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FÖRORD 
 

Under 10 veckor har vi arbetat med vår uppsats och tiden har gått fort. Tiderna har förändrats 

och det ekonomiska dagsläget såg helt annorlunda ut då vi började plugga för 3 år sedan. Det 

ekonomiska läget har gett oss flera funderingar och en spännande inblick i det ämnet vi valt att 

utforska. Vi har fått en större förståelse och insett vikten av att hålla kvar sina kunder under 

dessa tider.  

Vi vill passa på att tacka vår uppdragsgivare som fortfarande efter många mail och samtal tar sig 

tid för oss, även ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid och svarat på våra frågor 

med ett ivrigt intresse och sett till att vi har fått möjlighet att slutföra vårt arbete. Slutligen vill vi 

även tacka vår handledare Owe R Hedström för de tips och hjälp han har gett oss. 

 

 

Cecilia Sandström & André Finstad
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund och problem: Stora ekonomiska förändringar har skett i världen på kort tid och 

lågkonjunkturen drabbar idag de flesta verksamhetsområden och länder. Detta har medfört att 

företag och privatpersoner blivit allt mer kostnadsmedvetna samt mer illojala. En bransch som 

drabbats i flera fall är hotellbranschen där priset har fått allt större fokus. Sverige har haft hög 

tillväxt sedan början av 1990 - talet vilket även har resulterat i att hotellen har haft det bra 

ekonomiskt sätt. Under tiden som företagen får allt tuffare perioder sker tunga omstruktureringar 

och utgifter måste dras in. Umeå har 18 hotell i dagsläget som sällan är fullbokade. Detta bidrar 

till att kunderna har större valmöjligheter och hotellen har nästintill samma kunderbjudanden det 

vill säga de erbjuder övernattning. Vi som har skrivit uppsatsen har ett intresse för branschen och 

intresserar oss i hur hotellen måste agera för att skapa en bra image och lyckas behålla sina 

kunder samt vad kunderna prioriterar idag vid val av hotell.  

Syfte: Att utreda på vilket sätt hotellen skall ha möjlighet att sticka ut, skapa en trivsam miljö 

och sedan nå ut med detta till kunderna.  

Avgränsningar: Vi har valt oss att avgränsa oss till hotellmarknaden i Umeå och genom en 

kvalitativ undersökning granska hur de största bokarna i staden har för krav vid val av hotell.  

Metod: Vi har valt att använda oss av det hermeneutiska synsättet och därefter utfört en 

kvalitativ/semistrukturerad undersökning där vi valt att intervjua åtta olika bokningsansvariga för 

större kongresser i Umeå.  

Reslutat & slutsatser: Resultaten visar på att bland bokare i Umeå har lojalitetsprogrammen 

inte så stor betydelse som vi antog i början av vårt arbete. Däremot visar det sig att personliga 

relationer är en av de viktigaste faktorerna samt närhet och priset. Vidare menar bokarna att 

hotellen är deras högra hand och poängterar hur viktigt det är med relationer och ett bra 

samarbete för att det skall fungera bra och att bokarna kan lita på var de placerar sina gäster. 

Fortsättningsvis visade studien att lojalitetsprogrammen inte hade så stor inverkan bland gästerna 

som vi trodde i samband med stora bokningar. De urvalskriterier som betonades av 

respondenterna var pris och läge, vilka både anpassades efter kundens efterfrågan och villkor. 

Dock tror vi fortfarande att lojalitetsprogrammen har ett stort inflytande hos affärsresenärer och 

de är mindre förhandlingsstarka än större grupper. Risken som det ser ut i dagsläget är att alla 

hotellkedjor har bonusprogram och att kunden ser detta mer som en självklarhet än en förmån. 

Med tanke på dagens teknologi tror vi att det gäller att ligga på rätt bokningssidor på internet 

med en korrekt och uppdaterad information. Detta är ett billigare och enklare sätt för hotellen om 

de vill göra ändringar och sätta in olika kampanjer då allt sker elektroniskt istället för att skicka 

ut brev och affischer.  
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel presenteras hur vi har gått tillväga i vår arbetsprocess och hur vi nått fram till det 

valda ämnesområdet. Vidare går vi igenom hur detta utvecklats till en frågeställning och syfte, 

vilka avgränsningar som gjorts och hur våra tankegångar kring detta gått. Här ger vi dig en 

bakgrund vari relevansen för denna undersökning ligger och ger dig insikt i varför de teorier vi 

valt är viktiga att titta på för just den målgrupp vi valt att rikta in oss emot.  

1. 1 Ämnesval 
Den faktor som påverkat oss i vårt val av fokus gällande uppsatsen var främst ämnesvalet: 

positionering och strategier inom hotellbranschen. Detta på grund av att vi gärna ville skriva om 

hotellbranschen då vi båda läser på hotellmanagementprogrammet och dessutom ville rikta in 

vårt arbete inom marknadsföring. Uppsatsen är skriven på uppdrag av ett hotell vilket innebär att 

vissa avgränsningar uppkommit vid överläggning med dem. Viktiga faktorer som begränsat 

studiens omfattning är begränsningen till Umeås geografiska område.  

Vi har vi även ett aktivt urval gällande respondenter, vilka består av bokare, som är 

uppdragsgivaren största målgruppen för uthyrning av logi. Därmed har vi valt bort de privata 

gäster som bokar via uppdragsgivarens hemsida. Vi kommer heller inte att gå in på de 

ekonomiska begränsningar som uppdragsgivaren har. Vi anser att denna begränsning möjliggör 

en mer djupgående analys. Detta följer även vår uppdragsgivares önskemål, efterson de inte vill 

att för mycket av deras framtidsplaner avslöjas.   

Varför är det viktigt att veta vem man ska positionera sig emot och hur man bäst når ut till dessa 

kunder? Varför behövs det en studie om vilka urvalskriterier olika bokare använder sig av? Här 

kommer vi att ge dig en bakgrund för att du som läsare ska få en insikt i varför det är så viktigt 

med en tydlig positioneringsstrategi för dagens hotell och vari relevansen för denna 

undersökning ligger. Vidare kommer vi att visa på varför den målgrupp vi valt är relevant för 

just denna undersökning och ge en presentation av den teoretiska problembilden kring 

positionering som leder oss fram till uppsatsens frågeställning och syfte. 

 

I dag finns det, enligt Umeå kommuns hemsida, 18 hotell i Umeå, dessa är av varierande storlek 

och erbjuder sammanlagt 3000 rum alltså 476 000 rum på årsbasis, varav 262 000 hyrdes ut 

under 2007. Beläggningsgraden blir således ca 55 procent, av vilka de flesta rummen är uthyrda 

under veckorna, alltså måndag till torsdag, dessa dagar har därför en beläggningsgrad som nästan 

når upp till 70 procent.
1
    

 

Hotellmarknaden i Umeå har växt sig allt större och i och med den rådande lågkonjunkturen ökar 

konkurrensen
2
. För att klara av konkurrensen är det således viktigare för hotellen att skapa en 

unik image och design. De flesta hotellen i Umeå är under pågående renoveringar, allt för att 
                                                           
1 http://www.umea.se/mer/faktaochsiffror/statistikochsiffror.4.2d18108b11c658dd5468000607.html (2009-04-07) 
2 http://www.vk.se/Article.jsp?article=267579 (2009-04-06) 

http://www.umea.se/mer/faktaochsiffror/statistikochsiffror.4.2d18108b11c658dd5468000607.html
http://www.vk.se/Article.jsp?article=267579
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skapa sin egen stil och på så sätt vinna kunder. Scandic Plaza håller på att bygga om för 25 

miljoner i vår
3
, Comfort hotell inom Choice kedjan bygger nytt hotell med 180 rum och Clarion 

Collection har sökt tillstånd för att bygga ut sitt hotell, även Hilding Holmqvist har planer på att 

bygga ett nytt hotell ovanför Åhlens
4
 och Hotell Avenys ägare ser även de positivt på en 

utbyggnad av Profilkedjans hotellsatsning i Umeå
5
. Så konkurrensen syns överallt i form av 

förnyelse för att vinna nya marknadsandelar. Nu söker sig även Baltic - gruppen till denna 

marknad i och med övertagningen av Stora hotellet och hotell Wasa. Detta innebär en 

omstrukturering av organisationerna och en nysatsning gällande var och hur de vill marknadsföra 

sig. Vilken typ av image bör ett hotell ha, och hur skall man på bästa sätt förmedla den bilden till 

kunden? Ska samma positioneringsstrategier
6
 användas eller bör hotell ta reda på vilka segment 

de ska rikta sig mot först? Är det lojalitetsprogram
7
 som bör ligga i fokus eller ska de sluta 

centrala avtal för att bibehålla och skaffa nya kunder?  

1.2 Problematisering 
Under mitten av 90-talet utvecklades teorier om Customer Relationship Management (CRM) för 

att hjälpa företagen att etablera och vårda långsiktiga relationer, en teori som implicerats i många 

olika CRM-program som idag används frekvent av olika företag. CRM innebär att företaget 

behandlar kunderna efter deras betydelse för företaget, alltså hur lönsamma de är, alla kunder 

kan således inte ingå i samma CRM-program. Här väljer företaget helt enkelt vilket segment som 

är mest betydelsefullt, oftast även mest inkomstbringande, för dem och satsar därefter 

majoriteten av deras resurser på detta. De mindre lönsamma segmentgrupperna ingår följaktligen 

i mindre kostsamma program, så som mail-utskick i databaser.
8
 

Att skapa en god relation till de befintliga kunderna har alltid varit en viktig del inom 

servicebranschen, detta har nu även spridit sig så långt att det utvecklats till en egen gren inom 

marknadsföring: relationsmarknadsföring. Dess grundläggande syfte är att skapa mervärde för 

kunden genom att utveckla en relation till denne och på så sätt behålla redan erhållna kunder. 

Detta ses idag som en stor konkurrensfördel framförallt på B2B-marknaden och inom 

servicebranschen och är en avgörande faktor vid företagets framgång.
9
 Det som utmärker 

relationsmarknadsföringens jämfört med traditionell marknadsföring är att denna typ av 

marknadsföring är processlik, den styrs på managementnivå men utförs sedan av samtliga 

anställda på företaget. Detta skiljer sig från den tidigare fokuseringen vid kortsiktiga, snabba 

affärer och spenderingen av resurser på dyra marknadsförare. I relationsmarknadsföring utgår 

                                                           
3 http://www.vk.se/Article.jsp?article=267579 (2009-04-06) 
4 ”Klartecken för två nya hotell på Vasagatan”, Västerbottens Kuriren 17 december 2008, s.9 
5 http://www.vk.se/Article.jsp?article=197007 
6 Uggla 2006, Positionering – Teori, trend & strategi, Malmö, Liber AB 
7 Kearney 1990, ”Frequent flyer programs: A failure in competitive Strategy, with Lessons for Management”, The journal of 

consumer marketing,  Vol.7 (1), s. 32-34, 39 
8 Paravatyar & Sheth 2001, “Customer Relationship Management: Emerging Practice, Process, and Discipline”, Journal of 

Economic and Social Research, Vol. 3 (2), s. 3-8 
9 Ravald & Grönroos, 1996, ”The value concept and relationship marketing”, European Journal of Marketing, Vol.30 (2), s. 19 

http://www.vk.se/Article.jsp?article=267579
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man ifrån kundens situation och den specifika informationen företaget har om gästen, för att 

anpassa servicen just för kundens behov och krav, för att säkra dennes återköp hos företaget
10

    

 

Sammanfattningsvis är syftet med alla ovannämnda teorier ändock, i slutändan, att uppnå 

lojalitet hos kunden. B2B-marknadsföring, relationsmarknadsföring och CRM visar alla på en 

övergång mot en mer defensiv lojalitetsfokuserad marknadsföring, bort ifrån den offensiva 

massinriktade marknadsföringen. Vad innebär egentligen lojalitet, begreppet som används 

frekvent av alla marknadsförare och som återfinns inom både beteende och attitydsdefinitioner. 

Kanske är en kombination av de båda det bästa sättet att avgöra om det verkligen råder lojalitet, 

då kundens köpbeteende beror på en mängd olika faktorer, till exempel pris och bekvämlighet.
11

   

 

Under 1990-talet växte lojalitetsprogram fram och blev snabbt ett vinnande koncept för olika 

hotellkedjor och andra liknande verksamheter. Det blev ett framgångsfullt sätt att knyta kunder 

till företaget och vidare hålla ett hårt grepp om dem och bibehålla dem i företaget. 

Lojalitetsprogrammen erbjuder ofta kunden olika förmåner som gör att de differentierar sig från 

övriga alternativ som levererar samma tjänst, detta lockar kunder att göra återköp hos företaget 

istället för att nästa gång välja ett annat alternativ.
12

 Fenomenet har trots sin framgångssaga blivit 

kritiserat och ifrågasatt av diverse forskare inom området som antyder att denna typ av metoder i 

vissa fall är mer kostsamma än fördelaktiga
13

 och ger inte alltid önskad effekt
14

.   

 

För att lojalitetsprogram skall realisera det de utger sig för, att skapa ett lojalt beteende, måste 

företaget som implicerar detta vara ytterst noggrann med att de verkligen håller vad de lovar. Det 

är även av stor vikt att företaget känner av vad kunden verkligen vill ha och hur de upplever 

programmet. Kunden får inte uppleva belöningarna som utopimål vilka är omöjliga att uppnå 

eller att företaget inskränker deras privatliv.
15

 Det finns även aspekter gällande dessa program 

som kritiseras av företagen själva. Inom flygindustrin har man till exempel sett bevis på 

oönskade effekter då de flesta bolag infört denna typ av program och lojalitetsprogrammet inte 

längre skapar konkurrensfördelar. Då dessa dessutom är kostsamma att införa och numera blivit 

ett krav snarare än en bonus ser företagen enbart nackdelar med dessa.
16

   

 

Forskningen som behandlar B2B-marknadsföring, relationsmarknadsföring och CRM är 

omfattande och en avgränsning mot servicerelaterad forskning har varit nödvändig. Det finns 

                                                           
10 Grönroos, 1997, ”Value-driven Relational Marketing: from Products  Resources and to Competencies” Journal of marketing 

managemen,  Vol. 13  s. 408 
11 O’Malley, 1998, ”Can loyalty schemes really build loyalty?”,  Marketing Intelligence and planning, Vol. 16 (1), s. 49 
12 Ibid., s. 47  
13 Kearney 1990, ”Frequent flyer programs: A failure in competitive Strategy, with Lessons for Management”, The journal of 

consumer marketing,  Vol.7 (1), s. 31 
14 O’Malley, 1998, ”Can loyalty schemes really build loyalty?”,  Marketing Intelligence and planning, Vol. 16 (1), s. 54 
15 Strauss et al. 2005, ”Customer frustration in loyalty programs”, International journal of service industry management,  Vol. 16 

(3) , s. 232 
16 Kearney 1990, ”Frequent flyer programs: A failure in competitive Strategy, with Lessons for Management”, The journal of 

consumer marketing,  Vol.7 (1), s. 39 
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mycket forskning kring lojalitetsprogrammen och då främst gällande flygindustrin. Vidare 

avgränsningar har varit svåra då forskning kring hotellbranschens lojalitetsprogram och 

marknadsföring är ringa. Framförallt om man främst vill rikta sig mot den svenska marknaden. 

Vår studie kommer att bidra till detta område och förhoppningsvis göra denna mindre bristfällig.  

 

Vid ökad konkurrens är det viktigt att kunna utmärka sig, därför är en tydlig segmentering och 

positionering essentiell. De viktigaste kunderna för hotellbranschen är tjänsteresenärerna, det är 

de som bidrar mest till hotellens omsättning då det är dem som tillbringar flest nätter på hotell
17

. 

Forskning inom området har på senare år visat att fördelningen mellan kunderna inte är jämn, 

utan att ca 20 procent av kunderna genererar ca 80 procent av företagets intäkter, detta är kallat 

80/20 regeln
18

. Detta kan vi även säga ungefär stämmer in på Umeås marknad där 79 procent 

intäkterna kommer ifrån företagsgäster, alltså tjänsteresenärer
19

. Därför är dessa kunder viktiga 

att nå ut till och framförallt är det viktigt att få dem till att regelbundet återkomma, bli lojala. 

Detta innebär en ekonomisk trygghet för hotellen och det finns forskning som visar att det är mer 

än fem gånger så dyrt att skaffa nya kunder än att behålla de gamla
20

. I och med att den största 

andelen resenärer, som även i Umeå, vistas på hotell är tjänsteresenärer detta deras absolut 

största segment och därför även deras viktigaste. Dessa bokas ofta in via olika konferensbokare 

som i sin tur väljer ut vilka hotell de ska boka in sina gäster på. Därför blir denna typ av 

kundkontakt i tredjeperson, en form av B2B, business to business mycket viktig. Det finns 

emellertid oenigheter mellan forskare om det är någon skillnad mellan marknadsföring på en 

producentmarknad (B2B-marknad) och en konsumentmarknad (B2C-marknad).  

 

Tudelningen som lyfts fram mellan försäljning gentemot konsumenter och producenter, i detta 

fall tredjehandsbokare, är att de senare innefattar flertalet individer och är en organisation medan 

konsumenterna är enskilda personer
21

.  Denna linje har dock på senare år suddats ut i och med ny 

teknologi och utvecklingen av nya affärsmodeller och människans ökade kunskaper kring 

informationssökning. Numera kan även företag skattas som enskilda personer och vissa 

konsumentbeslut sker inom en grupp av människor så som en familj.
22

 Trots detta förutsätter vi 

att det existerar en viss skillnad mellan de båda typerna, åtminstone i vissa avseenden. Dessa 

sägs främst gälla köpbeteendet, köpbeslutet, prissättningen och servicen i samband med 

kärnprodukten
23

. Men först och främst är det, för att lyckas på en B2B-marknad, av yttersta vikt 

                                                           
17 Elin Aarflot et al, ”2007 –ett guldår för hotellen” Resturatören, nr 9 2008,  s. 10 
18 Paravatyar & Sheth 2001, “Customer Relationship Management: Emerging Practice, Process, and Discipline”, Journal of 

Economic and Social Research, Vol. 3 (2), s. 11 
19 Elin Aarflot et al, ”2007 –ett guldår för hotellen”, Resturatören, nr 9 2008,  s. 11 
20 Gröönros 2008, Service management och marknadsföring, Liber AB, Malmö s. 148 
21 Coviello & Brodie, 2001, ”Contemporary marketing practices of consumer and buisness-to-buisness firms: how different are 

they?”, Journal of business &industrial marketing, Vol. 16 (5),  s. 395 
22 Wind Yoram, 2006, ”Blurring the lines: is there a need to rethink industrial marketing?”, Journal of business &industrial 

marketing, Vol. 21 (7) s. 474 
23 Simkin, 2000, ”Marketing is marketing – mayby!”, Markeingt intelligence planning,Vol 18 (3),  s. 154-155 



 
 5 

att identifiera vem det är som fattar besluten hos kunden och hitta vad som kan väcka dennes 

intresse att konsumera det företaget har att erbjuda
24

.  

1.3 Frågeställning 
Hur bör företag inom servicesektorn positionera sig för att vinna marknadsandelar? 

1. 4 Huvudsyfte  
Syftet är att ge rekommendationer till vår uppdragsgivare om hur de bör nischa sig jämte de 

övriga konkurrerande hotellen i medelstor stad i Sverige. Utifrån de urvalskriterier som olika 

bokare använder sig av och tidigare empirisk forskning gällande urval och positionerings 

strategier kommer vi föreslå vad som bör vara deras huvudsakliga segment och vidare även 

föreslå hur de bör positionera sig för att nå just detta segment. Vidare kommer vi utforska vikten 

av ett lojalitetsprogram och hur de bör gå tillväga för att behålla kunder.  

