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Sammanfattning 

Scandic Plaza i Umeå är ett av de 160 hotell som ingår i Nordens ledande hotellkedja 
Scandic. Umeå är en stad med stark tillväxt och har blivit utnämnd till 
kulturhuvudstad 2014, något som väntas locka tusentals besökare. Vidare har även 
IKEA bestämt sig för att etablera sig i det kommande köpcentraprojektet Entré Syd. 
Detta skapar goda chanser för Scandic Plaza att ytterligare växa och stärka sin 
position på hotellmarknaden i Umeå.  
 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar en konsuments förväntningar, samt 
upplevelse och utvärdering av en hotellvistelse. Varför det gör som de gör, hur de gör 
det samt vad de har för förväntningar och behov, är några viktiga aspekter att 
kartlägga för att förstå konsumenters beteende. Kopplat till konsumentbeteende finner 
vi tillfredsställelse och lojalitet som två faktorer vilka spelar en viktig roll för att ett 
företag ska växa. Dessa aspekter tillsammans med word of mouth och konkurrens, har 
också fokuserats på i denna uppsats.  
 
Vi vill på uppdrag av Scandic Plaza i Umeå studera det nuvarande kundsegmentet och 
deras beteende samt de faktorer som påverkar dem i sina val av hotell. Vidare vill vi 
identifiera vilka tänkbara förbättringar Scandic Plaza kan göra för att upprätthålla, 
förstärka och skapa nya kundrelationer och på så sätt växa sig starkare på marknaden. 
Detta har vi gjort med hjälp av en enkätundersökning där vi kartlagt hur 
konsumenternas hotellvanor ser ut, i vilket syfte de bor på Scandic Plaza idag, vad 
som påverkar deras val av hotell samt vilka förväntningar och behov de har vid sin 
vistelse samt hur lojala de är gentemot Scandic Plaza.  
 
Resultatet baserat på 140 enkäter visar att affärsresenärer är Scandic Plazas största 
segment, och att läget, priset samt frukosten är de viktigaste faktorerna vid val av 
hotell. Vår studie visar att Scandic Plaza i många fall lyckas med att uppfylla dessa 
kriterier men det finns delar som kan förbättras. Priset ses för många av 
konsumenterna som en av de viktigaste faktorerna vid val av hotell - dock visar vårt 
resultat att ett flertal är missnöjda med priset när de kommer till Scandic Plaza. Vidare 
visar resultatet att Scandic Plaza uppfyller konsumenternas förväntningar och behov, 
men att majoriteten är ”latent lojala”, d.v.s. kunderna har en positiv attityd till 
Scandic Plaza men återkommer inte frekvent till hotellet. Dessa faktorer har 
tillsammans inflytande på aspekter kopplade till word of mouth och konkurrens, där 
våra resultat visar att word of mouth är av stor betydelse för de allra flesta och därför 
en marknadsföringsstrategi som bör tas i beaktande.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel introduceras vår problembakgrund vilken syftar till att ge en överblick av vårt 
ämne och dess relevans. Vidare presenterar vi vår problemformulering som följs av syftet 
med denna studie. Avslutningsvis i detta kapitel redogör vi för de begränsningar vi gjort, samt 
presenterar definitioner av olika relevanta begrepp som återkommer i arbetet.  

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Kapitelöversikt (skapad av författarna 2012) 

 

1.1 Ämnesval 

Vi har båda under vår tid vid Handelshögskolan i Umeå studerat marknadsföring och service, 
två ämnen vi finner mycket intressanta och därför vill koppla vår kandidatuppsats till. En av 
oss har studerat hotelmanagement, vilket gjorde valet att göra ett arbete med fokus på 
hotellbranschen självklart. 

Scandic hotels har två hotell i Umeå och är för oss sedan tidigare en väl känd hotellkedja som 
vi båda övernattat på ett flertal gånger. När vi tog kontakt med Scandic fick vi direkt en 
positiv respons och de visade stort intresse i att låta oss studera ett för dem aktuellt problem, 
nämligen; hur Scandic ska hantera den förväntade ökningen av övernattande besökare i Umeå 
och samtidigt upprätthålla nuvararande kundrelationer. Detta i samband med IKEAs 
nyetablering samt det stundande Kulturhuvudstadsåret 2014. Vårt intresse för marknadsföring 
och service har därför lett till vårt val att undersöka tänkbara problem rörande kundlojalitet 
och förstärkandet av kundrelationer som Scandic kan tänkas möta i samband med 
besökstillväxten. Det känns för oss som ett intressant problem och något som även Scandic 
kommer kunna dra nytta av för att finna styrkor och svagheter i deras nuvarande strategi för 
att växa sig starkare på den snabbt växande hotellmarknaden. 

 

1.2 Problembakgrund 

Ordet ”hotell” härstammar från franskans hôtel (som i sin tur kommer från ordet hôte, vilket 
betyder gäst), vilket till en början syftade till vad vi idag förknippar med ett stadshus eller 
annan byggnad med många besökare. Idag beskrivs ordet hotell som en anläggning, vilken 
mot betalning erbjuder rum, mat och andra tjänster. (Nationalencyklopedin, 2012) 

Historiskt sett kan hotell kopplas tillbaka till antiken då det uppstod olika typer av 
gästgivargårdar längs resandestråken och under medeltiden utvecklades ett flertal 
väghärbärgen som drevs av kloster eller kyrkor. Det fanns ett antal anläggningar med bättre 
standard än de flesta, dessa låg i större städer och är de enda som överlevt till vår tid, men 
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egentligen var det först under 1700-talet i England som en kvalitetsförbättring skedde och 
USA kom i slutet av 1700-talet att bli föregångslandet för hotellnäringen som vi ser den idag. 
1794 slogs portarna till vad som ses som det första egentliga hotellet upp i New York, City 
Hotel. Drygt 20 år senare, i Boston, öppnades världens första lyxhotell, Tremont. 
(Nationalencyklopedin, 2012) 

Sedan ett flertal decennier tillbaka är det vanligt att flera hotell bildar en hotellkedja med en 
och samma ägare. Scandic Hotels växte fram ur Svenska Esso grundat 1963 och tjugo år 
senare såldes det. 1998 var Scandic norra Europas ledande hotellkedja, i slutet av 1997 ägde 
och drev Scandic 126 hotell, med 21 848 hotellrum, 85 % av verksamheten var lokaliserad i 
Skandinavien (Goodman, 2000, s.203). Med åren har både resande i allmänhet och Scandic 
förändrats och utvecklats. Det är främst tjänsteresenärer som utnyttjar de svenska hotellen, 
siffor visar att   60 % av de svenska hotellen beläggningar står tjänsteresenärer för, vilket 
motsvarar 70 % av hotellens totala omsättning. (Nationalencyklopedin, 2012)  

Scandic är i dagsläget Nordens ledande hotellkedja med 160 hotell i nio länder, runt om i 
Norden och norra Europa. Målet för Scandic de närmsta åren är att expandera i Skandinavien, 
Nord- och Östeuropa och Ryssland. Sammanlagt har Scandic 6 600 medarbetare som alla 
arbetar för att erbjuda sina gäster bra boende och samma höga service, vilket av Scandics 
hotell du än väljer att bo på. Hotellkedjans gäster kommer från hela världen, med olika syften 
till deras vistelse på hotellet – allt från semester till affärsresor. (Scandic hotels, 2012)  

I Umeå stad finns det i dagsläget 18 hotell med 1 500 hotellrum, av dessa är Scandic ägare till 
två; Scandic Syd och Scandic Plaza, med totalt 357 rum (Scandic hotels, 2012). Umeå klassas 
som en av Sveriges bästa mötesstäder och erbjuder en rad olika alternativ för både den stora 
projektgruppen och den lilla staben. För den privata resenären kan Umeå erbjuda allt från 
restauranger med smaker från världens alla hörn, musik-, teater-, och sportevenemang, barn- 
och naturaktiviteter, nattklubbar, till norra Sveriges bästa shopping. (Visit Umeå, 2012) Det är 
därför viktigt för Scandic att hitta en strategi för att differentiera sig från konkurrenterna och 
finna vad gästerna efterfrågar och vidare möta dessa förväntningar på bästa sätt. För att 
gästerna inte ska lämna Scandic måste de konstant arbeta med att behålla sin servicekvalitet, 
annars finns risken att konkurrenterna kommer med likande erbjudanden, vilket betyder 
minskad omsättning för Scandic (Oliva et al., 1992. s. 83).  

Dagens traditionella marknadsföring riktar sig först och främst mot att attrahera och locka nya 
kunder. Detta får som följd att redan existerande kunder inte alltid får den uppmärksamhet 
som de behöver och förtjänar för att bevara sin lojalitet gentemot företaget. (Blomqvist, 2004, 
s. 27) Något som bör tas i beaktande är dock att kostnaden att attrahera nya kunder i de flesta 
fall är betydligt högre än att behålla redan existerande (Debjani, 2011, s.57). Hur beroende ett 
företag är av lojala kunder varierar kraftigt beroende på i vilket bransch företaget agerar 
(Blomqvist, 2004, s. 27). Hotellbranschen är en bransch som utan kunder inte skulle existera 
och därför är beroende av lojala kunder. Utifrån detta är det viktigt för Scandic Plaza att skapa 
lojala kunder. Enligt Debjani (2011), tenderar hotell såsom Scandic Plaza, att ha lojalitetskort 
för att locka gäster att återkomma. Detta är ett sätt för hotell att konkurrera på då skillnaden i 
servicen som erbjuds mellan hotell inom samma ”klass” är marginell (Debjani, 2011, s.67). 

Som Cristina Isacson skriver i sin bok (2000) lever vi i ett samhälle vars marknad domineras 
av servicekonkurrens. Hon betonar hur viktigt det är att hela företaget måste genomsyras av 
en förståelse för service för att kunna konkurrera på marknaden. (Isacson, 2000, s. 17) Ett 
användbart verktyg för att analysera hur konkurrenssituationen på en marknad ser ut är 
Porters femfaktorsmodell. Den består av; hot från nya konkurrenter, hot från substitut, 



3	  
	  

förhandlingsstyrka hos leverantörer, förhandlingsstyrka hos köpare, samt rivaliteten mellan 
nuvarande konkurrenter. (Birkinshaw, J. et al., 2005, s.227)  

Människor har olika köpvanor och vägen från idé/önskan av en produkt/tjänst till det faktiska 
köpet varierar. För att förstå kundbeteende gäller det att få svar på de fem nyckelfrågorna; 
Vem är viktig, Vad är urvalkriterierna, Hur handlar de, Vart handlar de och När handlar de? 
Dessa frågor gäller både om det handlar om ett impulsköp eller ett planerat köp. Vid 
utvärdering av tänkbara alternativ vid ett planerat köp finns fyra olika huvudkriterier; 
tekniska, ekonomiska, sociala och personliga. (Jobber & Fahy s. 57-64) Lu & Shiu (2011) 
undersökte i en studie på taiwanesiska hotell, vilka faktorer som är av högst värde vid 
värdering av en hotellvistelse. Priset visade sig spela en betydande roll i det upplevda värdet 
av hela servicen (Lu & Shiu, 2011, s. 1183). Därmed kan vi dra slutsatsen att priset är en av 
de viktigaste faktorerna för Scandic Plaza att ta i beaktande för att kunna uppfylla gästernas 
förväntningar och behov. 

Hur en kund upplever kvaliteten av en tjänst måste mätas. Stora delar av forskningen i hur 
detta ska gå till har fokuserat på att skapa instrument för att mäta den direkta tjänstekvaliteten. 
Berry, Parasuraman och Zeithaml har studerat kunders sätt att utvärdera tjänsters kvalitet och 
sammanfattat resultatet i tio stycken determinanter för upplevd tjänstekvalitet. Dessa är; 
tillförlitlighet, tjänstvillighet, kompetens, tillgänglighet, tillmötesgående, kommunikation, 
trovärdighet, trygghet, förstå/känna, samt materiella ting. (Grönroos, 2008, s. 92-93) 

Allt eftersom kundernas krav och önskemål ökar krävs det att även marknaden utvecklas för 
att tillfredsställa kundernas behov. För att täcka de olika behoven krävs en väl strukturerad 
organisation, många företag har sett fördelar med att dela upp marknaden i olika segment för 
att på så sätt kunna behålla en stark plats på marknaden (Jobber & Fahy, 2009, s.109). När 
företaget har hittat de segment de vi nå, krävs noggranna undersökningar av företaget för att 
finna vilken/vilka målgrupp/-er som har dessa behov. Detta gör företagen genom att ta hänsyn 
till ett antal olika faktorer, bland annat; ålder, sociala aspekter, livsstil och geografi. Det är 
alltså mycket viktigt för ett företag att hitta sin rätta position på marknaden för att nå ut med 
sin produkt/tjänst till kunderna. (Jobber & Fahy, 2009, s.121) 

I samband med kulturhuvudstadsåret 2014 och IKEAs etablering i Umeå väntas en kraftig 
ökning av besökare till staden. Detta skapar möjlighet för Scandic Plaza att locka fler gäster 
till hotellet och vi anser det viktigt för Scandic att ta tillvara på denna möjlighet. Kunskap i 
hur ett företag ska attrahera nya kunder och upprätthålla redan knutna kundrelationer är 
nödvändigt för att ett företag ska kunna lyckas. Kundlojalitet kräver att det finns en 
efterfrågan av en viss produkt/service hos kunderna och att det finns ett antal olika alternativ 
för kunderna att välja mellan. Som Ramanathan (2012) skriver i sin artikel, är kunskap och 
kundlojalitet två faktorer vilka är applicerbara i hotellbranschen. Detta framförallt för att fler 
och fler människor reser till olika platser och behöver någonstans att bo, och i de flesta fall 
finns många olika hotell att välja bland. Eftersom Umeå är en stad som växer så är det viktigt 
att Scandic Plaza följer med i utvecklingen och lockar de nya gästerna till sig. Vad gäller 
begreppet kundlojalitet finns en rad olika tolkningar och definitioner av begreppets betydelse. 
Jacoby & Chestnut har gjort, vad som enligt Söderlund anses vara den största forskningen på 
begreppet kundlojalitet (Söderlund, 2001, s. 12-15). Detta bekräftas ytterligare av Bloemer & 
Ruyter (1998) som i sin artikel “On the relationship between store image, store satisfaction 
and store loyalty”, beskriver kundlojalitet som följer;  

“The biased (i.e. non random) behavioral response (i.e. revisit), expressed over time, by some 
decision-making unit with respect to one store out of a set of stores, which is a function of 
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psychological (decision making and evaluative) processes resulting in brand commitment” 
(Bloemer & Ruyter, 1998, s. 500). 

Vi vill i denna kandidatuppsats utforska begreppen konsumentbeteende, tjänstekvalitet, 
kundtillfredsställelse, kundlojalitet, word of mouth, segmentering och positionering samt 
konkurrens och hur Scandic Plaza i dagsläget uppfattas av konsumenterna inom dessa 
områden. Detta för att vi finner dessa delar relevant kopplade till vår nedanstående 
problemformulering.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur ska Scandic Plaza Umeå upprätthålla, förstärka och utveckla sina kundrelationer?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att redogöra för Scandic Plazas kundrelationer samt kundernas 
förväntningar och önskemål. Vidare är vårt syfte att med hjälp av olika teorier beskriva 
kundernas lojalitet och uppfattning av Scandic Plaza i Umeå samt diskutera tänkbara 
förbättringar Scandic kan göra för att förstärka och utveckla sina kundrelationer, vidare avser 
vi att vägleda Scandic i hur de ska locka nya kunder.  

 

1.5 Begränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att endast studera ett av Scandics hotell i Umeå, Scandic Plaza, 
dels då detta hotell är beläget i city och dels har det en variation av gäster, både privata och 
arbetsresande. Vidare har vi valt att ta bort teorin rörande varumärke som vi till en början 
hade planer på att ha med. Detta på grund av den begränsade tid vi haft och då vi insåg att 
våra inledande planer på vad vi ville att denna studie skulle innefatta var väl stora i 
förhållande till de resurser vi haft att tillgå.  

1.6 Definitioner 

För att underlätta för läsaren redogör vi nedan betydelsen av återkommande begrepp i vår 
studie. 

Scandic Plaza = När vi i arbetet använder Scandic Plaza syftar vi till Scandic Plaza i Umeå 
och aldrig något annat av de Scandic Plaza hotell som ingår i koncernen. 

Tjänsteresenär/affärskund = En konsument som bor på Scandic Plaza i arbetssyfte och inte 
bekostar boendet själv. 

Privatresenär/weekendresenär = En konsument som bor på Scandic Plaza i privat syfte och 
själv bekostar sitt boende.  

Kundtillfredsställelse = Kunden är antingen nöj eller missnöjd i olika grad efter ett köp. 
Kundtillfredsställelse påverkas av hur väl kundens förväntningar innan ett köp uppfylls av det 
som levereras. 
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Kundlojalitet = När en kund väljer att återkomma till ett företag för att denne anser att 
företaget kan tillfredsställa hela eller betydande delar av konsumentens behov. 

Word of mouth = En typ av marknadsföring som via mun till mun sprids från en konsument 
till en annan, kan vara av både positiv och negativ karaktär.  
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

Detta kapitel syftar till att förklara våra vetenskapliga utgångspunkter vilka har format denna 
studie. Inledningsvis presenterar vi vår kunskapssyn, samt vårt perspektiv och angreppssätt i 
detta arbete. Vidare redogör vi för vår praktiska och teoretiska förförståelse och dessas 
inverkan på vårt arbete. Avslutningsvis beskriver och motiverar vi vårt val av teorier samt hur 
våra tankebanor gått vid insamlingen och valet av sekundärdata. Vi ämnar med vår 
avslutande del att redogöra för vår kritik mot vald sekundärdata, detta för att förenkla för 
läsarna att känna trovärdighet till vår studie. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Kapitelöversikt (skapad av författarna 2012) 

 

2.1 Förförståelse 

Nedan ämnar vi att redogöra för vår teoretiska förförståelse samt den praktiska förförståelse 
vi anser oss besitta och hur dessa kan tänkas inverka på vår studie. 

 

2.1.1 Teoretisk förförståelse 

När man genomför en vetenskaplig studie gäller det att i största möjliga mån lägga sina 
fördomar, även kallat förförståelse, åt sidan. Detta är viktigt eftersom dessa kan påverka vår 
syn på resultatet, och våra fördomar kan begränsa oss i att se lika öppet på vårt 
forskningsområde. Enligt Johansson Lindfors (1993) innebär förförståelse de tidigare 
erfarenheter och kunskaper vi som författare har. Genom att redogöra våra förförståelser ger 
vi läsarna möjlighet att se hur vi på bästa sätt lagt dessa förföreställningar åt sidan och 
granskat vårt resultat med objektiva ögon. Forskaren Hans-George Gadamer menar att vår 
förförståelse kan delas in i tre delar, vår förståelsehorisont, vår kultur historicitet och vår 
verkningshistoria. (Forskningsmetodik, 2009) 

Vi har under våra sex terminer vid Umeå Universitet läst ett flertal kurser vilka har givit oss 
en god förförståelse till detta arbete. Eftersom vi har studerat på olika program bidrar vi med 
olika kunskaper, vilket ger oss en bredare förförståelse, något vi ser som en fördel. Jenny har 
läst Civilekonomprogrammet och kurser såsom nationalekonomi, statistik och 
företagsekonomi med fokus på marknadsföring. Emelie har läst Hotellmanagmentprogrammet 
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med kurserna hospitalitymanagment, turism och företagsekonomi. Detta ger oss både kunskap 
inom den vetenskapliga världen och inom servicebranschen.  

