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ABSTRACT 
 
The lobby is a place in a hotel that is rarely recognized as source of economic 
income. Is there a reason why a hotel does not use this space more efficiently  and 
how can this place be more effectively used? This study seeks to explore what 
kind of activities take place in this hotel facility, what kind of people can we find 
here and what purpose do they have for their presence in this place?  
 
The motivation for this study is the lack of information about what kind of 
opportunities that are possible in a hotel lobby and how a guest experiences this 
place? Why is there so little activity here and what kind of possibilities are there 
for the hotel to create a modern day social meeting point.  
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1. INTRODUKTION 
 
1.1 Bakgrund 
Vad som egentligen händer inom ett hotell har alltid varit av intresse för mig. En 
byggnad som har allting för att tillgodose människans i stort sätt alla 
efterfrågningar. En verksamhet som har som mål att få människan att må så bra 
som möjligt. Det har till och med funnits teorier om att hotell kan anses  vara 
städer i miniatyr. Att olika avdelningar i hotellet speglar olika platser i en stad. 
Att rummen anses som ens bostad, och resterande faciliteter som staden i sig. Kan 
kopplingen dras mellan centrala torget i en stad och lobbyn i ett hotell? Att 
hotellobbyn, precis som ett torg, har en social dimension som sammanför olika 
typer av människor, och i så fall vilka människor finns här; vad har de för syfte 
med deras närvaro; och hur kan hotellet använda sig av detta till deras fördel?  
 
Det finns en kontinuerlig utveckling av produkter och tjänster som vi använder 
oss av i vår omgivning. Det räcker med att bara se tillbaka några år i tiden så känns 
dessa produkter redan utdaterade. Precis som med dessa produkter går det att se 
en utveckling i turistbranschen och hur den branschen ändras för att besvara 
kunders efterfrågningar. Tekniska utvecklingar som gör att världen känns mindre, 
och vi har möjligheten att resa till destinationer som tidigare inte varit möjliga att 
nå. Anser vi inte att världen är mycket mindre och mer tillgänglig när nyheten 
släpptes om direktflyg från London, England till Sydney, Australien? Att en resa 
som tidigare tagit 12 ½ dagar, tar numera endast 17 timmar (The Telegraph, 
2018). I och med att det blivit enklare att resa innebär det också att fler människor 
efterfrågar övernattningar; och de efterfrågar det oftare. År 2017 ökade antalet 
gästnätter i Sverige med 2 %, det vill säga 1,2 miljoner fler övernattningar än 
föregående år, (Tillväxtverket, 2018). Ökad efterfrågan på övernattningar innebär 
att hotell blir en allt mer synligare verksamhet i våra städer. Vi blir mer bekväma 
med att hotellen finns runt omkring oss och ser på dom som mer än bara en 
övernattningsfacilitet utan att de även går att utnyttja för andra syften. Hotellen 
utnyttjar såklart detta och anpassar deras verksamhet för att attrahera så mycket 
gäster som möjligt oavsett om de ska övernatta eller inte. Ett hotell som speglar 
detta är Scandics relativt ny-startade hotell Downtown Camper i Stockholm som 
öppnades 2017 med ideologin att skapa så mycket aktiviteter via hotellet som 
möjligt, (Scandichotels, 2018) för att behålla gästerna inom verksamhetens 
väggar. 
 
Utöver detta har hotell också blivit mer än nöje för dess gäster. Lobbyjobbare är 
kanske ett ord som känns bekant? Ordet som under det senaste åren blivit mer och 
mer välkänt men ännu kanske inte för de flesta. Ordet har sin grund i sättet många 
arbetar nu för tiden. Att mail, möten och telefonsamtal inte längre sker från ett 
kontor utan från hotellets lobby. Detta fenomen är mest känt för entreprenörer 
som oftast arbetar själva och kan undvika att betala hyran för ett kontor, (SVT, 
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2016) men förekommer även på större företag som har sina anställda på annan ort 
än där kontoret är beläget.  
 
1.2 Problemformulering 
Från ett företags perspektiv är det viktigt att förstå vilka kunder som köper ens 
produkter; att på så sätt kunna anpassa sina produkter efter vad konsumenten 
efterfrågar och vad kunden kommer att använda produkten till. Detta kan synas 
på olika marknader då företag kontinuerligt ändrar deras produkter för att möta 
trender och förändringar i vår omgivning. För att kunna förstå ifall ett företag gör 
rätt eller fel med sin produkt, skapas det kundundersökningar. Dessa 
undersökningar fångar upp hur produkten hanterar efterfrågan och skapar en 
förståelse kring hur produkten kan utvecklas. Något som tidigare inte studerats på 
akademisk nivå är hur hotellobbyn utnyttjas och vad den har för potential. Vad är 
det som finns på denna plats, vad är det för typ av människor som använder denna 
yta och på vilket sätt? Denna plats blir allt mer viktig och intressant för aktörer 
inom hotellbranschen eftersom den har stor potential som inkomstkälla. Att kunna 
behålla hotellets befintliga gäster och samtidigt locka människor utifrån att 
använda detta utrymme inom hotellets väggar. Genom att attrahera gäster till 
hotellets lobby skapas det en multiplikator effekt som gör att gästens primära syfte 
med att besöka lobbyn övergår till att besöka andra faciliteter som oftast är 
kostnadsbelagda. Insikten av vilka konsumenter som utnyttjar lobbyn, och 
framförallt vart de har kommit ifrån innan de kom till lobbyn, ger hotellet 
möjlighet att inrikta sina produkter till dessa gäster. Utöver att förstå vilka typer 
av människor och vilket syfte de har med deras närvaro är det även intressant att 
analysera hur mycket människor som befinner sig i lobbyn under en viss tid och 
hur mycket tid de spenderar på denna plats. Ifall lobbyn skulle se annorlunda ut, 
skulle det vara någon skillnad på hur mycket den nyttjades i tid och aktivitet? 
Någonting hotellbranschen behöver ha under beaktning är olika trender och vad 
för trend som är aktuell i dagens samhälle, något hotellbranschen behöver 
adaptera sig till och förstå hur den skiljer sig beroende på lokala miljön och den 
lokala efterfrågan.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur nyttjandet av en hotellobby ser ut; 
till vilken utsträckning den används och vad för aktiviteter sker på denna plats. 
För att kunna besvara detta syfte har studien delats upp i två frågeställningar: 

 
• Vad är anledningen till en individs närvaro i en hotellobby? 
• Vilka önskemål har lobbybesökare kring framtida nyttjande i en 

hotellobby? 
 

Nyttjande – Att använda sig av, hur kommer denna i tid och rum att användas.  
Utsträckning – Till vilken mängd kommer denna i tid och rum att användas 
Aktiviteter – Vad är det som kommer att ske i denna tid och rum 
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2. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 
 
2.1 Utvecklingen av turistdestinationer. 
Destinationer kan ha olika storlek och olika karaktär. Att försöka kategorisera 
destinationer efter exempelvis typ av attraktivitet är ingen enkel uppgift då olika 
turister kan ha olika motiv med att besöka en och samma destination (Buhalis, 
2000). En övergripande indelning kan dock göras utifrån destinationers 
huvudsakliga karaktär. Detta kan innebära urbana kontra rurala destinationer. 
Urbana destinationer är de destinationer där staden och dess resurser bildar 
huvudsakliga attraktioner, medan rurala destinationer återfinns i landsbygden där 
naturen oftast är den främsta resursen (Bohlin & Elbe, 2007).  
 
En destination består av olika aktörer, och enkelt uttryckt består destinationens 
aktörer av alla som på ett eller annat sätt aktivt intresserar sig för destinationens 
utveckling. Här återfinns alla de företag som gör affärer med turister och är mer 
eller mindre beroende av destinationens attraktivitet (ibid). Bland de mer 
turistberoende företagen ingår de som ofta brukar kallas för turistföretag, som 
exempelvis hotell, campingplatser, stugbyar, vandrarhem m.m. Ju attraktivare 
destination, desto fler turister lockas att resa dit. Detta beroende av destinationens 
attraktionskraft innebär att det finns incitament hos många företag att bidra till att 
utveckla destinationen. Vidare är företagen inom en destination kompletterande 
till destinationen då de levererar olika komponenter, attraktioner och 
stödfunktioner som turister behöver (ibid). Från turistens perspektiv kan det sägas 
att de producerar olika delar av en och samma produkt, där produkten är turistens 
totala reseupplevelse (Smith, 1994). 
 