1.4.1 Delsyften 

Diskutera olika positioneringsalternativ utifrån ett serviceperspektiv och vidare komma fram till 

hur det bästa sättet att positionera sig i det valda klimatet är utifrån de svar vi får av 

respondenterna. 

Titta på Business to Business - situationer då bokare jobbar nära med hotellen och drar mycket 

människor till det valda klimatet. 

Försöka undersöka vikten av Customer Relationship Management och Relationship marketing i 

ett hotellscenario och vidare undersöka vikten av detta i det valda klimatet. 

Kartlägga de olika lojalitetsprogrammen som vanligtvis hotellindustrin använder sig av och se på 

huruvida de faktiskt bidrar till intäkterna och om de påverkar bokarnas val av hotell. 

Titta på hur ett hotells image kan påverka valet av hotell vid en bokningssituation och om detta 

är något som kopplas ihop med lojalitet. 

1.5 Tillvägagångssätt 
 När vi fick i uppdrag att skriva åt ett hotell valde vi att först spåna själva kring olika potentiella 

infallsvinklar på undersökningen. Vad som kunde tänkas vara intressant för både dem och oss, i 

tillägg att se om det var möjligt att genomföra. Vidare när vi träffade vår uppdragsgivare 

diskuterade vi kring de olika ämnen vi och vår uppdragsgivare tyckte var intressant. Efter många 

diskussioner och kreativa lösningar kom vi överrens om ett ämne och spånade vidare på hur detta 

skulle kunna impliceras vetenskapligt. Vår uppdragsgivare har läst ekonomi själv och var 

delaktig även i denna process.  

Vår uppdragsgivare ville att vi skulle granska de konkurrerande hotellen i Umeå för att senare se 

vad som gjorde de starka och vad som de själva kan förbättra. Vidare ville denne veta hur dessa 

                                                           
24 Hellman, 2005, ”Strategy-driven B2B promotions”,  Journal of business &industrial marketing, Vol. 20 (1), s. 5-7, 9 
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jobbade med bokare vilka som samarbetade med vilka och varför. Dessa var den grupp som var 

mest intressant då de drar mycket människor till Umeå och vidare rekommenderar till andra. Vi 

kom fram till att en kvalitativ intervju av dessa var det bästa sättet att verkligen få ut riktigt bra 

uttömmande svar. Vidare beslutade vi oss för att rubricera frågeställningen till hur service 

företag bör positionera för att vinna marknadsandelar. Detta gör ämnet mer vetenskapligt och 

därmed bättre anpassat till en undersökning på universitetsnivå. De avgränsningar som gjorts 

hittar ni i föregående kapitel.     
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2. UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel tar vi författare upp vad vi anser om vetenskap och kunskap, vad vi har för 

förförståelse för ämnet i form av universitetsutbildning, erfarenhet av lojalitetsprogram och vårt 

förhållningsätt till hotellbranschen. Vidare går vi igenom hur vi har gått tillväga för att finna 

svar på vår frågeställning och vilka verktyg vi använt oss av för att nå dessa. Vi kommer även att 

kritiskt granska våra källor och de teorier vi använt oss av. Detta kapitel är viktigt för dig som 

läsare att ta del av då vi kommer att använda oss av en tolkande ansats och varje tolkning har 

an förankring i vår förförståelse och bakgrund.    

2. 2 Författarnas syn på vetenskap och kunskap 
I denna uppsats har vi utgått ifrån ett hermeneutiskt synsätt: en tolkande ansatts, vilket ger oss en 

förståelse för den information som vi samlar in gällande uppsatsens frågeställning.
25

 Det handlar 

i grund och botten om att få en djupare förståelse för det som sägs i förhållande till den fråga 

som ställs
26

. Då den empiriska undersökningen kommer att gestalta sig i form av intervjuer ansåg 

vi att denna utgångspunkt var bäst då vi som intervjuar senare kommer att tolka de svar vi får för 

att få en bredare förståelse rörande vår frågeställning och vårt syfte.   

2.3 Förförståelse 
Förförståelse innefattar som uttrycket antyder författarnas förståelse för ämnet, kunskap som de 

har samlat på sig under årens gång i form av utbildning och personliga erfarenheter
27

. Detta 

fenomen kommer självklart påverka studiens inriktning och beslut som tas gällande dess mål, 

därför är det viktigt att redovisa detta för att läsaren skall kunna skapa sig en så rättvis bild som 

möjligt av uppsatsen. Förförståelsen kan delas in i två grupper, förstahands förförståelse och 

andrahands förförståelse, den första innefattar de egna upplevelserna och den andra erfarenheten 

från utbildning i allmänhet
28

.  

Vi som är författare till denna uppsats läser företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring 

på C-nivå under Hotellmanagementprogrammet, en ekonomiutbildning med inriktning mot 

marknadsföring och ledarskap inom hotellbranschen. Detta gör att vi har stor kunskap av 

marknadsföring, framförallt inom tjänsteindustrin. Vi anser att detta är en fördel då vi har bra 

teoretisk kunskap gällande de olika begrepp och teorier som är vanligt förekommande inom 

denna gren av marknadsföringen. Detta gör att vi har en bra uppfattning om vad vi bör söka efter 

i uppsatsprocessen både gällande olika teorier och även i den empiriska undersökningen. Denna 

förkunskap kan dock till viss del även föra med sig vissa negativa aspekter som kan verka 

hämmande för oss i vårt skrivande. Erfarenheten kring ämnet kan påverka den informationen vi 

väljer att ta med.  

                                                           
25 Per-Johan Ödman 2007, Tolkning förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, Norstedts Akademiska Förlag, WS 

Bookwell Finland, s.13-25 
26 Esaiasson et al. 2003, Metodpraktikan: -konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

s. 245 
27 Johansson Lindfors 1993, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, s. 76 
28 Ibid., s. 76 



 
 8 

Det finns en ovisshet med att skriva på uppdrag åt ett företag, då det innebär en nära relation och 

kontinuerlig kontakt med mentorn från uppdragsgivaren, vilket kan påverka vår förmåga att vara 

objektiva och kritiska i bedömningen av olika scenarier. Uppdragsgivaren söker positiva och 

konkreta resultat och detta kan göra att vi bortser från vissa negativa aspekter som uppkommer 

under arbetets gång. Denna vill heller inte framstå i ”dålig dager” och de negativa delar som kan 

uppkomma om företagets historia kan avlägsnas för att hålla en god relation med 

uppdragsgivaren. Dessutom påverkas uppsatsen utifrån vad uppdragsgivaren vill att vi ska 

undersöka, då de inte vill visa allt för mycket information om företagets framtidsplaner. 

I vår förförståelse måste även våra tidigare erfarenheter av branschen inkluderas, vilket innefattar 

de områden som uppsatsen berör, hotellbranschen: positionering, B2B, CRM, relationship 

marketing och lojalitetsprogram. Vi som skrivit uppsatsen har båda yrkeserfarenhet inom 

hotellbranschen och har jobbat med service under flera år och är bekanta med begreppen som 

används i uppsatsen. Vi har således en god uppfattning om hur denna bransch fungerar och styrs. 

Detta kan leda till att vi har förutfattade meningar om vad respondenterna i intervjuerna kan 

tänkas ha för åsikter gällande vad de söker vid en hotellvistelse. Detta kan självklart påverka 

utformningen av intervjufrågorna och även tolkningen av svaren på dessa, men vi ska försöka 

undvika detta genom att ha en god kommunikation med uppdragsgivaren och själva kritiskt 

granska de upplägg vi väljer.  

Gällande lojalitetsprogram har vi inga egna erfarenheter utöver jobbet: har själva aldrig varit 

medlemmar i ett lojalitetsprogram liknande de som de har inom hotellbranschen. Men har via 

jobbet en bra uppfattning om vad det handlar om, förförståelsen ligger alltså i att vi vet hur dessa 

brukar utformas och att de erbjuder kunden förmåner. Vanligtvis handlar dessa om att kunden får 

bonus på de antal nätter man tillbringat på just detta hotell eller denna kedja. Detta kan självklart 

till viss del hämma oss i att tänka ut nya sätt att erbjuda kunden olika typer av förmåner eller 

alternativ till varför denna skall välja just detta hotell och även i utformandet av förslag till hur 

vår uppdragsgivare bör gå till väga. För att förhindra detta har vi via olika branschskrifter läst på 

om de olika alternativ som används och hur fördelaktiga de faktiskt är för att bredda vår kunskap 

om området.    

2.4 Angreppsätt 
Det angreppsätt som vi författare valt att studera har styrts av studien syfte. Det vi vill utreda 

med denna undersökning tillsammans med vår uppdragsgivare. Det handlar att i bearbetningen 

av frågeställningen välja mellan en induktiv eller deduktiv ansatts samt ett val mellan kvalitativ 

eller kvantitativ studie.
29

 Det är först och främst viktigt att beskriva vår egen syn på förhållandet 

mellan teori och verklighet, vilket beskrivs av begreppen induktion och deduktion, som enkelt 

kan kallas varandras motsatser. Den induktiva ansatsen utgår ifrån empirin och försöker utveckla 

helt nya teorier utifrån denna, medan den deduktiva ansatsen testar existerande teorier med 

                                                           
29 Esaiasson et al. 2003, Metodpraktikan: -konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

s. 95-96 
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empiriskt material via olika hypoteser. En studie består ofta lite av båda men kan också existera i 

ren form.
30

  

Vi kommer i uppsatsen använda oss av en deduktiv ansats då vi använder oss av teoretiskt 

material som berör vår frågeställning, vidare är inte dessa teorier tillräckligt specifika för att 

kunna utforma en hypotes utifrån dem och dårfär blir uppsatsen inte föreskriven en ren deduktiv 

formation. Den deduktiva ansatsen kommer att fungera som ett ramverk för själva 

empiriinsamlingen och efter denna kommer en ny förklaring till undersökningsområdet att sökas, 

således en övergång mot en induktiv ansats. Därför är vårt tillvägagångssätt en kombination av 

de båda ansatserna.    

Vi kommer vidare i uppsatsen att använda oss av en kvalitativ forskningsansats, med betoning 

mot ord och tolkning snarare än kvantifiering av data och mätning som i en kvantitativ 

forskningsansats
31

. Vi anser att denna metod är bäst då den lägger tonvikten på att tolka 

verkligheten
32

, vilket är det som studiens syfte handlar om, hur uppdragsgivaren bör positionera 

sig för att locka bokare att välja just dem. Studien kommer att genomföras via semi-strukturerade 

intervjuer, då vi vill att respondenten skall svara fritt på de frågor som ställs och kunna ge 

uttömmande svar. Vi vill även ha möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna
33

. Genom 

denna metod kan vi få en djupare förståelse i varför bokare väljer som de gör och vilka 

urvalskriterier som är viktiga för dem och vad som skulle kunna påverka deras lojala beteende 

mot ett hotell eller en hotellkedja. Vidare anser vi att denna typ av metodik är förenlig med det 

hermeneutiska synsätt som uppsatsen besitter, det är individerna i den sociala verkligheten som 

format konstruktionen vi vill undersöka. Den mätbara sanningen i denna fråga är därutav svår att 

beräkna. De hänsynstaganden som vi gjorde i valet av en kvalitativ studie före en kvantitativ var 

att vi ansåg att det inte fanns tillräckligt med teorier gällande bokare av tjänsteresenärers boende, 

deras urval och att vi själva inte heller hade tillräckligt med kunskap om dess prioriteringar och 

önskemål. Således föredrog vi ett resultat som kunde ge oss en djupare förståelse snarare än en 

som kunde generaliseras över en population, som vid en kvantitativ. Den ringa informationen var 

inte tillräcklig för att kunna utforma en tillfredställande enkät. Även vår uppdragsgivare var mer 

intresserad av en kvalitativ undersökning och ansåg att en kvantitativ inte skulle vara så givande 

då denna typ av information redan fanns att tillgå på diverse turistbyråer och även via Umeå 

kommuns hemsida.  

När det gäller forskningsdesign finns det studier som kallas normativa, studier som ämnar att 

utforma hållbara rekommendationer genom att skapa underlag för det som studeras. Forskaren 

bygger här själv upp en argumentation för hur ett samhällsfenomen bör vara utformat. Forskare 

                                                           
30 Patel & Davidson 2003, Forskningsmetodikensgrunder – Att planera genomföra och rapportera en undersökning, 

Studentlitteratur, Lund, s. 23-25 
31 Ibid., s. 14 
32 Esaiasson et al. 2003, Metodpraktikan: -konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

s. 233-237 
33 Patel & Davidson 2003, Forskningsmetodikensgrunder – Att planera genomföra och rapportera en undersökning, 

Studentlitteratur, Lund, s. 78-82 
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skiljer också mellan förklarande och beskrivande studier, där förklarande syftar till frågor som 

varför och beskrivande till frågor som var, när, hur? Oftast är det de förklarande studierna som 

syftar till att prova en teori eller förklara ett fall med hjälp av en teori.
34

        

Vi kommer att använda oss av en normativ forskningsdesign då syftet med denna studie var att 

undersöka hur uppdragsgivaren ska jobba för att positionera sig på Umeås marknad och därav 

vinna marknadsandelar. Vi kommer självklart inkluderar en beskrivande del med de intervjuade 

bokarnas syn på urval och förmåner, val av hotell med mera, vilket kan tituleras deskriptiv. Men 

detta är dock inte studiens huvudsyfte, detta expanderar till en djupare tolkning. Vare sig att 

beskriva detta eller att förklara detta fall med hjälp av teorier för att pröva giltigheten är inte 

heller studiens syfte, så dessa kan vi välja bort. Utan syftet och målet med denna studie är att ge 

uppdragsgivaren konkreta förslag på hur de bör arbeta för att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för att vinna marknadsandelar, detta gör vi utifrån det empiriska och teoretiska 

underlaget, alltså kan studien bäst beskrivas som normativ i sin design.  

2.5 Litteratursökning 
För att kunna se de styrkor och svagheter teorierna som använts i uppsatsen har vi genomsökt 

tidigare forskning inom ämnena, detta för att på bästa möjliga sätt kunna angripa 

frågeställningen
35

. De teorier vi valt att titta närmare på är de gällande positionering generellt, 

men vidare på djupet främst gällande B2B-marknadsföring, CRM-teorier samt teorier gällnade 

lojalitetsprogram och lojalitet generellt. Utifrån den information vi kommit över har vi selekterat 

ut den som känts mest relevant för just vår studie. Forskning kring de teorier som använts har 

främst erhållits från diverse tidningsartiklar som vi funnit via Umeå universitetsbiblioteks 

hemsida via artikeldatabaser såsom; Business Source Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext. 

De sökord vi använt oss av är:  

 
”positioning”, ”hotel industry”, ”buisness-to-buisness”, ”CRM”, ”loyality”, ”loyality programs” 

  

Då vi fick relativt många träffar valde vi att använda oss av de artiklar som är skrivna av 

författare som är välbevandrade på de områden vi sökte, de som har skrivit flest artiklar på 

området. Vi har vidare använt oss av en del artiklar som i sin tur varit refererade till i de artiklar 

vi fann vid första sökningen. Därefter har vi försökt hitta de artiklar som är relaterade till service 

området och hotellbranschen. 

 

Källor vi använt oss av i metod kapitlet samt till viss del i empiri kapitlet har vi hämtat genom 

sökning via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida Album, alltså tryckt litteratur. Här använde vi 

sökord så som; 

 
 ”metod”, ”kvalitativ undersökning”, ”kvantitativ undersökning” samt ”kunskap”  

 

Vidare har vi använt oss av olika hemsidor för att finna aktuell information rörande 

hotellmarknaden idag och grundläggande kunskap kring hotellmarknaden i Umeå. Detta har 

                                                           
34 Esaiasson et al. 2003, Metodpraktikan: -konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

s33-36, 42 
35

 Backman 2008, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Narayana Press, Danmark 
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främst varit Västerbottenskurirens, de olika hotellens samt Umeå kommuns hemsida. Även viss 

information har samlats från Dagens Industri.  

2.6 Källkritik 
Det finns fyra huvudsakliga regler att följa när man bedömer sanningshalten och tillförlitligheter 

av källor, den första gäller äktheten, den andra gäller om informationen är oberoende grad, tredje 

berör informationens aktualitet och den fjärde och sista gäller tendens, alltså om den är riktad 

eller ger en felaktig bild. Äktheter ämnar understryka materialets realitet, att det är skrivet av den 

författare som är skriven som författare och att det uppkommit vid den tidpunkt som angetts.
36

 

De artiklar som vi använt oss av är hämtade från ”peer reviewed” artikeldatabaser och är 

publicerade i olika välkända tidsskrifter. Detta tycker vi tyder på en seriositet, där de redan är 

kritiskt granskade innan publicering och därför sannolikt uppfyller kraven på äkthet. Vidare har 

vi, i den utsträckning vi kunnat, för att grunda detta ytterligare, försökt använda oss av de 

ursprungskällor som nämns i artiklarna. Vid fallet om materialets oberoende, alltså, i detta fall, 

om författaren till materialet kanske har önskade resultat och mål med undersökning, har vi 

uppfattningen om att detta är svårt att undvika
37

. Det kan handla om ett omedvetet val som 

påverkar hur slutsatserna formuleras i studien eller utelämnandet av sådant som författaren anser 

är irrelevant. De artiklar där vi kunnat ana detta har vi inte använt oss av i denna studie. Sedan är 

det viktigt att studien är aktuell, alltså handhåller information som gäller den tid som upptas i 

studien
38

. På detta område har vi inte kunnat notera någon artikel som inte uppfyller, dock har vi 

försökt söka så aktuell information som möjligt för att denna skall passa in i dagens situation. 

Sista regeln gäller tendens och här kan viss kritik riktas emot vissa artiklar som har en del år på 

nacken, men dessa är ofta refererade till i de nyare artiklarna vi funnit och är därför fortfarande 

aktuellt anser vi. De flesta vi använt oss av är trots allt publicerade efter år 2000 alternativt slutet 

på 1990-talet och vi anser att detta ökar dess färskhet. En del av de artiklar vi funnit gällande 

lojalitet och de övriga teorierna har inte som primärsyfte att redogöra detta för just 

hotellbranschen. Utan vi har applicerat dessa i vår uppsats trots att de kanske inte är lika 

relevanta för just hotellbranschen och har försökt göra detta med ett kritiskt tänk för att inte 

generalisera för mycket. Dessa har trots allt främst använts för att bygga upp ett ramverk för 

teorin i uppsatsen för att lättare kunna tolka empirin och vidare kunna ge bra rekommendationer 

till vår uppdragsgivare. Eftersom båda har goda kunskaper i engelska tror vi inte att det skall ha 

skett några översättningsmissförstånd vilket annars lätt kan uppkomma.  

                                                           
36

 Esaiasson et al. 2003, Metodpraktikan: -konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

s306 - 316 
37

 Ibid., s 309 
38

 Ibid., s 310 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer vi att presentera det teoretiska ramverket vi valt att använda oss av i 

uppsatsen. Detta för att du som läsare skall få en större förståelse för de rekommendationer som 

kommer att redovisas senare i uppsatsen.   

