vilken är den främsta anledningen till att du bokar ett specifikt hotell? 

 

10. Har du övriga tankar i ämnet eller något att tillägga? 

____________________________________________________________________________ 

Önskar du ta del av vår färdiga uppsats?  Din e-post _____________________________ 

Skulle du kunna tänka dig att delta i en fördjupande intervju om värdeskapande inom hotell?  

Kontaktuppgifter_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Sammanställning enkätundersökning 
 
Totalt antal svarande: 128 varav 79 män och 49 kvinnor 
 
Fråga 4. När du reser i tjänsten, bokar du din hotellvistelse själv? 
Ja: 88 Nej: 37 Inget svar: 3 
 

 
 
Fråga 5. Om du svarade ja ovan, får du välja fritt vilket hotell du bokar? 
Ja: 71 Nej: 23  Inget svar: 29 
 

 
 
Fråga 6. Hur många resdagar i tjänsten har du på ett år? 
<40: 82 41-80: 26 81-120: 12 121>: 5 Inget svar: 3 
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Fig. 1 När du reser i tjänsten, bokar 
du din hotellvistelse själv?
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Fig. 2 Om du svarade ja ovan, får du 
välja fritt vilket hotell du bokar?
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Fråga 7. Vad är viktigast för dig under en hotellvistelse, mjuka värden eller hårda 
värden? Markera på en skala från 1-5. 
Mjuka värden   1: 6 2: 39 3: 48 4: 28 5: 5      Hårda värden 
 

 
 
Fråga 8. Vad värdesätter du vid en hotellvistelse i tjänsten? Markera de 5 saker som är 
viktigast för dig. 
Fig. 4 

 
 
Övrigt 
Rent och städat, Frukost, Helt och rent, Fräscht inte slitet, Bra frukost, Pris, Ljudnivå, Nära 
centrum, Bra programutbud tv, Bra luftkvalitet och hårda golv, Bra dusch, Tyst, Frukost 
som är god och nyttig, Välstädat, Gärna tillgång till pool, Läget i förhållande till dit jag ska, 
God nyttig frukost samt morgontidningar, Bra ljus och speglar, Ordentliga fönster, Rökfritt 
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Fig. 3 Vad är viktigast för dig under en 
hotellvistelse, mjuka eller hårda 

värden?
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Inledning: 

 Presentation av oss författare, vem vi är, vilken utbildning vi studerar 

 Information om vår uppsats, vad den utreder och varför detta är intressant 

 Varför vi vill intervju just dig som intervjuperson 

 Introduktion till ämnet värde och värdeskapande 

 Förklara att enkätfrågorna ligger till grund för de frågor som ställs vid intervjun 

 

Ämnesblock 1. Personlig information, preferenser, företagets interna regelverk 

 Hur ofta reser du? 

 Är du återkommande i städer eller reser du till flera nya städer? 

 Har du ett favorithotell i varje stad eller besöker du olika hotell? 

 När du bor på hotell, hur mkt tid spenderar du på själva hotellet? 

 Använder du hotellet som en plats att sova eller arbetar du och har möten 

där? 

 Utnyttjar du ofta hotellens faciliteter? 

 Vilka använder du i så fall? 

 Är du medlem i något stamgästprogram? 

 Om du är det vilket är du medlem i? 

 Reser du privat? 

 Hur många dagar om året reser du uppskattningsvis privat? 

 Bokar du själv din hotellvistelse? 

 Om nej, hur fungerar bokningsprocessen på företaget? 

 Har man någon som helst påverkan eller är alltig förutbestämt? 

 Om ja, vilka restriktioner finns? 

 Vad tittar du efter när du bokar din vistelse? 

 Bokar man boendet och transport samtidigt eller sker detta separat? 

 Vet du vad som ligger bakom valet av hotell?  

 

Ämnesblock 2. Värde och värdeskapande 

 Vad är värdefullt för dig vid en hotellvistelse? 

 På vilket sätt ger det mervärde till din upplevelse eller vistelse? 
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 Om du tänker i banor av mjuka och hårda värden, vilket ger mest värde 

enligt dig? 

 Kan du tänka dig att inte återvända till ett hotell för att de saknar vissa 

hårda värden som exempelvis internet, badrock, gym, restaurang? 

 Kan du tänka dig att inte återvända till ett hotell för att deras mjuka värden 

inte uppfyller dina krav, ex. hög servicenivå, vänlig personal? 

 Är det någon skillnad på när under vistelsen som värde skapas? Känner du 

dig generellt sett mer nöjd under någon period? 

 Är det någon skillnad på när du reser privat och i arbetet? 

 Om du inte får välja hotell själv, anser du att företaget väljer hotell som 

skapar värde för dig? 

 Använder ni hotellet för att sända ett budskap till andra? För att visa er 

identitet och positionera er i branschen? 

 Tänker ni på vilka budskap en viss konsumtion skickar? 

 Möter du andra gäster på hotellet under en vistelse? 

 Använder ni hotellet för att nätverka? 

 Har typen av hotell som ert företag använder förändrats under de senaste 

åren?  

 

 

Tilläggsinformation / Historiskt perspektiv 

 Har ditt resande i jobb förändrats över de senaste 10-15 åren? 

 Reser du mer eller mindre? 

 Varför mer eller mindre? 

 Kräver du andra saker nu än tidigare? 

 Tycker du att det är lättare eller svårare att vara affärsresenär idag än för 

10-15 år sedan? 

 