 

2.1.2 Praktisk förförståelse 

Jenny har arbetet inom detaljhandeln och Emelie inom både detaljhandeln och 
restaurangbranschen, vilka båda är branscher som är i behov av nöjda kunder och en 
förståelse för konsumenters beteende. Vidare vet vi därmed också vikten av personalens 
agerande gentemot sina kunder och att detta har en stark inverkan på hur konsumenterna 
upplever hela köpprocessen, vare sig det rör sig om en vara eller en tjänst. Den kunskap vi 
skapat oss utifrån tidigare studier och arbete som rör konsumenters beteende har hjälpt oss 
hitta användbara teorier som berör ämnet vi studerat. Våra positiva erfarenheter anser vi har 
bidragit till vår välvilliga inställning till Scandic i denna studie. 

Vi har båda erfarenhet av hotellvistelse på andra hotellkedjor i Umeå och övriga Sverige samt 
boende på andra Scandichotell. Att vi inte har någon personlig erfarenhet av Scandic Plaza 
eller andra kopplingar till hotellet anser vi underlätta för oss i vår studie, då vi lättare kan 
analysera våra respondenters svar med ”objektiva” ögon.  

Viktigt att nämna är dock att det finns risk för en viss bias i vår studie då våra tidigare 
erfarenheter som berör konsumentbeteende och kundtillfredsställelse kan tänkas påverka vårt 
sätt att se objektivt på denna studie. Eftersom att vi båda både studerat och arbetat med teorier 
som rör konsumentbeteende kan dessa tidigare erfarenheter ha en inverkan på vårt sätt att 
objektivt välja de teorier vi använt oss av i denna studie. Vi anser dock att vår medvetenhet 
om detta kommer hjälpa oss att ha en ”opartisk” syn i denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Metodschema (skapad av författarna 2012) 

 

2.2 Hur vi ser på vår verklighet (ontologiska utgångspunkter) 

I huvudsak finns det två sätt att se på verkligheten; objektivt eller konstruktionistiskt. 
Objektivism definieras som en; ”ontologisk ståndpunkt som innebär att vi möter sociala 
företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka.” 
I motsats till objektivismen har vi konstruktionismen, en ståndpunkt som anser att 
verkligheten är skapad av sociala aktörer och som ständigt påverkas och förändras. (Bryman, 
2011, s. 36-37) 
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Denna studie är ett utredningsuppdrag från Scandic Plaza i Umeå, utifrån vilket vi formulerat 
ett vetenskapligt problem genom att bland annat diskutera olika teorier. 

För att kartlägga den generella Scandic Plazagästers åsikter avser vi att göra en 
enkätundersökning bland Scandic Plazas gäster. Därmed kommer vår studie att ge en generell 
bild av hur konsumenterna upplever sin hotellvistelse på Scandic Plaza i Umeå och inte hur 
dessa konsumenter kan påverka den verklighet de upplever. 

Eftersom att vi i denna studie vill skapa oss en uppfattning om hur Scandic Plazas gäster 
generellt uppfattar Scandic Plaza med utifrån vår enkätundersökning och konsumenterna 
svarar på våra frågor och därmed är vårt ontologiska perspektiv objektivt. Vi låter därför inte 
våra egna åsikter påverka svaren eller vår analys. Vi anser därmed kunna ge Scandic en 
beskrivning av deras gästers generella beteende och hur de ska arbete för att behålla dem.  

Som tidigare nämnt så har ingen av oss har arbetat inom hotellbranschen eller inom Scandics 
koncern, vilket gör det lättare för oss att vara objektiva i vår studie. Ytterligare en aspekt vi 
anser hjälpa oss att utföra denna studie så objektivt som möjligt, är att ingen av oss har 
tidigare bott på Scandic Plaza i Umeå. Vidare kommer vi vid utdelningen av 
enkätundersökningen inte vara aktiva, utan låta våra respondenter svara på enkätfrågorna på 
egen hand, men vid oklarheter försöka förklara och instruera respondenterna. Något som 
däremot kan tänkas påverka vår objektivitet, vilket vi är medvetna om och ska ta i beaktande 
vid utformningen av enkäten, är att vi innan undersökningen kommer hålla en intervju med 
Anders Skönby, hotellchef på Scandic Plaza. Detta för att ta del av deras syn på arbetet med 
sina gäster och senare kunna se om det finns delar i vårt resultat som Scandic Plaza redan är 
medvetna om och arbetar med idag. 

 

2.3 Vetenskapssyn 

”Positivism står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt sin förespråkar en användning av 
naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter” 
(Bryman, 2011, s. 30) 

I vår studie vill vi på ett objektivt sätt samla information som ska kunna användas för att 
förklara konsumenters beteende och attityder gentemot service och tjänster, och hur dessa 
påverkas av olika faktorer. En av de viktigaste delarna i den positivistiska kunskapssynen 
teorins syfte att pröva teorin och utifrån dessa prövningar, som i vårt fall kommer vara vår 
enkätundersökning, genera förklaringar till konsumenters beteende. (Bryman, 2011, s. 30)  

Syftet med vår enkätundersökning är att skapa oss en uppfattning om vad hotellgäster i 
allmänhet förväntar sig vid vistelse på hotell. Vidare ska vi använda det vi får fram ur vår 
enkätundersökning för att kartlägga hur Scandic Plazas gäster upplever hotellvistelsen i sin 
helhet samt fördjupa oss i de delar som fokuserar på gästernas beteende och lojalitet gentemot 
Scandic Plaza.  

Ytterligare en anledning till att vår vetenskapssyn är positivistisk är vårt val att göra en 
enkätundersökning och inte djupintervjuer, vilket är förknippat med ett tolkande synsätt och 
hermeneutiken. Hermeneutiken kan ses som motsatsen till positivismen och som Johansson 
Lindfors påpekar, är detta en vetenskapssyn som anser att situationer och handlingar ska 
tolkas (Johansson Lindfors, 1993, s. 39).   
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Vi vill i vår studie finna samband som vi vidare kan beskriva och förklara, något som 
kännetecknas av ett positivistiskt synsätt (Bryman, 2011, s. 35). 

 

2.4 Forskningsansats 

Deduktiv teori ses som den vanligaste förekommande när det gäller studiet av teori och empiri 
inom samhällsvetenskapen (Bryman, 2011, s. 26). Skillnaden mellan dessa två är att deduktiv 
teori går från teori till empiri, medan induktiv teori går från empiri till teori – de är således 
varandras motsatser (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

Utifrån, som vi tidigare nämnt, vårt positivistiska synsätt och objektiva angreppssätt i detta 
arbete kommer vi att använda oss av ett deduktivt angreppssätt. Detta innebär att vi utifrån 
valda teorier har skapat frågor till vår enkät, som vidare ska hjälpa oss att komma fram till ett 
resultat och besvara vår problemformulering. (figur 4) Som tidigare nämnt vill vi i denna 
studie fokusera på hur konsumenterna ser på sitt beteende och sin lojalitet gentemot Scandic 
Plaza i Umeå, baserat på våra valda teorier.  

 

                                          

Figur 4. Vår forskningsansats (skapad av författarna, 2012) 

 

2.5 Perspektiv 

Vi kommer i denna studie att kartlägga kundbeteendet hos Scandic Plazas gäster utifrån 
kundernas perspektiv. Vårt fokus kommer att ligga på att skapa oss en uppfattning om hur 
kunderna i dagsläget ser på sina hotellvanor och vad de har för förväntningar vid vistelse på 
hotell. Denna studie är ett samarbete mellan oss författare och Scandic Plaza i Umeå, men där 
vi formulerat frågor utifrån olika teorier. Ingen av oss är dock kunder på Scandic Plaza i 
Umeå eller har någon relation till Scandic Plaza i övrigt, vi har således valt ett 
kundperspektiv. 

Vårt syfte är att utifrån valda teorier vilka vi grundat vår enkätstudie på, beskriva Scandic 
Plazas kunder och deras behov, förväntningar, lojalitet och attityd till Scandic Plaza i 
dagsläget samt vidare utvärdera det vi kommit fram till och redogöra för tänkbara 
förbättringar som Scandic Plaza kan göra i framtiden. 

 

2.6 Val av teori 

Den teori vi lagt mest fokus på är konsumentbeteende, något vi båda kommit i kontakt med 
under vår erfarenhet av arbetslivet. Vi anser att denna teori kan ses som en övergripande teori 
för hela vår studie och att den därför är den mest lämpliga då den kommer kunna hjälpa oss 
att undersöka hur Scandic Plazas gäster beter sig – från utvärdering av hotellalternativ till 
efterköpsbeteende. Utifrån det kan vi sedan ge förslag till Scandic om hur de bör anpassa sin 

Teori	   Resultat	  
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service för att stärka kundrelationerna. Vi anser även att denna teori kan kopplas till de 
överiga teorier vi valt att använda i denna studie och därför inleder den teorikapitlet.  

Vi inledde vårt arbete med att ”läsa in oss” mer på området kundbeteende och vilka olika 
delar som kan anses samverkan med detta omfattande teoriområde. Vi sökte med hjälp av 
ALBUM, Umeå universitetsbiblioteks sökmotor, litteratur som berörde teorier kopplade till 
kundbeteende, för att sedan utifrån denna litteratur finna vad som kom att bli de attribut som 
på ett eller annat sätt har en påverkan på kundbeteendet. De begrepp vi fann mest relevanta 
var tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse, kundlojalitet samt word-of-mouth.    

 

2.7 Litteratursökning 

I denna del beskriver och redogör vi för hur vi gått till väga när vi studerat och kritiskt 
granskat den tidigare vetenskapliga forskningen och den litteratur som vi ansett kunnat vara 
av relevans för vårt område. Enligt Bryman (2011) har litteraturgenomgången stor relevans 
för hela uppsatsen, främst för att finna vad tidigare forskare har kommit fram till, men även 
för att vi som uppsatsförfattare ska skapa trovärdighet i vårt resultat för våra läsare. Den är 
även av stor vikt att visa på att vi inte endast upprepat vad tidigare forskare sagt, utan kritiskt 
granskat och gjort våra egna tolkningar av tidigare studier. (Bryman, 2011, s. 97-98)  

Utifrån Saunders et al. (2009) argument för vikten av en välgjord litteraturgenomgång har vi i 
denna uppsats lagt mycket fokus på att finna relevant och trovärdig litteratur (Saunders et al, 
2009, s.60). Vi inledde vårt arbete med att med hjälp av Umeå Universitetsbiblioteks 
sökmotor ALBUM hitta relevant litteratur för vårt ämne. Arbetet med att hitta och sålla bort 
relevant litteratur ägnade vi sju dagar. Vi började med att gå igenom litteratur, artiklar och 
forskningsrapporter som vi funnit inom ämnet för att skapa oss en ytterligare förståelse av 
området och en uppfattning om vilka källor som kan anses som trovärdiga. Vi insåg ganska 
snart att ämnesområdet var väldigt brett och det fanns ett mycket brett utbud av litteratur, 
vilket gjorde att vi redan från början fick ”sortera bort” vissa delar som vi från början tänkt ha 
med. Detta var delar som rörde lönsamhet och marknadsföring. De teorier vi slutligen fann 
mest relevanta och valde att lägga fokus på i vårt uppsatsarbete blev; kundbeteende, 
kundlojalitet, kundtillfredsställelse och tjänstekvalitet.    

Till kundbeteende kan alla de ovanstående nämnda teorierna kopplas på ett eller annat sätt. 
Därför blev detta det första sökord vi använde oss av när vi skulle hitta relevanta artiklar. 
Detta gjorde vi med hjälp av Umeå universitetsbiblioteks tidsskiftsdatabas, där vi inledde med 
att söka på ”customer behaviour”. Vi valde inledningsvis att begränsa oss till artiklar 
tilldelade ”peer review” och skrivna efter år 2000. Detta för att vi ville ha vetenskapligt 
granskade och relativt nypublicerade artiklar. Vi insåg snabbt att det skulle bli en omöjlig 
uppgift att hinna söka igenom alla träffar vi fick vid sökningen på ”customer behaviour” 
(158 143 träffar) och vi blev tvungna att göra begränsningar. Vi lade till loyalty (”customer 
behaviour” + loyalty), vilket reducerade antalet träffar (6 768 träffar), men att finna specifika 
artiklar som rörde just vårt område med fokus på service var svårt. Även då vi lade till även 
detta sökord (”customer behaviour” + loyalty + service) möttes vi av svårigheter (2 628 
träffar), eftersom att service är ett mycket brett begrepp som innefattar många branscher vilka 
inte var relevanta för vår studie. För att underlätta vårt arbete och hitta trovärdiga artiklar 
valde vi därför att utgå från den litteratur vi funnit inom området och de artiklar som dessa 
författare använt sig av. Vi läste igenom litteratur skrivna av trovärdiga vetenskapsforskare 
såsom Grönroos, Isacson och Parasuraman och utifrån dessa hittade vi artiklar som dessa 
använt sig av och som kunde kopplas till våra teoriområden. Varför vi ser dessa som 
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trovärdiga är deras framstående forskning som de gjort inom vårt studieområde och att de är 
väl använda forskare inom ett flertal tidigare studier vi granskat. Detta underlättade vårt 
sökande av artiklar och vi kunde finna det vi ansåg relevant för just oss. Vidare läste vi även 
igenom ett antal uppsatsarbeten som vi fann via uppsatsarkivet DIVA, där en av dem vi ansåg 
mest användbara var en kandidatuppsats skriven av Anton Barsk och Marléne Sundström 
(2011), IKEA, ”Umeås Mekka? - en enkät om IKEA´s etablering i Umeå”. Denna studie 
undersökte precis som vår, konsumentbeteende och kundlojalitet, och vi fann författarna 
trovärdiga i sitt val av litteratur och artiklar. Detta eftersom vi granskade deras valda litteratur 
och artiklar och fann att dessa var väl använda inom annan vetenskaplig forskning gjord på 
området. Efterhand insåg vi att vår problembakgrund behövde styrkas med fler vetenskapliga 
artiklar rörande hotellbranschen. För att göra detta fortsatte vi vår sökning i tidskriftsarkivet 
och sökte även då på artiklar tilldelade ”peer review”. Vidare begränsade vi oss även här till 
ariklar tryckta efter år 2000. Det sökord vi inledde med var ”scandic”, vi fick då 3 träffar, 
varav vi fann en artikel relevant, skriven av Goodman (2000). Vidare sökte vi på (”customer” 
+ ”hotel”), då vi fick hela 24 601 träffar. Vi granskade de första tio artiklarna som kom upp 
och fann då artikeln av Debjani (2011) som relevant för bakgrunden till vår studie. 

 

2.8 Sekundärdata 

Till att börja med vill vi redogöra för skillnaden mellan sekundärdata och primärdata. 
Sekundärdata syftar till data insamlade av andra forskare till andra ändamål än vårt specifika 
problem i denna uppsats. Precis som det låter så är det data som andra analyserat och som vi i 
vår tur gjort ytterligare analys av. (Saunders et al., 2009, s. 256) Ett exempel på sekundärdata 
är statistik, vilket i sin tur kan delas in i två olika typer; privat och offentlig statistik. Där 
offentlig statistik kan exemplifieras med Statistiska Centralbyrån och privat statistik med 
marknadsstatistik gjord av olika branschorganisationer. (Johansson Lindfors, 1993, s. 117-
118) 

Primärdata är den data som vi samlat in i vid vår enkätundersökning, för att sedan tolka och 
bearbeta. Det vill säga data som ingen tidigare forskare har tagit fram och analyserat.  

Syftet med de data vi samlat in är att kunna redogöra för de faktorer som påverkar 
konsumentens beteende såsom förväntningar, tillfredsställelse och lojalitet. Som nämns ovan 
utgör vår enkätundersökning primärdata, medan de tidigare undersökningar som gjorts 
kopplat till konsumentbeteende utgör våra sekundärkällor. Mer specifikt består dessa av 
litteratur, vetenskapliga artiklar, hemsidor och litteratur som skapats av andra forskare för 
andra ändamål. Eftersom sekundärdata redan finns sedan tidigare är denna lättare att samla in 
och analysera, vilket spar en hel del tid i vårt arbete. Stora delar av de sekundärdata vi använt 
oss av består av redan bearbetade och sammanfattade sekundära uppgifter, vilket till skillnad 
från primärdata kan kritiseras i form av dess validitet och reliabilitet. Johansson Lindfors 
(1993) påpekar det faktum att sekundärdata insamlats och tolkats av andra forskare, ökar 
risken för att informationen förvrängts eller tolkats olika beroende på vilken forskare som 
kommit fram till det, samt att dennes personliga kunskaper, erfarenheter och synsätt kan 
påverka det slutgiltiga resultatet (Johanson Lindfors, 1993, s.117-118). Detta är något som vi 
försökt ta hänsyn till när vi valt ut våra sekundärkällor, för att i största möjliga mån vara säkra 
på att den information vi valt att använda oss av är trovärdig. Genom att granska andra 
avhandlingar och vetenskapliga arbeten och utifrån dessa välja ut forskare som återkommer, 
anser vi att våra sekundärkällor kan ses som relativt trovärdiga. Grönroos, Parasuraman, 
Zeithaml, Bloemer, Echeverri och Blomqvist, är alla forskare som återkommer i stor 
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utsträckning i den litteratur vi gått igenom i vår sökprocess, och därför anser kunna bidra med 
relevant teori till vår studie. 

 

2.9 Källkritik av sekundära källor 

”Allt som vi bygger vår kunskap på är kunskapskällor. Källkritikens uppgift är att värdera 
dessa källor, bedöma deras trovärdighet” 

Thurén, T. (2005, s. 9) 

Ovanstående citat visar på hur viktigt det är att förklara hur urvalet, av vad vi som författare 
anser vara, relevanta källor gått till och hur vi arbetat för att i största möjliga mån säkerställa 
trovärdigheten i våra källor. Detta gäller vare sig det rör sig om vetenskapliga artiklar, tryckt 
litteratur, Internetsidor eller andra källor. I denna del avser vi därför att noggrant beskriva hur 
vi gått tillväga för att finna trovärdiga källor samt nämna de svagheter som kan kritiseras. 

Enligt Johansson Lindfors (1993) kan det kritiska teorivalet delas in i två delar; teorisökning 
och teorianvändning. Teorisökningen syftar först och främst till de riktlinjer som satts upp 
inför valet av teorier och vidare till att fastställa tillvägagångssättet som detta gjorts på. Vi 
inledde arbetet med att ange de teorier vi utifrån tidigare erfarenheter ansåg kunna koppla till 
vårt valda ämnesområde. Vidare tog vi hjälp av tidigare forskning gjorda inom samma 
ämnesområde och de teorier som dessa forskare använt sig av. En svårighet vi stötte på under 
insamlandet av teorier var att hitta vad som benämns teoretisk mättnad. Med teoretisk 
mättnad menas när teoriinsamlingen nått den punkt att ytterligare insamling kan kopplas till 
redan insamlad teori. Något vi anser kunna liknas vid att ”cirkeln är sluten”. (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 87-88) 

Den andra delen, teorianvändningen, innefattar tre förhållanden som är väsentliga att kritiskt 
granska; ursprung, empirisk grund samt aktualiteten. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88) Vi har 
under litteratursökningens gång stött på många källor som i sin tur kopplar till andra källor, 
s.k. andrahandskällor. Risken med att använda sig av andrahandskällor är främst att dessa 
författare har tolkat tidigare forskning, vilket gör det svårt för oss att veta hur värderingar och 
tidigare erfarenheter hos andrahandskällan påverkat och förvrängt ursprungskällan. Med detta 
i åtanke har vi därför varit extra noga när vi granskat de andrahandskällor vi använt och i 
största möjliga mån försökt att använda oss av förstahandskällor. De gånger vi har nyttjat 
andrahandskällor har vi endast använt oss av de som återkommande refererar till 
förstahandskällor skrivna av trovärdiga forskare och vanligt förekommande författare inom 
vårt teoriområde, såsom Grönroos och Parasuraman.    