3. 1 Positionering 
”Positioning is a necessary concept, first because all choices are comparative, and so it makes 

sense to start off by stating the area in which we are strongest, and second because in marketing, 

perception is reality.”
39

 

Det viktigaste för ett företag som ska ut på marknaden och positionera sig samt skapa nya 

marknadsdelar är att komma fram till vad deras ”själ” och grundvärderingar står för, som 

därefter kommunicerar vidare detta budskap till marknaden. Genom en varumärkets identitet 

skapar detta en bild av tjänsterna på ett förenklat sätt som sedan kan relateras till övriga 

marknaden, nya kunderna. Den vanligaste dimensionen i detta sammanhang är pris och kvalitet. 

Med dagens hårda konkurrens är det dock vanligt att företagen använder sig av en flertaligt olika 

dimension för att locka till sig flera kunder. Enligt TNS (Taylor Nelson Sofres) är det därför 

viktigt att behålla det emotionella, dvs. företagets grundvärderingar: något som konkurrenterna 

inte kan kopiera.
40

 

 

Positionering av företags tjänster kan ske på många olika sätt men det viktiga är att utgå från 

varumärkets identitet. Att företagen bygger upp en grund att stå på. För att bygga upp 

varumärkets grundvärderingar kan följande frågeställning vara bra:  

 

 För vad skall produkten positionera sig, vilket behov eller önskningar skall verksamheten 

tillfredställa sina kunder.  

 För vem skall verksamheten positionera sig? 

 För vilket tillfälle skall de positionera sig? 

 I förhållande till vad verksamheten skall positioneras, vilka är deras största 

konkurrenter?
41

  

 

Positionering kan ske på 3 olika sätt med det gemensamma målet att man alltid tar hänsyn till 

konsumenternas mål. Konkurrentbaserad positionering, målinriktad positionering och 

emotionell positionering. Den konkurrentbaserade positioneringen utgår från vad de övriga 

konkurrenterna erbjuder sina kunder. Under etableringen genomgår introduktionsfasen för 

produkten där det finns en mycket liten konkurrens. Introduktionsfasen handlar mer om att 

utbilda konsumenterna och vilka segment företaget väljer att rikta sig åt. Eftersom konkurrensen 

                                                           
39

 Uggla 2006, Positionering – Teori, trend & strategi, Malmö, Liber AB 
40 Mårtensson R. 2006,  Marknadskommunikation, Lund, Studentlitteratur AB s .92 
41 Uggla H. 2006, Positionering – Teori, trend & strategi, Malmö, Liber AB s. 12 
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under introduktionen är så låg får företaget möjlighet att positionera sig. I mognadsfasen hårdnar 

konkurrensen och kvalitet och design spelar stor roll. Massemedia har även här en stor roll, där 

produkterna jämförs med varandra och vilka tjänster/produkter som bäst. Syftet med den 

konkurrentbaserade positioneringen är att kunna etablera sitt märke på marknaden. Företaget 

kommer även att genomgå differentieringsfasen vilket visar hur företaget i detta fall genom att 

uppdragsgivaren kommer att bli medlem av en specifik hotellkedjan, visar hur de skiljer sig åt 

från de övriga konkurrenterna. Det är därför viktigt att under denna process företaget 

kommunicerar ut till kunderna vad som är unikt med märket, och få målgrupper att tillhandahålla 

ett attraktivt märke
42

. Den målbaserade positioneringen har man som utgångspunkt från 

konsumenternas mål som syfte att tillhandahålla och hjälpa konsumenterna att upprätthålla och 

nå deras mål på ett bättre sätt än vad konkurrenterna kan göra. Syftet med att skapa målbaserad 

positionering är främst för att dominera över konkurrenterna på fördelar som kunderna anser som 

viktiga.   

Konsumenternas mål för relateras i företagets själ
43

. Syftet med den Emotionell positionering är 

att stärka budskapet från att vara vagt till att skapa det mer levande.  

3.1.1 Michel Porters modell 

Strategiskt positionering beskrivs som företagets ansträngningar för att göra något annorlunda 

och uppnå en konkurrens på marknaden.  

 

Michael Porter´s version av strategisk positionering kretsar mestadels om renodlade 

konkurrensstrategier, de konkurrenskrafter som bidrar till att utforma konkurrensen mellan olika 

segmenten på marknaden. Michael porter har definierat 3 vinnande konkurrensstrategier som 

bidrar till att skapa och forma marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Mårtensson R. 2006, Marknadskommunikation, Lund, Studentlitteratur AB s .95 
43 Ibid., s.96  
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         Konkurrensfördel 

Lägre Kostnad          Unikhet 

 

 

Kostnadsledarskap 

 

 

Differentiering 

 

 

Fokuserat 

Kostnadsledarskap 

 

 

Fokuserad  

differentiering 

Tidlös konkurrensstrategier: Kostnadsledarskap, differentiering och fokus
44

 

 

 

3.1.1.1 Kostnadsledarskap 

Strategin bygger på att företaget uppnår skalfördelar genom låg produktions och 

distributionskostnader. Positioneringsstrategin mot kunderna bygger ofta på prissättning som ger 

så högt kundvärdet till så lågt pris som möjligt. Porter betonar även att ett kostnadsledande 

företag inte kan arbeta med produkt anpassning och den högsta kvaliteten på marknaden
45

.  

3.1.1.2 Differentiering 

Differentiering bygger på en högre upplevt kvalitet hos kunderna till ett högre pris. Utan denna 

strategi kommer det istället att bli en renodlad priskonkurrens. En differentiering strategi innebär 

att företaget erbjuder kunderna något med till ett betydligt högre pris, att företaget skapar en 

positiv skillnad mot konkurrenterna. Strategin kan bygga på ett teknologiskt ledarskap, starkt 

varumärke, teknisk innovation som därefter bygger på en stark varumärkeslojalitet bland 

kunderna och dess medvetande
46

.  

3.1.1.3 Fokusering 

Finns det ingen möjlighet att kostnadsreducera eller differentiera sina tjänster måste företagen 

försöka hitta en annan konkurrensstrategi. Fokusering handlar om att företagen tydligt inriktar 

sig på ett specifikt segment istället för hela marknaden. Fokusering är oftast en använd strategi 

inom business to business
47

. 

3.2 B2B 
Inom marknadsföring finns det två olika positioneringsstrategier B2B Business to Business och 

                                                           
44 Uggla H. 2006, Positionering – Teori, trend & strategi, Malmö, Liber AB s.17 
45 Ibid., s. 17 
46 Ibid., s. 18 
47 Ibid., s. 18 
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Business to Consumer vilket är enligt Gruen (1995), Håkansson samt Snehota (1995) ett sätt att 

bygga relationer mellan två parter/företag och att inleda avtal. Vi har dock endast valt att endast 

inrikta oss på B2B. Sedan 1980 har intresset på att bygga relationer ökat storartat. För oss 

författare ser vi själva att det är en skillnad och rikta sig till tjänsteresenärer B2B är något som 

kommer att gynna vår uppdragsgivare eftersom vi främst har valt att positionera oss gentemot 

tjänsteresenärer. 

 

Enligt Lillien (1978) argumenterar han för B2B att kunderna är säkra och räknas ha en lång 

livscykel och att B2B kunderna har ett helt annat köpbeteende
48

.  

 

En B2B strategi behöver inkludera en klar definition av företagets marknad, från konkurrenter 

till kunder samtidigt som det skall finnas en möjlighet att tjäna pengar samt utöka och utveckla 

företaget. Trots att denna strategi borde finnas med bör företagen borde lägga större fokus på 

utöka deras strategier och lägga större vikt på varför potentiella kunder inte köper deras tjänster 

och utvecklar en specifik plan på hur de skall undgå dessa hinder
49

. 

 

En lyckad B2B strategi måste bryta ner kunderna mentalt från deras behov som kunderna kanske 

inte ens är medveten om att de har och skapa ett nytt mönster
50

. För att utveckla och främja den 

strategidrivna idén att motivera B2B kunderna och marknadsförarna måste sätta största fokus på 

att ta sig förbi konkurrenternas hinder och skapa nya innovativa lösningar för att kunderna skall 

köpa. För att nå målet måste fyra frågor besvaras: 

. 

 Vem tar de slutgiltiga besluten i företaget? 

 Vad skapar motivation hos beslutstagaren? 

 Vad bidrar till att kunden tvekar? 

 Hur kan vi kombinera svaren på dessa frågor för att designa en effektiv marknadsföring
51

? 

 

Vem tar de slutgiltiga besluten i företaget?  

 

Att veta den exakta rätta personen som kan vara den ledande i ett företag kan vara knepigt. Det 

är lika viktigt att ha en planeringsstrategi driven av en motiverad marknadsförare vare sig om 

företaget är litet eller stort, erfarenhet är viktigt. Att oerfarna säljare oftast mindre lägger ner 

mycket tid på irrelevanta företeelser och ofta glömmer bort det vikiga. Samtidig som de kan 

missa ett viktigt steg i köpförhandlingar
52

.     

 

                                                           
48Nicole E. Coviello, Roderick J. Brodie 2001,”Contemporary marketing practices of consumer and business-to-business firms: 

how different are they?” , Journal of business & industrial marketing, Vol. 16 (5) 
49

 Hellman 2005, “Strategy-driven B2B promotions” , Journal of business & industrial marketing, Atlanta USA s.4 
50

 Ibid: s 5 
51

 Ibid: s 7 
52

 Ibid: s.7 



 
 16 

Vad skapar motivation hos beslutstagaren? 

 

I Hellmans artikel Strategy-driven B2B promotions talar han om två olika synpunkter Intrinsic 

motivation: handlar om att kunderna får en visuell chans att se produkterna. Finns denna 

möjlighet i marknadsföringen är detta alltid det första valet. Det är den enklaste, mest direkt 

riktad, ekonomiska och mest effektiva sätt att sälja då produkten marknadsför sig så bra själv. 

Att ge kunderna möjlighet att pröva produkterna ger de ett ökat intresse av att köpa då de ser hur 

enkla produkterna är, lätt att installera etc. Även att man har en ”pengarna tillbaka” garanti, även 

att kunderna får chansen att ta hem produkten och gillar de inte den får man en möjlighet att 

lämna tillbaka den. Extrinsic motivation: handlar om när företagen inte har chansen att skapa 

denna visuella förmåga för kunden handlar det oftast om besparningar, hög konkurrens låga 

priser. Artikeln menar dock att företag som utför sådana besparningar och lägger pengar på att 

marknadsföra sig via tv och dylikt oftast förlorar på det i längden. Att det är mer lönsamt att 

handla på ett visuellt nivå för kunderna
53

. 

  

Vad bidrar till att kunden tvekar? 

 

Business to business företag kan oftast komma på idéer för vad som motverkar kunderna från att 

köpa deras tjänster och produkter. Oftast handlar det om pris, service och misstag. Det är 

marknadsförarnas jobb att se till att kunderna inte är för upptagna med andra saker och glömmer 

bort företagets produkter. Köparen har svårt att resornera varför han skall köpa produkten, och 

det är istället enklare att låta bli att ta ett beslut. Finns det då en säljare/marknadsförare trycker 

man till den sista vägen och får kunden att köpa tjänsten/produkten
54

.    

3.3 RM &CRM 
“Changes in the market environment can quickly alter prices and technologies, but close relationships can last a 

lifetime.” (Regis McKenna) 

Marknadsföring utifrån ett relationsperspektiv är definierat som en process där företaget 

identifierar och etablerar, bibehåller, utökar och, om nödvändigt, avsluta relationer till kunder 

eller andra intressenter, till en vinst, så att alla involverade partiers önskemål är mötta. Detta görs 

genom att tillmötesgå alla önskemål och att hålla alla löften.
55

 Men definitionen kan även 

förenklas genom att säga att denna inriktning involverar interaktion, relationer och nätverkning.
56

 

Buisness-to-buisness marknadsföring bygger på interaktion mellan köpare och säljare och 

således skapas en relation mellan dem. Här kommer vi att presentera hur dessa kan utvecklas 

ytterligare genom att presentera teorier kring relationsmarknadsföring (RM) och hur dessa kan 

                                                           
53

 Hellman 2005, “Strategy-driven B2B promotions”, Journal of business & industrial marketing, Atlanta USA s 9 
54 Ibid: s 9 
55 Grönroos 1997, ”Value-driven Relational Marketing: from Products  Resources and to Competencies” Journal of marketing 

managemen,  Vol. 13  s. 407 
56 Gummesson 1994, ”Making relationship marketing operational”, International Journal of Service Industry management, Vol. 5 

(5), s. 5-6  
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utvecklas genom Customer Relationship Management (CRM). Definitioner av de båda teorierna 

kommer att presenteras och vidare kommer vi gå in på hur dessa kan impliceras för att skapa 

långsiktiga och lönsamma relationer med kunden, detta för oss senare in på lojalitetsprogram och 

de komplikationer som diskuteras kring dessa.  

3.3.1 RM 

Marknadsföring i sin kontext skall ses som en process, som över tiden, ska bidrar till 

värdeskapande för kunden, där endast relationen mellan företaget och kunden tas i beräkning
57

. 

Relationsmarknadsföringen har vuxit sig allt större och allt fler marknadsförare förespråkar dess 

filosofi
58

. Dessutom har konkurrensen ökat och det är nu, mer än någonsin tidigare, viktigt att 

sticka ut och särskilja sig från dessa. Marknaden är mångfacetterad och varje kund kräver att bli 

behandlade individuellt. Man kan säga att relationsmarknadsföring är ett alternativ till den 

traditionella marknadsföringsmixen
59

. Hos hotell och restauranger är detta speciellt viktigt att 

veta då dessa företag är otroligt känsliga för vad kunder förmedlar till andra kunder när de 

avslutat sin vistelse. Här kan det handla om att veta namnet på kunden och kanske till och med 

om de röker eller inte utifrån deras boenderegister. Detta visar, till viss del, på innebörden och 

omfånget av relationer, nätverk och interaktionen mellan kund och säljare. Ibland kan det till och 

med skapas en viss intimitet mellan kund och säljare, då säljare innehar, till exempel via IT 

system, mycket information om kunden.
60

 Varför människor reagerar positivt till 

relationsmarknadsföring har blivit omdebatterat, men forskarparet Paravatyar och Sheth hävdar 

det huvudsakligen beror på att detta limiterat deras beslutsprocess, det blir enklare.
61

 Men det 

finns självklart olika grad av engagemang från kunden, vissa anses aktivt söka relationen i sig 

medan andra söker den för förmånerna, självkänsla, hälsa eller rent av bekvämlighet.
62

  

 

RM påtrycker vikten av långsiktiga och aktiva relationer för att skapa långsiktiga intäkter och det 

är extra påtagligt i relationsansatsen att marknadsföring är inbäddat i hela managementprocessen. 

Således uppmärksammar RM att alla är deltidsmarknadsförare och att marknadsföring inte 

enbart är begränsade till heltidsmarknadsförare, både kund och säljare kan vara aktiva 

marknadsförare och de borde bli sedda som partners i en gemensam vinst situation.
63

 Detta är 

alltså uppenbart en managementprocess. Definitionen på RM enligt Buisness Dictionary: 

 

                                                           
57 Grönroos, 1997, ”Value-driven Relational Marketing: from Products  Resources and to Competencies” Journal of marketing 

managemen,  Vol. 13  s. 407 
58 Gummesson 1994, ”Making relationship marketing operational”, International Journal of Service Industry management, Vol. 5 

(5), s. 5 
59 Grönroos, 1997, ”Value-driven Relational Marketing: from Products  Resources and to Competencies” Journal of marketing 

managemen,  Vol. 13  s. 410 
60 Gummesson 1994, ”Making relationship marketing operational”, International Journal of Service Industry management, Vol. 5 

(5), s. 6 
61 Paravatyar & Sheth 1995, “Relationship Marketing in Consumer Markets: Antecedents and Consequences”, Journal of the 

Academy of Marketing Science, Vol. 4 (4), s. 257-261 
62 Grönroos, 1997, ”Value-driven Relational Marketing: from Products  Resources and to Competencies” Journal of marketing 

managemen,  Vol. 13  s. 409 
63 Gummesson 1994, ”Making relationship marketing operational”, International Journa of Service Industry management, Vol. 5 

(5), s. 6-7 
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“Promotional and selling activities aimed at developing and managing trusting and long-term relationships with larger 

customers. Customer profile, buying patterns, and history of contacts is maintained in a sales database, and a service 

representative (also called account executive) is assigned to one or more major customers to fulfill their needs and maintain the 

relationship.”(www.buisnessdictionery.com)64 

3.3.2 CRM 

Customer Relationship Management – CRM växte fram under 1990-talet IT ”boom” och drog 

snabbt fokus till sig. Logiken bakom teorierna verkade lockande och många större bolag 

implementerade applikationer som skulle driva kundkontakten, försäljningen och intäkterna i 

skyarna.
65

 CRM infördes för att kunna hantera relationerna mellan företaget och kunden mer 

effektivt och därigenom skapa lönsamhet, kundlojalitet och bättre hantering av kundrelationer. 

Denna managementlära blev snabbt allmänt accepterad.
66

 Tyvärr blev inte resultatet vad man 

väntat sig, CRM gav inte tillräckligt med gengäld mot för investeringen och många system 

slopade. Men på grund av detta bör inte systemet slopas totalt det finns många fördelar med 

CRM och de problem som uppkom var betydligt mycket mer subtila och mångfacetterade än vad 

som målas upp av de användare som misslyckats.
67

 Detta visa på vikten av en noggrann 

planering vid implementering av denna typ av system.  

”Implemented the right way, CRM, delivers powerful benefits. It markedly improves the efficiency and effectiveness of sales, 

service and marketing. But even more importantly it can strengthen strategy and help generate enduring returns.”68  

Ingen tydligt definition ännu skapats utan är ett hopkok av flera olika forskares infallsvinklar och 

tycken.
69

 Det som de flesta har gemensamt är dock att de beskriver CRM som en ny affärsansats 

där målet är att centralisera kundinformationen och driva den längre, öka kvalitet vid 

kundinteraktioner och uppmuntra till ett kundorienterat tänk.
70

 Sedan är inriktningarna olika, 

men CRMs mål är i slutändan att söka mer lönsamma relationer med kunderna. Detta måste 

impliceras med en viss strategisk direktion för att lyckas, man måste förstå CRM funktion och 

appliceringen måste, för att möta just det specifika företagets behov, adapteras på rätt sätt. Om 

detta uppfylls kan CRM leda till hög avkastning och inte minst höja konkurrenskraften hos 

företaget.
71

  Vidare har är det av största vikt att välja rätt kunder och sedan hålla kvar dessa i en 

långsiktigt plan. Det är inte alla kunder som är lönsamt göra en CRM-insats för, dessa bör därför 

                                                           
64 www.businessdictionary.com/definition/relationship-marketing.html (2009-04-20) 
65 Bligh, P., Turk, D. 2004, CRM Unplugged : Releasing CRM's Strategic Value,  John Wiley & Sons, Incorporated, New Jersey, 

s. 11 
66 Ngai 2005, ”Customer reletionship management research (1992-2002)”, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 23 (6), s.  

582-583 
67 Bligh, P., Turk, D. 2004, CRM Unplugged : Releasing CRM's Strategic Value,  John Wiley & Sons, Incorporated, New Jersey, 

s. 12 
68 Ibid., s. 16 
69 Ngai 2005, ”Customer reletionship management research (1992-2002)”, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 23 (6), s.  