2.2 Framtidens turism 
Liksom andra branscher pågår det också inom turismnäringen en ständig kamp 
om marknadsandelar och kundens pengar. Det gäller att skapa nya behov och 
erbjudanden. Det mångfacetterade utbudet inom turism innebär att vi konfronteras 
med nya begrepp som ekoturism, kulturturism, kunskapsturism, naturturism, 
stadsturism, festivalturism, vildmarksturism, mytturism, sakral turism och 
äventyrsturism – begrepp vars prefix visar på nischinriktningen (Bohlin & Elbe, 
2007).  
 
Turismen är en del i den ständigt pågående samhällsutvecklingen och är således 
en direkt spegling av de behov av varor, tjänster och sociala relationer vi har i 
samhället just nu (Blom, 2004). Genom att enbart låta oss vistas i annan persons 
vardagsmiljö har det kanske skapats en framtida turistprodukt med tydlig plats, 
identitet och autenticitet. För att nå den totalupplevelse vi på olika sätt söker när 
vi ikläder oss rollen som turister, är det viktigt att turismproducenterna också har 
tydlig beredskap för att kunna möta den efterfrågan vi konsumenter har och 
kommer att ha (Gustafsson, 2004). Fem aspekter som är viktiga att beakta för att 
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kunna vidareutveckla den framtida turismen och tillmötesgå de olika krav och 
önskningar morgondagens turister kommer att ha är: rummet eller platsen, mötet, 
produkten, stämningen och styrsystem (ibid). Rummet och platsen, innebär att vi 
påverkas av den fysiska miljön vi kommer till, stilhistoria, arkitektur och 
inrednings design är exempel på faktorer som har betydelse för våra upplevelser. 
Mötet; den sociala miljön är här i fokus, där umgängesregler och etikett mönster 
är viktiga faktorer. Produkten; den samlade helhet som uppstår mellan konsument 
och producent. Stämningen; förutsättningar för syn, hörsel, smak, känsel och lukt 
utgör här viktiga ingredienser för att skapa en helhetsupplevelse för kunden. 
Slutligen styrsystemet; de grundläggande faktorerna som krävs för att ur 
ekonomiskt synvinkel kunna bedriva en turistverksamhet. 
 
2.3 Hotell i en stad och städer i ett hotell 
Lukas Smas (2012) analyserar och beskriver med sin text - Hotels in the city and 
cities in the hotel, städer utifrån ett hotells perspektiv. Teorin föreslår att det finns 
en liknelse mellan utvecklingen av hotell i jämförelse med staden den befinner sig 
i. Genom att undersöka hotellet utveckling, innovationer och etableringar går det 
att se en liknelse med stadens utveckling. Hotell är ofta symboliska byggnader 
som speglar staden och utvecklingen av sociala mötesplatser. Smas (2012) 
beskriver också att hotell finns på platser där det finns mycket människor, och 
finns därför oftast i städer. Som nämnts inledningsvis, nämner han ofta att hotellet 
ligger i en stad men att det även finns en stad i hotellet. En så kallad miniatyr värld 
inom hotellets väggar, där det går att finna en social mötesplats av olika typer av 
människor med olika syften: 
 
“The lobby is a place where leisure and work, consumption and production, 
commerce and culture, private and public are juxtaposed. Hotel lobbies are like 
other consumption, retailing and hospitality spaces such as shopping centres, 
department stores, boutiques, cafes, restaurants and pubs and bars – private 
spaces for public commercial cultures. They are commercial spaces, controlled 
and well-ordered consumption spaces or services capes” (Aubert-Gamet and 
Cova, 1999) 
 
2.4 Morgondagens hotell 
I en rapport av besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond skriven av Stina 
Algotson och Eva Fohlstedt ställs frågan ”Hur ser morgondagens hotell ut?” 
Rapporten analyserar innovationer som sker inom besöksnäringen och 
hotellbranschen. Tio hotell valdes ut och det studerades hur dessa tio har 
genomfört innovationer under de senaste två åren.  
 
Rapporten föreslår att på grund av den växande konkurrensen inom hotellsektorn 
blir det allt viktigare att ligga på framkanten av dagens innovationer, detta för att 
kunna behålla hotellets konkurrenskraft och presentera ett mer attraktivt hotell. 
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Innovationer inom hotellbranschen kan bestå av olika saker, så som tydligt drivna 
av materialitet (produkter) eller teknik, men full effekt får man kanske först när 
detta kombineras med andra former av innovationer inom ledarskap, organisation 
och service. (Algotson, Fohlstedt, 2017) 
 
3. METOD 
 
3.1 Forskningsmetod 
Det finns ett flertal forskningsmetoder som ska beaktas och ömsesidigt uteslutas, 
avgörande vilken metod som ska användas beror på vilken studie som skall 
genomföras; vilken metod som i sin natur är bättre än den andre (Denscombe, 
2016). Flera metoder kan användas samtidigt i ett forskningsprojekt. Detta kallas 
för metodkombination som har i avsikt att låta svagheterna i en metod 
kompenseras av de starka sidorna i en annan metod (ibid). 
 
Som nämns ovan av Denscombe 2016 finns det ett flertal olika metoder som ska 
beaktas när en studie skall genomföras. Valet av metod till denna studie skapades 
genom att jämföra olika forskningsmetoder emot varandra och se vilken metod 
som hade minst nackdelar, och möjligheten att få med så mycket relevant detaljer 
som möjligt. Eftersom studien kommer att undersöka beteendemönster och 
människors åsikter valdes det slutligen att inrikta studien till en kvalitativ 
forskning med forskningsmetoderna deltagande observation och intervjuer. 
 
3.1.1 Kvalitativ forskning 
Kvalitet syftar  till att klargöra ett fenomenens karaktär eller egenskaper och söker 
efter dess förekomst eller frekvens (Widerberg, 2002.) Med olika målsättningar 
följer olika frågor, angreppssätt och metoder och då forskaren och 
subjektet/objektet – både var för sig och sinsemellan – utgör redskapen inom 
kvalitativ empirisk forskning är det dess förhållanden som man fokuserat på inom 
metodutvecklingen (ibid). Eftersom denna studie utgår ifrån data som behandlar 
människors beteende, rörelsemönster och åsikt faller den kvalitativa 
forskningsmetoden naturellt på plats som den mest lämpade metoden att använda 
sig av.  
 
3.1.2 Deltagande observation 
Deltagande observation är en diskret datainsamlingsmetod som gör det möjligt 
för forskaren att samla information om livsstilar, kulturer och övertygelser såsom 
de förekommer i sin naturliga miljö (Denscombe, 2016 s304). Deltagande 
observation är den metod där observatören deltar i de studerade människornas 
dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller dolt bakom någon annan 
kamouflerande roll, observerar det som händer, lyssnar till det som sägs och 
ställer frågor under en viss tidsperiod (Becker & Geer, 1957 s.28). För att på bästa 
sätt kunna anonymt analysera vilka folkströmmar som sker i hotellens lobby har 
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det valts att använda sig av deltagande observation. Valet grundades till stor del 
på att deltagarna påverkade så lite som möjligt av datainsamlingen.  
 
3.1.3 Forskningsintervju 
Forskningsintervjuer är en metod för datainsamling som använder människors 
svar på forskarens frågor som datakälla, det vill säga data kommer ifrån vad 
människor berättar för forskaren (Denscombe, 2016 s263-264). Forsknings 
intervjuer innefattar en rad underförstådda antaganden om situationen som inte 
associeras med en vanlig konversation (Denscombe, 1983; Silverman 1985, 
2013). När människor samtycker till att delta en forskningsintervju så förstår de 
att de deltar i ett formellt forskningsprojekt, och genom sin överenskommelse om 
att låta sig intervjuas bekräftar de underförstått att: De samtycker till att delta i 
forskningen, den intervjuades ord kan användas som forskningsdata samt 
forskaren bestämmer dagordningen för diskussion (Denscombe, 2016 s263-264). 

Denscombe (2016) beskriver att beslutet till varför intervju är en lämplig 
forskningsmetod beror till stor del på att denna metod ger bäst utdelning när 
avsikten är att utforska komplexa och subtila fenomen, sådant som: avsikter, 
uppfattningar, känslor samt komplexa frågor och privilegierad information.  

Utöver metoden deltagande observation, kommer även forskningsintervju 
användas som metod i denna studie. Valet av denna metod har till stor del grundats 
i att det ger möjligheten till att undersöka deltagarna mer i detalj och få en mer 
verklighetsbaserad inblick till varför de befinner sig på den geografiska platsen 
samt vad deras ursprungliga syfte var innan besöket. Genom forskningsintervju 
som metod ger det en precision på det insamlade data. En direkt orienterad 
datainsamling ger  konkretare svar. 