Som vår problemformulering visar så kopplas denna tydligt till de teorier vi valt att använda. 
En svårighet vi mött är dock bredden på våra teoriområden, som i många fall spänner över 
flera områden. Detta gjorde att förutom den teoretiska mättnaden som vi ansåg oss möta, även 
fick begränsa valet av teorier på grund av den begränsade tid och de resurser vi haft till denna 
studie. Att då ta hjälp av tidigare forskning och avhandlingar som gjorts inom liknande 
områden var ett sätt att underlätta för oss i vår sökning av relevanta vetenskapliga artiklar. Vi 
anser att de artiklar vi använt oss av kan anses trovärdiga, både för att ett flertal andra studier 
har använt sig av samma författare, samt att de som skrivit artiklarna är återkommande namn 
när vi sökt artiklar via Umeå Universitetsbiblioteks tidskriftsdatabas.   

Den äldsta artikeln vi använt oss av är från 1992, vilket vi anser är inom en rimlig tid eftersom 
den är skriven av kända forskare på ämnet, Oliva et al. Vi har även funnit denna artikel 
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använd vid tidigare studier inom vårt ämnesområde. För att hitta de artiklar vi använt oss av i 
detta arbete har vi till stor del utgått från relevant litteratur och de artiklar som använts i 
denna. Vi anser detta som ett sätt att säkerställa trovärdigheten. 

Den litteratur vi använt oss av anser vi vara tillförlitlig både utifrån tidsaspekten och 
oberoendet hos författarna till litteraturen. Den äldsta litteratur vi använt oss av i vårt 
teoriavsnitt är skriven 1993 vilket skulle kunna kritiseras. Dock anser vi källan vara trovärdig 
och fortfarande aktuell då litteraturen är skriven av Christian Grönroos, en välkänd finsk 
akademiker vars forskning fokuserats på service- och relationsmarknadsföring. I de 
andrahandskällor vi använt oss av (bl.a. Isacsson, 2000) bygger mycket på tidigare forskning 
av Grönroos, vilket är anledningen till att vi anser dessa källor vara trovärdiga.  
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3. TEORI 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra valda teorier och tidigare studier som vi 
använt oss av i detta arbete. Vårt syfte med de teorier vi valt är att förklara konsumenters 
beteende och faktorer som påverkar detta. Vi inleder med att redogöra för begreppet 
konsumentbeteende och de faktorer vi anser påverka konsumenters val av tjänsteföretag. De 
delar vi anser relevanta kopplade till konsumentbeteende är; tjänstekvalitet, 
kundtillfredsställelse, kundlojalitet och word of mouth, vilka vi vidare redogör för i detta 
kapitel. Vidare syftar vi till att förklara vad som skapar konkurrens och hur detta påverkar 
tjänsteföretag. Vi kommer använda oss av Porters femfaktorsmodell för att beskriva relevanta 
faktorer som skapar konkurrens på en marknad. Slutligen ämnar vi att redogöra för vikten av 
korrekt segmentering och positionering för ett tjänsteföretag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kapitelöversikt (skapad av författarna 2012) 

 

3.1 Sammanfattning 

För att på ett tydligt sätt ge en överskådlig bild av vårt teoriavsnitt ger vi här en kort 
sammanfattning av de teorier vi valt att använda oss av i vår studie. Vi anser att den mest 
relevanta teorin i vår studie är konsumentbeteende, vilket därför inleder detta kapitel. Till 
denna teori kopplas; köpbeteende, köpprocessen, kundlojalitet, kundtillfredsställelse och 
tjänstekvalitet, då vi finner relevanta samband mellan dessa områden och konsumentbeteende. 
Senare delen av kapitlet fokuserar på externa faktorer som påverkar tjänsteföretaget och dess 
möjligheter för att upprätthålla, förstärka och utveckla kundrelationer. I denna del belyser vi 
konkurrensen med hjälp av Porters femfaktorsmodell, samt går djupare in i segmentering och 
positionering.  
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3.2 Vår teorimodell 

 

 

 
 
 
	  

	  
	  	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	   

Figur 6. Vår teorimodell (skapad av författarna 2012) 

 

3.3 Konsumentbeteende 

I den mesta marknadsföringslitteraturen betonas vikten av kunskap om konsumenters 
beteende för att ett företag ska kunna tillfredsställa konsumentens behov och önskemål 
(Isacson, 2000, s. 95). Förmågan att kommunicera med kunden för att på så sätt skapa 
förutsättningar för företaget att ge den bästa tänkbara servicen är en av grundstenarna när det 
gäller att upprätthålla, förstärka och utveckla kundrelationer. (Isacson, 2000, s. 13-14) 

Att skapa sig kunskap om de behov och önskningar konsumenterna har kan göras genom 
olika typer av marknadsundersökningar. Att däremot ta reda vad det är som styr 
konsumenternas behov och vad som styr oss till ett visst beteende är desto svårare. Frågor 
som; Varför köper man? Vem köper? Hur köper man? När köper man? Var köper man? kan 
förklaras med hjälp av vad Isacson (2000) benämner stimuli-responsmodellen (figur 7). 
Denna modell beskriver olika typer av stimuli som påverkar köparens beslutsprocess och 
vidare resulterar i någon form av respons från konsumenten. Beslutsprocessen kan liknas vid 
köparens ”svarta låda”, vilket är det som företagets måste förstå för att kunna ge 
konsumenten det den vill ha. Nedan visas en figur över stimuli-responsmodellen och en mer 
ingående förklaring av vilka delar den består av. (Isacson, 2000, s.96) 

KONSUMENTBETEENDE 

TJÄNSTEKVALITET KONKURRENS 

KUNDLOJALITET 

TILLFREDSSTÄLLELSE FÖRVÄNTNINGAR HOTELLVANOR 
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Värderingar	  
Basbehov	  

Word	  of	  mouth	  
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Figur 7. Konsumentens köpbeteende, (Isacsson, 2000, s. 96) 

En stor del av den litteratur och den forskning som finns på området konsumentbeteende 
riktar sig i dagsläget främst mot varor, och inte tjänster som exempelvis en hotellvistelse. Det 
antas dock ofta att konsumenter beter sig likartat vid konsumtion av varor och tjänster. Detta 
på grund av att det råder en rad svårigheter med att värdera och välja en tjänst, framförallt 
eftersom att konsumtion och produktion i många fall sker samtidigt. Enligt Zeithaml och 
Parasuraman leder skillnaderna mellan varor och tjänster till skillnader mellan varje steg i 
konsumentens köpprocess. Konsumentbeteendet när det gäller tjänster kan delas in i fem olika 
steg, vilka visas i figuren nedan. (Echeverri, 2012, s. 124) 

  

Figur 8. Köpprocessen (Skapad av författarna utifrån; Echeverri, 2012, s. 125) 

Konsumenter tenderar i högre grad att söka information genom personliga källor såsom 
vänner eller experter när det gäller köp av en tjänst. Detta på grund av svårigheten att skaffa 
sig information om en tjänsts kvalitet genom reklam. Riskerna vid köp av en tjänst anses i 
många fall vara högre än vid köpet av en vara, då tjänster vanligtvis är svåra att standardisera, 
ofta är immateriella och i många fall säljs utan garantier.  
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När det kommer till utvärdering av olika tjänstealternativ finns det i de flesta fall färre tjänster 
att välja bland till skillnad från varualternativ. Vidare är det faktum att med färre 
tjänstealternativ att välja bland, blir det svårare för kunden att skapa sig adekvat information 
om de tjänster som finns. Sammantaget skapar detta risk för att konsumenten väljer första 
tänkbara tjänstealternativ, även om det kanske inte är det bästa för konsumenten. En annan 
viktig aspekt som påverkar hur kunden upplever och utvärderar olika alternativ är känslor och 
humör. Skillnaden mellan dessa två är att humör ofta är mer tillfälligt, vid en viss tidpunkt 
eller situation, och kan snabbt förändras. Om en kund är på dåligt humör, exempelvis vid 
mötet av receptionisten vid hotellincheckningen, är risken större att kunden lättare upplever 
negativ tjänstekvalitet, vilket också kan ”smitta av sig” på andra kunder som är i närheten. 
Både positiva och negativa känslor förstärker upplevelsen av tjänstekvaliteten åt ett eller 
annat håll och påverkar hur tjänsten tas emot av konsumenten.  

Vid själva köpet och konsumtionen av en tjänst är personalens agerande allt viktigare ju mer 
personkontakt tjänsteleveransen innebär. Andra viktiga faktorer som inverkar är den fysiska 
miljö där tjänsten levereras, exempelvis ljus, ljud, lokal, möbler och inredning.  

Om en konsument är missnöjd med en tjänst kan efterköpsbeteendet se olika ut. Konsumenten 
kan ”skylla” på producenten, försäljaren eller sig själv, allt beroende på hur mycket ansvar 
konsumenten anser sig ha för att bli nöjd med den köpta tjänsten. Ett tydligt exempel är ett 
frisörbesök, då kunden antingen kan klandra frisören för att inte kunna klippa eller sig själv 
för att ha varit otydlig i sin beskrivning av vad denne exakt vill ha. 

Slutligen har vi märkestrohet, vilket kan kopplas till lojalitet. Denna beror på många olika 
faktorer såsom kostnaden för att byta märke, tillgången på märkesattribut, upplevda risker 
med olika märken och om man har tidigare positiva/negativa erfarenheter av ett märke. Enligt 
Zeithaml och Parasuraman är märkestroheten vid tjänster betydligt starkare än vad den i 
många fall är för varor. Det positiva med märkestrohet är lojala och återkommande kunder, 
medan det negativa är att det kan vara svårt att vinna över en kund från en konkurrent då den i 
många fall är trogen det konkurrerande märket. (Echeverri, 2012, s. 124-127) 

 

3.4 Tjänstekvalitet 

”Ett godtagbart resultat är en nödvändig förutsättning för god kvalitet, men en 
serviceprocess av exceptionell kvalitet skapar tydliga och bestående konkurrensfördelar.” 

(Grönroos, 2008, s. 79) 

Upplevd tjänstekvalitet är ett resultat av jämförelsen mellan vad en kund förväntar sig att 
serviceleverantören ska erbjuda och vad leverantören verkligen erbjuder.  

Forskare har under åren föreslagit olika generella aspekter för kunden att mäta kvaliteten på 
en service. Sasser, Olsen och Wyckoff, förespråkar tre dimensioner av tjänstekvalitet som alla 
kan kopplas till serviceprocessen: nivåer av material, utrustning och personal. Vidare talar 
Grönroos för två typer av tjänstekvalitet: teknisk kvalitet, vilket syftar till resultatet av själva 
servicen, samt funktionell kvalitet, vilket involverar sättet som servicelevereras - processen. 
Ett tredje forskarpar, Lehtinen och Lehtinen, förespråkar tre typer av tjänstekvalitet: fysisk 
kvalitet, vilket syftar till de fysiska aspekterna såsom miljön där servicen levereras, 
företagskvalitet, syftar till företagets image och ryckte samt interaktiv kvalitet, interaktionen 
mellan personal och kunder. (Zeithaml & Parasuraman, 2004, s. 1-2) Vi anser att alla dessa tre 
sätt att se på tjänstekvalitet är relevanta, men vi har valt att lägga fokus på Grönroos som 
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lägger stor vikt vid att betona att det som räknas är den kvalitet som kunderna upplever, vilket 
är det vi i detta arbete vill studera. (Grönroos, 2008, s. 81) 

 

Figur 9. Tjänstekvalitetens två dimensioner (Grönroos, 2008, s. 82) 

Två av de mest framträdande kännetecknen för en tjänst är att de är mer eller mindre 
subjektivt upplevda processer och att produktion och konsumtion vanligtvis äger rum 
samtidigt (Grönroos, 2008, s. 81). I dessa processer sker ”en rad” sanningens ögonblick, 
vilket syftar till den tid och plats då tjänsteleverantören har chans att ge kunden bästa tänkbara 
kvalitet på de tjänster som företaget erbjuder (Grönroos, 2008, s. 90). Allt som sker vid 
interaktionen mellan köpare och säljare inverkar på hur kunden i slutändan upplever och 
utvärderar servicen.  

I ovanstående figur visas tjänstekvaliteten i två dimensioner; teknisk eller resultatmässig 
dimension och funktionsmässig eller processinriktad dimension. För att sätta det i ett tydligare 
servicesammanhang kan det exempelvis vara att hotellgästen får ett rum och en säng att sova 
i. Den ”resultatmässiga” dimensionen syftar till vad kunden erhåller i interaktionen med 
företaget och är av stor betydelse för kundens upplevelse av tjänstekvaliteten. Som Grönroos 
(2008) säger, betraktas detta oftast av företaget som kvaliteten på den tjänst man levererar, 
men det är i många fall inte hela sanningen. Den del som kunden erhåller är bara den tekniska 
kvaliteten på resultatet, det vill säga en av flera kvalitetsdimensioner. Som tidigare nämnt så 
sker en rad sanningens ögonblick, vilket gör att den tekniska kvalitetsdimensionen som 
kunden upplevt inte kan förklara kundens upplevelse av tjänstekvaliteten i sin helhet. Det är 
sällan som kunden helt objektivt utvärderar denna dimension på grund av att den utgörs av en 
teknisk lösning på ett problem, vilket också påverkar kvaliteten. Grönroos betonar vidare att 
troligtvis ser kunden ett större värde i en tjänst, desto större acceptans de känner för den, 
exempelvis onlinebokning av hotellrum. En annan faktor som också påverkar kundens 
upplevelse av tjänstekvaliteten är andra kunder som brukar tjänsten samtidigt, det kan vara i 
både positiv och negativ bemärkelse (exempelvis långa köer eller andra störningsmoment). 
(Grönroos, 2008, s. 81-83) 

Vidare påverkas kunden också av en annan kvalitetsdimension, processens funktionella 
kvalitet. Denna dimension fokuserar på hur tjänsten erhålls och hur kunden påverkas av den 

Image	  
(koncernnivå	  /
lokal	  nivå)	  

Total	  kvalitet	  

Processens	  
funkJonella	  
kvalitet:	  HUR	  

Resultatets	  
tekniska	  

kvalitet:	  VAD	  



19	  
	  

samtidiga produktions- och konsumtionsprocessen. Den funktionella kvalitetsdimensionen 
upplevs ofta mer subjektivt av konsumenten än den tekniska. Detta för oss vidare in på 
företagets image (både på koncern och lokal nivå) som därför blir av avgörande betydelse 
eftersom att tjänsteföretagets resurser och verksamhetsprocesser i de flesta fall är synliga för 
kunden. Företagets image kan i många fall påverka kvalitetsupplevelsen i den mån att 
exempelvis ett mindre misstag kan förlåtas lättare i de fall företaget har en bra image hos 
kunderna. I motsats till detta kan ett företag, vars image uppfattas negativt av kunderna, ha 
svårare att bli förlåtna för ett mindre misstag än ett företag mer positiv image. (Grönroos, 
2008, s. 81-83) 

Andra forskare har diskuterat ytterligare begrepp att bygga på de två kvalitetsdimensionerna 
med. Rust och Oliver förespråkar att lyfta fram var, det vill säga den fysiska miljön där 
servicen sker. I figuren nedan visas hur modellen skulle se ut om denna tredje dimension 
inlemmades och en distinktion skulle göras mellan ”hur” och ”var”. Vi benämner denna nya 
dimension servicelandskapets kvalitet, med hänvisning till Bitners begrepp ”servicelandskap” 
som används för att beskriva de olika element som spelar in i servicemötets fysiska miljö. 
(Grönroos, 2008, s. 83)  

 
Figur 10. Utökade dimensioner (Grönroos, 2008, s. 83) 

Det har gjorts omfattande undersökningar de senaste tjugo åren på upplevelse av 
tjänstekvalitet. Majoriteten av dessa undersökningar har utgått från idén om avvikelse, vilket 
syftar till att kvalitet är något som upplevs genom jämförelse mellan förväntningar och 
erfarenhet med hänsyn till ett antal kvalitetsattribut. Leonard Berry och hans kollegor är de 
som ligger bakom de mest kända och inflytelserika undersökningarna inom området, detta i 
samband med utvecklingen av SERVQUAL-instrumentet. En undersökning som gjorts, vars 
resultat visar på några av de mest väsentliga aspekterna när det kommer till upplevd 
tjänstekvalitet, är en studie som behandlar British Airways. Vi anser att denna även i stora 
drag kan appliceras på Scandic, eftersom många situationer som uppstår vid leverans av både 
flyg- och hotelltjänster kan liknas vid varandra. I forskningen som gjordes var syftet att 
undersöka vad passagerarna tyckte var viktigast under en flygupplevelse. Forskarna delade in 
undersökningen i olika delar som fokuserade på fyra aspekter; omtanke och hänsyn, 
spontanitet, problemlösning, samt service recovery. Omtanke och hänsyn syftar till att kunden 
vill känna att hela organisationen med sin personal och sitt operativa system arbetar för att 
lösa kundens problem. Spontanitet innebär att all personal som möter kunden ska visa sig 
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öppen för att anpassa sig efter just den kundens behov och inte till punkt och pricka följa 
regelboken. Problemlösning syftar till att personalen ska agera professionellt och på ett 
kompetent sätt arbeta för att möta de kunder de har direkt kontakt med på ett bra sätt. 
Slutligen, service recovery, innebär att om något oförutsett händer eller om något går fel, ska 
det alltid finnas någon som är redo att ta itu med situationen och lösa den på bästa sätt. 
(Grönroos, 2008, s. 91) 

För att knyta tillbaka till och bygga vidare på, det vi i början av detta avsnitt nämnde om olika 
forskares generella aspekter för kunden att mäta servicekvalitet, så har merparten av 
forskningen kring tjänstekvalitet fokuserat på att utveckla instrument som kan mäta den 
direkta tjänstekvaliteten. I huvudsak har två olika instrument diskuterats; attributbaserade 
mätinstrument, vilket syftar till modeller som bygger på de attribut som beskriver en tjänst, 
samt kvalitativa mätinstrument, det vill säga modeller som bygger på utvärdering av kritiska 
händelser. Det förstnämnda mätinstrumentet är det som fått störst spridning inom såväl 
akademisk forskning som praktisk affärsverksamhet, mest kända mätmetoden är SERVQUAL 
instrumentet (Zeithaml & Parasuraman, 2004, s. 5). Denna går ut på att mäta hur kunderna 
upplever kvaliteten på en tjänst och bygger på de fem determinanterna; materiella ting, 
tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran, samt empati, och på en jämförelse mellan kundernas 
förväntningar på servicen och hur den faktiskt utförs. (Grönroos, 2008, s. 93) Nedan visar 
figuren de olika delarna i var och en av de fem determinanterna. 