582-583 
70 Bligh, P., Turk, D. 2004, CRM Unplugged : Releasing CRM's Strategic Value,  John Wiley & Sons, Incorporated, New Jersey, 

s. 22 
71 Ibid., s. 24 
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inte ligga i företagets fokus.
72

 Definitionerna nedan är tagna från framstående forskare inom 

området:       

”Customer Relationship Management is a comprehensive strategy and process of acquiring, retaining, and partnering with 

selective customers to create superior value for the company and the customer. It involves the integration of marketing, sales, 

customer service, and the supply-chain functions of the organization to achieve greater efficiencies and effectiveness in 

delivering customer value.” (Parvatiyar & Sheth, 2001, s. 5)73 

 

“The strategic use of information, processes, technology, and people to manage the customer’s relationship with your company 

(Marketing, Sales, Services, and Support) across the whole customer life cycle” (Kincaid 2003, s. 41)74 

 

Många industrier har implementerat CRM-system med hjälp av olika IT eller 

informationssystem, där supporten och snabbheten gjort att företagen lättare kan kontrollera 

kunden och täcka dennes behov. Detta bidrar till att många mellanhänder kan slopas, en av de 

industrier där detta gjorts är hotellbranschen, där företaget kan kommunicera direkt med 

slutkunden.
75

 Vidare har individanpassning gjorts möjlig och direktmarknadsföring är ett nytt 

verktyg som underlättar kommunikationen med kunden. Även kunden kan själv ta kontakt med 

företaget och internethandeln har ökat explosionsartat. Det blir en allt hårdare konkurrens på 

marknaden och kundens högre krav och förväntningar stärker betydelsen av CRM, då 

utvecklingen gått mot ett starkare band mellan köpare och säljare.
76

    

3.3.2.1 CRM i sitt kontext 

Författarna Bligh och Turk rekommenderar i sin bok, CRM unplugged: Relesing CRM’s 

Strategic Value, en rad handlingar som bör tas i beräkning vid implikation av en CRM-satsning 

för att den skall bli framgångsrik. 

 

 Antaga riktlinjer och verkställande fadderskap 

Det är viktigt att hela organisationen genomsyras av CRM-satsningen, en koncentrerad 

ansträngning där information om företagets satsningar vidarebefordras till och uppehålls av 

underordnade chefer på de olika enheterna av organisationen. Detta bygger upp en medvetenhet i 

organisationen. Det är även fördelaktigt att testa hypotesen innan implicering för att få feedback 

från de olika enhetscheferna om brister och dylikt innan satsningen införs, så detta kan 

åtgärdas.
77

   

 

 Att definiera strategiskt kontext och affärsområde 

Detta är en del av nyckel aktiviteterna med CRM – att utveckla väldefinierade mål som visar de 

strategiska fördelarna företaget vill styrka och vad som bör förstärkas ytterligare. Dessa mål gör 

                                                           
72 Paravatyar & Sheth 2001, “Customer Relationship Management: Emerging Practice, Process, and Discipline”, Journal of 

Economic and Social Research, Vol. 3 (2), s. 4-5 
73 Ibid., s. 5 
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att det blir lättare att slutligen mäta resultaten av satsningen.  Vidare är det viktigt att de 

ansvariga vet hur de vill sätta detta i akt, det är centralt att det åtgärder som görs vid implicering 

inte avviker från original planen. Även den omgivande miljön bör tas i beräkning, trender på 

marknaden och konkurrenssatsningar.
78

    

 

 Skapa ett balanserat arbetslag 

Stor vikt ligger i att välja rätt arbetsgrupp att leda CRM-satsningen. Det bör vara anställda som 

har stor ambition med krosskunskap om företaget, är dedikerade och disciplinerade i sitt arbete. 

Det bör även vara delar av teamet som är experter inom området och någon som har tydlig 

ledarprofil och kan predika dess budskap till övriga anställda för att ena dem till en positiv 

inställning till CRM-satsningen.
79

 

  

 Ligga i linje med kundstrategier 

Tydligt avgöra hur kunden skall bli bemött i alla situationer, det är viktigt att vara konsekvent i 

kundbemötandet genomgående i företaget.
80

  

 

 Utveckla arbetsplan 

Hur ska de olika stegen av implementeringen se ut, när ska de infalla och hur ska de iscensättas. 

Ett långtidsperspektiv, där alla genensamma mål som kan påverkar alla olika anställda i 

organisationen är medberäknade, det är viktigt att arbeta unisont. Vidare kan det vara användbart 

om något inte infaller på planerad tid, då kan resultat i framtida planeringar förutses direkt.
81

  

 

 Implementera kvickt 

För att undvika kostnadsfällor är det viktigt med snabba beslutsprocesser där energi är ett ledord. 

Att skapa en SWAT-team atmosfär där allt analyseras kvickt och effektivt, är 

framgångsnyckeln.
82

   

 

 Adressera alla förändringsaspekter 

Det är viktigt att vara medveten om att förändringarna som kommer i och med en 

implementering av CRM måste genomsyra hela organisationen och därmed även förbereda alla 

dess anställda på just detta. Alla aspekter måste tas i beräkning, ombyggnationer, utbildningar 

gällande nya tekniska lösningar och så vidare.
83
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 Undvika teknologiska fällor 

Tekniken skall spela en stödjande inte huvudsakligroll i CRM-satsningen, det är först efter all 

process gällande organisation och olika policy är bestämda de tekniska lösningarna ska 

anpassas.
84

    

  

Dessa aspekter tas även upp, om än i annorlunda form, av forskarna Paravatyar och Sheth, men 

de betecknar dessa i fyra olika processer i sin artikel Customer relationship management: 

Emerging practice, process, and discipline (2001, s. 9). Processerna, formationsprocessen, 

styrandeprocessen, en utvärderandeprocess av prestationen och en förbättringsprocess är 

framställda för att på samma sätt som Bligh och Turks olika steg ytterligare stärka relationerna 

till kunden på ett effektivt och lönsamt sätt.  

 

 

CRM- Processens ramverk 

 
(Bligh &Turk 2004, s. 176) 

 

Den är i den första processen som företaget sätter upp mål för sin CRM, alltså gällande 

organisation, finanser, marknadsföring och strategi, hur de initierar CRM-satsningen. Där de 

förgrunder som Bligh och Turk även punktar upp viktigt aspekter att ta i beräkning vid 

implikation av CRM. I bilden ovan från Paravatyar och Sheths artikel ser man att i första 

formationssteget vikten av tydligt syfte och mål med satsningen för att kunna göra den mätbar. 

Vidare är alla kunder är inte lika mycket värda för företaget, oftast är det 20 procent av företagets 

kunder som står för 80 procent av dess intäkter, något som styrks av 80/20-regeln som 

Paravatyar och Sheth tar upp i artikeln Customer relationship management: Emerging practice, 

process, and discipline (2001, s. 9-13). Detta gör att ytterligare ett steg i processen är att avgöra 

specifikt segment för satsningen i formationsprocessen och forskarparet rekommenderar att 

företaget utformar olika CRM-programm för olika kundgrupper, där den mest kostsamma 
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satsningen går mot den mest lönsamma kunden.
85

 Det kan handla om att anpassa nivån på 

satsningen, kanske databas hantering av de mindre inkomstgivande kunderna och mer 

avancerade lojalitetsprogram för de mest inkomstgivande kunderna. Allt detta bör göras med en 

strategisk agenda bakom för att stärka företagets CRM satsning på långsikt, vilket även kan 

stärka dess position jämte konkurrerande företag inom samma bransch.
86

 Vidare talar Paravatyar 

och Sheth om styrandeprocess som kan liknad med de mittersta punkter som Bligh och Turk tar 

upp. Som bilden ovan visar ser vi både sammansättning av roller i gruppen, kommunikation, 

motivation och övervakning som är genensamma faktorer som tas upp av de olik forskarna som 

viktiga aspekter vid implicering av CRM. Det viktiga här är att de utvalda för att leda satsningen 

är de rätta för just denna typ av program, ett individualiserat tänk måste användas då varje 

relation inte är den andra lik.
87

 De två sista processerna som Paravatyar och Sheth utrycker är 

inte lika kompatibla med de punkter som Bligh och Turk statuerar. Dessa gäller utvärdering och 

utvecklingsprocesser som speglar målen och möjliggör vidare utveckling och förbättring av de 

system som används. Detta är ändock något som de båda forskarparen tar upp i respektive 

forskning då de båda trycker på vikten av att kunna göra sin CRM satsning mätbar genom att 

utforma tydliga mål. Relationer är en föränderligprocess som även måste utvecklas och vidare 

hållas under bevakning för att mogna, därför är ständig observation i kombination med 

uppdateringar av processen essentiella.
88

  

 

 

CRM forskningsfördelning 

 
(Paravatyar & Sheth 2001, s. 5) 

 

 

De största områden som rör konceptet CRM är som synes ovan i bilden IT och andra 

informationssystem, CRM i allmänhet och marknadsföring, vidare finns en del forskning som rör 
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service, support och försäljning. Detta visar en studie gjord av Ngai, Customer reletionship 

management research (1992-2002), som gjort en överblick av CRM-forskning mellan åren 1992 

och 2002. Gällande marknadsföring har hon kommit fram till att artiklarna främst handlat om 

återköp och kundlojalitet.
89

 Detta är ytterst relevant för oss då vår uppsats främst kommer att ta 

en inriktning emot just detta forskningsområde. CRM är en del i grunden för lojalitetsforskning 

och därför fungerar detta som ramverk för vidare teoretisk diskussion med inriktigt mor just 

detta, lojalitetsprogram och hantering och utformning av dessa.  

3.3 Lojalitet 
Under flera år har företag arbetat mot att enbart tillfredställda kunder, men detta har tyvärr inte 

visat sig ge några större resultat på dess lönsamhet. I att försöken att undersöka sambandet 

mellan tillfredställda kunder och långsiktig lönsamhetsökning har man insett att man måste ändra 

inriktning mot fasthållandet av kunden och dess lojalitet mot företaget.
90

 1980-talet entusiasm 

kring kvalitet och service har övergått emot förtjusning över lojalitet och 

relationsmarknadsföring. Försäljaren skapar relationen snarare än att enbart sälja en vara, det 

kallas defensiv marknadsföring, där företagens fokus ligger i att hålla fast existerande kunder 

snarare än att skaffa nya. Påtryckningarna inom lojalitet är att hitta anledningarna till återköp 

snarare än att enbart skapa fler återköp.
91

 Detta på grund av att relationerna inte alltid behöver 

vara så tydliga, Folkman och Norman menar i sin artikel From prisoners to apostles: a typology 

of repeat byers and loyal customers in service buisness (2002, s. 322), att det finns olika 

kategorier av kunder som upprepade gånger handlar hos företagen men där tillfredställelsen 

varierar stort. De kallar dessa ”vördnadsfulla fans, aposteln, terroristen och gisslan”. Detta visa 

på vikten av att veta vilka och varför de handlar hos företaget och slutligen vid att skapa återköp 

hos kunden och slutligen lojalitet.
92

 Deras undersökning visar att människor kan variera i lojalitet 

mot olika grupper av service, det kan handla om passivt köpande eller aktivt köpande beroende 

personens specifika intresse. Här är det upp till företaget att avgör vilken relation de vill skapa 

med kunden, är det en form av vänskapligtband eller enbart kostnadsbaserade förmåner de vill 

förmedla.
93

  

3.3.1 Lojalitetsbegrepp 

Definitionen på en lojal kund tas upp i flertalet artiklar om lojalitet. Det de flesta artiklar har 

gemensamt är att denne skall vara en kund som kontinuerligt idkar handel med samma 

serviceleverantör närhelst detta alternativ finns, fortsätter att upprätthålla en positiv attityd mot 
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företaget och rekommenderar detta till andra genom ”Word of mouth”
94

. Enligt forskarna 

Folkman och Norman (2002, s. 322) finns det två relevanta begrepp som bör tas i beaktning då 

man talar om vad som kan påverka lojalitet hos kunden den ene gällande attityd och den andre 

gällande beteende.
95

 Dessa menar på att det finns olika typer av lojala kunder, både att lojaliteten 

kan ligga som föremål för kunden så som varumärken, service, produktkategorier (till exempel 

ciggaretter) och aktiviteter (till exempel simning). Men att det också kan gälla kundens 

sinnesuppfattning, attityder, tro och önskemål, företaget tjänar alltså på kunden men enbart som 

ett resultat av dess sinnesstämning just då. Attityden är det mått som tidigare varit det föredragna 

då detta tros vara ett mått på tillfredställelsen, men det är fler faktorer som spelar in här så som 

pris, ekonomisk situation och bekvämlighet. Vidare har kundens beteendemönster tagit över som 

huvudmått på lojalitet, alltså köpfrekvens eller summa som kunden spenderar på företaget. Men 

detta anses inte heller riktigt hålla som mått då det är andra situationsfaktorer utöver lojalitet som 

spelar in, så som bekvämlighet.
96

 Det bästa för företaget är alltså att försöka kombinera de båda 

för att nå ut till så många kunder som möjligt och det är även en kombination av de båda som vi 

kommer att utgå ifrån i denna uppsats.  

Det är idag viktigt för företagen att fokusera på att bygga starka fundament där de har stor 

förståelse för marknadsstrukturen och skapar starka och långsiktiga kundrelationer. Dessa är mer 

resistenta mot altereringar av priser och teknologi och skapa därför lönsamhet för företaget.
97

 Det 

är alltså mer kostsamt för företaget att attrahera nya kunder än att behålla dem man redan har, 

vilket inte heller leder till någon långvarig framgång för dem. Enligt Rechheld och Sasser (1990, 

s 107) så ökar företaget sin vinst med 25 till 125 procent om deras nuvarande kunder enbart 

handlar för 5 procent mer
98

 samtidigt som även marknadsföringskostnader och driftskostnader 

minskar. Vidare är befintliga kunder mindre priskänsliga, tidskrävande och skapar färre problem 

för företaget.
99

 Dessa kunder kan i sin tur sprida positiva rykten om företaget, så kallad ”word-

of-mouth” en form av objektiv marknadsföring som är en kostnadsfri bonus för företaget. Ibland 

kan det även handla om klagomål som kunderna gör mot företaget i hopp om att de ska hjälpa till 

att förbättra företaget, konstruktiv kritik.
100

  

”Loyalty programs are structured marketing efforts which reward, and therefore encourage, loyal behaviour: behaviour which 

is, hopefully, of benefit to the finn”.101 
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3.3.2 Lojalitet inom B2B 

För att knyta samman de lojalitetsteorier med tidigare teorier kommer vi här presentera 

sambandet mellan dem och hur de bör sammanfogas.  Viktigast är att belysa hur marknadsföring 

på en B2B-marknad bör genomföras och eftersom lojalitetsprogram är en forma av 

marknadsföring, kommer vi visa hur dessa bör integreras. Vidare kräver B2B marknadsföring 

emot och lojalitetskapandet inom den valda målgruppen nogsam planering då själva 

försäljningen ej gäller dem som bokare utan deras kunder. De är dock angelägna att dessa blir 

nöjd med deras val av till exempel boende.   

Zineldin byggde upp en fem Q modell för att bättre förklara relationen mellan lojalitet och CRM 

där han kopplar hop dessa med tillfredställelse och uppfattad kvalité hos kunden. 

 

Zineldin 5Q modell 
– kvalitets attribut som bidrar till ökad total kvalitet och sambandet med CRM 

 

(Zineldin 2006, s. 433) 

 

I denna tar han upp fem olika kvalitetsbetäckningar som är avgörande för hel 

kvalitetsupplevelsen. Den fösta gäller själva objektets kvalité, den andra processen alltså själva 

skapandet av produkt, den tredje infrastrukturen mäter de resurser som behövs för att utföra 

produkt servicen, den fjärde gäller interaktionen, och den sista gäller atmosfären.
102

  

3.3.3 Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogrammen växte fram ur flygindustrins marknadsföring i mitten på 70-talet i och med 

flygbolaget Southwest Airlines förmån ”Sweetheart Stamps” som innebar gratisresor för kunden 

och dess partner när denne uppnådde en viss poäng nivå. Detta skapade lojalitet hos kunderna 
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och har efterliknats i många andra modernare program, med andra sätt att beräkna poäng och har 

på senare år även spridit sig till andra branscher, så som hotellbranschen.
103

  

Sharp och Sharps undersökning visar att lojalitetssatsningar kan vara svåra att använda för att 

effektivt ändra ett köpbeteende hos kunden men om det skall göras är det via dessa program. 

Vidare är det viktigt att veta att detta kan ta tid och att det inte är några större ändringar som det 

är tal om.
104

 Att aktivt influera kundens lojalitet är dock viktigt och Divett författaren till Aktively 

influensing customer loyalty hävdar att ett sätt är att motivera kunden att klaga mer då kan 

ändringar göras för att anpassa dennes önskemål. Men problemet här är att 50 procent av 

kunderna upplever att en klagomålsprocess skapar ytterligare negativ attityd mot företaget. Alltså 

måst klagomålshanteringen bättras.
105

 För att kunden ska uppleva rättvisa i en situation måste tre 

element uppfyllas, distributionen, proceduren och interaktionen, den första baseras på Adams 

(1963) Equity theory en jämförelse av input output som individen upplever jämfört med vad 

övriga upplever. Så som kostnader, lagändringar, tillbakagivanden, ersättningar, kredit och 

ursäkter. Den andra gäller att kunden aktivt ska kunna delta i beslutsprocessen så att utkomsten 

blir rättvis, i kort rätten att uttrycka sin åsikt. Den tredje gäller förklaringar för vissa beslut som 

tas, i detta fall gällande exempelvis ersättning för skadat gods eller liknande och hur detta 

hanteras, var expediten trevlig eller ärlig. Detta är mycket viktigt för hur kunden upplever hur 

deras klagomål hanteras. Studien visar att ökad mottaglighet och lyhördhet hos de anställda gör 

att lojaliteten hos kunden behålls och visar vidare på att lojalitet ökar kundens tendenser att 

återkomma och handla just där igen.
106

   

3.3.4 Lojalitet inom hotellbranschen 

Tjänsteresenärer är som tidigare nämnts extremt viktiga för hotellbranschen då de ofta reser runt 

i tjänsteärenden, dessa fåtalet kunder står således för en stor del av hotellens försäljning. Detta 

har lett till att lojalitetsprogram blivit så stort inom hotellbranschen, att samla poäng på sitt 

boende för att senare kunna plocka ut gratisnätter, få uppgraderingar eller liknande erbjudanden 

har inneburit trogna kunder.
107

   

Det kan dock uppstå problem med lojalitetsprogram, konkurrensfördelen riskerar att försvinna 

när alla hotell använder sig av samma förmåner och det finns även risker med beskattning av 

dessa. När kunden blir van en viss fördel finns det alltid risker med att den alltid kommer att 

kräva dessa. Det som börjar som ett medel att locka nya kunder mynnar ut i ett kostsamt krav i 

från kunden, att avveckla dessa nu blir svårt då den som först börjar med det kommer att riskera 

att förlora kolossala intäkter.
108

 Lojalitetsprogrammen skapar ofta en ökning av efterfrågan på en 

vara men detta anses av många vara en tillfällig effekt som på längre sikt inte kommer att 
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motsvara de kostnader som lojalitetsprogrammet medför. Att lojalitetskunderna ska fylla upp de 

hotellnätter där hotellrummen annars skulle stå tomma låter i grunden som en bra ide, men det är 

svårt att styra in vilka nätter som dessa kunder väljer att bo. Lojalitetskunderna tar ofta nätter 

från de fulltbetalande hotellkunderna.
109

  

Trotts dessa problem anses lojalitetsprogram inom hotellindustrin vara en dominerande faktor för 

ett hotells framgång men inte individuellt utan tillsammans med en hel del olika bidragande 

faktorer. Allt måste stämma överrens allt från hotellets image till hur hotellrummen är städade. 