3.2 Avgränsningar 
För att skapa ett relevant och ett konkret resultat till denna studie har det valts att 
avgränsa undersökningsområdet. Detta till grund för att studien skall vara 
genomförbar under en begränsad tid. En så kallad lobby som används i denna 
studie kan förekomma i olika verksamheter och branscher. En avgränsning av 
detta har därför gjorts till endast hotellbranschen. Valet av vilken geografisk plats 
för undersökningen  grundades på en plats som har vuxit inom hotellbranschen 
och har blivit känd för antalet sålda gästnätter i förhållande till stadens storlek. 
Enligt Tillväxtverkets årliga rapport från 2017 ligger Umeå på åttonde plats i 
Sverige 2016 på antalet sålda gästnätter per capita och Umeå konkurrerar med de 
största städerna som har  fler attraktioner att erbjuda. I och med detta har hotellen 
i Umeå en hög konkurrenskraft dem emellan och det är extra viktigt att det 
uppfyller gästernas behov för att inte tappa dem till deras konkurrenter. 
 
Inom Umeåregionen finns 27 hotell (Visit Umeå 2018), både i centrala Umeå 
samt ute på landsbygden. Avgörande vilka hotell som skulle användas i denna 
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studie var beroende på hur hotellet var upplagt och vad hotellet innehade för 
faciliteter. Hotellen som ska vara med i studien behöver vara i skälig storlek i 
förhållande till resterande hotell som ligger inom samma område, hotellet får inte 
vara väsentligt mycket större eller mindre en resterande hotellen inom området. 
Hotellet måste minst innefatta hundra hotellrum och maximalt tvåhundra 
hotellrum; genom detta urval kan studien fokusera sig på hotell som har 
möjligheten att erbjuda sociala mötesplatser samt inte för stora hotell då de ofta 
har fler än endast en social mötesplats i hotellet. Det är viktigt att det endast finns 
en social mötesplats i hotellet eftersom de då samlat hotellets gäster på en och 
samma plats istället för om hotellet varit för stort och gästerna haft möjligheten 
att sprida ut sig.  
 
Lika viktigt som typen av hotell har även den geografiska platsen för hotellet haft 
en stor påverkan i urvalet. Hotellen som skulle bör ligga nära en större 
människoström som genererar deltagare till studien, då studien grundas på att 
analysera vilka typer av människor som använder en hotellobby samt vad 
hotellobbyn används till. Det var även viktigt att de två hotellen som valdes ut 
ligger så nära varandra som möjligt då platsskillnader kan påverka resultatet. Det 
vill säga om ett hotell ligger nära kontra långt ifrån en gågata kan det generera 
olika typer och mängd av deltagare. Urvalet resulterade i att två hotell valdes ut 
som ligger i princip vägg i vägg med varandra i centrala Umeå. De två hotellen 
ligger inom gångavstånd till gågator med affärer runtomkring deras fastigheter 
vilket innebär att de båda har stor möjlighet till att locka folkmassa in till deras 
lobby. De båda verksamheterna har samma grundprincip; att sälja övernattningar, 
men det finns skillnader mellan hotellen som kan påverka resultatet: 
  
Hotell nr. 1 Har en bemannad reception; har en restaurang på bottenplan för 80 
gäster; ett utrymme i lobbyn för att sitta 19 personer; 30 kvm2 öppen yta som 
utnyttjas både som entré och passage till hotellrummen.  
 
Hotell nr. 2 har en obemannad reception; incheckning sker via datorer, ingen 
egen restaurang men delar utrymmet med ett fik, restaurang samt delikatessbutik. 
Svårt att identifiera en lobby som ägs av hotellet, men allmän yta finns som delas 
med andra verksamheter. 
 
Urvalet av dessa två hotell kommer förhoppningsvis leda till en intressant studie. 
Detta till grund för att det finns ett antal skillnader hotellen emellan. Hotellen 
erbjuder olika tjänster så väl som olika planlösningar som troligen kommer locka 
olika typer av kunder. Dessa kunder kommer troligtvis ha olika förväntningar av 
hotellet och olika nyttjanden av hotellets faciliteter, som exempelvis lobbyn. 
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3.3 Tillvägagångsätt  
Insamlingen av data för studien består av två delar, observation och intervju. 
Dessa två metoder kommer att komplettera vararandra och ge större inblick i hur 
nyttjandet av lobbyn ser ut samt hur människor beter sig inom detta geografiska 
rummet. Som presenterat ovan valdes två hotell ut för att genomföra denna studie, 
detta för att kunna skapa en jämförelse mellan dem; och samtidigt se hur 
spridningen av data ser ut. Valet av vilka hotell som skulle vara med i studien var 
baserad på hur utformningen av hur hotellet ser ut samt vad för tjänster hotellet 
har att erbjuda. Datainsamlingen började med det grundläggande: att välja vilken 
metod som skulle genomföras först. Beslutet togs att börja med observationen, 
inte för att det skulle vara en större betydelse men det skulle hjälpa 
intervjumetoden då  det gick att se hur människor rör sig inom rummet samt blir 
bekväm med omgivningen. Valet gjordes att använda sig av kombinerade 
forskningsmetoder för att kunna på bästa sätt besvara på frågeställningarna som 
ställs inför denna studie.  
 
Observationen började med att hitta en plats där det fanns möjlighet att observera 
en större yta och hur människor beter sig inom den. På hotell 1 valdes placeringen 
på kanten av lobbyn vid ingången som medförde en god överblick över hur 
aktiviteten såg ut i lobbyn. I hotell 2 valdes placeringen i ett café som ligger på 
samma plan som lobbyn, detta gav en bra överblick över entrén och de olika 
faciliteterna samt människors rörelsemönster. Anonymitet var en viktig detalj i 
detta moment då  det var viktigt med placeringen för datainsamlingen. Platsen ska 
inte vara för belyst men samtidigt ska det finnas möjlighet att samla in data. Det 
var viktigt att inte deltagarna i studien blir påverkade av datainsamlingen, 
eftersom det då finns risk att beteendet skulle se annorlunda ut. Datainsamlingen 
skedde vid fyra tillfällen varav två tillfällen på vardera hotell och vid två olika 
dagar, ett tillfälle på en vardag och det andra på en helgdag. Variablerna för 
datainsamlingen försöktes vara så konstanta som möjligt varför tiden och platsen 
var densamma genomgående, fast dagarna varierade. Det skulle vara ett tillfälle 
på en vardag och ett tillfälle på en helgdag. Tiden för datainsamlingen var en 
timme per insamling på eftermiddagen vid kl. 16:00. 
 
Forskningsmetoden intervju bestod av att intervjua åtta deltagare som valdes ut 
med hjälp av stickprov. Fyra intervjuer genomfördes på vardera hotell som 
delades upp på två tillfällen med samma uppdelning som observationsmetoden, 
två intervjuer på vardera hotell på en vardag och två intervjuer på vardera hotell 
på helgen. Uppdelningen av två tillfällen gjordes med samma tanke som 
observationen för att förstå vilka typer av gäster som vistades på vardagar och 
helger. Placeringen av denna datainsamling var inte lika viktig som observationen 
men fortfarande något att ta hänsyn till. Ifall placeringen var för nära 
receptionen/incheckningsdatorn finns det risk att insamlad data bara var riktad åt 
övernattningsgäster. Av samma anledning fick inte placeringen vara allt för nära 
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restaurangen då  insamlingen endast skulle vara riktad åt dessa gäster. Därför blev 
placeringen för intervjuerna vid ingången av byggnaderna. 
 
3.4 Metodreflektion 
Metoderna som är valda för denna studie är deltagande observation samt 
forskningsintervju, dessa metoder har succesivt blivit utvald som mest 
lämpligaste för valet av detta studieämne. Genom att dessa metoder är mest 
lämpade för studien innebär det inte att den insamlade data är 100 % korrekt och 
det kan förekomma misstag med att använda sig valda metoder. 
 
Nackdelen med att använda sig av intervju som metod är: Validiteten i data, att 
data från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör, det är 
inte alltid som uttrycket och handlingen stämmer överens. Vad människor säger 
att de gör, vad de säger att de tänker, kan inte alltid med automatik förmodas 
återspegla sanningen (Denscombe, 2016 s288-289). Intervjuareeffekten är också 
en risk då de intervjuades uttalande kan vara påverkade av forskarens identitet, 
(ibid). Tillförlitligheten, både för semi- ostrukturerade intervjuer gör att det är 
svårt att uppnå konsistens. Den insamlande data påverkas i viss mån av den 
specifika kontexten och de specifika individer som deltar (ibid). Intervjuer är 
också tidskrävande. Intervjuer producerar data som inte är förmodade och som 
har ett relativt öppet format. Detta innebär att databearbetning är en stor 
arbetsuppgift för forskaren (ibid). 
 