   

Figur 11. De fem determinanterna (skapad av författarna 2012, utifrån Grönroos, 2008, s. 92) 

 

3.5 Kundtillfredsställelse 

Sörqvist (2000) definierar begreppet kundtillfredsställelse som ”en mental subjektiv 
upplevelse hos kunden som helt baseras på kundens uppfattning”. Den tillfredsställelse som 
kunden känner är kopplad till hur väl de behov och förväntningar av varan/tjänsten som 
kunden har, stämmer överens med upplevelsen efter konsumtionen. (Sörqvist, 2000, s.33) 
Kundtillfredsställelse är alltså något som endast kan mätas efter det att konsumtionsfasen är 
över och kunden kan utvärdera hur nöjd han/hon är med köpet. De behov och förväntningar 
som kunden har på en vara/tjänst är formade av en rad olika faktorer, däribland tidigare 
erfarenheter, rykte och pris. (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 348) Viktigt att nämna är också att, 
som Söderlund (2001) säger, individer kan uppleva samma tjänst olika. Allt beror på vilka 
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förväntningar och tidigare erfarenheter individen har, samt hur denne upplever och tolkar 
tjänsten. (Söderlund, 2001, s.20) Utöver dessa påverkansfaktorer tillägger Grönroos i sin figur 
(figur 12) att även företagets marknadskommunikation, image, förväntningar, och Public 
Relations inverkar på kundens förväntningar. (Grönroos, 2008, s. 85) 

 

Figur 12. Total upplevd kvalitet (Grönroos, 2008, s. 85) 

Vikten av kundtillfredsställelse ökar allt eftersom att konkurrensen på en marknad ökar 
(Grönroos, 2008, s. 85). Som vi senare i detta kapitel kommer beskriva mer ingående så är 
word of mouth ett sätt för kunder att sprida sin nöjdhet/missnöjdhet vidare till andra, något 
som därför är av stor vikt för företaget är just tillfredsställda kunder som sprider positiv word 
of mouth. (Söderlund, 1997, s. 31)   

En kund kan bli tillfredsställd på olika sätt. Antingen genom positiv förstärkning, t.ex. om 
kunden erhåller något extra utöver det som förväntas. Alternativt via negativ förstärkning, 
exempelvis om kunden känner sig missnöjd med bemötandet i receptionen, men väl på 
rummet möts den av något utöver förväntan, vilket jämnar ut missnöjet och situationen 
återställs i ett neutralt läge. (Sörqvist, 2000, s. 33)  

Allt eftersom konkurrensen på marknaden ökar så ökar intresset hos företagen att uppnå 
kundtillfredsställelse. Många forskare har studerat vad det är som i den upplevda 
tjänstekvaliteten som skapar kundtillfredsställelse. (Blomqvist, 2004, s. 65) 

 

3.6 Kundlojalitet 

Det finns en rad olika definitioner av begreppet kundlojalitet och vad som kännetecknar en 
lojal kund. Blomqvist (2004) definierar begreppet som att en och samma individ utnyttjar ett 
företags tjänst/service vid ett flertal tillfällen, även fast det finns ett flertal konkurrerande 
alternativ för samma tjänst/service. Inom den forskning som gjorts gällande kundlojalitet är de 
flesta forskare överens om att det är en viktig del för ett företag. Förmåga att attrahera kunder 
och upprätthålla kundrelationer är nödvändigt för att ett företag ska lyckas. (Blomqvist, 2004, 
s. 121) Blomqvists definition av kundlojalitet stärks av Ramanathan (2012) som hävdar att 
kundlojalitet kräver att kunden har en stark önskan av en produkt och att det finns ett flertal 
olika försäljare att välja bland baserat på kundens egna preferenser. Kundlojalitet är ofta 
skapat av positiva upplevelser som kunden haft av en viss tjänst. (Ramanathan, 2012, s. 45) 
De två faktorerna stark önskan och ett flertal valmöjligheter är applicerbara på 
hotellbranschen, eftersom att allt fler människor besöker olika platser och behöver någonstans 
att bo, samt att det i de flesta fall finns en rad olika hotell för kunden att välja bland. 
Kundlojalitet inom hotellbranschen är därför ofta skapad av kundens upplevelser under 
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hotellvistelsen. Ett antal olika faktorer som anses bidra till upplevelsen av hotellvistelsen, är; 
kundservice, renlighet, faciliteter, pris, mat och lokalisering. Ett flertal studier har visat på 
tydliga samband mellan dessa faktorer och själva serviceutförandet för att kundlojalitet ska 
kunna skapas (Ramanathan, 2012, s. 45). 

Begreppet lojalitet bygger enligt Isacson (2000) på två grundstenar; förmåner/privilegier samt 
förtroende mellan kunden och den som levererar tjänsten. Förtroendet innefattar trygghet, 
säkerhet, tillförlitlighet och integritet. (Isacson, 2000, s. 77) 

Beroende på inom vilken bransch som ett företag är verksamt så är lojala kunder mer eller 
mindre viktigt. Blomqvist (2004) exemplifierar detta med en säljare av souvenirer som, till 
skillnad från hotellbranschen, inte är lika beroende av att få sina kunder att komma tillbaka 
och köpa mer. De forskare som argumenterar för att kundlojalitet är mycket viktigt för ett 
företag anser att det inte räcker med att ha en bra affärsidé och stor marknad. (Blomqvist, 
2004, s. 121) Några argument varför kundlojalitet är viktigt för ett företag är: 

• Det genererar lönsamhet för företaget 
• Det är endast de kunder som är tillfredsställda som är lojala gentemot företaget 
• En mycket viktig del i lojaliteten mellan kund och företag är förtroende (Isacsson, 

2000, s. 77) 

För att ett företag ska kunna arbeta med att skapa lojala kunder krävs att företaget definierar 
vad som klassas som lojala kunder för dem. Utifrån det kan företaget sätta upp kriterier för 
vilka kunder de vill nå och hur det ska gå tillväga för att nå dessa. (Blomqvist, 2004, s. 122) 
En annan viktig del i att bedöma kundernas lojalitet är att studera hur lojala kunderna är i sitt 
beteende respektive attityd. Företaget bör alltid utgå från det faktiska kundbeteendet och inte 
förlita sig helt och hållet på attitydbaserade mått, såsom kundtillfredsställelse och 
återköpsbenägenhet. Blomqvist (2004) nämner fyra olika typer av lojalitet (figur 13); falsk 
lojalitet, sann lojalitet, låg lojalitet och latent lojalitet. Falskt lojala kunder är de som inte har 
en positiv inställning till företaget men som återkommer ändå. Orsaker till detta kan vara allt 
från vana till brist på alternativ. Sanna lojala kunder är de som har en hög återkommande 
frekvens samt är mycket positivt inställda till företaget. Latent syftar till de som har en positiv 
syn på företaget men sällan köper något. Slutligen de med låg lojalitet, vilka är de som har låg 
köpfrekvens och en negativ attityd till företaget. Dessa två sistnämnda grupper är viktiga att 
fånga upp och utreda orsaken till varför deras lojalitet är låg eller latent så att detta på något 
sätt kan åtgärdas. Viktigt att komma ihåg är dock att lojalitet inte går att tvinga fram, det är ett 
resultat av att kundens upplevda värde av relationen med företaget är tillräckligt hög. 
(Blomqvist, 2004, s. 124-125) 
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Figur 13. Lojalitetsmodellen (skapad av författarna, utifrån Blomqvist, 2004, s. 124)   
 
 

3.7 Word of mouth 

En av de mest effektiva, men samtidigt den mest riskabla marknadsföringen är word of mouth 
(WOM). Detta begrepp syftar till den informella information som konsumenter kommunicerar 
mellan varandra om upplevelser och utvärdering av produkter och tjänster (Wang, 2011, s. 
252). Word of mouth kan vara både positiv och negativ, samt kopplas till både varor och 
tjänster. Vi tenderar dock i större utsträckning att berätta om våra egna erfarenheter, då det 
handlar om upplevelser i form av tjänster av olika slag. Andra produkter som vi gärna talar 
om är böcker som vi har läst, filmer vi sett, kläder och bilar vi köpt. (Mossberg & Johansen, 
2006, s.169-170) Anderson (1998) påvisar i sin studie sambandet mellan missnöjda kunder 
och spridning av negativ/positiv word of mouth. Konsumenter som upplever missnöje med en 
vara/tjänst tenderar i större utsträckning än nöjda kunder att sprida word of mouth, vilket visar 
på att negativ word of mouth är mer vanligt förekommande än positivt. (Anderson, 1998, s. 5) 

Misner (2010) anser att word of mouth är något som i hög grad påverkar bra kundservice. För 
att göra framgångsrika affärer krävs det att ett företag ger kunderna bra service, men det är 
dock inte tillräckligt för att företaget ska lyckas så bra som möjligt på längre sikt, då krävs 
även referensmarknadsföring, något som Misner kallar för word of mouth-faktorn. Denna kan 
delas in i tre delar: (1) Människor talar i större utsträckning om ett företag som de är 
missnöjda med än ett företag som de är nöjda med, (2) vilket i sin tur kan koppla till det fakta 
att bra kundservice först och främst mildrar negativ word of mouth än ökar ett redan bra rykte. 
(3) Ökad kvalitet på kundservicen är det bästa ett företag kan göra för att skapa fler affärer 
genom gott rykte. (Misner, 2010, s. 23-25) 

Word of mouth är något som människor ofta använder omedvetet. Detta genom att vi delar 
med oss av våra erfarenheter sprider vi information vidare, vanligtvis flera gånger per dag vid 
interaktion med andra människor. När vi står inför valet av hotell litar vi mer på en vän som 
har rekommenderat ett hotell än reklamen som hotellet skickar ut. (Mossberg & Johansen, 
2006, s. 169) Hotellet skickar ut reklam i hopp om att de ska få flera gäster till sig, men en 
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vän ger oss rekommendationen av hotell för att vi ska kunna få samma upplevelse som de 
fick, eller för att spara oss från en mindre bra upplevelse. 

För att sprida god word of mouth behöver man inte ha konsumerat en tjänst eller produkt som 
företaget tillhandahåller. Det räcker att man har en personlig anknytning till företaget, det kan 
vara en vän eller släkting som jobbar där, eller att företaget har agerat genom att visat kunskap 
om gästen behov och önskningar. Har man en gång fått en bra erfarenhet krävs det mycket för 
att vi ska tro något negativt om det företaget. (Mossberg & Johansen, 2006, s. 174-175) 

Vi anser att Scandic är ett företag som påverkas av detta kommunikationssätt eftersom det är 
just upplevelsetjänster som vi talar om. Att vi har möjlighet att få lyxen att bo på hotell kan 
höja vår sociala status, och detta är något vi gärna berättar om för andra. Lyckas Scandic ge 
sina gäster det lilla extra finns det stor chans att dessa gäster kommer att sprida vidare sin 
upplevelse vidare till andra. 

 

3.8 Segmentering och positionering 

Vilka personer kommer köpa vår produkt? Vilka har behovet av vår tjänst? Vilka kommer att 
besök vår restaurang? Detta är frågor som ställs vid öppnande av nya butiker och 
serviceställen. Utifrån svaren på frågorna kan företagen inrikta sig på en del av marknadens 
kunder. Genom att fokusera på ett segment ger det företaget flera fördelar såsom att anpassa 
sig bättre utifrån sina kunders behov, möjligheten att bli marknadsledande och dominera på 
sitt område. Marknaden delas på så sätt upp i undermarknader som kämpar med att få sina 
kunder. (Jobber & Fahy, 2009, s. 109) 

Det marknadssegment som företagen har valt reflekterar även till vilket kundsegment som 
man ska fokusera på. Där gäller det att företaget tittar på sin valda marknad, vilka som är mest 
aktiva där. Detta kan de göra genom att titta och analysera människor inom tre olika faktorer, 
kundernas beteende, kundernas psykologiska plats och profil (Jobber & Fahy, 2009, s. 110). 

Beteende: Vår sociala status i samhället, märkeslojalitet, gåva, storanvändare. 

Psykologisk plats: Personlighet, livsstil 

Profil: Vår ålder, kön, sociala status, utbildning, inkomst. 

Jobber och Fahy definierar positionering med: ”…the act of designing the company´s offering 
so that it occupies a meaningful and distinct position in the target customer´s mind”, med det 
menar författarna att företagen ska utforma sina erbjudanden så att de får en meningsfull 
position i kundernas sinne. (Jobber & Fahy, 2009, s. 120) 

Företagets positionering på marknaden är ett tydligt tecken på hur företaget vill uppfattas av 
sina kunder. Detta kan även vara genom en symbol eller slogan som kunderna kan förknippa 
med företaget. (Isacson, 2000, s.117) Några exempel på lyckade symboler och slogans är; 
McDonalds, ett gult M och slogan: I´m loving it, GB glass, med sin glassgubbe. Med sin 
positionering vill företagen att de ska vara det företag som kunderna först tänker på när de är 
ute efter en produkt i deras bransch. (Isacson, 2000, s. 117)  
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Figur 14. Positionering (Jobber & Fahy, 2009, s.122) 

Klarhet: En enkel och kort slogan blir oftast ihågkommen av kunder. Företaget ska vara tydlig 
i sitt syfte och se till att de kan leva upp till det. 

Konsekvent: Vi får varje dag massa ny information, därför är det lättare att med ett 
konsekvent meddelande till kunderna som bryter igenom. Skulle företaget byta varje år kan 
detta förvirra kunderna. 

Trovärdighet: Det är viktigt att företaget inte lovar för mycket och att det är anpassat till det 
utvalda kund segmentet. Kunderna vill känna att man får det som står, annars finns det risk 
för besvikelse och kunderna väljer ett annat företag. 

Konkurrenskraft: För att klara sig på marknaden ska produkten ge kunderna något extra som 
konkurrenterna inte kommit på. Detta ger dem ett övertag och företaget blir marknadsledande. 
(Jobber och Fahy, s.122) 

Vi anser att dessa teorier passar i vår uppsats eftersom vi vill undersöka deras segment och 
om de har valt att inrikta sig mot rätt kunder. Scandics nuvarande kundsegment är brett och 
innehåller både privat och tjänsteresenärer. Deras olika grupper har skilda anledningar med 
sitt besök och även åldrarna varierar.  

Scandic har med sina olika hotell gjort en vid positionering på olika geografiska områden. 
Scandics hotell är placerade så att de är lättillgängliga oavsett om deras gäster kommer i bil 
eller med kommunala färdmedel. Scandic har valt att lägga sig i ett mellan läge på marknaden 
som ger gästerna bra service men inte det exklusiva med mat på rummet och kandelabrar i 
restaurangen. Gästerna ges dock möjligheten till mat, träning och avkoppling. 
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3.9 Konkurrens 

 

 

Figur 15. Porters fem stegsmodell (Jobber & Fahy, 2009, s. 319) 

Michael Porter har skapat en femkraftsmodell för att få fram eventuella hot som kan finnas för 
företag på marknaden. Detta gäller både för ny etablering och redan befintliga företag på 
marknaden. 

Hot från den nuvarande marknaden är den konkurrens som finns mellan marknadens alla 
aktörer. Det gäller att hitta en attraktiv plats på marknaden genom bra pris, reklam, lansering 
och service.  

Hot av nya etableringar bygger på om det är lätt för nya aktörer att komma in på marknaden. 
Finns det stora hinder som skapar problem för dem att komma in på marknaden. Exempel på 
hinder kan vara patent som måste tas i akt, statliga bestämmelser, omställningskostnader. 
(Konkurrensanalys, 2010) 

Med hot från leverantörer menas med hur leverantörerna kan agera. Är det en leverantör kan 
den sätta sina egna priser då han är ensam på sin marknad och företagen är beroende av 
denne, men finns det flera leverantörer så måste de hålla sig till rimliga priser och krav så att 
inte företag väljer andra leverantörer. 

Kundernas möjlighet att välja andra aktörer på marknaden utgör ett hot mot företaget. När 
aktörerna kämpar om samma kunder måste de lägga sig på en nivå som matchar de andra, 
detta både med kvalitet och pris. Kampen om kunderna bidrar till att bättre produkter kommer 
ut på marknaden till ett bra pris eftersom konkurrensen mellan aktörerna ökar. Det sätter även 
mer press på personalens kunskap om sina produkter och vad kunderna efterfrågar. Det är 
särskilt viktigt vid tjänsteföretag. Det är inte en produkt som massproduceras utan göra på 
plats. (Konkurrensanalys, 2010) 

Hot från substitut finns när vår produkt kan ersättas av en likvärdig produkt. Vid flera och bra 
substitut på marknaden tvingas priset på original produkten ner och vinstmarginalen minskar. 
(Jobber & Fahy, 2009, s. 319-321) 
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Vi anser att dessa fem faktorer är något som även är hot för Scandic. Det största hotet som de 
har är konkurrenterna. Alla hotellen erbjuder likvärdiga paket till gästerna och det som skiljer 
dem åt är personalen i sin kunskap och agerande till gästerna. Detta är något som Anders 
Skönby betonar och som ett konkret exempel berättar han för oss att om han skulle visa upp 
fem rum från Umeås hotell skulle varken han eller hans personal kunna se vilket rum som 
tillhör Scandic.  
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Figur 17. Översikt av vår arbetsprocess 

4. PRAKTISK METOD 

I följande kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga vid datainsamlingen samt hur vår 
arbetsprocess sett ut vid sammanställningen av dessa data. Vidare vill vi motivera vårt 
tillvägagångssätt vid utformningen av enkäten samt vid urvalet av respondenter. Detta för att 
ge läsaren förståelse för vårt arbete vid datainsamlingen och lättare kunna kritiskt granska 
vår studie.  

 

 

 

 

 

Figur 16. Kapitelöversikt (skapad av författarna 2012) 

 

4.1 Vår arbetsprocess 

Vårt arbete inleddes sista veckan i mars (v. 13) och har fortlöpt i tio veckor. Nedan har vi 
gjort en översiktlig modell (skapad av författarna 2012) för hur vår arbetsprocess sett ut vecka 
för vecka. Detta för att ge läsaren en överblick och förståelse för hur vårt arbete sett ut och hur 
mycket tid vi lagt på var och en av delarna. 
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Google docs. 
& SPSS 

- Inleder empiri 
140 enk. inläm. 
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Vi hade som mål att dela ut 200 enkäter då vi räknade med ett visst bortfall och hoppades på 
att få in 150 användbara enkäter. Dock insåg vi efter tre dagar på Scandic att vår begränsade 
tid gjorde att vi var tvungna att skära ner på antalet enkäter, då det var svårt att finna 200 
respondenter. Det slutgiltiga antalet respondenter blev 140, något vi finner som en svaghet i 
studien när vi jämför med vårt första mål. Dock ser vi det som en godkänd svarsfrekvens och 
att det resultat vi fått fram och de slutsatser vi kunnat dra är användbar data för Scandic Plaza 
i deras fortsatta utvecklingsarbete. Scandic var även intresserade av att vi skulle undersöka 
hur de kan locka nya kunder. Vi anser att detta hade varit intressant att studera, men på grund 
av vår begränsade tid blev detta något vi fick utesluta i studien. 

Vi hade till en början tänkt använda oss av endast Google docs vid sammanställningen av våra 
enkäter. Detta främst på grund av vår okunskap i SPSS då vi inte använt oss av programmet 
på länge, samt att tiden som skulle krävas att ”fräscha upp” våra kunskaper i programmet 
innan vi skulle kunna påbörja databearbetningen fanns inte. Vi inledde därför 
sammanställningen av enkäterna i Google docs, men insåg när alla enkäter var inmatade att vi 
inte kunde jämföra några variabler med varandra. Detta ledde till att vi även fick mata in 
enkäterna i SPSS, vilket gav oss möjlighet att dra fler jämförelser med hjälp av korstabeller. 