Att skapa lojalitet handlar inte enbart om ett kort som ger rabatter utan det handlar om att få 

kunden att trivas och känna sig välkommen.
110

 Det är alltså viktigt att hotellkedjorna behåller 

den individuella servicen trotts att de tillhör en kedja som har lojalitetsprogram för att behålla 

kunderna.  

År 2005 var det enligt Barsky och Nash, skribenter på Hotell and Motel management, (2006, s. 

28) ca 34 procent av hotellkunderna som menade att hotellens lojalitetsprogram till stor del 

avgjorde var de bodde. Många av de hotell som deltog i denna undersökning jobbade just då med 

att utveckla deras lojalitetsprogram ytterligare genom mer kostymerad service, inte bara för att 

behålla de befintliga gästerna men för att kunna locka till sig mer kunder än de övriga hotellen 

under nästa lågkonjunktur. Det handlade ofta om detaljer så som att kunna en stamgästs namn 

vid incheckning och så vidare.
111

 Detta har enligt Barsky i artikeln Hotel loyalty programs 

motivate guests in a recession, (2008, s. 16) visat sig stämma då allt fler kunder väljer 

hotellkedjor med lojalitetsprogram i dessa lågkonjunkturtider.
112

 Senare studier har också visat 

att enbart tillfredställelse av kunden inte är tillräckligt för en organisations framgång utan att det 

krävs en större kraft för att motivera regelbundet återköp.
113

 Därför är det viktigt för hotell 

industrin att skaffa sig lojala kunder, forskare Reichheld och Sasser har visat att en ökad lojalitet 

på fem procent kan resultera i en ökad vinst på 25 procent
114

. Det viktiga är att ta i beaktning hur 

konkurrenter, kunder och lagstiftare kommer att reagera på införseln av lojalitetsprogrammet och 

framförallt hur de skulle påverkas om någon av konkurrenterna införde att liknande system. Det 

viktiga är att se till att de konkurrerande företagen inte kommer med ett ännu mer exklusivt 

föreslag. Planeringen ger företaget en möjlighet att i förväg projektera för framtida insatser som 

programmet kan medföra och förbereda dem på eventuella åtgärder.
115
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3.3.5 Lojalitet & Image 

Image sägs kunna influera kunders perception på de varor och tjänster som bjuds
116

 och vill 

därför ha en förmåga att påverka kundens köpbeteende. Det är ofta en kombination av ett flertal 

faktorer som reflekterar bilden av en produkts uppfattade image av kunden. Det kan handla om 

effekterna av reklam, pr, fysiskt utseende, word-of-mouth och kundens faktiska erfarenheter av 

produkten.
117

 Grönroos (1983, s.110) konstaterade dock att den absolut viktigaste faktorn som 

avgjorde hur en produkts image uppfattades var service kvalitén
118

. Alltså är den viktigaste 

faktorn kundens egna erfarenheter med företaget för att den skall få en viss bild av företagets 

image.  

Det har visat sig att ett hotells image är otroligt avgörande för att locka kunder och är positivt 

associerad till kundens tillfredställelse och dess preferensramar. Alltså kan en ickeönskvärd 

image leda till missnöjdhet bland kunderna och en önskvärd image till tillfredställada kunder. 

Där den första troligtvis inte återkommer och den senare gärna återkommer.
119

 I modellen nedan 

kan vi se hur Kandampully och Suhartanto författarna till Customer loyalty in the hotel 

industry:the role of customer satisfaction and image (2000, s. 348) anser att tillfredställelse hos 

kunden tillsammans med en korrekt image kan bidra till lojalare kunder. Deras hypotes gäller 

främst hotellkedjor då dessa har högre tendenser att införa lojalitetsprogram. 

 

Relationsmodell mellan image, kund tillfredställelse och lojalitet 

 

( Kandampully & Suhartanto 2000) 

 

Deras undersökning resulterade i att kunder tenderar att återbesöka och rekommendera företag 

med en fördelaktig image i tron om att detta företag levererar en hög kvalitet på deras service. 
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Vidare visade det sig att tillfredställelse med städningen var det mest och det enda avgörande 

faktorn vid en kunds utveckling av lojalitet emot ett hotell tillsammans med hotellets image.
120

 

Detta visar ytterligare på vikten av att ett hotell etablera en tydligt, gynnsam image. Denna i sin 

tur påverkas betydligt av marknadsföringsmixen där de sju variablerna, produkt, pris, promotion, 

människor, process, och fysiska bevis är inkluderade. Vilka alla måste passa in i hotellets övriga 

image, dels för att locka ”fel” klientel och dels för att allt för drastiska förändringar kan påverka 

de existerande kundernas lojalitet.
121

 Vidare är det ändock viktigt att ett hotell behåller sin 

personliga stil genom personlig service där företaget vårdar sina lojala kunder och ser till att 

hålla en personlig image på hotellet oavsett om hotellet är med i en kedja eller ej.  

3.4 Sammanfattande teori 

I modellen nedan förklaras sambandet mellan de teorier som är inkluderade i detta arbete. Den 

ger en överblick om hur de valda teorierna kopplas samman i själva empirin och hur de är tänkt 

att de skall tolkas och vävas samman.   

Översikt över valet av teorier 

 

 

Via en positioneringsvinkel har vi angripit problemen med CRM, RM, image och lojalitet ur ett 

B2B perspektiv. Vidare har vi integrerat de olika teorierna i ett praktiskt utförande där vi 

undersöker om huruvida de faktiskt fungerar som positioneringsverktyg. 
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4. INTERVJUPROCESS 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att sammanställa vår kvalitativa 

undersökning, hur denna utförts och slutligen tolkats. Vi anser att detta kapitel utgör det mest 

kritiska momentet i hela uppsatsarbetet då det är det material som hela uppsatsens grund, 

relevans och äkthet lutar emot. Vidare är det detta som faktiskt utgör den del som antingen 

bekräftar eller avfärdar de teorier vi valt.  

4.1 Konstruktion av frågor 

Vid skapande av intervjufrågorna satt vi tillsammans och skrev ner alla frågor vi kunde komma 

på samt hade en koppling med de teorier vi har valt. Vi jämförde därefter vilka frågor andra 

forskare hade använt sig av, vilket blev en hel del frågor. Med hänsyn därtill gjorde vi en 

jämförelse med frågorna mot vår frågeställning för att skapa en äkta och relevant intervju som 

möjligt. Vidare gick vi igenom våra frågor med vår uppdragsgivare och utförde några enkla 

korrigeringar vilket bidrog båda till bortfall samt tillskott av frågor. Det slutliga frågeprotokollet 

innehåller sju huvudfrågor med följdfrågor som stöd. Den totala summan av frågor är 48. Vi har 

haft två olika grupper av intervjuare vår uppdragsgivare samt de övriga korrespondenterna. 

Varför vi valt att göra på det sättet är att skapa intervjun på ett korrekt sätt som möjligt samtidigt 

som vi kan jämföra vad vår uppdragsgivare önskar och vad de övriga respondenterna ser som 

viktigast vid val av hotell.  

Efter att vi har presenterat oss och berättat om syftet med vår undersökning, ber vi 

respondenterna att vara så kritisk som möjligt till produkterna och tjänsterna som tas upp under 

intervjun. Vårt frågeschema är indelat på fyra områden, bakgrundsfrågor, kundlojalitet, 

viktigaste urvalskriterierna samt hur de själva påverkas av marknadsföring från hotellen. Inom 

varje frågeställning finns det underfrågor som stöd om inte respondenten själv besvarar frågorna 

för att skapa ett så bra flöde som möjligt. 

 

Bakgrundsfrågorna är av mer allmänt upplägg för att skapa en bekväm stämning och frambringa 

en dialog samt få respondenterna att komfortabla. Dessa är utformade: vad heter du? Vad har du 

för tjänst? Hur många anställda har ni? Vidare mot kundlojalitet har vi haft frågor som hur 

bokarna ser på vid val av hotell? hur relationer har skapats? och därefter urvalskriterierna. Vilka 

är de viktigaste urvalskriterierna? spelar design roll? om bokarna måste kompromissa vad är det 

viktigaste? Avslutande ställer vi frågor om hur bokarna har påvekas av PR samt marknadsföring. 

Blir ni inbjudna till olika evenemang, påverkas ni av olika marknadsföringsstrategier? Som ett 

avslut tackar vi respondenterna och tillfrågar om de är intresserade av att ha en utskrift av den 

transkriberade intervjun och godkänna den samt ta del av den färdigställda uppsatsen.  

4.2 Intervjukonstruktion och intervjuupplägg 

När vi skapade en strategi för upplägget till samtalsintervjuerna har vi använt oss av boken 

Metodpraktikan av Peter Esaiasson samt de valda teorierna som utgångspunkt.    
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I vår uppsats kommer vi att använda oss av en respondent undersökning och tillvägagångssättet 

samtalsintervjuer där vi använder oss av en egenkonstruerad frågemall,
122

 beroende på hur 

dialogen med respondenterna utvecklar sig kommer frågornas ordningsföljd, formuleringar och 

innehål att variera bland de olika respondenterna kommer vi att ha en möjlighet att ändra vissa 

frågor samt ställa följdfrågor för att skapa en förståelse beroende på hur respondenten svarar. 

Detta kommer att resultera i att det blir en lägre grad av standardisering.
123

 Syftet med detta 

upplägg är att kunna kartlägga människors uppfattningar och tankar och därefter kategorisera 

dessa svar för att sedan kunna återknyta dess undersöknings syfte.
124

 Ett annat syfte är att 

använda sig ur ett tematiskt och dynamiskt tankesätt. Tematiskt innebär att knyta ihop 

undersökningens problemställning och att tänka dynamiskt ser man till att upprätthålla samtalet 

flytande. Därför att det viktigt att skapa en bra tematisk och dynamisk balans samt samspel 

mellan respondenten och intervjuaren
125

.  

 

I inledningen till intervjun börjar vi med att ställa allmänna frågor för att skapa en varm och 

vänlig stämning, därefter låta oss gå in på de mer direkta frågor då båda parter känner sig 

bekväma. När vi börjar ställa de mer tematiska frågorna ser vi till att ställa de med minimal 

påverkan från intervjuarna. Det är viktigt att få respondenterna att känna sig i centrum och tycka 

det är roligt att berätta om sina erfarenheter. Vidare vill vi gärna att respondenten ger långa 

fulländade svar, skulle informationen vara bristfällig kommer vi att använda oss av 

uppföljningsfrågor som knyter ihop våra tematiska frågor för att få fram ett mer innehållsrikt 

svar
126

.  

4.3 Val av respondenter 

Syftet med att genomföra undersökning baserad på intervjuer är att skapa en relation med 

respondenterna samt komma människor närmare och fånga deras tankegång. Även att kunna 

arbeta sig genom deras ”ytliga” fasad och ta del av deras verklighetsbaserade uppfattning.  

 

Vad respondenterna svarar kan varken benämnas som sant eller falskt. Enligt Grant McCracken 

handlar det om tre allmänna råd vid val av respondenter. Välj främlingar för att behålla en 

undvika subjektiva bedömningar. Risken och svårigheten med att intervjua människor man har 

en nära relation med är att vi tar saker och ting för givet. Detta kan påverka intervjun genom att 

intervjuaren saker och ting tas för givet och vissa frågor kan kännas löjliga att tillfråga om olika 

detaljer som den intervjuaren redan vet. Vidare från respondentens sida kan det vara lättare att 

öppna sig och svara korrekt på frågorna med en person som respondenten endast har en 

begränsad relation. Det andra rådet är att det är viktigt att intervjua ett begränsat antal personer, 

Grant McCracken talar om att fler respondenter i en undersökning knappast blir bättre än hälften 
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så många. Han menar att det viktigaste är att respondenterna är väl förberedda och att de är noga 

utvalda. Erfarenheter har visat att ett noggrant val av respondenter brukar innebära att det räcker 

med att intervjua tio stycken. Han talar om en gyllen regel, 15 personer plus minus tio, det är ett 

bra antal att utgå ifrån. Det tredje rådet är att respondenterna skall vara så kritiska och objektiva 

som möjligt
127

. Vi har valt att använda oss av åtta stycken respondenter för att vi ansåg detta vara 

en lagom mängd.  

 

Om vi jämför McCrackens råd med hur vi själva agerat ser vi att ingen av oss skribenter har 

någon som helst koppling till respondenterna med undantag vår uppdragsgivare, där vi har en 

relativ ytlig men professionell relation. Vidare har vi valt att intervjua åtta olika personer från 

olika företag och organisationer. För att hitta respondenterna har vi främst använt oss av vårt 

kontaktnät och tillfrågat vilka de skulle rekommendera som lämplig respondent. För att få en så 

objektiv syn på det hela har vi kontaktat respektive företag och tillfrågat efter den person som har 

mest ansvar över bokningar. För att en respondent skall kunna kallas bokare har vi satt som krav 

att respondenten fixar hotell boende för deras gäster.   

4.4 Intervjuandet i akt 
Vi bad samtliga respondenter att stänga av sina mobiltelefoner för att motverka störning i vår 

inspelning. Tre respondenter valde dock att ha sin mobiltelefon på ljudlös. Under alla intervjuer 

fick vi sitta i miljöer där vi inte blev störda av andra personer. Vid uppbokade av respondenterna 

verkade de flesta ha fullt upp och vi var fundersamma om detta skulle stressa själva 

intervjuprocessen och påverka resultatet. Varje intervju varade mellan en halvtimme till timme, 

och till vår förvåning kände vi ingen stress, snarare tvärt om och att respondenterna även hade tid 

att diskutera efter intervjuns gång. En del respondenter tyckte dock att vissa frågor var svåra att 

svara på eller hade inga siffror framför sig.  

 

Samtliga respondenter gav sitt medgivande till att vi spelade in under intervjun. Vi gav löfte om 

att det endast skulle användas i studiens syfte och enbart vi författare som skriver denna uppsats 

skulle lyssna av intervjun under transkriberingen för att underlätta och skapa en större 

noggrannhet i uppsatsen. Dock kände vi att inspelningen indirekt har påverkat svaren hos vissa 

respondenter, att de har blivit hämmade och därför svarade kort på vissa svar. Detta tycker vi 

dock inte har påverkat resultaten negativt utan endast visat på att det är ett känsligt klimat som vi 

befann oss i och att det var viktigt för dessa personer att inte ”stöta” sig med någon. Ytterligare  

visar detta på hur viktigt det är att få respondenten att känna sig bekväm och därav mer mottaglig 

för frågor.  Vi brukade efter varje intervju stänga av inspelaren och sitta och småprata lite samt 

diskutera lojalitet och hotellmarknaden. Vi märkte att respondenterna blev mer avslappnade när 

de fick klartecken om att samtliga kommer att vara anonyma. Detta bidrog till en intressant 

diskussion och många goda idéer. Vi vill även poängtera att det har varit ett öppet klimat och god 
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stämning där alla respondenterna har besvarat samtliga frågor vissa kortare än andra, men att 

detta kan bero på inspelningen eller att de tyckte vissa frågor var svåra. 
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5. EMPIRI, ANALYS, DISKUSSION 
I detta kapitel presenterar vi den insamlade informationen och kopplar samman den med de 

teorier som inbegrips i uppsatsen och diskuterar hur dessa kopplas samman. Vidare styrker vi 

teorierna baserat på intervjuerna för att öka trovärdigheten för dig som läsare.  

5.1 Positionering 
”Det är svårt att skapa… att skilja ut hotellen från alla andra, lyckas man med det, då lyckas man bra” (Respondent B, 2009-05-

05, kl. 14.00) 

 

Att utskilja sig från de övriga hotellen i Umeå är svårt eftersom marknaden är så liten, vilket 

respondent B har uppmärksammat. Respondent F tar upp hur lika alla hotellen i Umeå gällande 

standard och prisklasser, vilket gör det ytterligare svårt att sticka ut. Respondenten hävdar vidare 

att det är lite som skiljer priserna åt trots vissa skillnader i kvalitet, att finare hotell egentligen 

inte tar betalt för det.  

 
”Flera kunder kommer till mig och imponeras över hur vackert ett hotell är och hur trevligt bemötande de får utan att det kostar 

dem särskilt mkt mer än de övriga”  (Respondent F, 2009-05-06, 14.30) 

 

För att sticka ut i mängden är det viktigt för hotellen att göra sig synliga, framförallt för de olika 

bokare som finns i Umeå, dessa är de som oftast har hand om alla de affärsresenärer som besöker 

Umeå stad. Respondent B hävdar vidare att det är affärsresenärerna som står för den största 

delen, ca 75 procent, av omsättningen hos hotell. Vilket också bekräftas av de studier som gjorts 

tidigare gällande hotellomsättning, där 20/80 regeln dominerar.
128

 Vidare kunde vi även se i både 

Umeå turistbyråsinformation och vår uppdragsgivares bokningsinformation att den största delen 

även där, i snitt 75 procent, bestod av affärsresenärer.
129

 Av dessa är de flesta bokade via olika 

andrahandsbokare där den egentliga kunden inte har någon direkt kontakt med hotellet innan 

ankomst. Det är alltså egentligen bokaren som blir hotellens huvudsakliga positionerings-

segment. Detta är något som alla respondenter konstaterat och menar att det är viktigt att de blir 

uppmärksammade av hotellen. Respondent C hävdar att så kallade mutor, olika gratisnätter, 

middagar och liknande, tillhör 80-talet och att det är relationerna till hotellen som är det viktiga, 

att man kan lite på den som sköter deras bokning, förtroendet helt enkelt. Detta är något som de 

övriga respondenter också försökt inflika men antaget detta så tycker ändock majoriteten av de 

intervjuade att det är bra att de får övernattningar och liknande för att få en inblick i hur hotellen 

fungerar. Att det blir lättare att sälja in dem då.  

 
 ”men så proffsig måste vi vara så att vi inte påverkas av det hära, så men vi påverkas ju så tillika att vi kan säga att det här är 

rätt hotell för just den här kunden. Om de har det syftet eller ska besöka det eller om de vill vara i närheten av det eller tanken är 

att de ska äta middag på kvällen nära det hotellet då kan vi tänka det här kan vi rekommendera och ligga bra till själv inte sålt 
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bort vårat förtroende. det är ju jätteviktigt” (Respondent G, 2009-05-08, kl. 08.00) 

   

Respondent B hävdar vidare att internet är av stor vikt, att vara uppdaterad och lättillgänglig är 

essentiellt för framgång. Det är ytterligare även viktigt att hotellen existerar på ”rätt” 

bokningssidor på internet som till exempel hotels.com anser Respondent F. Respondent E håller 

med om detta och hävdar att det är av yttersta vikt att dessa sidor också är uppdaterade då de ofta 

söker hotellboende via deras bokningssystem, Amadeus. Denna respondent registrerar en kunds 

speciella önskemål och då är det viktigt att detta syns på de olika hemsidorna och 

bokningssidorna för att de ska veta till exempel om ett hotell är svanen märkt, har internet eller 

använder sig av grön el.  