Såväl som forskningsmetoden intervju har även forskningsmetoden observation 
sina nackdelar, nackdelarna grundas till stor del på att det inte finns någon kontakt 
mellan forskaren och deltagaren, och att metoden går ut på att vara anonym och 
inte påverka deltagarens beteende. Denscombe (2016) nämner olika nackdelar så 
som: Tillträde, att forskaren har begränsade valmöjligheter när det gäller vilka 
roller hen kan ikläda sig eller vilka miljöer hen kan delta i. Engagemang, 
deltagande observation kan vara en mycket krävande metod när det gäller 
personligt engagemang och personliga resurser. Tillförlitlighet, avhängigheten av 
forskarens “jag” och användningen av fältanteckningar som data leder till brist på 
verifierbara data och tillförlitligheten kan ifrågasättas. Eftersom en deltagande 
observation är så extremt beroende på forskarens ”jag” som forskningsredskap 
blir det ytterst svårt att upprepa en studie för att kontrollera tillförlitligheten. 
Representativiteten i data, det är svårt att generalisera utifrån undersökningen, 
den centrala roll som forskarens ”jag” har, och betoning på detaljerad 
undersökning av särskilda miljöer, innebär att det är möjlig att kritisera deltagande 
observation för svårigheten att generalisera resultaten. 
 
Observationen på de två hotellen såg olika ut och berodde till stor del på att de 
inte hade samma planlösning. Hotell 1 gav inga direkta svårigheter, medan hotell 
2 var lite mer utmanande på grund av att hotellet delar sitt bottenplan med 
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faciliteter från andra företag. Hotellets lobby har anknytning till två restauranger 
samt även ett bibliotek. Detta innebär att observationen modifierades så att 
fokusen ligger på de personer som märkbart håller sig till delen av lobbyn som är 
kopplat till hotellet. 
 
Under datainsamlingen med intervjumetoden var det många som inte var 
intresserade av att delta. Denna negativa respons uppstod vid olika tillfällen i min 
förfrågning. Vissa personer valde att ignorera mig och gå förbi mig, andra tackade 
nej så fort de fick höra att jag gjorde en studie eller att det var frågor involverade. 
En märkbar avvikelse som uppstod relativt ofta och som visade en trend var när 
jag presenterade hur lång tid intervjun beräknades ta. En typisk situation såg ut 
såhär: Jag började med att introducera mig själv och vad jag gjorde, och under 
denna introduktion presenterade jag studien och hur personen i frågan skulle delta 
genom att svara på mina frågor. När jag kom till hur lång tid intervjun skulle 
beräknas ta, var det väldigt många som valde att tacka nej, även om det inte 
framstod som att de hade bråttom någonstans, men att de inte orkade genomföra 
något som tar sådan tid. Jag valde slutligen att korrigera min introduktion och ta 
bort meningen där jag presenterade hur lång tid det skulle ta att genomföra 
intervjun, istället sa jag antalet frågor (femton stycken) och redan då fick jag en 
positivare respons av eventuella deltagare eftersom det lät som mindre tid och 
energi för dem att delta. 
 
Hade kanske en enkätstudie varit en bättre metod för insamlingen av data? Detta 
skulle innebära att deltagaren hade kunnat ta med ett dokument upp på deras rum 
och i sin egen tid kunnat svara på frågorna. Frågan ställs då detta resultat 
möjligtvis skulle kunna vara mer ärligt eftersom jag som frågar skapar en slags 
press på deltagarna och de vet inte vilka frågor som kommer att ställas. Alternativt 
kan enkätstudien tas mindre seriöst och deltagaren kanske inte skulle orka fylla i 
den seriöst eller fylla i den överhuvudtaget. Dessutom förutsätter en sådan 
enkätstudie i det formatet att personen var en övernattningsgäst. Denna studie har 
ett antal begränsningar som ligger till den nackdel, den väsentliga begränsningen 
har varit tid och till vilket djup studien har kunnat genomföras på. Deltagarna både 
i observationen och intervjuerna var utvalda för studien eftersom det var på den 
plats när studien genomfördes. Om studie istället genomfördes vid någon annat 
tillfälle kan detta innebära att resultatet skulle se annorlunda ut. Detta är något 
som är viktigt att ta hänsyn till, att beroende på vilka människor som befinner sig 
i det utvalda tiden och rummet så kan det ge olika resultat. 
 
3.4.1 Studiens validitet 
Validiteten på insamlad data kan variera beroende på viken metod som används 
vid insamlingen. Detta är något som enskilt måste tas hänsyn till och anpassa 
materialet därefter.  
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Avhängigheten av forskarens ”jag” och användningen av fältanteckningar som 
data leder till en brist på verifierbar data. Tillförlitligheten kan ifrågasättas 
eftersom deltagande observation är så extremt beroende av forskarens ”jag” som 
forskningsredskap och det blir ytterst svårt att upprepa en studie för att kontrollera 
tillförlitligheten, Avhängigheten av fältanteckningar som data, nedtecknade efter 
fältarbetet och baserade på forskarens minne av händelserna, hjälper inte till att 
övertyga dem som önskar tillämpa de konventionella kriterierna för tillförlitlighet 
(Denscombe, 2016 s315). 
 
Vid en intervju ansikte mot ansikte innebär direktkontakten under intervjun att 
data kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de 
samlas in (Denscombe, 2016 s288-289). Data från intervjuer baseras på vad 
människor säger snarare än vad de gör. Det är inte alltid som uttryck och 
handling stämmer överens. Vad människor säger att de gör, vad de säger att de 
föredrar och vad de säger att de tänker, kan inte med automatik förmodas 
återspegla sanningen (ibid). 
 
3.4.2 Etiska Överväganden 
Det finns fyra huvudprinciper som utgör grunden för forskningsetiska koder. 
Dessa etiska riktlinjer för samhällsvetenskapliga forskning håller fast vid den 
grundläggande principen; att forskare i sin strävan efter kunskap inte hänsynslöst 
får använda alla de metoder som står till deras förfogande (Denscombe, 2016 
s427). Samhällsforskare skall genomföra deras studie efter dessa fyra 
huvudprinciper: 
  
Deltagarnas intresse skall skyddas 
Det råder en allmän samstämmighet om att människor inte ska lida skada genom 
sin medverkan i forskningsprojekt. Det som bidrar till forskningen som 
informanter eller forskningsföremål ska inte ha det sämre ställt vid slutet av 
deltagandet än vad de hade när de började. Enligt denna princip är forskare i 
förväg skyldiga att överväga deltagandes sannolika konsekvenser och vidta 
åtgärder som skyddar dem som hjälper till med undersökningen (Denscombe, 
2016 s428). Som tidigare nämn kommer denna studie genomföra två olika 
forskningsmetoder; observation och intervju. Vid användandet av observation 
kommer deltagarnas beteenden och rörelsemönster observeras, det kommer inte 
läggas någon vikt på vad vilka deltagarna är och resultatet kommer inte att 
presenteras i individformat. När det kommer till intervjuer så har deltagaren 
möjligheten att läsa frågorna som ställs i förväg samt under intervjun har 
deltagaren haft möjligheten att avbryta utan att det medför frågor till varför. 
 
Deltagande ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke 
En människa får aldrig tvingas till att hjälpa till med forskningen. Deras 
deltagande måste alltid vara frivilligt, och de måste ha tillräcklig information om 
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forskningen för att kunna göra en förnuftig bedömning av om de vill delta eller 
inte (Denscombe, 2016 s430). För att kunna bevisa att deltagaren känner till 
omständigheterna för forskningen skall samtycke ske skriftligt och agera som en 
formell dokumentering av överenskommelsen, samt så skyddar detta forskaren 
mot eventuella anklagelser om han eller hon har agerat utanför ramarna för 
forskningen (ibid). Insamlingen av data kommer att ske med hjälp av de två 
metoderna observation och intervju och med dessa måste deltagarnas samtycke 
att ta hänsyn till. Vid datainsamlingen med hjälp av observation kommer 
samtycke inte vara nödvändigt i detta fall eftersom forskningen involverar en 
lågriskkaraktär som innebär att det under omständigheterna inte anses vara 
nödvändigt med ett samtycke. Detta gäller även för metoden intervju som befinner 
sig under samma premisser och det data som insamlas under intervjun inte är 
kopplat till personliga risker för informanterna. 
 
Forskare ska arbeta på ett öppet och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen 
Forskare förväntas undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar i 
sitt uppträdande mot deltagaren. De förväntas vara öppna och tydliga vad de gör 
– De låter människor veta att de är forskare och att de tänker samla in data i syfte 
att undersöka ett särskilt ämne. Forskaren får inte låta personliga preferenser och 
ideal grumla omdömet och stå i vägen för en balanserad och opartisk tolkning av 
fynden (Denscombe, 2016 s432). Denna studie är skapad för att se hur nyttjande 
av en hotellobby ser ut och analysera olika beteendemönster inom den social 
mötesplats, resultatet som presenteras har inget riktning om det är positivt eller 
inte, utan endast skapar en förståelse. Detta innebär att resultatet inte har något 
syfte med att vara riktad åt forskarens åsikt och därav finns det ingen risk att 
skapar falska förespeglingar. 
 