 

4.2 Undersökningsmetod 

Vi valde att huvudsakligen använda oss av kvantitativ metod i vår studie, detta baserat på vårt 
objektiva synsätt och vårt syfte att kartlägga konsumenternas beteende, lojalitet och deras syn 
på Scandic Plaza i Umeå. Vi vill i denna studie förklara och beskriva konsumenternas 
beteende något som passar bäst ihop med kvantitativ metod, samt att den begränsade tid och 
våra resurser skulle ha gjort det svårt att genomföra en kvalitativ studie och samtidigt 
generera ett användbart resultat för Scandic. Vi gjorde inledningsvis en kort intervju (vilket 
kan ses som kvalitativ metod) med Anders Skönby, hotellchef på Scandic Plaza, detta för att 
få svar på ett antal övergripande frågor rörande Scandic Plaza och dess verksamhet. Denna 
intervju transkriberades inte, då vi inte valt att använda intervjumaterialet som något vi 
styrker resultatet med, utan för att få en uppfattning om vad Scandic Plaza redan är medvetna 
om, samt vad vi i enkätundersökningen bör undersöka mer för att kunna bidra med framtida 
förbättringsförslag.    

Det finns två olika typer av forskningsstrategier; kvalitativ och kvantitativ metod. (Bryman, 
2011, s. 20) Den tydligaste skillnaden mellan dessa två strategier är att kvantitativ metod i de 
flesta fall består mer av siffror och forskaren vill se ett samband mellan sina respondenter och 
utvalda teorier. Ytterligare skillnader är att i kvalitativ metod används ett induktivt synsätt, till 
skillnad från kvantitativ metod, där en deduktiv ansats är en vanligt förekommande syn på 
förhållandet mellan teori och praktik. Ett induktivt synsätt innebär att man går från forskning 
till teori, medan i ett deduktivt synsätt ser forskaren om teorierna stämmer med 
verkligenheten. Vidare skiljer sig dessa två strategier i deras epistemologiska och ontologiska 
ståndpunkter. Epistemologi brukar även benämnas kunskapsteori, vilken antingen kan vara 
interpretativistisk eller positivistisk. (Bryman, 2011, s. 340-342) I vårt fall, eftersom vi valt 
kvantitativ metod och har ett objektivt synsätt, har vi använt oss av en positivistisk 
kunskapsteori. Även vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att hålla en hög reliabilitet 
och validitet. Detta för att styrka studiens trovärdighet. 

Vi har i denna studie använt oss av en enkätundersökning där vi delade ut enkäten till 
respondenterna som själva fick fylla i sina svar. Genom att låta respondenterna fylla i själva, 
minskade deras möjlighet att påverkas av oss.  
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4.3 Urval av respondenter 

Under nedanstående rubriker ämnar vi att beskriva olika urvalsmetoder samt att redogöra för 
vårt val av urvalsprocess i denna studie. 

 

4.3.1 Olika urvalsmetoder 

När det gäller val av urvalsstrategier finns det i huvudsak två stycken, sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet kan vidare delas in i obundet slumpmässigt urval, 
systematiskt urval, stratifierat slumpmässigt urval och klusterurval. (Bryman, 2011, s. 183) 
Det obundna slumpmässiga urvalet bygger på att man med hjälp av en slumptalstabell 
slumpar fram respondenterna, vilket innebär att alla individer i populationen har lika stor 
möjlighet att bli utvalda. Det systematiska urvalet beskrivs som en variant av föregående, men 
till skillnad från detta väljs individer slumpmässigt ut av forskaren, exempelvis var tionde 
person. Den tredje strategin, stratifierat slumpmässigt urval, bygger på att alla delar av 
populationen ska vara representerade utifrån den proportion av hela populationen som den 
utgör. Avslutningsvis har vi klusterurval, vilket bygger på att grupper ur populationer 
förutbestäms av forskaren som sedan ur dessa slumpar fram individer. Denna urvalsstrategi 
utgår också från att alla i populationen ska ha lika stor möjlighet att bli utvalda. (Bryman, 
2011, s. 185-187)   

I motsats till sannolikhetsurval har vi icke sannolikhets urval, vilket kan delas in i tre slag; 
bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Gemensamt för dessa tre är att de inte 
grundas på de olika sannolikhetsprinciperna som de olika sannolikhetsurvalen gör. 
Bekvämlighetsurval bygger på att forskaren använder sig av de individer som för tillfället är 
tillgängliga. (Bryman, 2011, s. 194) Snöbollsurval innebär att forskaren t.ex. frågar några 
personer som denne känner till och vill ha med i urvalet. Dessa personer föreslår i sin tur 
ytterligare respondenter som de känner till, och så fortsätter ”snöbollen att rulla” ända till dess 
forskaren känner sig nöjd med antalet respondenter eller att inga flera namn finns tillgängliga. 
(Eliasson, 2010, s. 50) Slutligen har vi kvoturvalet, vars syfte är att nå respondenter baserat på 
en specificerad kvotindelning, exempelvis kön och yrke (Johansson Lindfors, 1993, s. 96). 

 

4.3.2 Vår urvalsprocess 

Det kräver mycket tid och resurser att fånga en population (den grupp som vi vill uttala oss 
om) bestående av tusentals människor, och vi har inte haft tid och resurser för en 
totalundersökning. Vi har därför gjort begränsningar, vilket innebär att vi gjort ett stickprov – 
en del av hela den population som ska vara så representativt som möjligt för hela 
populationen. (Eliasson, 2010, s. 44) Detta stickprov anser vi kunna ses som ett sorts 
kvoturval eftersom vi valde att fråga lika många män som kvinnor samt lika stor andel privata 
resenärer som affärsresenärer.  

Vidare kombinerade vi detta kvoturval med bekvämlighetsurval, ur den aspekten att vi på de 
utvalda dagarna valde att dela ut enkäter till alla som passerade oss inne på Scandic Plaza 
efter klockan 12.00 då det var mer människor i rörelse och mindre stress.  

För att konstruera ett stickprov som är så representativt som möjligt för Scandic Plazas gäster 
har vi försökt att fånga en lika stor andel män som kvinnor samt hålla en jämn fördelning 
mellan privata och affärsresenärer. Antalet respondenter baserade vi på antalet hotellrum 
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Scandic Plaza har vilket är 196 stycken. Som tidigare nämnt mötte vi svårigheter i att finna 
respondenter, men lyckades efter tre dagar med att ha delat ut 200 enkäter. Vi fick in totalt 
140 stycken enkäter som vi baserat resultatet i denna studie. De övriga 60 enkäterna 
sorterades bort p.g.a. att utelämnade svar på minst fyra frågor samt att vissa som mottagit 
enkäten aldrig lämnade in den.   

Vi använde oss av en check-lista för att markera hur många män respektive kvinnor som 
mottagit enkäten samt deras syfte med vistelsen. Majoriteten av de deltagande valde att ta 
med sig enkäten och svara vid ett senare tillfälle och lämnade sedan in den i receptionen. 

Fördelningen mellan män i kvinnor blev i undersökningen: 

  

Kvinnor: 68 st (49 %) 

Män: 72 st (51 %) 

 

 

 

 

 

Figur 18. Könsfördelning 

Fördelningen mellan privata resenärer och affärsresenärer blev i undersökningen: 
 

Privat: 52 st (37 %) 

Arbete: 88 st (63 %) 

 

 

Figur 19. Fördelning boendesyfte 

Vi är nöjda med fördelningen andelen män respektive kvinnor som deltog i undersökningen. 
Vi anser att det ger en representativ bild av hela populationen då könsfördelningen hos 
Scandic Plazas gäster är jämn. Däremot kunde fördelningen mellan privata resenärer och 
affärsresenärer ha kunnat vara mera jämn. Vi delade ut 100 enkäter till vardera grupp 
(affärsresenärer/privatresenärer), men bortfallet av privata resenärer visade sig bli större. 
Orsaken till detta anser vi kunna vara att denna tid på året bor majoriteten på Scandic Plaza i 
”arbetssyfte”. Detta baserar vi på vårt samtal med Anders Skönby, hotellchef på Scandic 
Plaza. Eftersom vi valde att göra ett ”bekvämlighetsurval” och därmed var medveten om 
risken att urvalet inte skulle bli helt representativt, så anser vi ändå att våra respondenter 
representerar Scandics Plazas gäster på ett bra sätt. 
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Åldersfördelningen på antalet svarande: 

  

Figur 20. Åldersfördelning 

Vid utdelningen av enkäterna spelade inte åldern på respondenterna in, men vi fann det ändå 
intressant att ställa denna fråga för att se i vilken åldersgrupp som respondenterna tillhörde. 
Som väntat var majoriteten av de svarande i åldern 41-50, något som känns logiskt med tanke 
på att de flesta gästerna reser i arbetet och de som reser privat även i många fall befinner sig i 
detta åldersspann.  

 

4.4 Enkäten 

I följande stycken diskuterar vi vårt arbete med enkäten. 

 

4.4.1 Koppling till teori 

Vår enkät har vi grundat på de teorier vi funnit kopplade till konsumentbeteende, lojalitet, 
tillfredsställelse och word-of-mouth. De frågor vi formulerat har vi baserat på de teorier som 
behandlas ovanstående områden och ett exempel på en fråga som visar på konsumentens 
lojalitet är: 

 

24. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dig och din relation till 
Scandic Plaza? (Markera 1 alternativ) 

 
          Min attityd till Scandic Plaza är inte positiv, men jag bor här ändå 
 
          Jag återkommer ofta och har en positiv attityd till Scandic Plaza 
 
          Jag har en positiv attityd till Scandic Plaza, men bor inte här ofta 
 
          Jag bor sällan på Scandic Plaza och tycker inte att Scandic Plaza är särskilt bra 

Figur 21. Exempelfråga hämtad ur enkäten (Bilaga 1) 
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De fyra svarsalternativen i denna fråga representerar de fyra olika typerna av lojalitet som vi 
beskriver i teoriavsnittet, falsk lojalitet, sann lojalitet, låg lojalitet samt latent lojalitet. 

I bilaga 1 kan hela enkäten ses, samt förklaringar till hur vi kopplat frågorna till våra teorier. 

 

4.4.2 Enkätens utformning 

Som i de flesta fall så finns det för- och nackdelar med alla typer av undersökningsmetoder. 
En fördel med att göra en enkätundersökning är att kostnaderna i de flesta fall blir lägre än 
t.ex. om intervjuer ska genomföras. Detta eftersom den enda monetära kostnaden är utskriften 
och övriga kostnader i form av exempelvis tid blir också lägre vid en enkätundersökning än 
vid intervjuer. (Eliasson, 2010, s. 29) Hade vi haft möjlighet att göra en webbaserad enkät 
hade detta kunnat vara ett billigare alternativ, men vi ansåg att möjligheten att samla in det 
antal respondenter vi ville skulle bli svårt om vi valt att använda den metoden. En annan 
fördel är att det går snabbare att administrera enkäter då man på kortare tid kan tillfråga 
många människor, till skillnad från vid en intervju. En tredje fördel är att risken att forskaren 
påverkar respondentens svar reduceras vid en enkätundersökning då respondenten inte 
kommer i kontakt med forskaren i samma utsträckning som vid en intervju. (Bryman, 2011, s. 
228-229) Ytterligare en fördel med att använda skriftliga enkäter är, som vi nämnt tidigare, 
möjligheten att låta respondenter som inte har tid för stunden att svara senare (Eliasson, 2010, 
s. 29).  

Nackdelar med en enkät kan i vissa fall vara att respondenten inte alltid har möjlighet att 
ställa frågor om något med enkäten är oklart. Detta försökte vi förebygga genom att finnas 
tillgängliga när respondenterna svarade, men i de fall då vissa valde att ta med sig enkäten och 
svara senare fanns risk att detta varit ett problem. Ett annat problem kan ha varit att vi inte 
haft möjlighet att ställa uppföljningsfrågor, utom i några av svaren med egna kommentarer (se 
bilaga 1). Ytterligare nackdelar som är viktiga att ta i beaktande är att inte använda sig av för 
många öppna frågor. Respondenten kan i förväg se alla enkätfrågor vilket skapar en risk för 
icke oberoende svar och vi kan inte med säkerhet säga vem som besvarat enkäten. Det är en 
risk att ställa många frågor eftersom respondenten tröttnar, enkäten passar inte alla 
respondenter då språk samt läs- och skrivsvårigheter kan vara ett hinder och att risken att alla 
enkäter som besvarats inte besvarats fullt ut vilket leder till ett större bortfall. (Bryman, 2011, 
s. 229-232) 

Syftet med vår enkät var att undersöka hur Scandics Plazas gästers konsumentbeteende ser ut, 
hur lojala de är samt vad som får dem tillfredsställda, samt hur de påverkas av word-of-
mouth. Vi inledde vår enkät med en kortare beskrivning av studien och dess syfte samt med 
några mera allmänna frågor såsom kön, ålder, hemmavarande barn och hotellvanor för att 
skapa oss en bild av respondenten utan att denne skulle känna sig ”personligt utlämnad”.    

För att reducera dessa risker och få ett så korrekt resultat som möjligt har vi varit noga med att 
ta till vara på tips och idéer samt försökt lära oss av tidigare misstag vi gjort vid tidigare 
genomförda enkätundersökningar.  

Det finns ett flertal viktiga delar att ta hänsyn till vid utformningen av en enkät. Att 
inledningsvis tydliggöra studiens syfte för respondenten, samt att denne får vara helt anonym 
är två sätt att enklare få individer att delta. Vidare bör enkäten inte vara för lång utan ska 
gärna se så ”kort och tunn ut” som möjligt för att respondenterna ska orka svara på den. 
Ytterligare punkter att tänka på är att instruktionerna angående hur enkäten ska besvara ska 
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vara tydliga, samt vilken typ av frågor man avser att ställa. (Bryman, 2011, s. 236) Det finns 
två olika typer av frågor, öppna och slutna. Öppna frågor ger respondenten möjlighet att själv 
svara med sina egna ord samt att det skapar möjlighet till oförutsedda svar. Slutna frågor gör 
det lättare att jämföra svaren vid en sammanställning samt är lättare att ställa och besvara för 
både forskaren och respondenten. Det finns för- och nackdelar med båda dessa frågetyper. I 
vårt fall har vi använt oss av slutna frågor med undantag för det följdfrågor vi valt att ställa 
om respondenten är negativ. (Bryman, 2011, s. 243) Respondenten fick markera eller ringa in 
de svarsalternativ de valde eller i vissa fall rangordna sina svar. I de fall vi ansåg att det fanns 
risk för missförstånd i hur frågan ska besvaras har vi tydliggjort vilket svarssätt vi vill att 
respondenten ska använda.  

13. Hur långt i förväg bokade du ditt hotellrum? 

1-6 dagar före     1- 2 veckor före     3-4 veckor före     5-8 veckor före    Mer än 9 veckor före 
 
 
Figur 22. Exempel på utformning av fråga ur enkäten (Bilaga 1). 

 

4.4.3 Distribution och respons 

Vi valde att göra en enkätundersökning i pappersformat och dela ut den personligen på 
Scandic Plaza i Umeå. Den främsta anledningen till att vi gjorde en enkät var för att vi ville 
hålla ett objektivt perspektiv samt att respondenterna skulle försäkras om att de är anonyma i 
sina svar och därmed våga svara sanningsenligt. Att vi gjorde den i pappersformat grundar sig 
på svårigheten att använda post eller e-post för att skicka ut enkäterna eftersom vi inte på 
förhand visste vilka som utgjorde populationen och deras adresser. Vårt val att dela ut enkäten 
personligen var både för att ge respondenterna en bild av oss som genom undersökningen 
samt ge möjlighet att ställa frågor angående enkäten och eventuella oklarheter i 
frågeställningarna. De som inte hade möjlighet att besvara enkäten direkt gav vi möjlighet att 
lämna in den senare till oss eller lägga den i receptionen för att möjliggöra för flera att svara 
eftersom många är stressade och har kort om tid i entrén där vi stod. En nackdel med att vi 
gav respondenterna möjlighet att ta med sig enkäten och svara senare var att vissa aldrig 
fyllde i enkäten vilket är en av de främsta anledningarna till det stora bortfallet. Att vi var helt 
objektiva i vår undersökning och lät respondenterna vara anonyma i sina svar anser vi bidrog 
till att många som annars inte skulle ha deltagit valde att delta samt att svaren i enkäterna kan 
anses mer trovärdiga då människor har lättare att vara sanningsenliga när de vet att ingen kan 
koppla deras svar till just dem. 

Vid studier möter forskare på problem vid datainsamling och då är bl.a. att hitta ”rätt” 
respondenter och att deras vilja att delta ta i undersökningen. (Johansson Lindfors, 1993, s. 
135) För oss var det inte så svårt att komma i kontakt med rätt målgrupp, personer som bor på 
Scandic Plaza i Umeå, tack vare vårt samarbete med Sara och Anders på Scandic. Ett problem 
som vi däremot stötte på var respondenternas vilja att svara på enkäterna. 

Efter överenskommelse med Scandic började vi att dela ut våra enkäter fredagen 27:e april. Vi 
kom till Scandic kl.8.00 för att hinna få kontakt med de personer som under fredagen skulle 
lämna hotellet. Vi märkte snabbt att de var allt för stressade för att svara på enkäten. Vi valde 
då att ta en paus för att återkomma vid lunch för att då få kontakt med personerna som skulle 
checka in under eftermiddagen. Vi fick då en bättre respons, men en återkommande 
kommentar var att enkäten var för lång. Vi valde att åtgärda detta genom att stryka två frågor, 
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nr 20 och 21 (bilaga 1), för att se om attityden skulle öka, vilket den gjorde. Varför vi ansåg 
att dessa två frågor kunde styrkas var för att vi i frågorna åtta till elva ansåg oss få ut i stort 
sett samma svar, samt att de två frågorna vi strök gjorde att enkäten såg betydligt mer 
krävande ut att svara på, vilket gjorde många avskräckta att delta. Vidare var det även dessa 
två frågor som utelämnades av de flesta respondenter, vilket skulle ha bidragit till ett större 
bortfall om vi valt att ha med dem. 

Under helgen var vi förbi på Scandic och hämtade enkäter. Eftersom vi inte hade uppfyllt vår 
önskade svarsfrekvens så valde vi att åter besöka Scandic under onsdagen och torsdagen 2:a 
och 3:e maj för att få in fler enkäter som kunde ge oss ett trovärdigt resultat. Anledningen till 
att vi valde att återkomma dessa dagar var att hotellet då skulle ”fyllas” efter helgdagarna. 

En del av enkätens frågor var utformade för respondenterna att svara på efter sin vistelse på 
Scandic Plaza. Av den anledningen valde vi att låta våra respondenter att ta med enkäterna för 
att svara vid ett senare tillfälle. Detta gjorde att flera tog med enkäter, men tyvärr fick vi inte 
in lika många som vi lämnade ut. Flera av de inlämnade enkäterna var enbart till hälften 
ifyllda eller oseriöst ifyllda så vi kunde inte använda dem i vår studie. 

Vid utdelningen av enkäter så hade många en positiv attityd till undersökningen och ville 
gärna delta. Tyvärr fick vi trots detta inte in så många enkäter som vi förväntade oss. 

 

4.4.4 Bearbetning av enkätsvaren 

Vår bearbetning av enkätsvaren gjordes under v. 19 och pågick i tre dagar. Inledningsvis 
bearbetade vi de 140 enkäter vi fått in för att kontrollera eventuella bortfall. Vi hade redan 
innan granskat alla enkäter vi fått in under tiden vi delade ut dem och redan då sållat bort de 
enkäter som inte var korrekt ifyllda eller utelämnade fler än fyra svar. När vi konstaterat att vi 
hade 140 användbara enkäter började vi ”mata in” svaren i Google docs, där vi gjort en 
identisk enkät som den vi delat ut i pappersformat. Under inmatningen såg vi intressanta 
svarskombinationer som vi ville undersöka mot varandra och dessa kombinationer rörde 
främst lojalitetsbegreppet. Efter att vi matat in alla enkätsvar i Google docs kunde vi avläsa 
vårt resultat i form av olika tabeller. Något vi dock då upptäckte var att det inte gick att se 
samband mellan svar på olika frågor, vilket vi ansåg vara väsentligt för att kunna dra 
användbara slutsatser av studien. Detta medförde att vi även tvingades att använda oss av 
dataprogrammet SPSS. Vi fick då använda ytterligare en dag att ”frächa upp” våra kunskaper 
och mata in alla frågor på nytt samt alla enkätsvar. Vi anser inte att vår okunskap i SPSS har 
påverkat våra möjligheter att dra de jämförande analyser och slutsatser vi kommit fram till, 
utan tycker att vi har kunnat göra de jämförelser vi velat och funnit relevanta för studien. De 
frågekombinationer vi gjort utifrån studieresultatet kan ses i bilaga 2, där vi använt oss av 
korstabeller när vi ställt frågorna mot varandra. De visar tydligt på samband som rör 
konsumentbeteende, lojalitet, impulsköp, förväntningar och tillfredsställelse.  