 

När det kommer till urvalskriterier vid val av hotell för de olika bokarna så är det genomgående 

samma svar som vi mottagit, det viktigaste är, till 99,9 procent, pris och läge. Vidare är även 

bemötande, avtal och atmosfär i inbördes ordning av viss vikt, men dessa är enbart något de tittar 

på i andra hand. Som respondent F uttryckte det:  

 

”priset är ju otroligt viktig, men de flesta ligger ju som sagt väldigt många nära varandra. Sen är det ju läget, det är väldigt 

viktigt närheten till möteslokalen det är väl ganska nära i stan när det gäller det också, men alla har inte lika nära. Standarden 

är viktig. Asså det är ofta så i mötes...ahh ofta vill man ha lite bättre” (Respondent F, 2009-05-06, 14.30) 

 

Detta är något som ännu mera stärks i Michel Porters modell där han visar på hur man kan 

konkurrera med olika differentieringsstrategier, där pris och unikhet är de två största 

konkurrensfördelarna. Här ser man att ett högre pris måste vägas upp med en större del unikhet, 

till exempel högre standard eller något annat som gör att man skiljer sig från de övriga 

konkurrenterna.
130

 Detta är något som de respondenter vi talat med även de påpekat. Respondent 

E säger; 

  

”…det är ju lite grann hur vi säljer in det också, jag menar vi får ju försöka vara lite …kanske sälja in något, kanske säga att; - 

det här hotellet det kostar 2000 men det ligger på rätt ställe, det är ett jättefint hotell med designade möbler, de har jättefin 

frukost och så där. Men det är ju lättare att sälja in ett hotell som man vet något om än de man inte vet något om” (Respondent 

E, 2009-05-06, kl. 13.00)  

 

Det är alltså viktigt i positioneringsprocessen att påminna bokarna om vad man som hotell har att 

erbjuda och varför dessa skall välja just det hotellet. Om hotellen lyckas med detta kan de även 

komma undan med ett högre pris, då deras unikhet är påtaglig. En annan viktig aspekt i bokarnas 

arbetsuppgift är att anpassa boendet efter deras kundgrupp, här är det viktigt att hotellen 

verkligen lyckas positionera sig korrekt, att det de marknadsför verkligen stämmer överrens med 

vad de faktiskt har att erbjuda. Respondent C förklarar hur de jobbar med olika kunder:  

 
”Priset är oftast det viktigaste, är du en högt professor då bor du ju inte på Wasa utan då bor du lite bättre, men är du en student 

eller forskare bor du på det billigare stället. Och därför brukar vi också skriva dit att vill de ha billiga boenden kan de maila till 
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gamla fängelset, vandrarhem och sådant där, eftersom vi tycker även att studenter skall ha möjlighet att komma hit, och inte 

betala så mycket av boendet, så man måste tänka på båda sidor av boendet” (Respondent C, 2009-05-06, kl. 09.30).  

 

En tydlig segmentering är avgörande för att det inte skall uppstå missförstånd och missnöjdhet 

bland kunderna, det är både i bokarnas och hotellens intresse då dessa samarbetar för att skap 

nöjda kunder. Återigen kommer vi tillbaka till det som respondenterna tryckt otroligt mycket på, 

förtroendet för de samarbetspartners man arbetar med. Respondent E uttrycker de svårigheter 

denna känner för just hotell bokning: 

 
”Men hotell är svårt det är inte lätt att boka hotell det kan bli så himla fel.” (Respondent E, 2009-05-06, kl. 13.00) 

 

Detta visar på vikten av att hålla dessa bokare väl informerade om vad man som hotell faktiskt 

erbjuder och hur man tillmötesgår gästerna. Du placerar inte en van hotellbesökare på ett 

vandrarhem och en student på ett lyxhotell, om bokaren inte vet detta kan de inte anpassa 

gästerna korrekt.  

5.2 B2B 
På en B2B- marknad är det viktigt att ta reda på vem som fattar besluten angående inköp av olika 

produkter och tjänster, på grund av, vid en försäljning fattas besluten ibland av olika personer 

som motiveras av olika faktorer och detta kan skilja sig åt från olika företag och olika 

situationer.
131

  

 

Majoriteten av respondenterna i denna undersökning är själva dessa beslutsfattare på sin 

arbetsplats och sköter upphandlingen av hotellboende för deras kunder. Respondenterna A, C, D, 

E anser att de själva har mest makt över vilka hotell som bokas och att deras kunder sällan har 

specifika önskemål gällande hotell. Respondent F och G, menar att de överlåter det största 

ansvaret till kunderna själva men att de självklart har verkan på dem till viss del om kunden vill 

ha hjälp med att välja hotell, men att de försöker vara neutrala. Respondent B och H bokar sällan 

hotell. Av dessa så är det respondent E som har det mest styrda avtalet med en viss hotell kedja 

dit denna aktivt styr sina kunder och det är även denna som använder sig mest av olika 

bokningssystem och inte personlig kontakt. Detta till trott använder ändock denna sig av andra 

olika hotell om kunden så önskar.  

  
”Ja det är ju det personliga bemötande som är det viktigaste, priset, närheten och framförallt service. Vi får ju återkoppling från 

musiker som har varit där, och då vet vi. Vissa tycker det är skit och vissa tycker det är jätte bra. Sedan går jag igenom med 

”hotell direktören” varje år vad som är bra eller dåligt. Och vad vi ställer för krav är ju att det skall vara rent och snygg, bra 

service helt enkelt” (Respondent D, 2009-05-06, kl. 11.00)  

 

Det här svaret fick vi av respondent D till frågan om vari de huvudsakliga urvalskriterierna 

ligger. Denna mening visar hur viktigt det är att de olika näringarna jobbar gemensamt med 

kundfrågor. Att företagen emellan ska skicka feedback till varandra och vidare utveckla sina 

relationer till varandra. Hellman påpekar att denna typ av relation mellan de olika näringarna är 

gynnande för båda parterna då dessa så tillsammans är med att utveckla den ultimata produkten 
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för kunden.
132

 Det hela är en balansgång där samarbetet inte får överdrivas åt något håll som 

Respondent A hävdar att favorisering av ett visst hotell inte heller får förekomma, då denna 

bokare är beroende av hotellen för att ha någonstans att placera sina konferensgäster. Därför 

väljer just denna bokare att, oftast, jobba med flera olika hotell samtidigt för att skapa rättvisa 

och inte göra sig ovän med någon som de faktiskt är beroende av.  

 

De olika respondenterna har i intervjuerna hävdat att de är lojala till alla hotell, med vissa 

undantag där de har specifika avtal med vissa kedjor eller ägare. Vidare har de visat flexibilitet 

om deras kunder har visat sig önska en visst kedja eller visst hotell, men detta verkar inte 

förekomma särskilt frekvent. Det lyser dock igenom att många ändå har en favorit, vi är ju alla 

människor och det är svårt att inte påverkas av sina egna referensramar. Som respondent G 

säger; 

 
 ”Nja men så proffsig måste vi vara så att vi inte påverkas av det hära, så men vi påverkas ju så tillika att vi kan säga att det här 

är rätt hotell för just den här kunden” (Respondent G, 2009-05-08, kl. 08.00) 

 

Respondenten talar vidare om hur viktigt det är att inte låta sig påverkas för mycket att det på så 

sätt går ut över kunderna och till följd förlorar förtroende hos gästerna. När vi i intervjuerna 

frågar om hur samarbetet går till mellan bokarna och de olika hotellen, är det till stor del via 

olika befintliga kontakter som förhandlingar sker. Detta visar att det är en nära relation mellan 

dem som skapat via erfarenhet och kontinuitet inom branschen. Det är alltså inte en elektronisk 

kontakt som det oftare kan vara i de större städerna, där personliga relationer är svåra att 

utveckla i och med flödet av människor som passerar på de olika arbetsplatserna.
133

 Respondent 

A menar på att det är viktigt att känna personen som sköter ens bokning så att man kan släppa 

det själv, det går ju inte att kontrollera allt och hotellvistelsen är en viktig del i vistelsen. 

Respondent D håller med detta och uttrycker;  

 
”Ja det beror väl på att man har varit där i många år och man tycker att det fungerar väldigt bra, att vi har en bra dialog mellan 

hotell och oss.  Det krävs också för att det skall fungera affärsmässigt”(Respondent D, 2009-05-06, kl.11.00) 

 

Bokningsföretagen riktar verkligen sin energi på att skaffa sig ett gott kontaktnät med de olika 

aktörerna på marknaden, respondent C menar att det är viktigt att har en dialog som underlättar 

och att det är oerhört viktigt att ha en bra person på varje hotell som en kontakt. Detta stärker 

samarbetet och om ett problem sker underlättas service återhämtningen, vilket också är något 

som konstateras av Hellman, då han diskuterar hur man drastiskt måste ändra ett beteende hos 

företaget man vill ha som samarbetspartner för att få dem att fortsätta att köpa tjänster av 

varandra. Att skapa en relation kan vara en av dessa sätt. 
134
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5.3 CRM &RM 
”Vi har personlig relation till alla hotellen, vi känner alla i receptionen, det är ju våra arbetskamrater som vi ser det som, då blir 

det väldigt bra, för har man gjort fel så kan man rätta till det, har man bekymmer med rum så kan man också rätta till det, ja 

menar har man en dialog underlättar det och det är jätte viktigt, just för att ha en bra person på varje hotell som en kontakt. Och 

det tycker vi fungerar jättebra. Om man har speciella önskemål, så det skall vara blommor så säger det plupp plupp plupp och så 

finns det på rummen och fungerar detta bra.” (Respondent C, 2009-05-06, kl 09.30) 

 

Både hotell och bokare kan, som Gummesson hävdar, vara marknadsförare av samma produkt 

och i detta gemensamt skapa värde i samarbetet. De är partners och jobbar mot samma mål, att få 

den slutgiltiga kunden nöjd och med ett gott samarbete där man känner varandra är detta mål 

lättare att åstadkomma.
135

 I citatet ovan ser man hur självklart det verkar för just denna bokare 

och hur inarbetat detta koncept är inom samarbetet mellan bokare och hotell i just Umeå. Då 

relationsmarknadsföring i sin kontext är en process som över tiden ska bidra till värdeskapande 

för kunden bör detta impliceras även i B2B sammanhang då dessa, i detta fall, strävar mot 

tillfredställelse hos samma kund.
136

  

 
”Och det jag lovar kunden måste jag då stå för och då är hotellen min förlängda arm, eller ett bussbolag eller, taxi men jag 

måste veta att det här fungerar och pratar jag då inte med den personen så att vi inte förstår varandra, och det kan vara olika 

beroende på vem du frågar eller någon annan kan ju tycka att den här personen kan jag inte alls prata med.”(Respondent A, 

2009-05-05, kl. 09.30)  

 

Alla respondenter har olika relationer med varandra och med de olika hotellen på olika sätt, 

många har det också sedan många år tillbaka i och med att de har jobbat inom samma bransch 

under en längre period. Detta påverka hur dessa ser på konkurrensen, då de ofta känner 

kontaktpersoner på flera av de konkurrerande hotellen i Umeå och även känner till deras olika 

faciliteter. Respondent A berättar att vissa hotell fått mer bokningar från dem men att detta 

främst berott på läget av dessa hotell, vidare känner denna till säljaren på just dessa hotell och 

uppmärksammar oss att det är betydligt mycket lättare att samarbeta med någon som man känner 

och vet hur den jobbar. Respondent C använder sig också främst av vissa hotell i Umeå men 

menar att detta beror på deras egna ägarstruktur vilket gör att de vill befinna sig inom samma 

koncern. Detta kan handla om att de formas en form av intimitet inom koncernen där de olika 

aktörerna har mycket information om varandra, Gummesson menar att detta kan påverka 

omfånget av relationen och skapa ett större nätverk.
137

    
 

”Vi är väldigt noga med det, det finns ju inte såna arbeten här och vi måste plocka upp människor från olika länder, städer och 

det är viktigt att de känner sig bra behandlad. För ett bra bemötande när de kommer hit, är jätteviktigt för oss, att man skapa en 

bra relation. Så att de känner att de vill komma upp igen” (Respondent D, 2009-05-06, kl. 11.00) 
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I citatet ovan påpekar respondent D vilken av ett bra bemötande vid ankomst och denna berättar 

vidare att det är relevant att ett bra responssystem införs mellan hotellen och bokarna. Forskning 

har visat att många kunder drar sig för att föra fram sina klagomål själva vid misslyckad service, 

att det känns jobbigare att klaga än att enbart byta hotell till nästa gång. Därför är det av stor vikt 

att ett god kommunikation sker mellan hotellen och bokarna så att denna kritik når hotellen, så 

att de kan skapa en bra service återhämtning för gästen och bättra på sådana saker som kanske 

inte fungerar.
138

 

 
”Ja sedan är den en sak till, det beror ju på personen ifråga du ringer till, utan jag ringer till ”bokningsansvarig” som sitter på 

andra sidan och har tagit bokningar på hotellen, så hon kan ju fördela hotellen. Vi har även jobbat tillsammans några år med 

den här relationen, ja men okej om jag gör ett fel eller hon gör ett fel kan vi reda ut det. Istället för att börja bråka med 

varandra, för det är ju mänskligt. Det är väldigt väldigt viktigt med en bra relation, man måste veta att man kan lita på den 

personen att man liksom inte idag är det Kalle som sitter och imorgon är det Monica och ingen vet vad den andra gör, det går 

inte. Man måste känna trygghet. För det är för mycket att hålla reda på annars.” (Respondent A, 20005, kl. 09.30) 

 

En god relation gör inte bara att man kan lämna över ansvaret den gör att konflikter undviks 

genom en god förståelse för varandra och till viss del en god respekt för varandras 

arbetsuppgifter. Vet till exempel bokaren att den person den har som kontakt på ett hotell brukar 

fixa alla denne ber den om, gör det kanske mindre den gången det faktiskt sker ett misstag. Detta 

till skillnad om denne inte har en relation till hotellets säljare och denne gör fel, vilket troligtvis 

bidrar till mer konflikt eller åtminstone en förlorad kund å hotellets vägnar. Att ha en relation 

kan alltså i många fall också förenkla samarbetet och bokaren behöver inte jobba lika hårt med 

att det skall fungera.
139

  

  

Genom att centralisera kundinformationen och driva den längre, öka kvalitet vid 

kundinteraktioner och uppmuntra till ett kundorienterat tänk
140

 kan hotellen via CRM locka fler 

bokare till att välja just dem. Men som vid alla affärsansatser måste varje enskilt hotell själva 

nogsamt välja ut sina medarbetare för att lyckas och inte göra bortkastade satsningar. Att välja 

rätt kunder och att försöka bibehålla dessa är dess riktlinje och det är inte lönsamt att göra en 

CRM-insats för alla bokare.
141

 

 
”Så det viktiga för oss har varit att bjuda in folk, sekreterare ekonomichefer och andra som har på olika nivåer i ett företag som 

medverkar till att göra ett avtal. Och visningar, visningar, visningar, visningar, och det tar mycket tid, men det ger också väldigt 

mycket. Sedan har jag varit runt på företag, besökt resebyråer samarbetspartners runt om mest längst kusten, sundsvall och upp 

till Luleå.” (Respondent B, 2009-05-05, kl. 14.00) 

 

Det är en hård konkurrens på marknaden i Umeå och kunden har allt högre kvar och 

förväntningar, vilket ytterligare stärker betydelsen av CRM, då utvecklingen går emot ett 
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starkare band mellan köpare och säljare.
 142

 Respondent B påtrycker vidare vikten av att hålla en 

väldigt tät relation med bokarna där man lägger fokus på de som är inflytelserika när det kommer 

till att sluta avtal och liknande. Det är kanske inte alltid den som besöker orten som är den som 

beslutar om hotellvalet utan det är antingen en bokare på någon resebyrå eller den som är 

bokningsansvarig för just den arbetsplatsen. Detta visar på att det, som även Paravatyar och 

Sheth visade på, är viktigt att avgöra ett specifikt segment för CRM-satningen redan i 

formationsprocessen, vilka är de viktigaste nyckelpersonerna, kan vi nå dessa och var ska vi 

lägga de största resurserna. I detta bör rimligtvis den största satsningen gå mot den kund eller i 

detta fall den bokare som genererar mest bokningar.
143

 Respondent H menar att det är viktigt att 

man som hotell är försiktig med att bjuda ut för mycket i sina försök att locka till sig kunder, 

detta kan i längden göra dem vana att få mycket, vilket i sin tur kan leda till ett bakslag den 

dagen man inte längre kan bjuda på dessa saker. Det viktigast är att hålla kontinuitet och sätt upp 

tydliga mål för organisationen, så att satsningen framgång senare kan mätas. Det behöver inte 

alltid handla om stora ansträngningar utan de små handlingarna spelar roll de också.
 144

 

 
”Undersökningar har visat att ett personligt bemötande är viktigt, men att medarbetarna vågar lite mer än det vanliga 

välkommen hit och det där, att man vågar prata med gästen, att våga ställa lite mer intressanta frågor och framförallt tilltala 

gästen med namn.” (Respondent B, 2009-05-05, kl. 14.00)   

 

Respondent C tycker också att det är bemötandet som är det viktigaste, framförallt i receptionen 

och menar att det kan betyda betydligt mycket mer än lyxiga rum och komfort. Vidare hävdar 

denna respondent att det vid kontinuerlig kontakt uppstår en personligrelation med personen i 

fråga. Men relationer är som Paravatyar och Sheth säger föränderliga så det är alltid fördelaktigt 

att uppehålla dessa och alltid utvärdera dess relevans i förhållande till den energi som krävs för 

att bevara dem.
145

 

5.4 Lojalitet 
”Näe vi följer ingen specifik kedja, vi försöker få det jämnt fördelat och tala om vilka hotell vi har, vi är ju väl bevandrade med 

de hotell som finns, hur de ser ut och vilka rum det är och berättar att det är jätte fräscha hotell i stan. Så att de inte behöver bli 

besvikna. Vi säljer ju ett förtroende och då är det viktigt att verkligen tala om vilka otroligt bra hotell vi har.” (Respondent G, 

2009-05-08, kl. 08.00) 

Det ovanstående citatet sammanfattar de genomgående tankegångarna som de flesta av våra 

respondenter har kring lojalitet till hotell. De har inte några uteslutande samarbetspartners utan 

vissa avtal förekommer hos några av dem men om kunden vill bo på ett specifikt hotell eller 

anläggning så ordnar de en bokning på denna. Respondent C och E är de som har mest låsta avtal 

och främst använder sig av ett visst hotell. För respondent C beror detta främst på att en av 

delägarna i organisationen även äger hotell och de vill stödja dennes övriga företag och för 

respondent E handlar det om ett centralt avtal som styr. De övriga har antingen avtal med alla 
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hotellen och kan därför använda sig av alla eller så har de inga avtal alls och bokar från gång till 

gång. Då respondent C och E frekvent använder sig av varsitt visst hotell kan man säga att dessa 

är lojala mot dessa hotell, både gällande köpfrekvens och bekvämlighet då dessa båda är mått på 

lojalitet.
146

 De övriga har inget specifikt hotell eller hotell kedja som de använder sig av men 

säger att även de påverkas av lojalitet om kunden själv följer något specifikt lojalitetsprogram.  

”Ja, jo det kan ju vara så att de säger har ni ngt best western eller så...jamen vi ska ha två eller tre stycken ja visst så händer det 

att de säger så eller så säger de att vi vill ha billigaste pris eller så säger de att det får kosta si och så mkt.” (Respondent G, 

2009-05-08, kl. 08.00) 

 

Vidare berättar respondent C att de olika avtalen och lojalitetsprogrammen inte är så mycket 

värda längre utan att var man får förhandla till sig bra priser själva. Respondent F berättar vidare 

att många gäster kan fråga om avtal och lojalitetsprogram men att de då har detta med ett flertal 

kedjor och att då berättar de vilka som finns i Umeå, men denna konstaterar att det inte är ofta 

detta händer utan att det är vanligare att de frågar bokaren själv vad den rekommenderar. 
   