Forskningen ska följa den nationella lagstiftningen 
Forskare står inte över lagen och ska inte heller ställa sig utanför lagen. Att arbeta 
inom lagens ramar innebär naturligtvis inte att ett handlande med nödvändighet 
är etiskt. Det finns faktiskt många handlingar som en forskare kan utföra helt 
lagligt, men som skulle betraktas som fullständigt oetiskt i en forskning kontext 
(Denscombe, 2016). Denna studie kommer att följa lagens ramar och samtidigt 
arbete i ett etiskt perspektiv. 
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4. RESULTAT 
 
4.1 Bakgrund  
För att kunna besvara på syftet, valdes det att göra en studie med hjälp av två 
forskningsmetoder. Fyra observationer och åtta intervjuer genomfördes våren 
2018 på två utvalda hotell för att kunna svara på hur nyttjandet av en hotellobby 
ser ut och vad som efterfrågas i framtidens hotellobby. Observation bestod av två 
tillfällen på vardera hotell, ett tillfälle på en vardag och det andra tillfället på en 
helgdag. Såväl som observationen var intervjun uppdelad i två tillfällen, samma 
här för att träffa både vardagsgäster och helggäster och se skillnader. Frågorna 
som ställdes i intervjuerna har som huvudsakliga mål att komplettera 
observationen för att kunna besvara på syftet. 
 
4.2 Resultat från observation – Hur nyttjas platsen? 
Två hotell observerades i denna studie, två hotell som har olika hotellobbyn som 
presenterar olika planlösningar. Detta kan tänkas påverka resultatet av 
observationen eftersom ett hotell kanske har en fördel i vilka faciliteter de har att 
erbjuda. 
 
4.2.1 Vad gör gästen? 
För att kunna få en inblick i vad en hotellobby används till, valdes det att 
observera aktiviteten som skedde i vardera hotellobby. Gäster som befann sig på 
platsen delades in i kategorier efter vilken aktivitet de utförde. De kategorier 
gästerna delades in i var; jobbar, passerande, inaktiva, aktiva samt avslappning.  
I Hotell 1 under båda tillfällena vid undersökning visade ett lågt närvarande i 
lobbyn även fast det fanns områden som gav gäster möjligheten till att sitta ner 
och spendera tid på platsen. Det verkade inte spela någon roll ifall det var en 
vardag eller en helg, lobbyn användes framför allt som passage och många gäster 
verkade gå förbi utan att stanna till. Den aktivitet som förekom mest var 
förbipasserande gäster som använd lobbyn som en passage antingen till hissen 
som tog dem till sina hotellrum eller från hissen till ut på gatan. Hotell 2 
presenterade ett liknande resultat som hotell 1 på vardagarna; att lobbyn endast 
användes som en passage och lite tid var spenderad på platsen. Dock på helgen 
var det en märkbar skillnad med vad gästerna gjort, det gick att utmärka ett 
lugnare tempo och att gäster valde att spendera längre tid på att gå runt till de 
delade faciliteterna som hotellet hade med andra företag.  
 
4.2.2 Antalet människor 
Antalet människor varierade beroende på vilken dag som observerades, och det 
var inte bara dagen som visade variation, utan även vilken tid på dagen det var. 
Observationen pågick i en timme men tid innan och efter spenderades att anpassa 
data-insamlingen, det som var märkbart att det fanns olika folkströmmar vid olika 
tidpunkter även om data-insamlingen endast varade i en timme. På vardagarna 
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kom det grupper med kostymklädda gäster som skulle checka in i storleken av ca 
5 personer per gång på vardera hotell, i vissa fall visade de att det kände varandra 
genom att de pratade med varandra, och i andra fall verkade det att de inte kände 
varandra alls. Efter insamlingen av materialet funderades det över vad detta kunde 
bero på och efter analys av olika transportmedel visade det sig grupperna av 
människor anlände till hotellet med stark koppling till flyg och tåg ankomster i 
Umeå. Observationen på helgen visade en mer utdragen aktivitet i lobbyn, istället 
för att det kom klumpvis med människor som på vardagen, så var det mer 
kontinuerligt på helgen där gästernas närvaro var konstant men mindre i antal. 
 
4.2.3 Ålder 
Vidare i observationen valdes det att analysera vilken ålder de människor hade 
som närvarade i hotellobbyn, indelningen gjordes enligt följande; i) < 15 ii) 15-
25år iii) 25-45år iv) 45-65år v) > 65år. Anledningen till att ålder är viktigt i 
hotellobbyns sammanhang är för att förstå vilken åldersgrupp som har mest 
närvaro och vilken åldersgrupp som har minst närvaro. Detta för att förstå vilken 
typ av aktivitet eller känsla lobbyn skall utforma sig efter och valet ifall det skall 
styrkas till de som har mest närvaro eller förbättra atmosfären för de som visar 
mindre aktivitet. Observationen resulterade i att det var högst närvaro av de som 
är i åldersgruppen iii) och iv) som är åldrarna mellan 25-65år där gissningsvis 
medelålder ligger däromkring 45års åldern. 
 
4.2.4 Sällskap 
För att kunna förstå vilka typer av människor som befinner sig i en hotellobby är 
det viktigt att förstå ifall dessa personer reser ensamma eller ifall det är med 
familj, kollegor eller bekanta. Uppdelningen såg ut såhär; i) Ensam ii) Par iii) 
Sällskap iv) Familj. Även fast många anlände i grupper på vardagarna visade det 
sig ändå att det var flest ensamkommande gäster än de andra tre alternativen. Som 
tidigare variabler så fortsatte trenden med att det blev tvärtemot vad som hände 
på vardagen och vad som hände på helgen; eftersom på helgen visade det sig vara 
mer par, gäster med sällskap och familjer som vistades i hotellobbyn. Dock en 
intressant detalj är att det var fortfarande ett flertal ensamma som visade närvaro 
även om majoriteten bestod av sällskap. 
 
4.2.5 Persontyp 
Vilken persontyp var det som dominerade närvaron i hotellobbyn? Uppdelningen 
var mellan Affärskvinna/man, student, barnfamilj, pensionär och övrigt. 
Resultatet visade att på vardagar dominerades hotellobbyn av affärskvinnor och 
affärsmän som bodde på hotellet och var antingen på väg att checka in eller på 
väg tillbaka till rummet efter en arbetsdag. Detta var förväntat och det är rimligt 
att dem har högst närvaro på arbetsdagar. Det visade ingen skillnad mellan vilket 
hotell som observerades, båda hotellen dominerades av affärskvinnor/män. Dock 
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på helgen såg det annorlunda ut och mer blandat, de andra fyra alternativen visade 
mer närvaro och affärsresenärer syntes inte till. 
 

4.3 Resultat av intervjuer – Nutida mönster och önskemål 
Till en börja skall det nämnas att samtliga tabeller som presenteras nedan är 
sammanfattningar av hur frågorna besvarades av deltagarna i studien, detta för att 
kunna på ett enklare sätt presentera resultatet av intervjuerna och kunna hänvisa 
till hur deltagaren har valt att svara. 
 

4.3.1 Var har du varit innan du kom hit? 
Det som skall urskiljas från detta resultat är varifrån deltagarna kommer ifrån, är 
det en närliggande ort, från gatan utanför eller har deltagaren rest långt för att ta 
sig till hotellobbyn. Från tabell 1 nedan går det att avläsa resultaten av fråga 2a; 
var har du varit innan du kom hit? Det som framgår tydligt är att det flesta 
deltagarna har deras hem som ursprungsställe. Detta innebär att det är svårt att 
koppla besöket till hotellobbyn som en spontanvisit, det vill säga att deltagaren 
inte hade som mål att besöka hotellobbyn. 
 