 

4.4.5 Bortfall 

Bortfall syftar till de individer som vi delat ut enkäten till men som inte besvarat den, eller 
endast besvarat delar och därför inte kan användas i studien. (Bryman, 2011, s. 179) För att 
reducera risken för bortfall valde vi att personligen dela ut enkäten, men tyvärr blev bortfallet 
relativt stort. Vi delade ut 200 enkäter, men avslutningsvis fick vi 140 enkäter som vi kunde 
använda till studien. De övriga 60 enkäterna blev vi tvungna att eliminera då vissa inte 



36	  
	  

lämnade in enkäten och andra endast fyllt i delar eller lämnat oseriösa svar. Vi hade inte 
kalkylerat med att bortfallet skulle bli så stort som det blev, men anser ändå att det 140 
enkäter vi kunnat använda oss av ger ett trovärdigt resultat. Att vi valde att låta många av 
respondenterna ta med enkäten och besvara den vid ett senare tillfälle kan vara en bidragande 
orsak till det stora bortfallet.    
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5. EMPIRI & INLEDANDE ANALYS 

I detta avsnitt ämnar vi att redogöra för de resultat som vår enkätundersökning lett oss fram 
till samt att analysera dessa resultat och dess kopplingar till våra valda teorier.  Vår 
undersökning grundas i de teorier vi beskrivit i teorikapitlet och våra frågor i undersökningen 
kan alla kopplas till olika teorier vi anser påverka konsumenten och dennes beteende. Vi 
kommer att inleda med att redogöra för kön och ålder på våra respondenter, för att sedan 
förtydliga samband mellan olika faktorer vi kunnat se i vår undersökning. Vi kommer att 
använda oss av diagram och korstabeller för att få en tydligare bild av vårt resultat. 
Avslutningsvis kommer vi även att redogöra för förslag på förbättringar som Scandic Plaza 
kan göra för att stärka sina kundrelationer och skapa fler lojala kunder i framtiden.     

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Kapitelöversikt (skapad av författarna 2012) 

 

5.1 Allmänt resultat 

För att skapa sig kunskap om konsumenters behov och önskningar kan olika typer av 
marknadsundersökningar göras, vilket vi inleder med i följande kapitel (Isacson, 2000, s. 
121). Vi hade till en början målet att dela ut 200 enkäter, med risk för en del bortfall i åtanke. 
Som tidigare nämnt mötte vi svårigheter under insamlingen av respondenter, vilket ledde till 
att av de 200 enkäter vi delade ut kunde 140 användas. Resterande 60 enkäter räknar vi som 
bortfall då de inte var helt ifyllda eller innehöll svar vi inte kan klassa som trovärdiga. Vi hade 
som mål att samla in svar från hälften män och hälften kvinnor samt lika stora andelar privata 
resenärer som affärsresenärer. Andelen män respektive kvinnor anser vi lyckats bra med att få 
representerade i studien. Däremot var det desto svårare att lyckas få lika andelar privata 
resenärer som affärsresenärer att delta. Detta var något som vi innan datainsamlingen fick 
besked om från Anders Skönby (hotellchef, Scandic Plaza), som berättade att denna tid på 
året är andelen affärsresenärer betydligt större än andelen privata. I korstabellen nedan ges en 
bild av urvalet i vår studie.  

 

Kön * I vilket syfte bor du på Scandic idag? Absoluta tal 
Count 
 I vilket syfte bor du på Scandic idag? Total 

Arbete Privat 

Kön 
Kvinna 38 30 68 
Man 50 22 72 

Total 88 52 140 

 
Figur 24. Könsfördelning samt boendesyfte  
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Att skapa ett identiskt urval som kunde representera hela Scandic Plazas population var en 
omöjlighet för oss, eftersom vi inte haft tillgång till all den information vi behövt för att 
beräkna hur fördelningen mellan män och kvinnor, privat-, och affärsresenärer, samt 
åldersfördelningen. Vårt mål var därför att få lika många privat och affärsresenärer att delta i 
studien, detta för att få in åsikter från lika stora andelar av våra grupper.  

Vi lyckades med att dela ut 100 enkäter till vardera kön, med en jämn fördelning av 
affärsresenärer och privata resenärer, vi fick tillbaka 140 enkäter. Detta resulterade i att när vi 
hade fört in resultatet i SPSS såg vi att affärsresenärer (63 %) och män (51 %) var i majoritet.  
Eftersom affärsresenärer, enligt Ander Skönby, är Scandic Plazas största kundgrupp, anser vi 
att följande resultat kan sägas ge en rättvisande bild av Scandic Plaza population. Vilket 
vidare kan styrka att det resultat som följer i detta kapitel kan anses trovärdigt.  

Hur ofta övernattade du på hotell under det senaste året? * I vilket syfte bor du på Scandic idag? 
Absoluta tal 

Count 
 I vilket syfte bor du på Scandic idag? Total 

Arbete Privat 

Hur ofta övernattade du på 
hotell under det senaste året? 

2-4 nätter/vecka 19 0 19 
1 natt/vecka 21 0 21 
2-3 nätter/månad 24 10 34 
1 natt/månad 12 8 20 
2-4 nätter/år 12 34 46 

Total 88 52 140 

 
Figur 25. Hotellvanor samt boendesyfte  

 

För att få en övergripande bild av våra tillfrågades hotellvanor ställde vi frågan Hur ofta de 
bott på hotell det senaste året. Resultatet visar, som väntat, att de enda som bor på hotell 
minst 1 natt/vecka är affärsresenärer (40 st). Majoriteten av de som bodde på Scandic Plaza i 
privat syfte svarade att de bor på hotell 2-4 nätter/år (34 st). Könsfördelningen mellan dessa 
grupper kan ses i korstabellen nedan, där vi tagit kön i jämförelse med Hur ofta de 
övernattade på hotell det senaste året. Sammanfattningsvis kan sägas att vi ser ett mönster i 
att män i allmänhet oftare bor på hotell än kvinnor. Detta trots att vi tagit i beaktande att fyra 
fler män deltog i undersökningen.   

Jag är: * Hur ofta övernattade du på hotell under det senaste året? Absoluta tal 
Count 
 Hur ofta övernattade du på hotell under det senaste året? Total 

2-4 
nätter/vecka 

1 natt/vecka 2-3 
nätter/månad 

1 natt/månad 2-4 nätter/år 

Jag är: 
Kvinna 8 8 12 12 28 68 
Man 11 13 22 8 18 72 

Total 19 21 34 20 46 140 

 
Figur 26. Antal övernattningar/år samt kön  

Erfarenhet skapas genom tidigare upplevelser. Dessa erfarenheter kan påverka individens 
förväntningar på sin hotellvistelse, i både positiv och negativ bemärkelse. (Zeithaml & 
Parasuraman, 2004, s. 5) Ur korstabellen nedan (figur 27) kan avläsas Hur ofta varje 
respondent bor på hotell, samt Hur många av dessa nätter som varit på en Scandichotell. 
Med hänsyn tagen till att intervallen är relativt stora mellan svarsalternativen på frågan om 
antalet nätter som de övernattat på hotell, visar vårt resultat att ca en tredjedel av våra 
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respondenter bor på ett Scandichotell i minst 75 % av fallen som de övernattar på hotell. Detta 
anser vi styrker trovärdigheten i de resultat vi fortsättningsvis presenterar i detta kapitel, då en 
majoritet har god erfarenhet av hotellvistelser och därför har möjlighet att jämföra denna 
vistelse på Scandic Plaza med tidigare upplevelser.  

Hur ofta övernattade du på hotell under det senaste året? * Hur många av dessa nätter bodde du på ett 
Scandichotell? Absoluta tal 

Count 
 Hur många av dessa nätter bodde du på ett 

Scandichotell? 
Total 

Alltid 99-75 % 74-50 % 49-25 % 24 % > 

Hur ofta övernattade du 
på hotell under det 
senaste året? 

2-4 nätter/vecka 2 8 5 2 2 19 
1 natt/vecka 0 12 5 0 4 21 
2-3 
nätter/månad 2 6 2 8 16 34 

1 natt/månad 2 2 2 6 8 20 
2-4 nätter/år 0 12 6 8 20 46 

Total 6 40 20 24 50 140 

 
Figur 27. Hotellövernattning på Scandichotell  

 

Med hänsyn till att fördelningen av vårt urval inte är helt enligt proportion kommer vi 
fortsättningsvis i detta kapitel dra jämförelser med hjälp av diagram och korstabeller för att 
visa på de empiriska resultat vi fått fram i vår enkätundersökning. Vi kommer fokusera på de 
delar i undersökningen som vi finner intressanta, kopplat till hur väl de stämmer överens eller 
inte med våra valda teorier. 

 

5.2 Konsumenternas behov och önskemål (konsumentbeteende) 

Det är av stor vikt för ett företag att förstå konsumenternas beteende för att kunna 
tillfredsställa konsumenternas behov och önskemål. (Isacson, 2000, s. 95) Att ta reda vad det 
är som styr konsumenternas behov och vad som styr dem till ett visst beteende är 
grundläggande delar som bör fastställas för att kunna skapa tillfredsställda och lojala kunder. 
Vi har i vår enkät försökt att få frågor som; Varför köper man? Vem köper? Hur köper man? 
När köper man? Var köper man? besvarade. Dessa frågor kan enligt Isacsson (2000, s. 96) 
förklaras med hjälp av stimuli-responsmodellen, vilken vi beskrev ingående i teorikapitlet. 
Modell beskriver olika typer av stimuli som påverkar köparens beslutsprocess –vad 
konsumenten vill ha. Vidare resulterar detta i någon form av respons från konsumenten, 
vilken vi ämnar att, med hjälp av resultatet av vår enkätundersökning, klargöra i detta empiri- 
och analyskapitel.  
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          Figur 29. Varför Scandic Plaza? 

Vad? 

För att ta reda på vad Scandic Plazas gäster anser vara 
de viktigaste faktorerna vid val av hotell gav vi 
respondenterna 15 olika alternativ att välja bland, 
varav de skulle markera de tre främsta faktorerna, 
Resultatet visar att de tre viktigaste faktorerna vid val 
av hotell är; läget, priset samt frukosten. Av de 
tillfrågade anser 57 % att Scandic Plaza uppfyller 
dessa faktorer, medan 31 % säger Ja, delvis, och 11 % 
Kan bli bättre. De respondenter vilka anser att 
Scandic Plaza inte helt och hållet uppfyller dessa delar 
påpekar framförallt priset – ”lite dyrt”, ”billigare”, 
”bättre pris”. Minst viktigt anses handikappanpassat, 
rekommendationer samt barnvänligt vara vid val av 
hotell. Detta anser vi kan bero på att ingen av de 
tillfrågade var i behov av handikappanpassning eller 
barnvänlighet.     

 
                                                                     Figur 28. Vad är viktigast vid val av hotell (antal)?                                                                                    

Varför? 

Den främsta anledningen till att de flesta valt att 
bo på Scandic Plaza vid det tillfälle då denna 
studie genomfördes var i första hand läget. 
Därefter kommer bonuskort och hög standard. Att 
läget kommer på första plats bland dessa faktorer 
kan vi se samband med föregående fråga där 
respondenterna anser att läget är den viktigaste 
faktorn vid val av hotell. Eftersom att majoriteten 
av våra respondenter vid tillfället bodde på 
Scandic i arbetssyfte kan detta vara en anledning 
till att just läget är viktigt då många som arbetar 
gör det i centrumkärnan och därför vill ha nära till 
arbetsplatser. Vidare kan även resultatet som visar 
på att även bonuskort spelar in i val av hotell 
styrkas med att andelen svarande i majoritet var 
affärsresenärer, vilka i många fall har 
företagsavtal. Bonuskort kan dock även gälla 
privata resenärer, vilket vi därför valt att 
undersöka genom att göra en korstabell och jämföra frågan Syfte med denna vistelse och 
Främsta anledningen till att du valt Scandic Plaza vid detta tillfälle. (Bilaga 2, figur 1.) 
Resultatet vi ser när vi ställer dessa två frågor mot varandra är att 4 % av de privata 
resenärerna svarade bonuskort som anledningen till varför de valt Scandic Plaza vid detta 
tillfälle. För affärsresenärer är det 11,4 % som valt Scandic Plaza med anledning av 
bonuskort. Dessa resultat går i samma linje med vad författaren Debjani (2011, s. 67) menar 
med att bonuskort (lojalty card) kan skapa kundlojalitet och en metod för att locka gäster på 
en konkurrensutsatt marknad. 



41	  
	  

Figur 30.	  Informationssökning	  

Figur 31.	  Bokningssätt	  

Hur? 

En huvudsaklig anledning sägs vara 
svårigheten att skaffa sig information om en 
tjänsts kvalitet genom reklam. Då tjänster, 
som i detta fall en hotellvistelse, är svåra att 
standardisera, mestadels är immateriella och i 
många fall säljs utan garantier, är riskerna 
högre än vid köpet av en vara. I vår 
enkätundersökning ställde vi frågan När du 
söker information inför val av hotell, hur gör 
du? 

Det resultat vi fick fram visar på en viss 
skillnad mellan teori och empiri, då 
majoriteten (59%), främst söker information 
genom Internet. I andra hand kommer egna 
erfarenheter (26 %) och som tredje alternativ vänner/familj. Echeverri (2012) menar däremot 
att konsumenter i högre grad tenderar att söka information genom personliga källor, såsom 
vänner eller experter när det gäller köp av en tjänst. Vår reflektion av detta resultat är att den 
tekniska utvecklingen har blivit mer lättillgänglig, vilken har ökat möjligheten att söka 
information via Internet från i stort sett var som helst (via dator och mobiltelefon etc.). Vidare 
förmodar vi att de som söker information angående hotell gärna vill jämföra priser, 
tillgänglighet och andra viktiga faktorer som spelar in vid valet av hotell. Detta är enkelt och 
smidigt att göra med hjälp av dagens teknik och det breda utbud av olika jämförelsesajter som 
finns på Internet.   

Vidare ställde vi även frågan Hur bokade du 
ditt hotellrum? Fördelningen blev jämn mellan 
de olika svarsalternativen, men det mest 
använda bokningssättet var telefon (29 %), nära 
därefter kom Scandics hemsida (27%) och 
annat (26 %). Sist kom alternativet annan 
hemsida (18 %). Eftersom en majoritet av våra 
respondenter bodde på Scandic Plaza i 
affärssyfte, och grundat på de kommentarer vi 
hörde från de svarande, anser vi att detta 
resultat påverkas av att många inte bokat sitt 
hotellrum på egen hand, utan att det gjorts av 
någon annan inom företaget, via exempelvis en 
företagsresebyrå. 
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Till denna fråga kopplade vi ytterligare en 
fråga; Anser du att det är smidigt att boka 
hotellrum på Scandic Plaza? 77 % svarade 
”ja”, 19 % ”vet ej” och 4 % svarade ”nej”. Vi 
kan se i resultatet att en klar majoritet finner 
det smidigt och enkelt att boka hotellrum på 
Scandic Plaza. Den del som svarade ”vet ej” 
förmodar vi representerar de som själv inte 
bokat sitt hotellrum, utan gjort det via 
företaget. För att se om detta antagande är 
realistiskt har vi nedan valt att göra en 
korstabell och jämfört denna ovanstående 
fråga med i vilket syfte det bor på Scandic 
Plaza. (Figur 33) 

 

 

 

I vilket syfte bor du på Scandic idag? * Anser du att det är smidigt och enkelt att boka hotellrum på 
Scandic Plaza? Absoluta tal 

Count 
 Anser du att det är smidigt och enkelt att boka hotellrum 

på Scandic Plaza? 
Total 

Ja Nej Vet ej 
I vilket syfte bor du på 
Scandic idag? 

Arbete 62 2 24 88 
Privat 46 4 2 52 

Total 108 6 26 140 

 
Figur 33. Boendesyfte samt smidigt och enkelt? 

 

Denna korstabell visar att 92 % av de respondenter som svarade ”vet ej” på frågan om de 
anser det smidigt att boka hotellrum på Scandic Plaza, är affärsresenärer. Detta anser vi 
styrker vårt antagande om att anledningen till att de inte vet är för att någon annan i företaget 
bokat rummet åt dem. 

När? (impuls?) 

På frågan Hur långt i förväg bokade du ditt hotellrum, svarade majoriteten av båda grupperna 
”3-4 veckor före”, vilket vi inte anser som impuls utan planerat. Sett till proportion av andelen 
svarande ur de två grupperna affärsresenärer och privata resenärer visar vår undersökning att 
fler privata resenärer bokar sitt boende mer på impuls (1-6 dagar före) än vad affärsresenärer 
gör. 38 % (20/52) av de privata resenärerna bokar hotell max 6 dagar före, medan för 
affärsresenärer är detta tal 18 % (16/88). Isacson (2000, s.97) menar att planeringen och 
beslutsprocessen varierar beroende på vilket syfte med vistelsen gästen har, i detta fall 
antingen i affär- eller privat syfte. 

Detta kan enligt oss bero på att en affärsresenärs möten planeras in i god tid och behovet av 
ett hotellrum uppstår då tidigt, medan för en privat resenär är det lusten att resa som skapar ett 
behov och skulle inte ett hotellrum finnas kan resan göras vid en annan tidpunkt. 

Figur 32. Smidigt och enkelt? 
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Figur 34. Boendesyfte samt bokningstid 

Andelen män respektive kvinnor visar på att dubbelt så många män som kvinnor (44 stycken 
män resp. 22 stycken kvinnor) bokade resan max två veckor i förväg. Även inom ramen för 
vad vi anser som impuls är representerar männen en större andel. 31 % (22/72) av männen 
och 21 % (14/68) av kvinnorna bokade sin resa max 6 dagar i förväg.  

 
Jag är: * Hur långt i förväg bokade du ditt hotellrum? Absoluta tal 

Count 
 Hur långt i förväg bokade du ditt hotellrum? Total 

1-6 dagar före 1-2 veckor 
före 

3-4 veckor 
före 

5-8 veckor 
före 

Mer än 9 
veckor före 

Jag är: 
Kvinna 14 8 24 10 12 68 
Man 22 22 22 4 2 72 

Total 36 30 46 14 14 140 

 
Figur 35. Impuls samt kön 

 

5.3 Tillfredsställelse 

Enligt Ramanathan (2012) krävs det för att skapa lojala kunder att kunden känner 
tillfredsställelse av den tjänst som den köper och menar att tillfredsställelse är kopplad till hur 
väl de behov och förväntningar av tjänsten som kunden har, stämmer överens med 
upplevelsen efter konsumtionen. Kundtillfredsställelse är alltså något som endast helt och 
hållet kan mätas efter det att konsumtionsfasen är över och kunden kan utvärdera hur nöjd 
han/hon är med köpet. (Ramanathan, 2012, s. 45) De behov och förväntningar som kunden 
har på en vara/tjänst är formade av en rad olika faktorer, däribland tidigare erfarenheter, rykte 
och pris (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 348). Individer kan uppleva samma tjänst olika, allt 
beroende på vilka förväntningar och tidigare erfarenheter individen har, samt hur denne 
upplever och tolkar tjänsten (Söderlund, 2001, s. 20). 