”Vet du oftast så har de avtal med dem när det gäller enskilda bokningar många gånger har de det inte när det gäller grupp 

bokningar. (Respondent F, 2009-05-06, kl. 14.30) 

Detta verkar vara fallet att de som följer lojalitetsprogram är de som reser enskilt och förhandlar 

till sig priserna själv, bokarna vi intervjuat sköter oftast förhandlingar med hotellen själva om 

olika priser. Det handlar ofta om bokarens egna attityder emot ett hotell och att denna placerar de 

gäster som den anser passa in där. Det är som Norman och Folkman menade på med att lojalitet 

ofta påverkas av attityder och beteende och att dessa avgör om man är lojal eller inte
147

. Bokarna 

hade sina favoriter och de erkände en del av dem indirekt, men försökte vara neutrala in i det 

sista. 

Det är viktigt för företagen att skapa ett starkt fundament av kunder på marknaden för att uppnå 

en konsistent ställning och då lojala återkommande kunder är mer resistenta mot altereringar av 

priser och nya teknologiska förändringar är det viktigt att skaffa sig många av dessa.
 148

 

Undersökningen visar att de flesta bokare hade kunder som år efter år ville återkomma till ett och 

samma hotell oavsett pris förändringar eller tekniska förändringar. De som tryckte på detta mest 

var de som ordnade olika aktiviteter i närheten av något av hotellen i Umeå, de menade att 

kunden ofta ville bo så nära som möjligt och att de, om de bott där tidigare, ofta ville bo där igen. 

 ”…ja här är det bara tvärs över gatan, sedan kan man ju försöka styra de till de övriga hotellen då, jamen det är bara ett 

kvarter längre bort. Och de tycker det är ett kvarter bort och långt. Och jag kan inte säga till kunden att det är fullt, för tänk om 

kunden ringer tillbaka och får ett rum. Så jag kan inte tvinga gästerna. Där är vi lite mer begränsade, så det är oftast närheten 

som begränsar där.” (Respondent A, 2009-05-05, 09.30) 

Befintliga kunder är alltså mindre priskänsliga, de kan hotellet och tar därför upp mindre tid, 

alltså skapar mindre arbete för de anställda. Detta gör att dessa kunder är eftersträvansvärda och 
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det jobbas mycket för att få dessa.
149

  Enligt respondenterna är det en del av hotellen som jobbar 

hårdare än de övriga, de blir bjudna på mer evenemang av dessa och får bättre information 

utskickat till dem angående de priser, aktiviteter och paket som hotellen erbjuder. Detta är 

positivt mottaget och respondenterna anser att det nästan är ett måste för att de skall kunna sälja 

in hotellet åt sina kunder. Att veta hur produkten de säljer ser ut och fungerar. Det blir en form 

av ”word-of-mouth” mellan bokare och slutgiltig kund, där även bokaren kan fungera som en 

form av klagomur och hjälpa företaget med att upptäcka sådant som behöver bättras på, en form 

av konstruktiv kritik.
150

    

Ja det kan ju vara allt möjligt, asså det kan ju vara kundarrangemang, för de ser ju oss som kunder, vi är ju jätte viktiga för dem. 

Vi säljer ju deras anläggningar. Sedan kan de ju vara tvärt om också, jag kan ju komma och knacka på och säga du var har det 

hänt här nu var det längesedan jag fick komma och titta hur det ser ut. Har ni något nytt eller så. Det var som en hotell chef sa 

en gång till mig att du kan ju hotellet bättre än vad jag själv kan det. Jag har gått så otroligt länge på alla dessa hotell med så 

många visningar så jag kan ju varenda detalj, jag kan ju precis det hotellet är ju jätte duktig på det, de andra är stark på det ,där 

gör de jätte mycket för sina kunder och det gör ingen annan och så vidare. Så att så jag kan ju verkligen deras koncept och det är 

ju vårat jobb att kunna det va. Och få och det är särskilt viktigt när det gäller hotell, därför att kunder frågar, ja får se jag måste 

ju lyssna vad kunden säger, den kunden är ute efter. Den kunden är en typisk Stora hotellet kund eller Plaza eller Dragonen 

kund. Men man lär sig men då måste man kunna mycket om anläggningarna. (Respondent F, 2009– 05-06, kl. 14.30)  

Respondent D talar också om att denna brukar sitta ned med hotellchefen från några av hotellen i 

Umeå och diskutera om vad som är bra, dåligt och vad som kan förbättras. Detta för att deras 

gemensamma gäster skall få det så bra som möjligt. Detta är något som är exklusivt för just 

denna respondent även om de andra ofta talar om att de vi de olika eventen får en bra uppfattning 

så är det enbart denna som uttryckt vikten av direktkommunikation. 

5.4.1 Lojalitetsprogram 
Fråga: Styrs ni av lojalitetsprogram? ”Absolut inte, näe, vi styrs av vad det kunderna vill ha, faktiskt.”(Respondent C 2009-05-

06, kl 09.30) 

 

Som Sharp och Sharps undersökning visade är det svårt att använda lojalitetssatsningar för att 

effektivt ändra kunders köpbeteende fördelaktigt för företaget och om detta fungerar tar det tid 

och genererar inga större ändringar.
151

 Det viktigaste visade sig gälla att företaget är mottagliga 

och lyhörda i vad som kunden vill förmedla för att lojalitet skall uppstå eller behållas
152

. Då 

denna undersökning gäller bokare och deras kontakt med hotellen är det i detta fall bokaren vi 

syftar till gällande lojal kund i första hand. Bokarna, utom respondent C och E, uppfattades inte 

känna sig helt lojal till något av hotellen i Umeå, de föredrog inte heller något, utan tyckte att 

deras bokningar främst berodde på vad de visste om hotellen.   
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De har nyhetsbrev och vi är ofta med på deras arrangemang, visningar event och sånt, då blir vi alltid inbjudna. De jobbar ju 

stenhårt med oss och där är det ju så att den som är mest aktiv är ju vinnare, så är det ju va. (Respondent F, 2009– 05-06, kl. 

14.30)  

Då en bra dialog hålls mellan hotellen och bokarna kan missnöjdhet motverkas, vilket i sin tur 

bidrar till mer allmänt nöjda kunder både för bokarna och för hotellen själva. Dialogen är i sig 

viktig för att kunden ska känna sig nöjd, det är viktigt att underlätta klagomålsprocessen så 

mycket som möjligt för att öka förtroendet mellan hotellen och bokarna.
153

 Respondent G anser 

att en dialog är essentiell för att han skall känna sig trygg i att boka sina kunder på ett hotell, då 

denne själv ofta har mycket annat att stå i vid ett större arrangemang. Detta är något som 

respondent A, B, D och F också håller med om. Det handlar om olika former av kontakt och 

förtroende för de anställda på ett hotell där de känner att de kan lämna över ansvaret för boendet 

till dem.  

”Vi har skapat en relation…. Och så är det för kunder när de kommer, och vi har också skapat det förtroende gentemot min 

kund. Och det jag lovar kunden måste jag då stå för och då är hotellen min förlängda arm, eller ett bussbolag, taxi och jag måste 

veta att det här fungerar…” (Respondent A, 2009-05-05, kl. 09.30) 

 

Viss forskning visar att det enbart är kostsamt att införa alla typer av lojalitetsprogram att de 

kostar mer än vad de genererar och att det i senare led blir ett krav från kunden att få mer och 

mer förmåner snarare än en bonus
154

. Detta är något som varje hotell måste ta i beaktning innan 

de satsar allt för mycket pengar på dessa då lojalitetskunderna ofta tar nätter från de fullt 

betalande gästerna.
155

 Respondent B håller men om detta och anser vidare att det krävs en 

noggrann övervägning vad det kostar att vara med i ett lojalitetsprogram och vad det igenomsnitt 

kostar att anställa en egen säljare för att sedan överväga vad som genererar mest för hotellet. 

Denne anser vidare att de är jätteviktigt att vara med i någon form av lojalitetssatsning för att 

vinna affärskunder, men att man då måste vara medveten om att dessa ofta är med i flera olika 

lojalitetsprogram för att det skall finnas på alla platser de reser till. Respondent F menar att de 

troligtvis endast är de enskilda affärsresenärerna som är beroende av lojalitetsprogrammen och 

att de som reser i större grupper oftare förhandlar till sig bra priser, antingen via bokare eller via 

själva organisationen de åker med då olika medlemmar kan ha olika program de följer.  

Många hotell i världen försöker numera utveckla ytterligare fördelar för kunden att delta i 

lojalitetsprogram än de faktiska kostnadsmässiga, så som kostymerad service och mer personligt 

bemötande.
156

 Detta är något som respondenterna redan idag tycker är viktigare än mycket annat 

vid valet av hotell. Personligt bemötande och bra service var den tredje viktigaste punken för 

urvalskriterier vad valet av hotell.  

”Det viktiga är ändå att visa sig utifrån undersökningar ett personligt bemötande, man att medarbetarna vågar lite mer än det 

vanliga välkommen hit och det där, att våga prata med gästen, att våga ställa lite mer intressantare frågor och framförallt att 
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man vågar att tilltala gästen med namn….. men det är viktig att man vågar gå utanför ramarna och vara personlig.” 

(Respondent B, 2009-05-05, kl. 14.00) 

5.4.2 Lojalitet och image 
”…vi har ju många företag nu som många är ju ute och konfererar av de här miljöföretagen, för de är ju väldigt på gång så vi 

har ju många konferenser där föreläsaren som kommer hit är miljö och då ska ju den åka med ekotaxi från flyget och så 

vidare…” (Respondent G, 2009-05-08, kl. 08.00) 

 

Effekterna av reklam, pr, fysiskt utseende, word-of-mouth och kundens faktiska erfarenheter av 

produkten var viktiga avgörande faktorer för hur produkten uppfattas av kunden och slutligen 

mottas
157

. Därför är det viktigt att ett företag så som ett hotell verkligen erbjuder det som de 

förmedlar till publiken, går de ut med att vara ett miljömedvetet alternativ till kunden måste de 

verkligen erbjuda miljövänliga produkter. Miljö är den värderingsfaktor i image uppbyggnaden 

som de flesta respondenter tagit upp som kriterier hos kunderna. Det är dock inte många som ber 

om detta och många av de som faktiskt gör det är väl medvetna om var det vill bo redan vid 

bokningstillfället. Det kan handla om så kallade ”gröna möten” som vissa av respondenterna 

förmedlade, till exempel respondent A som menar att detta blir vanligare och vanligare. Möten 

där allt inkluderat i mötet skall vara ekologiskt och miljövänligt. Respondent B påpekade även 

vikten av att många kunder söker efter ekologiska alternativ i vad de stoppar i sig, hälsoaspekten 

tror denna kommer att bli allt mer märkbar. Vidare så visade forskningen att det var service 

kvalitén var den viktigaste faktor som avgjorde hur ett företags image uppfattades och att det var 

i bemötandet som en kund, i största del, avgjorde hur de uppfattade ett hotells image.
158

 

 
”Men det skall vara väldigt mycket personligt, för de små konferenserna är det väldigt viktigt att få en hemmakänsla, för många 

av de reser mycket på konferenser att de skall trivas och känna sig välkommen.” (Respondent A, 2009-05-05, kl. 09.30) 

 

Respondent A och B ansåg att det viktigaste i ett hotells image är dess bekvämlighet att det 

känns som hemma och att kunden blir vänligtbemött av personalen. De ansåg vidare att det även 

är viktigt med sådant som miljö och liknande men att detta främst följer kundens egna 

preferensramar och att det inte var något som de själva direkt tittade på. Detta var något som de 

övriga respondenter också påpekade och menade att man måste anpassa hotell efter vilken kund 

man jobbar med. Därför är det viktigt för hotellen att uppvisa en tydlig image som underlättar för 

bokaren att anpassa sina kunder till rätt hotell. 

 
”Ja absolut och det är ju då det här med syftena de har, vad är det för gäng som är här ska de fira en ha ett 40 års jubileum för 

företaget. Osså kommer de hit och säger 100 man avslut de vill äta något gott inne i stan eller så och vars vill de bo jo då kanske 

vi skulle rekommendera stora hotellet inne stan till ett visst typ av företag eller Plaza inne i stan till ett annat typ av företag ….. 

men atmosfären är ju jätte viktig, och att man känner till olika typer av atmosfärer.” (Respondent G, 2009-05-08, kl. 08.00)  

 

Respondent C menar att de flesta kunder inte bryr sig om vad hotellet har för image och berättar 

att de endast hänvisar till hemsidan till hotellet om kunden har några frågor, men denna 

respondent är den enda som tycker så här. Respondent C påpekar även vikten av att det är rent 

och snyggt, vilket ingår i hotellens kärnprodukt, vidare tycker respondent B att det är sängarna 

och säkerhet som är de viktigaste nyckelfaktorerna. Detta går hand i hand med de åsikter som 

forskarparet Kandampully och Suhartanto menar med att kunder värderar städningen främst av 
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alla faktorer när de bedömer ett boende.
159

  

 

När man talar om image räknas alltid det yttre delarna så som design in, det är det första 

intrycket som kunden får vid besök av ett hotell och därför en avgörande faktor i kunden 

bedömning av hotellets image.  
 

Fråga: är designen något som ni tittar på? 

”Ja jo, men det är ju för att man skälv är intresserad, om sådan hotell attraherar dem mig. Då är det ju om jag har varit in på ett 

sådant hotell i Stockholm till exempel Sign i Stockholm så tycker jag att det är ett jätteläckert hotell. Så då är det kanske lätt att 

förespråka det då. Om jag då vet att det kanske är någon som jag vet är intresserad, designhögskolan till exempel.” (Respondent 

E, 2009-05-06, kl. 13.00) 

 

Citatet ovan visar att det oftast är en smaksak om huruvida en kund tycker om hotellets design 

eller inte. Respondenterna visade att de alla till viss del var intresserade av design och på många 

sätt tyckte att detta var viktigt utom respondent C som inte tyckte det hade någon betydelse alls, 

så länge det var rent och snyggt. Respondent B tyckte dock att designen inte får taöver det 

praktiska i rummet. Rummen måste fortfarande vara bekväma och inge lugn och trivsel hos 

kunden.  

 
”Ja det måste vara rationellt och praktiskt, dels för att du skall kunna upprätthålla en viss hygien på rummet och mmm 

ergonomiskt, det får inte vara för besvärligt för den som skall hålla rummet rent. Man får också tänka på dels den personen som 

skall göra det, och dels företagsekonomiskt perspektiv, antal städminuter det tar för att städa rummet.” (respondent B, 2009-05-

05, kl. 14.00)  

 

Vidare menade respondent E att det var jätte kul med design och att denna gärna 

rekommenderade dessa hotell, då denna var intresserad av designhotell. Detta innebär inte att ett 

hotell måste vara hyperdesignat för att det skall kallas design utan design kan även innebära ett 

genomgående tema som hotellet följer. Respondent G menar att detta är det viktigaste vid 

bedömningen av ett hotells design, att hotellet följer ett genomgående tema.    

 
”Tidlös design ja, precis,  trendigt just nu precis och ganska stelt på något vänster. För det blir ju så när man ska vara verkligen 

trendiga, stelt! Sen ska man ju försöka hitta det hära hemmakänslan ju.” (Respondent G, 2009-05-08, kl. 08.00) 

 

Det är alltså mycket viktigt att hotellen vidarebefordrar sin planerade image på ett bra sätt till alla 

tänkbara kunder och förmedlare för att de på bästa sätt skall kunna matcha in boendet till ”rätt” 

typ av kund. Vidare är det även viktigt att de når ut till dessa med visningar och liknande utan att 

det uppfattas som mutor och att hotellet går med back på grund av för mycket lojalitetsförmåner. 

Då det i denna undersökning det egentligen är bokaren som är den kund som kan tänkas bli lojal 

är det denna som hotellen bör rikta sig mot och då dessa främst eftersträvar ett bra bemötande 

med hotell som levererar ett hotell grunduppgifter till ett bra och proffsigt sätt är detta deras 

huvudsakliga uppgifter.    
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6. SLUTSATSER 
Det har blivit dags för oss att” checka ut”, men innan det vill vi passa på att avluta vår uppsats 

med en presentation utifrån de slutsatser som vi har dragit med hänsyn till den teoretiska 

referensramen, den empiriska delen samt den diskussion vi har fört. Vi vill koppla ihop detta 

med vårt inledande syfte om hur hotell bör nischa sig, samt vilken betydelse 

lojalitetsprogrammen har och på vilket sätt de bör positionera sig.  

I dessa tuffa tider har kunderna blivit allt mer priskänsliga och därför blir relationer allt viktigare. 

För att vinna marknadsandelar måste man därför påminna kunderna om ens egen existens och 

därigenom skapa lojalare kunder. Detta leder till fasta intäkter i en hårdnande 

konkurrenssituation. I hotellbranschen, där nedskärningar blir allt vanligare, är kontakten med de 

stora uppdragsgivarna viktig då det är de som drar de stora arrangemangen till städerna, både 

privata och statliga. Då de senare inte påverkas av de ekonomiska fluktuationerna i samma 

utsträckning är dessa extra viktiga. Studier visar att under lågkonjunktur ökar aktiviteterna runt 

stora universitet och liknande institutioner då allt fler väljer att läsa då arbetsmarknaden är tuff. I 

Umeå är det en koncentrerad mängd bokare som sköter de flesta stora arrangemang och ett 

axplock, av sex personer, av dessa har deltagit i denna studie. Vidare har vår uppdragsgivare 

intervjuats, som är ny på marknaden, och en erfaren hotellprofil intervjuats för att se om det 

existerar några skillnader i deras arbetsätt.       

För att en relation ska byggas är det viktigt med god service och en professionell attityd, om 

något går fel är det viktigt att en bra kommunikation finns mellan bokare och hotell för att skapa 

en bra serviceåterhämtning. Lyckas man bygga upp god kommunikation resulterar det merendels 

i att bokaren litar på hotellen och vågar placera sina bokningar hos dem. Det medför alltid en risk 

att lämna ifrån sig ansvaret till ett annat företag, så som att placera sina gäster på hotell och det 

förutsätter att bokaren känner till hotellets rutiner för att kunna lämna över detta ansvar, att denne 

känner att förtroende för hotellet.        

En bra strategi för hotellen är att marknadsföra sig själv för bokarna och andra inflytelserika 

aktörer. Det bästa sättet har i vår studie visat sig vara att bjuda in dessa till hotellet på visningar. 

Detta ger dem kunskap om hotellet och leder i sin tur till att bokare tenderar att tipsa sina kunder 

mer frekvent om dessa samt att övriga aktörer tipsar samarbetspartners och kollegor då de 

besöker staden. Vidare kan dessa i sin tur locka till att intresseorganisationer och liknande 

organisationer lockas till att hålla större möten i staden och på så sätt bidra med ännu fler kunder 

för hotellen. De bokare som deltog i studien menar att det är lättare att sälja in ett hotell som de 

känner sig välbevandrade med och att det är viktigt att de även får veta vilken typ av kundgrupp 

som hotellet riktar in sig emot. Tydligt segment är bevisligen av stor betydelse då alla 

respondenter menar att de anpassar boendet efter kund. Professor på finare hotell och student på 

enklare, alltså efter potentiella krav kunden kan tänkas ha på boendet och även vilken budget 
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denne har. Men vissa påpekade svårigheterna med detta och att det är viktigt att hotellen ständigt 

håller dem uppdaterade för att det kan bli så fel annars. 