Tabell 1: Intervjufråga 2a: Var har du varit innan du kom hit? 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Jobb, från dagens arbete, Umeå 
2 Hotell 1 Vardag Hemma, Stockholm 
3 Hotell 2 Vardag Jobb, Västerås 
4 Hotell 2 Vardag Hemma, Lidköping 
5 Hotell 1 Helg Hemma, Skellefteå 
6 Hotell 1 Helg Hemma, Lycksele 
7 Hotell 2 Helg Hemma, Nordmaling 
8 Hotell 2 Helg Hotellrummet 

 

4.3.2 Primära & sekundära syftet med att du är här i hotellobbyn? 
Utifrån tabell 2 nedan går det tydligt att avläsa en trend, att de flesta som närvarar 
i hotellobbyn är på grund av att de skall checka in för att övernatta, denna trend 
kan bero på olika anledningar; att tiden under datainsamlingen var när flest 
människor checkar in, eller att de som blev tillfrågade var de lyckliga lottade som 
blev utvalda som deltagaren. Huvudsakligen är att vid dessa två hotell visas det 
att majoriteten av hade i syfte att checka in och inget annat att göra med 
hotellobbyn 
 

Tabell 2: Intervjufråga 2b: Primära syftet med att du är här i hotellobbyn? 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Umgås, prata med reception 
2 Hotell 1 Vardag Incheckning, övernattning 
3 Hotell 2 Vardag Incheckning, övernattning 
4 Hotell 2 Vardag Incheckning, övernattning 
5 Hotell 1 Helg Incheckning, övernattning 
6 Hotell 1 Helg Incheckning, övernattning 
7 Hotell 2 Helg Incheckning, övernattning 
8 Hotell 2 Helg Genomfart, på väg ut från hotellet 
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I intervjufråga 2c som visas i tabell 3, fick deltagaren svara på frågan ”vad deras 
sekundära syfte” var med deras närvara i hotellobbyn; denna geografiska plats. 
Så väl som fråga 2b går det att se ett mönster mellan resultaten, oberoende på 
vilket hotell så var den påverkande variabeln vilken dag som frågan ställdes, om 
det vara på en vardag så var nästan alltid svaret att deltagaren befann sig i Umeå 
på grund av arbetsresa. Ifall frågan ställdes på helgen var svaret i alla fall på 
grund av att deltagaren var i Umeå på grund av semester 
 
Tabell 3: Intervjufråga 2c sekundära syftet med att du är här i hotellobbyn? 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Arbete 
2 Hotell 1 Vardag Arbete 
3 Hotell 2 Vardag Arbete 
4 Hotell 2 Vardag n/a 
5 Hotell 1 Helg Semester 
6 Hotell 1 Helg Semester 
7 Hotell 2 Helg Semester 
8 Hotell 2 Helg Semester 

 
4.3.3 I vilket sällskap brukar du besöka hotellobbyn? 
Vid observationen av de båda hotellen visade det sig att emellanåt passerade 
folkgrupper i ungefär 3-5 personer som ibland pratade med varandra och andra 
grupper ingenting alls. Detta skedde på samtliga dagar och grupperna bestod av 
olika typer av människor. Det som inte framkom i observationen vad vilka 
relation dessa människor har till varandra, detta kan visas vara viktig information 
till hur optimeringen av hotellobbyn kan se ut i framtiden. För att kunna få en 
inblick i detta ställdes denna fråga till samtliga deltagare i intervjun: ”2f) I vilket 
sällskap brukar du besöka hotellobbyn.” 
 
Svaren som deltagarna angav var så pass snarlika att det gick att sammanfatta det 
till tre olika svar. Antingen var deltagaren ensam, med familjen eller med 
kollegor. Med hjälp av fråga 2c; som presenterade att syftet med närvaron i lobbyn 
var för arbete och helgen så var syftet semester, går det att göra en koppling med 
resultaten från 2f. Att på vardagar när syftet är arbete så har deltagarna svarat att 
de är antingen ensamma eller med kollegor, och på helgen när det är semester 
spenderar deltagarna platsen med sin familj.  
 
4.3.4 Kommer du nyttja platsen till något annat? 
Efter de tre första frågorna om var deltagarna kommer ifrån och anledningar till 
varför de befinner sig i en av de två hotellobbyerna, riktas frågan mer åt i fall de 
kommer att använda lobbyn till något annat än vad deras huvudsakliga syften var. 
Det som presenterades ovan i resultaten av deltagarnas svar indikerar att deras 
syfte inte var att besöka hotellobbyn, detta innebär att fråga 2d kommer att besvara 
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på om det finns något i den befintliga hotellobbyn som intresserar dom att använda 
den till något annat.  
 
Nedan i tabell 4 presenteras resultatet av intervjufråga 2d; ifall deltagaren kommer 
att använda hotellobbyn till något mer än deras primära alternativt sekundära 
syfte. På denna fråga blev det blandade svar och var beroende av vad deltagaren 
hade svarat på tidigare frågor. Vid flertalet tillfällen svarade deltagarna att de 
skulle använda hotellobbyn som en mötesplats för att träffa antingen kollegor, 
kompisar eller medresenärer. Andra visade inget intresse för att använda denna 
plats, och en deltagare åtta svarade: ”Skönt att ta det lugnt och njuta av en kopp 
kaffe” som transkriberas till avslappning i tabellen nedan. 
 
Tabell 4: Intervjufråga 2d: Kommer du nyttja platsen till något annat? 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Mötesplats 
2 Hotell 1 Vardag Inget 
3 Hotell 2 Vardag Inget 
4 Hotell 2 Vardag Mötesplats 
5 Hotell 1 Helg Mötesplats 
6 Hotell 1 Helg Inget 
7 Hotell 2 Helg Genomfart 
8 Hotell 2 Helg Avslappning 

 
4.3.5 Tycker du om mycket rörelse av människor? 
Som tidigare presenterat så är det relativt lite aktivitet i hotellobbyn i de både 
hotellen, och denna sociala mötesplats verkar inte utnyttjas till den fulla potential. 
Kan det finnas någon anledning bakom detta? För att kunna besvara på den andra 
frågeställningen; Vilka önskemål har lobbybesökare kring framtida service i en 
hotellobby? Riktas det mer vikt på frågor som har som mål att ta reda på 
anledningar till varför inte fler av deltagarna spenderar mer tid i lobbyn. Nästa 
fråga som ställdes till samtliga deltagare frågade ifall deltagare tycker om när det 
är mycket människor omkring sig. Kan anledningen till den dåliga närvaron ligga 
i att deltagaren inte gillar ytor med mycket folkmängd? Med tabell 5 presenteras 
resultatet av intervjufrågan 2e som ställdes till samtliga deltagare, det går att 
utmärka att det är blandade svar men det är betydligt fler som svarade att det inte 
gillar när det är mycket människor i deras omgivning.  
 

Tabell 5: Intervjufråga 2e: Tycker du om mycket rörelse av människor? 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Nej 
2 Hotell 1 Vardag Både och 
3 Hotell 2 Vardag Nej 
4 Hotell 2 Vardag Ja 
5 Hotell 1 Helg Nej 
6 Hotell 1 Helg Nej 
7 Hotell 2 Helg Nej 
8 Hotell 2 Helg Ja 
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4.3.6 Vad är det som saknas? 
Kan den dåliga närvaron i hotellobbyn bero på att det är någonting som saknas på 
platsen som egentligen borde finnas? Med detta ledde i åtanke formulerades 
intervjufrågan 2g ”Är det något du saknar som bör finnas i en hotellobby?” I tabell 
6 presenteras resultatet av fråga 2g, det var spridda skurar över vad deltagarna 
svarade, denna fråga hade egentligen inga ramar till vad som kunde önskas men 
det fanns en känsla att deltagarna förstod att det inte kunde önskas allt för galna 
idéer. Ett svar som märktes dyka upp bland fler deltagare var att de önskade fler 
aktiviteter i hotellobbyn. I och med resultatet av fråga 2e; ifall rörelse av mycket 
människor uppskattas skapas det ett problem. Deltagarna i denna gillar inte när 
det är mycket folk i rörelse men det vill ha mer aktiviteter som i sin tur lockar 
mycket människor. Lösningen till detta visade sig komma ifrån deltagare 3 som 
önskade att hotellobbyn skulle bestå av olika slags områden. Detta skapade en 
spännande inblick; att den öppna ytan bör finnas kvar för att kunna uppfylla 
deltagarnas behov om att ha en mötesplats men samtidigt dela in hotellobbyn i 
olika sektioner för att kunna skapa fler aktiviteter. 
 
Tabell 6: Intervjufråga 2g: Är det något du saknar som bör finnas i en hotellobby?” 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Fler sittplatser 
2 Hotell 1 Vardag Mer rörelse 
3 Hotell 2 Vardag Olika områden 
4 Hotell 2 Vardag Nej, det finns allt 
5 Hotell 1 Helg Fler aktiviteter 
6 Hotell 1 Helg Avslappningsområde  
7 Hotell 2 Helg Fler aktiviteter 
8 Hotell 2 Helg Mer utbud 

 
4.3.7 Mer tid i hotellobbyn? 
Efter deltagaren har haft möjligheten att svara på vad de hade för idéer som kunde 
tänkas att förbättra hotellobbyn, så medförde det skapelsen av en ny fråga som 
syftade på att svara på ifall deltagaren skulle spendera mera tid i hotellobby om 
denna sak eller aktivitet erbjöds. Denna fråga innebär att det kommer att kunna 
förstå ifall den dåliga närvaron var påverkad av att den önskade aktivitet inte fanns 
på platsen. 
 