 

Förväntningar och behov 

Vår studie visar på att Scandic Plaza levde upp mycket bra eller bra upp till alla respondenters 
förväntningar. Det finns dock kommentarer från de svarande som är viktiga att ta i beaktande 
och arbeta mer med. Följande kommentarer var mest återkommande; ”fitness- mer maskiner 
för styrka/intervallträning”, ”fräschare rum”, ”dammigt på golvet”, ”hemsidan kan bli 
bättre”, ”vad betyder olika alternativ på rum, beskriv bättre”, ”frukosten var sådär”, samt ” 
dåligt med påfyllnad”. 

I vilket syfte bor du på Scandic idag? * Hur långt i förväg bokade du ditt hotellrum? Absoluta tal 
Count 
 Hur långt i förväg bokade du ditt hotellrum? Total 

1-6 dagar 
före 

1-2 veckor 
före 

3-4 veckor 
före 

5-8 veckor 
före 

Mer än 9 
veckor före 

I vilket syfte bor du på 
Scandic idag? 

Arbete 16 26 30 10 6 88 
Privat 20 4 20 4 4 52 

Total 36 30 50 14 10 140 



44	  
	  

 

Jag är: * Om du ser till dina egna förväntningar på hela hotellvistelsen, hur väl anser du att Scandic 
Plaza lever upp till dessa förväntningar? Absoluta tal 

Count 
 Om du ser till dina egna förväntningar på hela 

hotellvistelsen, hur väl anser du att Scandic Plaza lever 
upp till dessa förväntningar? 

Total 

Mycket bra Bra 

Jag är: 
Kvinna 34 34 68 
Man 36 36 72 

Total 70 70 140 

 
Figur 36. Uppfyllda förväntningar samt kön 

Sett till resultatet av hur väl respondenterna anser sina basbehov uppfyllda vid boende på 
Scandic Plaza, visar korstabellen nedan att två privata resenärer svarat ”mindre bra”. 
Kommentarer från de svarande som inte ansåg sina basbehov vara ”mycket bra” uppfyllda, 
rör främst rummens standard; ”städning”, ”dusch istället för badkar”, ”skönare kuddar” och 
”upprustning av gymmet”. Enligt Grönroos (2008) som menar att kundens förväntningar på 
en vara/tjänst skapas genom tidigare uppfattningar och erfarenheter vilket leder till att en viss 
mån av dessa förväntningar måste uppfyllas för att kundtillfredställelse ska skapas. Därmed 
kan det tolkas som att dessa respondenters förväntningar inte uppfylldes och tillfredsställde 
deras behov. (Grönroos, 2008, s. 85) 

 

I vilket syfte bor du på Scandic idag? * Om du ser till dina egna basbehov vid boende på hotell, hur väl 
anser du att Scandic Plaza lever upp till dessa? Absoluta tal 

Count 
 Om du ser till dina egna basbehov vid boende på hotell, 

hur väl anser du att Scandic Plaza lever upp till dessa? 
Total 

Mycket bra Bra Mindre bra 
I vilket syfte bor du på 
Scandic idag? 

Arbete 42 46 0 88 
Privat 34 16 2 52 

Total 76 62 2 140 

 
Figur 37. Uppfyllda basbehov samt boendesyfte 

Första intryck 

Första intrycket av ett hotell anser 54 % respektive 40 % vara ”mycket viktigt” eller ”viktigt”, 
vilket i stort sett är alla respondenter. När vi kopplar detta till vad de tycker om första 
intrycket av Scandic Plaza kan vi se en svaghet i uppfyllnadsgraden av detta då de flesta 
svarande säger bra. Kommentarer till detta är; ”Mycket folk, lite bemannat, fick vänta länge”, 
”Kö”, ”Saknar ögonkontakt vid ankomst”, ”Trångt i lobbyn”, ”Långa köer vid in- och 
utcheckning”, ”Dom borde lära sig när folk kommer och när folk checkar ut”, ”Går för 
långsamt vid incheckning”, ”Direkt uppmärksamma kunden så han vet att de noterat 
ankomsten”. Eftersom samtliga respondenter tyckte att sina förväntningar uppfylldes bra eller 
mycket bra tolkar vi att Scandic har lyckats ändra det negativa första intrycket till något 
positivt för sina gäster (Sörqvist, 2000, s.33). 
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Figur 41. Hantering av negativ  
               oförutsedd händelse 

  

 

 

 

 

Figur 38. Första intryck, allmänt  Figur 39. Första intryck, Scandic Plaza 

 

Positiv och negativ förstärkning 

Då en konsument är missnöjd kan tillfredsställelse i 
många fall skapas ändå. Positiv eller negativ 
förstärkning är två olika sätt att göra en kund 
tillfredsställd (Sörqvist, 2000, s. 33). Vi valde i vår 
undersökning att ställa frågan; Har du varit med om 
något negativt, oförutsett på Scandic Plaza? Och 
om JA, hur väl anser du att Scandic Plaza 
hanterade denna situation? Resultatet visar på att 
83 % aldrig varit med om något negativt, oförutsett 
på Scandic Plaza. Dock är det viktigt att undersöka 
vad den andel som svarade ”Ja, flera gånger” (3 %) 
och ”Ja, enstaka gång” (14 %), tyckte om sättet som 
Scandic Plaza hanterade denna situation.   

     Figur 40. Negativt oförutsett 

 

Av de som hade varit med om något negativt, 
oförutsett, tyckte 42 % (10/24) att det hade hanterats 
”mindre bra”. Detta är något som enligt oss inte får 
förekomma då Scandic Plazas personal bör hantera 
sådana situationer på ett sätt som i slutändan skapar 
en nöjd och därmed även en tillfredsställd kund. Vi 
anser att utifrån den teori vi baserat vår fråga rörande 
detta område, finns det även i negativa, oförutsedda 
situationer, chans för personalen att rädda upp 
situationen (Sörqvist, 2000, s. 33). Med hjälp av 
negativ förstärkning, som exempelvis kan vara att 
kunden möts i receptionen av dålig service, men väl 
på rummet står en flaska champagne som ursäkt för 
det dåliga bemötandet så kan detta rädda upp 
missödet och göra kunden tillfredsställd.  
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5.4 Lojalitet 

Det finns ett flertal definitioner av vad som kännetecknar en lojal kund. En av definitionerna, 
som vi valt att utgå från i denna studie är att en och samma individ utnyttjar ett företags 
tjänst/service vid ett flertal tillfällen, även fast det finns ett flertal konkurrerande alternativ 
för samma tjänst/service (Blomqvist, 2004, s. 121). Inom hotellbranschen grundas 
kundlojalitet av hela hotellvistelsen, det vill säga faktorer som bidrar till att påverka en kunds 
lojalitet är; kundservice, renlighet, faciliteter, pris, mat och lokalisering. Dessa, i kombination 
mer serviceutförandet, är viktiga aspekter som påverkar en konsuments lojalitet (Ramanathan, 
2012, s. 45). 

För att undersöka dessa grundläggande faktorer använde vi oss av frågan; Vad är viktigast för 
dig när du väljer hotell i allmänhet? samt Anser du att Scandic Plaza uppfyller dessa 
faktorer? Vi ställde dessa frågor mot varandra i korstabellen som kan ses nedan, detta för att 
se hur väl Scandic Plaza uppfyller dessa grundläggande faktorer för att skapa lojala kunder. 

Vad är viktigast för dig när du väljer hotel i allmänhet? * Uppfyller Scandic Plaza de tre alternativen?  
Absoluta tal 

Count 
 Uppfyller Scandic Plaza de tre alternativen? Total 

Ja, absolut Ja, delvis Kan bli bättre 

Vad är viktigast för dig när 
du väljer hotel i allmänhet? 

Aktuella erbjudanden 2 0 2 4 
Barnvänligt 4 0 0 4 
Bonuskort 8 4 0 12 
Frukosten 6 7 0 13 
Hög standard 10 6 4 20 
Läget 20 14 4 38 
Priset 8 9 6 23 
Rekommendation 2 0 0 2 
Servicen 4 2 0 6 
Spa/fitness 4 0 0 4 
Sängkomfort 4 0 0 4 
Tidigare erfarenhet 4 0 0 4 
Tjänsteavtal 4 2 0 6 

Total 80 44 16 140 

 
Figur 42. Uppfyllelse av lojalitetsfaktorer 

Vi kan i denna tabell avläsa att 57 % av respondenterna anser att Scandic Plaza uppfyller de 
tre faktorer som anses viktigast för de svarande. 31 % svarade ”Ja, delvis”, och 12 % ”Kan bli 
bättre”. Vi finner det viktigt att i denna studie se till de faktorer som bör förbättras då ett av 
våra syften är att redogöra för tänkbara förbättringar som Scandic Plaza kan göra för att 
förstärka och upprätthålla sina kundrelationer. Sett till det som kan bli bättre så är det främst 
standarden och priset. Läget är svårt att ändra på och därför inget vi kommer att lägga någon 
vikt vid då i vårt slutsatskapitel kommer att ge förslag på tänkbara förbättringar som Scandic 
Plaza kan göra. Som vi nämnde tidigare i början av detta kapitel under rubriken ”vad?”, 
kommenterade de flesta som inte svarade ”Ja, absolut”, priset – ”billigare”, ”lite dyrt” och 
”bättre pris”. Vi kan anta att det är svårt för Scandic Plaza att vara billigare än vad de är idag, 
eftersom det råder stor konkurrens på hotellmarknaden. Men då priset, som vi kan se ovan, är 
en av de viktigaste faktorerna vid val av hotell, bör de försöka hålla ett så lågt pris som 
möjligt i jämförelse med andra hotell i samma område. Detta för att minska missnöjet bland 
kunderna som troligtvis jämför priserna bland aktuella hotell innan det bokar sitt hotellrum.    
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Olika typer av lojalitet 

För att undersöka konsumenternas lojalitet gentemot Scandic Plaza ställde vi frågan; Vilket av 
följande påståenden stämmer bäst överens med dig och din relation till Scandic Plaza? Till 
denna fråga kopplade vi fyra olika alternativ som var och ett syftar till de fyra olika typerna av 
lojalitet. De svarsalternativ som fanns och den lojalitet de syftar till var: ”Min attityd till 
Scandic Plaza är inte positiv, men jag bor här ändå” = falsk lojalitet, ”Jag återkommer ofta 
och har en positiv attityd till Scandic Plaza” = sann lojalitet, ”Jag har en positiv attityd till 
Scandic Plaza, men bor inte här ofta” = latent lojalitet, samt ”Jag bor sällan på Scandic Plaza 
och tycker inte att Scandic Plaza är särskilt bra” = låg lojalitet. I korstabellen på nästa sida 
kan avläsas att 40 % (56/140) är sant lojala gentemot Scandic Plaza utifrån den teori vi 
baserat denna fråga på (Blomqvist, 2004, s. 124-125). Majoriteten har en latent lojalitet, 54 %, 
eftersom de har en positiv attityd till hotellet men inte bor där ofta. Detta kan bero på att de 
sällan bor på hotell, något vi med hjälp av en annan korstabell (bilaga 2, figur 2) undersökt. I 
den tabellen jämför vi Hur ofta de bott på hotell det senaste året med Vilket av påståendena 
som bäst stämmer överens med deras relation till Scandic Plaza. Resultatet av denna visar att 
48 % av de med latent lojalitet endast bor på hotell 2-4 nätter/år, något som försvarar de latent 
lojala respondenterna, då vi kan tro att de få gånger de bor på hotell i Umeå, återkommer de. 

  

Jag är: * Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dig och din relation till Scandic 
Plaza? Absoluta tal 

Count 
 Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dig och din 

relation till Scandic Plaza? 
Total 

Min attityd till 
Scandic Plaza är 
inte positiv, men 
jag bor här ändå 

Jag återkommer 
ofta och har en 
positiv attityd till 
Scandic Plaza 

Jag har en positiv 
attityd till Scandic 
Plaza, men bor 

inte här ofta 

Jag bor sällan på 
Scandic Plaza 

och tycker inte att 
Scandic Plaza är 

särskilt bra 

Jag är: 
Kvinna 2 24 42 0 68 
Man 4 32 34 2 72 

Total 6 56 76 2 140 

 
Figur 43. Lojalitet gentemot Scandic Plaza samt kön 

 

I vilket syfte bor du på Scandic idag? * Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dig och 
din relation till Scandic Plaza? Absoluta tal 

Count 
 Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dig 

och din relation till Scandic Plaza? 
Total 

Min attityd till 
Scandic Plaza 
är inte positiv, 
men jag bor 

här ändå 

Jag 
återkommer 
ofta och har 
en positiv 
attityd till 

Scandic Plaza 

Jag har en 
positiv attityd 
till Scandic 
Plaza, men 
bor inte här 

ofta 

Jag bor sällan 
på Scandic 
Plaza och 

tycker inte att 
Scandic Plaza 
är särskilt bra 

I vilket syfte bor du på 
Scandic idag? 

Arbete 4 40 42 2 88 
Privat 2 16 34 0 52 

Total 6 56 76 2 140 

 
Figur 44. Lojalitet gentemot Scandic Plaza samt boendesyfte 
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Falskt lojal 

Som vi kan se i den översta korstabellen är det fyra män och två kvinnor som säger att deras 
attityd till Scandic Plaza inte är positiv men att de bor där ändå. Dessa utgör 4 % av våra 
respondenter och är den andel som kan klassas som falskt lojala. En orsak till detta som kan 
kopplas till teorin är att det inte finns några andra tänkbara alternativ (Blomqvist, 2004, s. 
124). En annan möjlig anledning, som vi ser det, är att det är affärsresenärer som inte har 
möjlighet att välja något annat hotell då det inte är de själva som bokat. Detta kan till viss del 
styrkas av korstabellen närmast ovan, vilken visar att fyra av de sex falskt lojala, bodde på 
Scandic Plaza i affärssyfte. 

  

Sann lojalitet 

40 % av våra respondenter har en positiv attityd till Scandic Plaza och återkommer ofta. 
Dessa klassar vi därför som sant lojala. Av dessa bodde 71 % (40/56) på Scandic i affärssyfte, 
vilket kan tyda på att en del inte har något val även i detta fall, men vad än anledningen är till 
att de återkommer ofta, så har de en positiv attityd, vilken vi anser är viktig att värna om. 35 
% av kvinnorna är sant lojala gentemot Scandic, andelen män är 44 %. 

 

Latent lojalitet 

Majoriteten av våra respondenter (54 %) tillhör denna grupp, likaså majoriteten av de privata 
resenärerna (45 %). Till dessa som har en positiv attityd till Scandic Plaza, men inte 
återkommer ofta hör 62 % av kvinnorna och 47 % av männen. Eftersom att en tredjedel av 
våra respondenter bor på hotell 2-4 gånger/år, anser vi att detta kan användas som en logisk 
förklaring till att majoriteten är latent lojala gentemot Scandic Plaza.    

 

Låg lojalitet 

Vårt resultat visar att 1 % av respondenterna har låg lojalitet gentemot Scandic Plaza. Dessa 
två individer var män och affärsresenärer.  

De två sistnämnda grupperna är viktiga att fånga upp och undersöka den bakomliggande 
orsaken till att deras lojalitet är latent eller låg, för att på något sätt kunna åtgärda detta. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att lojalitet inte är något som kan tvingas fram, utan att det 
handlar om kundens upplevda värde av relationen till Scandic Plaza. (Blomqvist, 2004, s. 
124-125) 

En intressant upptäckt vi gjorde när vi jämförde frågorna Skulle du rekommendera Scandic 
Plaza för andra och Vilket påstående som bäst stämmer överens med relationen till Scandic 
Plaza, (figur 45) var att alla som svarat att de inte har en positiv attityd till hotellet, trots detta 
skulle rekommendera Scandic Plaza för andra. Dessa innefattar de 4 % som är falskt lojala 
och de 1 % som har låg lojalitet.   
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Skulle du rekommendera Scandic Plaza för andra i din omgivning? * Vilket av följande påståenden 
stämmer bäst överens med dig och din relation till Scandic Plaza? Absoluta tal 

Count 
 Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dig 

och din relation till Scandic Plaza? 
Total 

Min attityd till 
Scandic Plaza 
är inte positiv, 
men jag bor 

här ändå 

Jag 
återkommer 
ofta och har 
en positiv 
attityd till 

Scandic Plaza 

Jag har en 
positiv attityd 
till Scandic 
Plaza, men 
bor inte här 

ofta 

Jag bor sällan 
på Scandic 
Plaza och 

tycker inte att 
Scandic Plaza 
är särskilt bra 

Skulle du rekommendera 
Scandic Plaza för andra i 
din omgivning? 

Ja 6 56 75 2 139 

Nej 0 0 1 0 1 
Total 6 56 76 2 140 

 
Figur 45. Lojalitet gentemot Scandic Plaza samt rekommendera?  

 

5.5 Word of mouth 

Word of mouth anses som en av de mest effektiva, men samtidigt även mest riskabla 
marknadsföringstyperna enligt Wang (2011). All den information som konsumenterna 
kommunicerar till varandra om upplevelser och utvärdering av produkter och tjänster är en 
sorts word of mouth, vilken påverkar ett företag i antingen positiv eller negativ riktning 
(Wang, 2011, s.252). Något som därför är av stor vikt för företaget är skapa tillfredsställda 
kunder vilka sprider positiv word of mouth till andra (Söderlund, 1997, s. 31). 

Inledningsvis presenterar vi en allmän 
fördelning över hur många som tenderar att 
berätta för andra de möter om sina upplevelser, 
vare sig de är positiva eller negativa. Enligt 
Mossberg och Johansen (2006) tenderar 
människor i allmänhet att berätta mer om 
upplevelser som rör tjänster av olika slag, vare 
sig de är positiva eller negativa (Mossberg & 
Johansen, 2006, s. 169-170). Vi anser att detta 
resultat kan styrkas av teorin, då diagrammet till 
höger visar att en klar majoritet, 126 stycken av 
de 140 tillfrågade, berättar om sina upplevelser 
för andra. Av de som inte berättar om sina 
upplevelser för andra är alla män (bilaga 2, figur 
3). 

Figur 46. Berättar du för andra? 
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Vidare har vi mätt hur stor andel som skulle 
rekommendera Scandic Plaza för andra. Alla 
respondenter, förutom en svarade att de skulle 
rekommendera Scandic Plaza för andra i sin 
omgivning. Trots detta anser 16 av 
respondenterna att Scandic Plaza ”kan bli 
bättre” på att uppfylla dessa faktorer. 
Ytterligare 44 stycken svarar att Scandic Plaza 
endast delvis uppfyller de viktigaste faktorerna 
vid val av hotell (Bilaga 2, figur 4).  

 

 

                         
Figur 47. Rekommenderar du Scandic Plaza? 

 

Vi har valt att jämföra frågan Berättar du mer om dina negativa eller positiva upplevelser för 
andra med om den svarande är man eller kvinna. Det resultat vi fått fram ur detta är att 
kvinnor tenderar att i större utsträckning än män att berätta för andra om sina positiva 
upplevelser. De flesta, 66 %, anser sig dock berätta lika av båda, vilket vi anser styrker 
inflytandet av begreppet word of mouth.  