Vi anser vidare att bokning via internet kommer att bli allt viktigare då detta kan leda till en 

annan prisstrategi, mer lik den som flygindustrin håller, där priset sätts efter efterfrågan. Här blir 

internet ett bra jämförande medel där flera hotellpriser kan kompareras samtidigt. Många 

respondenter betonade i undersökningen vikten av att alltid finnas på internet och framförallt om 

man finns där vara väl uppdaterade. De och vi anser att detta är framtidens viktigaste form av 

marknadsföring och det gäller att finnas med på ”rätt” sidor för att vinna marknadsandelar och 

det är egentligen en relativt enkel form av marknadsföring som inte nödvändigtvis behöver bli så 

kostsam.  

Innan vi började denna undersökning trodde vi att lojalitetsprogram skulle ha stor påverka på hur 

olika bokare selekterade var deras kunder skulle bo. Detta visade sig vara inkorrekt, av de 

respondenter vi intervjuade var det endast ett fåtal som ens fick förfrågningar angående 

bonusprogram och de som fick det berättade att det var ytterst ovanligt att detta i slutändan 

styrde var de skulle bo. De främsta urvalskriterier som betonades av respondenterna var de 

gällande pris och läge, vilka båda anpassades efter kundens efterfrågan och villkor. Dock tror vi 

fortfarande att lojalitetsprogrammen har ett stort inflytande hos de enskilda affärsresenärerna, då 

dessa är mindre förhandlingsstarka än större grupper. Risken som det ser ut i dagsläget är att alla 

hotellkedjor har bonusprogram och att kunden ser detta mer som en självklarhet än en förmån.  

Gällande image, alltså ett hotells värderingar och design, är det hos bokarna främst frågor 

gällande miljö som har dominerat. Detta har blivit en stor trend, speciellt i Sverige och allt fler så 

kallade gröna möten hålls. Trots att det i vår undersökning inte märks av så tydligt tror vi att 

företagen kommer att skapa en policy för sina anställda där de måste välja det mest miljövänliga 

valet. Detta bidrar till att de hotell som satsar på miljöfrågor visar mer omtanke utåt, att de bryr 

sig. Vi har även blivit mer mån om vad vi ”stoppar i oss” när vi äter, att hotellen börjar satsa på 

mer ekologiska produkter tror vi även här att detta vill bidra till ett större flöde av gäster. Vidare 

har vi sett att det främst är hotellens bemötande som är av största vikt det tillsammans med dess 

grunduppgift att erbjuda sängplats med väl rengjorda utrymmen. Vilket kanske är självklart men 

dock så viktigt. 
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7. REKOMENDATIONER 
I detta kapitel presenterar vi de råd och tips vi har till vår uppdragsgivare utifrån den 

information vi fått under undersökningsprocessen. Vidare tydliggör vi de resultat som 

undersökningen lett till, följaktligen svarar på frågeställningen och syftet.   

Vi som författare till denna uppsats har fått olika uppfattningar efter många timmar med 

efterforskning och därför skulle vilja passa på att ge våra rekommendationer till vår 

uppdragsgivare. Viktigt för hotell är att visa var de står och att de skapar en helhet i sitt koncept 

samt att det följer det oavbrutet. För att breda ut sig ännu mer borde de eftersträva ett gott rykte 

bland Umeå stads befolkning och de bokare som finns, allt för att skapa en positiv association till 

hotellet. Vidare är kontinuitet av stor vikt vid service leveransen så att gästen känner igen sig 

varje gång de kommer, de blir bemött på ett liknande men ändock personligt sätt. 

Det är även viktigt att de skapar en god relation med de olika nyckelbokare som verkar i Umeå 

då dessa är av stor betydelse för att locka till sig de större bokningarna. Dessa är bra att bjuda in 

vid större förändringar så att de känner sig uppdaterade och kan föra en dialog med sina kunder. 

Dock är det viktigt att inte bjuda på för mycket då detta innebär ”den som bjuder på för mycket 

mister ofta hela stycket” syndrom. Alltså att man vänjer kunden med en viss behandling som i 

längden inte är ekonomiskt hållbar. Det är en balansgång där det viktigaste är att få bokarna att 

känna sig uppmärksammade, det kan ibland räcka med nyhetsbrev där man meddelar vad som 

händer på hotellet och hur framtiden ser ut. 

Vidare är det viktigt för oss att poängtera att hotellets nisch skall tydliggöras för att de skall 

kunna vinna ytterligare marknadsandelar. Alla respondenter har uttryckt att de bokar in finare 

hotell vid bokningar av lite förnämare sort, som kanske innehar lite högre krav än de andra och 

enklare i andra situationer. Därför måste hotellet avgöra om de vill styrka detta ytterligare eller 

om de vill tillhöra någon annan nisch. Vidare tycker vi själva att detta är en bra linje att gå då vi 

inte upplevt att det direkt funnits någon konkurrens om dessa bokningar. Sedermera är det viktigt 

att de jobbar vidare med de preferensramar som de faktiskt står inom, så som att påpeka närheten 

till den centrala kärnan av Umeå med shopping, restauranger och dylikt.   

Gällande de konkurrensen är det egentligen läget som avgör mest då de flesta av hotellen enligt 

bokarna inte skiftar alltför mycket i prisklass. Vissa av bokarna påpekade att det kan handla om 

ett kvarter eller mindre, men att gästerna ändock vill ha det närmare hotellet. Detta är något som 

är svårt att påverka men att jobba med preferensramarna återkommer här. I detta fall kan ägaren 

till hotellet till exempel påtrycka hotellets historia och charmiga karaktär som främsta anledning 

eller andra mer fysiska aspekter alternativt visa på en högklassig service. Ett personligt 

bemötande visade sig vara viktigt för de flesta bokare och känslan om att känna sig som hemma. 

Vidare är det också essentiellt att inneha sköna bekväma faciliteter och hålla dessa rena och 

snygga.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
I detta kapitel kommer vi att utvärdera och summera arbetet genom att presentera olika 

sanningskriterier som du som läsare kan använda för att bedöma uppsatsens värde och kvalitet. 

Då vi har utformat en kvalitativ undersökning har vi, för att skapa trovärdighet och legitimitet, 

försökt uppfylla ett antal kriterier. Dessa är främst fyra delkriterier under begreppet 

trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta, 

dessa kriterier kommer att användas för att bygga uppdelningen av detta avsnitt.
160

 

8.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet syftar till att forskningen utförts på gällande regler, hur allmängiltig den är och 

vilken typ av verklighet som den förklarar.
161

 Vidare syftar tillförlitligheten även till att de 

deltagande i undersökningen fått godkänna informationen som rapporten slutligen resulterar.
162

 I 

vår undersökning har vi följt de rekommendationer och regler som funnits inom litteraturen 

gällande kvalitativa undersökningar. Vidare har vi följt de råd och tips vår handledare på Umeå 

Universitet gett oss angående tillvägagångssätt och utförande. Varje intervju vi utförde har vi 

transkriberat ordagrant och sedan frågat varje respondent om denne varit intresserad av att 

godkänna materialet, detta kallas responsvalidering.
163

 Då alla respondenter avböjde att kontroll 

läsa det transkriberade materialet är vi medvetna om att våra egna uppfattningar och tolkningar 

omedvetet kan ha påverkat vår syn på informationen vi samlat in från intervjuerna. Vidare har vi 

använt oss av välkända teorier inom marknadsföring som vi tillsammans med vår uppdragsgivare 

diskuterat fram för att på bästa sätt få fram tydliga resultat. Teorierna är dock inte anpassade och 

tidigare beprövade på just vårt undersökningsområde vilket kan resulterar i ett glapp mellan teori 

och empiri. Vi har valt att intervjua de personer som har det yttersta ansvaret inom bokningar på 

vardera arbetsplats, vilka oftast också varit högt uppsatta. Vi är därför medvetna om att dessas 

data, i viss mån, kan ifrågasättas då de eventuellt är benägna om att framhäva företagets positiva 

egenskaper. Vidare kan dessa också påverkas av den kringliggande miljön, oss och andra 

omständigheter vid intervjutillfället, kallade intervjuaffekter.
164

 Vi använde därför 

semistrukturerade intervjufrågor, för att själva kunna styra intervjun och sedermera även öka 

tillförlitligheten och jämförbarheten mellan intervjuerna. Vi valde att inte skicka intervjufrågorna 

i förväg till respondenterna då vi ville ha så spontana svar som möjligt. Vi som skrivit denna 

uppsats har sedan tidigare och än i dag goda erfarenheter inom hotellbranschen och har genom 

personliga kontakter blivit tilldelade detta uppdrag. Detta gör att vi har en förförståelse för hur 

branschen fungerar och detta innebär i sin tur att vi, till viss del, inte kan göra en korrekt 

bedömning om undersökningens legitimitet, detta bör göras av någon utomstående.
165
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8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär i vilken grad undersökningen kan generaliseras till andra situationer och 

miljöer alltså uppsatsens generaliserbarhet. I och med att denna undersökning är kvalitativ skall 

dess resultat ses som unika i sin kontext och blir därav svåra att överföra till ett annat 

sammanhang.
166

 Detta gör att vi inte har några krav på att undersökningen skall vara överförbar 

utan det ä upp till betraktaren att bedöma huruvida den är användbar i andra sammanhang.  

8.3 Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att om man skulle utföra studien igen skulle man få liknande resultat. För att 

uppnå detta krävs det att forskaren ska kunna avgöra om den teoretiska modellen ger en bra 

beskrivning av den ”verkliga verkligheten”. Att denna tydligt redogör för hur denne gått tillväga 

under undersökningens gång och varför denna väg valts.
167

 Undersökningen har via den 

teoretiska referensramen gett oss en god insikt i hur bokningsbranschen jobbar emot hotellen och 

tillsammans med empirin gett oss den förståelse som uppsatsen syftade till. Vidare är det av stor 

relevans att externa aktörer är med och granskar studiens pålitlighet under dess gång. Detta för 

att se om vi gjort en korrekt bedömning av de teorierna och den data som samlats in.
168

 Vi har 

varit medvetna om vår egen roll under hela studien och i allra högsta grad gällande tolkningar av 

det insamlade materialet. Trots detta är en viss del av egna tolkningar ofrånkomliga, även om 

ständiga subjektiva bedömningar förekommit. Detta gäller främst vid utformningen av intervju 

frågor samt bearbetning av insamlad data och koppling till teori. Till vår hjälp, för att motverka 

detta, har vi haft vår handledare på Umeå Universitet som stöd. 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Innebär att författaren agerat i god tro och inte medvetet låtit sig påverkas av sina egna 

värderingar och sin teoretiska inriktning i undersökningen. Detta innebär även författarens 

medvetenhet om att ingen kvalitativ undersökning kan utföras helt objektivt.
169

 Vi har i denna 

undersökning strävat efter att agera utifrån de etiskt korrekta riktlinjer som är utstakade av 

vetenskapliga rådet och även försökt att hålla en så objektiv hållning som möjligt. Vidare har vi 

kontinuerligt haft en diskussion kring hur våra egna värderingar och förförståelse kan påverka 

utkomsten av undersökningen. Detta har vi vidare fört en diskussion kring i kapitlet som tar upp 

just förförståelse. 

8.5 Äkthet 
Förutom de fyra tillförlitlighetskriterierna brukar man även att tala om äkthet. Denna process 

väcker fler allmänna begrepp som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. 

Äkthetskriterierna uppfattas oftast som provokativa, hur detta har påverkat forskningen är dock 

oklart. Vi tänker ta upp det första kriteriet rättvisande bild. Detta för att se om undersökningen 
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ger en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i den grupp människor vi 

har studerat?
170

 

Under intervju processen valde vi att inspela samt transkribera hela processen dels för att öka 

tillförlitligheten i vår uppsats samt försäkra våra respondenter att vi uppfattat korrekt. Genom att 

transkribera bidrar det till ett förbättrat  minne, de instinktiva och en aningen omedvetna 

tolkningar av det respondenten säger kan kontrolleras för att undvika misstolkningar. Det skapar 

en större noggrannhet och större tillförlitlighet vad de intervjuande har sagt. Forskarna kan göra 

upprepande granskning av vad respondenterna svarat. Även för sin egen säkerhet har vi 

möjlighet att bemöta eventuella anklagelser att analysen har påverkats av forskarens värderingar 

eller fördomar
171

.  Vi har försökt vara varit objektiva i vår bedömning och tagit hela intervjun i 

betraktande innan vi resumerat respondentens ställningstagande.  
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BILAGA 

Intervjumall 

Semistrukturerad intervju – bokningsansvariga på de valda företagen. 

Presentation av oss själva och vad det är vi skall undersöka.  

Är det ok om vi spelar in? 

Bakgrundsfrågor 

1. Kan du berätta lite kort om vem du är, var du jobbar och vad dina arbetsuppgifter är? 

1.1. Vad har du för bakgrund? (Utbildning ect.) 

2. Berätta lite om företaget du jobbar på? 

2.1. Hur stora är ni? 

2.1.1. I antalet anställda? 

2.1.1.1. Umeå? 

2.1.1.2. Sverige? 

2.1.2. Regionala eller nationella? 

2.2. Hur ser företagets organisation ut? 

2.3. Vilka typer av kunder inriktar ni er på? 

2.3.1. Söker ni aktivt kunder? 

2.3.2. Har ni avtal med dessa? 

2.4. Vilken är er största kund? 

2.4.1. Varför? 

2.5. Var ligger ungefär er procentuella provision på för att ni förmedlar bokningar? 

3. Hur upplever du Umeå som stad? 

3.1. Är det mycket aktiviteter? 

3.2. Är det mycket företagsverksamhet? 

3.3. Hur är fördelningen av besökande i staden? 

 

Kunder och lojalitet 

1. Vilket hotell i Umeå använder ni er mest av? (Konkret fakta) 

1.1. Varför bokar ni mest på just detta hotell?  

1.2. Hur kommer det sig att det blivit just detta hotell som ni arbetar mest med? (CRM- teori, 

samt image) 

1.3. Tillhör detta hotell någon specifik kedja? 

1.3.1. Använder ni er uteslutande av denna kedja? 
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2.  Styrs ni något av de olika lojalitetsprogram som de olika kedjorna har? (Lojalitetsteori) 

2.1. Är det på kundernas förfrågan? 

2.2. Har ni själva något avtal med någon specifik kedja? 

3. Påverkas ni något av marknadsföring från hotellen? (relationship marketing samt B2B) 

3.1. Får ni direkt reklam från någon hotellkedja eller från något hotell i Umeå? 

3.1.1. Vilka? 

3.1.2. Påverkas ni av dessa i ert val av hotell? 

3.2. Får ni specialerbjudanden att dela ut till era kunder? (exempelvis, rabatterade priser, 

extra nätter ect.) 

3.3. Blir ni inbjudan av hotellen på olika evenemang i PR-syfte? 

4. Har era kunder några specifika önskemål när ni ska förmedla deras bokningar? 

(Positionering) 

4.1. Gällande vad? 

4.1.1. Detaljbokning? (Exempelvis morgonrockar på rummet, champagne ect.) 

4.1.2. Specifika hotell? 

4.1.3. Specifika kedjor? 

4.1.3.1. Varför? 

4.2. Hur förmedlar era kunder dessa önskemål? 

4.2.1. Hur tillmötesgår ni dessa? 

5. Vad är det för atmosfär ni söker i ett hotell? (Image teori) 

5.1. Spelar hotellets värderingar någon roll? (dvs. ekologiskt tänk ect.) 

5.1.1. I så fall vilka är det viktigaste? 

5.1.2. Hur stor betydelse har dessa? 

5.2. Är designen något som ni tittar på? 

5.2.1. I så fall vad är det ni söker där?  

6. Vari ligger de huvudsakliga urvalskriterierna vid valet av hotell? (Positionering) 

6.1. Vad är det som styr er till att välja just efter dessa? 

6.2.  Vilka av dessa är viktigast om ni måste kompromissa? 

7. Har ni någon personlig relation med något av hotellen i Umeå?  

7.1. Hur kommer detta sig? 

7.1.1. Är det någon specifik person ni har mest kontakt med? 

7.1.2. Hur har relationen skapas? 

7.2. På vilket sätt tycker ni det här är bra? 

8. Då får vi tacka för oss! Har ni något ni funderar över? 

 

Semistrukturerad intervju - Uppdragsgivare samt f.d. hotellchef  

Presentation av oss själva och vad det är vi skall undersöka.  

Är det ok om vi spelar in? 
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Bakgrundsfrågor 

1. Kan du berätta lite kort om vem du är, var du jobbar /var du jobbat och vad dina 

arbetsuppgifter är/var? 

1.1. Vad har du för bakgrund? (Utbildning ect.) 

2. Berätta lite om företaget du jobbar på/ jobbat på? 

2.1. Hur stora är ni? 

2.1.1. I antalet anställda? 

2.1.2. Regionala eller nationella? 

2.2. Hur ser/hur såg företagets organisation ut? 

2.3. Vilka typer av kunder inriktar/inriktade ni er mot? 

2.3.1. Söker ni/sökte ni aktivt kunder? 

2.3.2. Har ni/hade ni avtal med dessa? 

2.4. Vilken är/vilken var er största kund? 

2.4.1. Varför? 

3. Hur upplever du Umeå som stad? 

3.1. Är det mycket aktiviteter? 

3.2. Är det mycket företagsverksamhet? 

3.3. Hur är fördelningen av besökande i staden? 

Kunder och lojalitet 

1. Tillhör/tillhörde erat hotell någon specifik kedja? 

1.1. Varför valde ni just denna kedja? 

1.2. Hur har ni upplevt samarbetet än så länge? 

1.2.1. På vilket sätt är det så? 

2.  Har/hade ni något lojalitetsprogram som följer med kedjan? (Lojalitetsteori) 

2.1. Upplever ni att kunderna efterfrågar/efterfrågade denna typ av program? 

2.2. Har dessa påverkat er omsättning? 

2.2.1. På vilket sätt? 

3. Hur marknadsför/marknadsförde ni hotellet? (relationship marketing samt B2B) 

3.1. Använder/använde ni direkt reklam mot någon av de olika bokare som existerar i Umeå? 

3.1.1. Varför? 

3.1.2. I så fall vilka? 

3.1.3. Anser ni att dessa är viktiga att nå ut till? 

3.1.3.1. Varför? 

3.2. Delar/delade ni ut specialerbjudanden till olika bokare? (exempelvis, rabatterade priser, 

extra nätter ect.) 

3.3. Bjuder ni in dessa på olika PR-evenemang? 

4. Har era kunder några specifika önskemål vid bokningar? (Positionering) 

4.1. Gällande vad? 

4.1.1. Detaljbokning? (Exempelvis morgonrockar på rummet, champagne ect.) 
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4.1.2. Specifikt för hotellet? 

4.1.3. Specifikt för kedjan? 

4.1.3.1. Varför? 

4.2. Hur förmedlar era kunder dessa önskemål? 

4.2.1. Hur tillmötesgår ni dessa? 

5. Vad är det för atmosfär ni vill skapa i ert hotell? (Image teori) 

5.1. Har hotellet några speciella värderingar? (dvs. ekologiskt tänk ect.) 

5.1.1. I så fall vilka är det viktigaste? 

5.1.2. Hur stor betydelse tror ni dessa har? 

5.2. Hur viktig är designen? 

5.2.1. I så fall vad är det ni eftersträvar där?  

 

 

 