Nedan presenteras resultaten av fråga 2h; i detta fall har deltagarna fått svara på 
ifall de kommer att spendera mera tid i hotellobbyn ifall att deras önskemål från 
tidigare fråga uppfylls. Till denna fråga svarade deltagarna med olika svar som 
går att se ovan, några exempel på svaren som angav kan var deltagare 6 som 
svarade: ”Ifall det fanns ett avslappning område där jag kan läsa min bok men 
ändå vara utanför hotellrummet hade jag verkligen spenderat mer tid på denna 
plats. Ett annat exempel kan vara deltagare 3 som svarade att mycket av hens 
arbetsuppgifter på hens jobb bestod av att prata i telefon och videosamtal, om 
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möjligheten hade funnit med ett lugnare utrymme hade hen kunnat arbeta på 
platsen.  
 
Tabell 7: Intervjufråga 2h: Ifall denna sak fanns, skulle du nyttja hotellobbyn mera? 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Ja det tror jag 
2 Hotell 1 Vardag Ja, bjuder in vänner 
3 Hotell 2 Vardag Ja, skulle jobba mer här ute än på rummet 
4 Hotell 2 Vardag Nej, det räcker 
5 Hotell 1 Helg Absolut, inte mycket tid skulle spenderas på rummet 
6 Hotell 1 Helg Ja, om jag hade mycket tid att spendera på hotellet 
7 Hotell 2 Helg Ja 
8 Hotell 2 Helg Absolut och bjudit hit vänner 

 
För att kunna skapa en förståelse över hur viktigt det var med hotellobbyns design 
ställdes det även ytterligare en fråga till deltagarna; fråga 2i ”Är hotellobbys 
utseende och design viktigt för dig?”. Detta för att se ifall det verkligen är viktigt 
för deltagaren, hur lobbyn ser ut eller om deras svar på frågorna 2g & 2h var 
endast på grund av att det fick valmöjligheten förändra lobbyn utseende. 
Resultatet visade blandade svar där vissa deltagare svarade att det var viktigt med 
hotellobbyns design och andra svarade att det inte vara särskilt. Efter att ha skapat 
en jämförelse mellan fråga 2i och frågorna 2g & 2h samt vilka dagar deltagaren 
reste på, visade det sig att det inte fanns något samband mellan dem och att svarat 
på frågar beror på deltagarens personlighet och var de har för preferenser.   
 
4.3.9 Framtidens hotellobby 
Härmed presenteras fråga 2j; hur deltagaren önskar att framtidens hotellobby 
kommer att se ut. En bred fråga som innebär att deltagaren har möjligheten att 
presentera sina vildaste fantasier om vad de önskar kommer att hända i framtiden. 
Med denna fråga skapas det en uppfattning om gäster tycker att hotellobbyn är på 
väg någonstans samt skapar det inspiration till hur framtidens hotellobby kan se 
ut 
 
Tabell 8: Intervjufråga 2j: Hur tror du framtidens hotellobby kommer att se ut? 
Deltagare: Plats: Dag: Resultat: 
1 Hotell 1 Vardag Modernt, stelt och krångligt. 
2 Hotell 1 Vardag Automatiserat, som en tunnelbanestation.  
3 Hotell 2 Vardag Som denna. 
4 Hotell 2 Vardag Som en flygplats, stora och opersonliga. 
5 Hotell 1 Helg Modernt, mycket teknologi, effektivt. 
6 Hotell 1 Helg Mycket teknologier. 
7 Hotell 2 Helg Stora komplex med integrerad transport. 
8 Hotell 2 Helg Som denna, utan personal. 
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4.3.10 Ska det finnas en hotellobby? 
För att slutligen avrunda intervjun med deltagarna ställdes det den slutliga fråga; 
2k Ser du något syfte med att ens ha en hotellobby? Detta var gav deltagaren 
chansen att fundera på om platsen de befinner sig i är ens nödvändig och om deras 
vistelse skulle påverkas av ifall hotellobby inte fanns. Denna fråga är kopplad till 
fråga 2j som ställdes innan, hur framtiden ser ut för hotellobbyn. Det som 
presenteras i resultatet av 2j visar att flera deltagare tror att hotellobbyn kommer 
bli automatiskt och opersonligt, med detta innebär det att hotellobbyn inte 
kommer att vara nödvändigt i framtiden. I och med den teknologiska utvecklingen 
som sker i världen innebär det att vi är allt mer självgående. 
 
Resultatet av denna fråga visar att samtliga deltagare förutom en svarade ja, den 
deltagare som inte höll med svarade ”Det beror på hotellet”. Med att alla svarade 
ja (att hotellobbyn är nödvändig) innebär att från detta urval så finns det en 
efterfrågan på hotellobbyn och att den inte kommer att försvinna i framtiden. Den 
person som svarade att det berodde på viket hotell en bor på lyfte en intressant 
detalj, hen menade att det inte behövs en lobby om den inte efterfrågas av gästen. 
”När jag är på affärsresa vill jag bara ha en nyckel och ett hotellrum, jag har inte 
tid för någonting annat, därav vill jag inte betala för faciliteter som jag inte 
kommer att använda. När jag är på semester är jag villig att betala för faciliteter.” 
Detta svar går att kopplas till framtidens hotell och framtiden för hotellobbyn. 
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5. DISKUSSION 
 
För att svara på frågeställning 1 (vad är anledningen till en individs närvaro i en 
hotellobby?) och 2 (vilka önskemål har lobbybesökare kring framtida nyttjande i 
en hotellobby?) diskuterar jag här de resultaten som presenterades i förra avsnittet 
i förhållande till teori och tidigare studier som presenterades i avsnitt 2. 
Observationen fungerar som vägledande för att svara på frågeställning 1, medan 
intervjuerna ger svar på frågeställning 1 och 2. Diskussionen avslutas med 
reflektioner kring framtida hotell och frågor för fortsatta studier.”  
 
5.1 Observation 
Resultatet av observationen visade på båda hotellen att den aktivitet som förekom 
mest var förbipasserande gäster. Något som kanske inte är så konstigt och kan 
bero på olika anledningar. Gäster som övernattar på vardagar har troligtvis andra 
syften än gäster som övernattar på helgerna, en anledning till detta kan exempelvis 
vara att vardagsgäster vill ha mer egen tid och väljer att vara på rummet eftersom 
lobbyn inte erbjuder tillräckligt med segregation som informanterna svarade i 
intervjufråga 2h. Genom att undersöka antalet människor som vistades i lobbyn 
gick det att urskilja ett mönster när det var mycket respektive lite människor i 
lobbyn. Som presenterat i resultatet gick det relativt fort att förstå att 
rörelsemönstret berodde på transportmedel från destination till Umeå. Att detta 
mönster var synligt var underligt enligt min åsikt, denna observation borde vara 
mer tydligt på destinationer som är starkt bundet till transportmedlet till 
destinationen, och det var underligt att Umeå visade denna effekt. Något som 
undersöktes i observationen men valdes att ta ur resultatet på grund av dess 
irrelevans var könet på de observerade deltagarna. Valet att ta med det från början 
var att kunna dokumentera ifall det visades någon skillnad. Efter de fyra 
observationstillfällena var det ingen märkbar skillnad mellan de två, dock på 
vardagar visade det sig vara fler män vi datainsamlingen och på helgen var det 
mer blandat mellan kvinnor och män. Den skillnaden som framkom på vardagen 
var så pass liten att det troligtvis berodde på slumpen.  
 
5.2 Intervju 
Som vi vet så består ett hotell av flera olika faciliteter, det grundläggande målet 
för ett hotell är att sälja så mycket hotellrum som möjligt, (Bohlin & Elbe, 2007). 
Men utöver hotellrummen finns det även potential att utvinna ekonomiska intäkter 
inom andra faciliteter på ett hotell, så som konferens, food & beverage, relax och 
så vidare (ibid) Syfte är inte att bara locka till sig gäster som vill övernatta, utan 
även gäster från gatan utanför (Smas, 2012). Det är viktigt i detta fall att göra en 
avskiljning med vad som räknas som en plats de har varit på innan. Ifall deltagaren 
nyttjat ett transportmedel för att ta sig till hotellobbyn räknas detta inte som ett 
resultat, utan det är ursprungliga platsen innan de beslutade om att syftet blev att 
ta sig till denna geografiska plats. Till detta resultat av intervjuerna går det att dra 
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en slutsats att oberoende på variablerna så finns det ingen skillnad till 
ursprungsplatsen till att besöka hotellobby. För att kunna få ett svar på vad syftet 
med besöket till hotellobbyn var så ställdes en fråga som var riktad åt det primära 
syftet till varför gästen befinner sig i lobbyn vid undersökningstillfället. Det finns 
alltid ett underliggande syfte till varför en befinner sig på en plats och i denna 
studie var det för att förstå om valet av deltagarens närvaro var för övernattningen, 
att besöka någon av de andra faciliteterna eller att kunna avnjuta lobbyn. Vidare 
efter frågan om vilket syfte deltagarna hade på platsen ställdes frågan ifall de 
skulle utnyttja platsen till någonting annat. Resultatet visade att flera av deltagarna 
kommer använda lobbyn som en mötesplats, och fortsätta vidare till någon annan 
destination. Detta visar att det finns potential till att utveckla platsen, att flera 
deltagare använder denna plats för att mötas med andra folk men deltagaren väljer 
att fortsätta till någon annan destination på grund av att det inte finns någon 
aktivitet som får dem att stanna i hotellobbyn. Varför är inte hotellobbyn 
slutdestinationen? I vilket sällskap brukar du besöka hotellobbyn? Frågan 
härledde ifrån att skapa en förståelse kring vem deltagare nyttjar platsen med. 
Resultatet visade att på vardagarna var det flera som vara ensamma och på 
helgerna var det deltagarna i olika sällskap. Detta innebär att lobbyn skall både 
kunna ta vara på människor som är ensamma och söker efter aktivitet eller söker 
efter ytor som kanske inte är allt för grandiosa, där gästerna kan slappna av. Men 
på helgen kunna anpassa utrymmet för att tillåta större sällskap att umgås. 
 
5.3 Hotell i framtiden 
4.3.4 Presenterar att den anledning till varför det var så pass lågt antal människor 
i observationen, kan kopplas till intervjufråga 2e som presenterar att det kan bero 
på att många inte gillar när det är mycket folk i sin omgivning, och därav väljer 
att inte vistas i hotellobbyn. Kan ett alternativ för hotellverksamheten vara att 
introducera olika slags områden i hotellobbyn så att det känns som att det är 
mindre folk på platsen än vad det är, och med detta använda sig av innovationer 
som kan skapa en bättre miljö för gästerna (Algotson, Fohlstedt, 2017) Med 
intervjufråga 2e gav det möjligheten för deltagaren att svara på vad de tror att 
framtiden ser ut för hotell branschen samt hur lobbyn kommer att förändras. I 
resultat presenteras det att många deltagare tror på utvecklingen av hotellobbyn 
och tror mycket på den teknologiska framstegen med hur hotell personalen byts 
ut till datorer.  
 
5.4 Vidare studier inom samma område 
Vad anser vi skall ske i en hotellobby? Vad skall den innefatta? Denna studie 
baserades på vad som sker i en hotellobby och vilka människor är det som träffas 
på denna mötesplats i Umeå. Men hur ser detta ut i jämförelse till andra geografisk 
platser? Det resultat som presenteras i denna studie visar att det finns 
utvecklingspotential i Umeå, men skulle resultatet de annorlunda ut ifall lobbyn 
skulle vara på någon annan geografisk plats, så som Stockholm? En ort som har 
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en större befolkning och har möjligheten att attrahera fler människor, alternativt 
att en annan ort som har högre respektive lägre konkurrens med andra aktörer på 
marknaden.  
 
Vilka är hotellobbyns konkurrenter? Fråga 2f presenterade ett intressant resultat 
av en deltagare som diskuterade nödvändigheten med att ha en hotellobby, och 
syftade på att en hotellgäst betalar för alla faciliteter som finns i ett hotell och om 
gästen inte kommer att utnyttja faciliteten så är det onödigt att betala för. Ett bolag 
inom hotell industrin som har vuxit starkt de senaste åren är Airbnb som innebär 
att privatpersoner förmedlar sina bostäder via Airbnb tjänst och hyr ut bostaden 
som ett hotellrum. Kan hotellbranschen skiftas mot denna strategi att endast ha en 
fastighet med massa rum och eliminera alla faciliteter som inte gäster vill betala 
för? 
 
Ifall det är lågt närvaro på platsen, vad är det som är alternativplatsen för gästen. 
Väljer gästen att stanna på hotellrummet längre eller alternativ stanna längre på 
kontoret/evenemanget, eller väljer gästen att gå till någon annan plats utanför 
hotellet som har samma syfte som lobbyn bara att det är bättre faciliteter för deras 
efterfrågningar? Har resultatet påverkats av att ett av hotellen har en obemannad 
reception och den andra en bemannad? Finns det ett mönster mellan vilka 
folkgrupper som tycker på ena viset? Finns det ett resultat till att slopa 
receptionisten helt och hållet eller ska det finnas en tydliga blandning mellan 
maskin och människa? 
 
SAMMANFATTNING 
Syfte med denna studie var att undersöka hur nyttjandet av en hotellobby ser ut 
och till vilken utsträckning den nyttjas och vad för aktiviteter som sker på denna 
plats. Resultatet bidrar till både konsumenten nytta och aktörer inom 
hotellbranschen eftersom det skapar en bro av information dem emellan. Något 
som blir allt mer vanligare inom turistbranschen är att det finns möjligheten att 
betygsätta upplevelsen av produkten, vilket är speciellt viktigt eftersom produkten 
som konsumeras inom turistbranschen inte går att återupplevas och därmed finns 
det ett ökat behov för konsumenten att lämna deras omdöme av produkten, (Fang 
et al. 2015; Litvin, Goldsmith, Pan, 2008).  
 
Tekniska utvecklingar gör att välden känns mindre och vi har möjligheten att resa 
till destinationer som tidigare inte varit möjliga att nå, hotell blir allt mer synligare 
i våra städer på grund av den ökade efterfrågan och aktörer inom hotellbranschen 
utvecklar sina verksamheter för att locka så mycket kunder som möjligt. Genom 
att undersöka vilka gästerna och hur många som utnyttjar hotellobbyn går det att 
skapa en förståelse hur hotellets besökare ser ut. Genom att möta gäster 
personligen ger det möjligheten att utveckla hotellobbyn efter vad som egentligen 
efterfrågas. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 Observation. 
Kontext: 
Det som observerades i denna studie var: 
 
1. Syfte (kopplat till tid): i) Lobby jobbare ii) Genomgång iii) inaktiv iv) Aktiv v) sittande 
Avslappning 
2. Antal människor: Stickprov varje 10 min, samt totalt under hela studietiden 
3. Uppskattad ålder: i) < 15 ii) 15-25år  iii) 25-45år iv) 45-65år v) > 65år 
4. Kön: i) Man ii) Kvinna iii) Ospecificerat 
5. Sällskap: i) Ensam ii) Par iii) Sällskap iv) Familj 
6. Persontyp: i) Affärsman/kvinna ii) Student iii) Barnfamilj iv) Pensionär v) Övrigt 
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Bilaga 2 Intervjuguide. 
 
1. Introduktion 
- Hej! 
- Jag genomför en studie vid Umeå Universitet, om hur nyttjandet av en hotell lobby ser ut. 
- Har du möjlighet att svara på några frågor? 
- Deltagande i denna studie är helt frivilligt och ditt namn och personligauppgifter kommer inte 
presenteras i studien metod eller resultat. Det ända som kommer att nämnas är vad du använder 
en hotellobby till och vad du har för bakgrund 
 
2. Frågor: 
- Frågor enligt nedan 
 
3. Avslutning 
- Tackning för deltagande 
- Återkoppling ifall deltagaren vill läsa färdiga uppsats går det att email till dennes 
mailadress.  
 
Frågor: 
 
Del 1 – Intro 
”Vem är du” 
 
1a) Ålder 
1b) Yrke 
1c) Hemort 
1d) Resmönster 
 
Del 2 – Syfte 
”Vad gör du här” 
 
2a) Var har du varit innan du kom hit? 
2b) Primära syftet med att du är här i lobbyn? 
2c) Sekundära syftet med att du är här i lobbyn? 
 
2d) Kommer du nyttja platsen till något annat? 
2e) Tycker du om mycket rörelse av människor? 
2f) I vilket sällskap brukar du besöka hotellobbyn?  
 
2g) Är det något du saknar som bör finnas i en hotellobby? 
2h) Ifall denna sak fanns, skulle du nyttja hotellobbyn mera? 
2i) Är hotellobbys utseende och design viktigt för dig? 
 
2j) Hur tror du framtidens hotellobby kommer se ut? 
2k) Ser du något syfte med att ens ha en hotellobby? 
 