 

 

 

 

 

  
                      Figur 48. Word of mouth samt kön 

 

5.6 Konkurrens 

För att se om det finns någon speciell konkurrent till Scandic Plaza frågade vi våra 
respondenter Vilket hotell de skulle välja om de fick en gratis övernattning i Umeå. En klar 
majoritet, 76 % (106/140), skulle välja att bo på Scandic Plaza. En återkommande kommentar 
vi lade märke till när respondenterna besvarade denna fråga var att ett flertal inte kunde uttala 
sig om något annat hotell i Umeå än Scandic Plaza på grund av att de inte bott någon 
annanstans, och därför svarade utifrån det. Detta visar på att Scandic Plaza har en 
framträdande position på marknaden i Umeå och lyckats nå ut till sina kunder på ett sätt som 
deras konkurrenter inte har gjort (Jobber & Fahy, 2009, s. 109). I korstabellen nedan kan 
fördelningen mellan de olika hotellen ses, de hotell som står med i enkäten, men inte i 

Kön * Berättar du mer om dina negativa eller positiva upplevelser för 
andra? Absoluta tal 

Count 
 Berättar du mer om dina negativa eller positiva 

upplevelser för andra? 
Total 

Mer negativa 
upplevelser 

Mer positiva 
upplevelser 

Lika av båda 

Kön 
Kvinna 2 22 44 68 
Man 12 12 48 72 

Total 14 34 92 140 
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korstabellen (Hotell Björken, Hotell Gamla Fängelset, Hotell Pilen, Scandic Umeå Syd, OK 
Hotell, Hotell Dragonen och Hotell Entré Norr) var det ingen som valde och därför valde vi 
att utesluta dem i tabellen. 

I vilket syfte bor du på Scandic idag? * Om du fick en gratis övernattning på ett hotell i Umeå, vilket 
skulle du välja då? Absoluta tal 

Count 
 Om du fick en gratis övernattning på ett hotell i Umeå, vilket skulle du 

välja då? 
Total 

Best 
Western 

Hotel 
Botnia 

Clarion 
Collection 

Hotel 
Uman 

Comfort 
Hotel 
Winn 

Hotell 
Avenyn 

Hotell 
Dragonen 

Scandic 
Plaza  

I vilket syfte bor du 
på Scandic idag? 

Arbete 6 8 4 4 0 66 88 
Privat 0 4 4 4 1 39 52 

Total 6 12 8 8 1 105 140 

 
Figur 49. Valfri övernattning samt boendesyfte 

I förhållande till andelen svarande av respektive kön är det fler kvinnor, 77 % (52/68) som 
väljer Scandic Plaza om de skulle få en gratis övernattning. 74 % (53/72) av männen skulle 
välja Scandic Plaza i samma situation. Clarion Collection Hotel Uman är det hotell som 
nästflest skulle välja om de fick en gratis övernattning, och på tredje plats kommer Comfort 
Hotell Winn och Hotell Avenyn. Alla valda hotell har ett centralt läge, vilket kan vara en 
orsak till att en del av respondenterna väljer dessa. 

Jag är: * Om du fick en gratis övernattning på ett hotell i Umeå, vilket skulle du välja då? Absoluta tal 
Count 
 Om du fick en gratis övernattning på ett hotell i Umeå, vilket skulle du välja då? Total 

Best 
Western 

Hotel Botnia 

Clarion 
Collection 

Hotel Uman 

Comfort 
Hotel Winn 

Hotell 
Avenyn 

Hotell 
Dragonen 

Scandic 
Plaza 

Jag 
är: 

Kvinna 0 10 0 6 0 52 68 
Man 6 2 8 2 1 53 72 

Total 6 12 8 8 1 105 140 

 
Figur 50. Valfri övernattning samt kön 
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6. DISKUSSION & SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer vi med hjälp av de resultat som vår enkätundersökning givit oss, 
redogöra för våra slutsatser och svar på vårt problem som vi tog upp i det inledande kapitlet. 
Avslutningsvis ämnar vi att ge Scandic Plaza förslag på tänkbara förbättringar som kan 
göras för att uppfylla de delar som kritiserats av våra respondenter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 51. Kapitelöversikt (skapad av författarna 2012) 

 

Vi har grundat denna studie på vår egna teorimodell vilken vi skapat utifrån de olika teorier vi 
funnit användbara till detta arbete. Dessa teorier kan alla på ett eller annat sätt kopplas till 
konsumentbeteende och kundlojalitet. Vårt syfte var att undersöka hur Scandic Plazas kunder 
uppfattar hotellet idag och hur deras relation till Scandic Plaza ser ut. Detta för att vidare 
kunna redogöra för tänkbara förbättringar som Scandic Plaza kan göra för att upprätthålla, 
stärka och utveckla relationen till sina kunder.  

Vi avser i detta kapitel att utifrån vår problemformulering dra slutsatser som vi med hjälp av 
vårt resultat av enkätundersökningen kommit fram till. För att tydliggöra för de olika 
slutsatserna vi kunnat dra, har vi formulerat frågor som alla kan kopplas till vår nedanstående 
problemformulering. 

Hur ska Scandic Plaza Umeå upprätthålla, förstärka och utveckla sina kundrelationer? 

 

6.1 Kopplingar till problemformulering 

Vi inleder nedan med de slutsatser vi anser oss kunna dra gällande det allmänna resultatet av 
vår studie och fördelningen av vårt urval, samt de anledningar vi finner styrker att 
fördelningen av våra respondenter blev som den blev. 

 

§ Majoriteten av Scandic Plazas gäster är affärsresenärer och män 

Vår undersökning visar att 63 % av våra respondenter var affärsresenärer vid studiens 
genomförande. Utifrån att vår undersökning gjordes under ”vårperioden”, vilken Anders 
Skönby, hotellchef på Scandic Plaza, berättat för oss är den period då majoriteten av 
gästerna består av affärsresande, anser vi detta spegla en realistisk bild av verkligenheten. 
Detta resultat styrker trovärdigheten i hela studien, då vi fått med ett representativt urval 
av hela populationen.  
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Vidare kan vi ur vårt allmänna resultat dra slutsatsen att majoriteten av de boende på 
Scandic Plaza är män. Detta resultat finner vi dock svårare att argumentera för och visa på 
att så alltid är fallet, då vi inte har någon teoretisk bakgrund till att verkligheten är så. Vi 
finner det dock intressant att i vårt resultat dra jämförelser mellan män och kvinnors 
förväntningar, tillfredsställelse och lojalitet. Detta diskuterar vi vidare längre fram i detta 
kapitel.   

 

§ Affärsresenärer bor oftare på hotell än privata resenärer 

Inte så förvånande, men ändå värt att nämna, är att vår studie visar på att de enda som bor 
på hotell i snitt 1 natt/vecka är affärsresenärer. Att vi lyckats samla in fler respondenter ur 
denna grupp finner vi därför logiskt. Vidare finner vi att vårt resultat besvarar problemet 
vi hade med att hitta privata resenärer, då detta visar på att majoriteten av 
privatresenärerna bor på hotell 2-4 nätter/år. 

 

§ Scandic är ett populärt hotell 

Anders Skönby sa i vår intervju med honom, att han tror en anledning till att konsumenter 
väljer Scandic är deras starka position på marknaden, att de är bra på det de gör och kan 
ge gästerna en bra upplevelse hos dem, samt en trygghet i att de vet vad de får när de 
övernattar där. (Bilaga 3) Vi anser att vårt resultat styrker Anders uttalande, då det visar 
att en tredjedel av våra respondenter bor på ett Scandichotell i 75 % av fallen som de 
övernattar på hotell. Ur detta drar vi slutsatsen att en majoritet av våra respondenter kan 
ses som ”erfarna” Scandicgäster, med förväntningar skapade av tidigare vistelser på 
Scandichotell, vilket gjort att respondenterna kan jämföra vad de upplevt vid tidigare 
hotellvistelser, både på Scandic Plaza och andra hotell. Dessa tidigare upplevelser och 
erfarenheter, både positiva och negativa, har format de förväntningar som gästerna har på 
sin vistelse och utifrån dessa påverkas hur höga/låga förväntningar gästen har på sin 
kommande vistelse.  

För att upprätthålla, förstärka och utveckla kundrelationer krävs kunskap om vad 
konsumenterna vill ha. Nedan presenterar vi våra slutsatser kring de förväntningar, den 
tillfredsställelse samt lojalitet som Scandic Plazas gäster i dagsläget har. 

 

§ Scandic Plaza uppfyller till viss del de viktigaste faktorerna vid val av hotell 

Vi val av hotell anser majoriteten att läget, priset och frukosten är det viktigaste faktorerna 
vid val av hotell. Av våra tillfrågade anser 57 % att Scandic Plaza uppfyller de faktorer de 
anser viktigast. 11 % anser att Scandic Plaza bör bli bättre på detta och resterande 31 % 
säger att de uppfyller dessa faktorer till viss del. Som visas under nästa stycke så är läget 
den främsta anledningen till att respondenterna valt Scandic Plaza vid detta tillfälle. Några 
av de kommentarer som de respondenterna som inte var fullt nöjda med dessa faktorer 
lämnade, rörde läget. Just denna faktor är något som är svårt att ändra på och som vi anser 
beror på i vilket syfte som gästen bor på hotellet och de behov som gästen har gällande 
närhet till andra platser etc. Ett mer centralt läge är svårt att få och de som är missnöjda 
med läget anser vi har valt fel hotell och detta är inget Scandic Plaza kan göra något åt. 
Däremot en annan återkommande kommentar, gällande priset, var att många av de mindre 
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nöjda respondenterna anser Scandic Plaza i förhållande till andra hotell i området är lite 
för dyrt. Eftersom att priset är en av de viktigaste faktorerna vid val av hotell, och något 
som Scandic Plaza i alla fall till viss del kan påverka, så anser vi att detta är något de bör 
se över och arbeta för att kunna erbjuda priser som lockar kunder istället för skrämmer 
iväg dem. Vidare har vi frukosten som en av de viktigaste faktorerna, vilket vi själva 
också anser vara av stor vikt då vi väljer hotell. För vår egen del är det något som ger den 
där extra känslan av ”lyx” och därför är det viktigt att den är fräsch, har ett brett utbud och 
att vare sig man kommer precis vid öppning eller innan stängning, så ska det finnas något 
för alla. Några av de mindre nöjda respondenterna klagar på att det är dåligt med 
påfyllnad, frukten var frusen och att det pågick städning i lokalen under 
frukostserveringen. Dessa kommentarer kräver inte mycket för att åtgärdas, men är viktiga 
för att skapa tillfredsställelse hos gästen som betalar för denna service och förväntar sig 
bli nöjd och belåten. 

 

§ Läget – den främsta anledningen till valet av Scandic Plaza 

Vårt resultat visar att den främsta anledningen till att de flesta valt att bo på Scandic Plaza 
vid det tillfälle då studien genomfördes var i första hand läget. Därefter kom bonuskort 
och hög standard. En slutsats vi drar av det samband vi kan se mellan läget i allmänhet 
(en av de viktigaste faktorerna vid val av hotell) och läget vid denna tidpunkt var den 
främsta anledningen till valet av Scandic Plaza, är att majoriteten av våra respondenter vid 
tillfället bodde på hotellet i arbetssyfte. Många arbetar i centrum och vill därför ha nära till 
arbetsplatser och möten etc. Resultatet visar även på att bonuskortet spelar in vid val av 
hotell, något vi också anser kunna styrka med resultatet vilket visar att andelen svarande i 
majoritet var affärsresenärer, vilka i många fall har företagsavtal.  

 

§ Majoriteten väljer Internet vid informationssökning om hotell 

Internet är den informationskälla som är mest använd bland våra respondenter. 59 % 
föredrar att söka information via Internet, medan egna erfarenheter och vänner/familj 
kommer i andra och tredje hand. Som vi nämnt i empiri- och analyskapitlet anser vi en 
betydande faktor till detta resultat vara den snabbt växande tekniska utvecklingen, vilken 
påverkat möjligheten att söka information via Internet i stort sett var som helst (via dator 
och mobiltelefon etc.). Internet skapar också möjlighet att smidigt och enkelt jämföra 
priser, tillgänglighet och andra viktiga faktorer som spelar in vid valet av hotell. Utifrån 
detta anser vi att det är av stor vikt för Scandic Plaza att följa med i den tekniska 
utvecklingen och göra det så enkelt som möjligt för konsumenterna att söka information 
om Scandic Plaza. Att kunna erbjuda snabb och lättillgänglig service dygnet runt tror vi är 
ett bra sätt att skapa trygghet och därmed stärka relationen till kunderna. Detta för oss 
vidare in på de olika tillvägagångssätten som respondenterna använder sig av när de bokar 
hotellrum och om de anser det smidigt att boka hotell på Scandic Plaza. 

  

§ Sättet att boka hotellrum varierar, majoriteten anser det enkelt 

Hur respondenterna bokar sitt hotellrum visade sig variera kraftigt, vilket vi finner som en 
ytterligare anledning till att det är viktigt för Scandic Plaza att anpassa sig till sina 
konsumenters behov och önskemål när det kommer till kontakt och bokning. En knapp 
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majoritet använde telefon när de bokade sitt rum, efter det kom Scandics hemsida och 
annat. Sist, men ändå ett relativt använt sätt att boka, var via annan hemsida. Hur 
respondenterna än valde att boka sitt rum, anser 77 % att det är enkelt att boka rum på 
Scandic Plaza. Vilket kan tolkas som att Scandic Plaza är lättillgängliga när det kommer 
till bokning, något som är viktigt för att kunna knyta till sig nya kunder och något det bör 
ta till vara på. Av resterande respondenter svarade 19 % att de inte vet om det är enkelt. 
Från detta drar vi slutsatsen att det beror på att 92 % av dessa är affärsresenärer. Detta 
behöver därför inte tolkas som något negativt. Däremot är det viktigt att undersöka vidare 
vad de 4 % som svarade nej tycker är svårt med att boka hotellrum på Scandic Plaza. Vi 
kan spekulera i ett antal orsaker, vilket kan vara okunskap hos konsumenten om vilka 
alternativ som finns att tillgå, men det kan även vara Scandic Plaza som brister på att möta 
denna andel och deras behov när det kommer till just bokningen.  

 

§ Scandic Plaza uppfyller de flestas förväntningar och behov 

När det kommer till hur väl Scandic Plaza uppfyller behov och förväntningar hos sina 
konsumenter, vilket är en viktig del i att skapa tillfredsställda och vidare lojala kunder, 
visar vår undersökning att Scandic Plazas lyckas mycket bra eller bra med att uppfylla 
respondenternas förväntningar. Vi anser detta vara en av de största utmaningarna för ett 
hotell då alla individers förväntningar och behov skiljer sig utifrån tidigare erfarenheter 
och upplevelser. Att lyckas möta allas förväntningar och behov ”mycket bra” är svårt, 
men ett mål vi anser att Scandic Plaza ständigt bör jobba mot. För att nå dit är en början 
att ta tillvara på de kommentarer som lämnades i vår enkätstudie. Som vi nämnde i 
resultatet riktar sig de flesta av kommentarerna mot en upprustning av gymmet och 
fräschare rum. Anders berättar att Scandic Plaza ser positivt på framtiden och att de just 
nu håller på att bygga om och ska utöka med tre våningar, samt att en renovering av alla 
rum är planerad inom en snar framtid. (Bilaga 3)  

 

§ Första intrycket – något för Scandic Plaza att arbeta med 

Första intrycket, vilket kan liknas med ”sanningens ögonblick”, är viktigt för att skapa en 
känsla av kvalitet hos kunden. (Isacson, 2000, s. 18) Ett viktigt ögonblick är det första 
intryck som gästen hos Scandic Plaza får när den anländer till hotellet. Till detta anser vi 
att lobbyn med dess interiör och ljus, samt receptionen och personalen hör. Majoriteten av 
våra respondenter anser detta intryck vara mycket viktigt och 40 % anser det viktigt. 
Vidare kopplat till detta svarar majoriteten att deras första intryck av Scandic Plaza är 
”bra”. Utifrån detta och de kommentarer som vi nämnt i föregående kapitel under rubriken 
”första intryck”, anser vi att Scandic Plaza har en del att arbeta med för att få fler att tycka 
”mycket bra” om det första intrycket det får vid ankomsten till Scandic Plaza. Slutsatsen 
vi drar utifrån de kommentarer och det resultat som vår studie har gett är att bemanningen 
vid olika tider på dygnet bör ses över, så att den kan anpassas bättre efter andelen gäster 
vid olika tidpunkter. Detta för att förebygga sådant som respondenterna anser att Scandic 
Plaza brister i, exempelvis lång väntan i receptionen, köer vid in- och utcheckning, att det 
går för långsamt etc. Att som receptionist dessutom kunna uppmärksamma alla 
ankommande förstår vi är svårt om det är många gäster som kommer samtidigt, vilket i sin 
tur leder till ett ytterligare missnöje hos gästen; att denna inte känner sig sedd och 
välkomnad.   
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§ Majoriteten är latent lojala gentemot Scandic Plaza 

För Scandic Plaza är lojala kunder de som väljer att komma tillbaka en eller flera gånger. 
Givetvis ser de helst att det är bättre ju fler som återkommer och Scandic Plaza arbetar 
ständigt med att skapa sanna lojala kunder, både genom bonuskort och olika rabatter och 
erbjudanden. (Bilaga 3) 

Vår studie visar dock att majoriteten av kunderna i dagsläget är latent lojala, vilket som vi 
nämnt i föregående kapitel, kan bero på att majoriteten av de svarande sällan bor på hotell. 
48 % av de latent lojala bor endast på hotell 2-4 gånger/år, utifrån detta anser vi kunna 
säga att det är en trovärdig anledning till det resultat vi fått fram. Därför kan ingen slutsats 
dras om att Scandic Plazas gäster inte är lojala, då det är så pass många som sällan bor på 
hotell, men de gånger de gör det så återkommer de till Scandic, vilket vi anser kunna 
klassas som sann lojalitet. Vi finner det viktigt att ta hänsyn till att hotellbranschen skiljer 
sig från många andra branscher där lojalitet existerar, eftersom att de allra flesta bor 
betydligt mer sällan på hotell än exempelvis handlar varor från ett visst märke, då det i det 
sistnämnda fallet enligt oss, är lättare att konstatera vilken typ av lojalitet en konsument 
har. En ytterligare aspekt att ta i beaktande är affärsresenärerna som inte alltid har 
möjlighet att själv välja vilket hotell de vill övernatta på. Om företaget har ett avtal med 
Scandic Plaza innebär detta att även fast den affärsresande inte tycker om hotellet så 
”tvingas” denna att bo där. Medan om individen hade rest i privat syfte så hade denne 
kanske valt ett annat hotell framför Scandic. 

    

§ Word of mouth – ett vanligt förekommande fenomen 

Vårt resultat visar att en klar majoritet av de tillfrågade berättar för andra som sina 
upplevelser. De flesta anser sig berätta lika mycket om positiva som negativa upplevelser, 
men kvinnor är de som i störst utsträckning pratar om positiva upplevelser. De som inte 
berättar om sina upplevelser för andra är män, något vi inte funnit teoretisk grund för att 
så alltid är fallet, men vi finner det ändå intressant att nämna hur fördelningen av olika 
typer av word of mouth ser ut i denna studie. 

Utifrån vårt resultat och den teori som finns rörande word of mouth, anser vi att detta är 
en marknadsföringsmetod som är viktig att Scandic Plaza tar i beaktande och arbetar med, 
då denna studie visar på hur vanligt förekommande det är att människor berättar för andra 
om deras upplevelser, vare sig de är positiva eller negativa. Vi tror att denna 
marknadsföringstyp kommer fortsätta att växa sig all mer inflytelserik, främst med tanke 
på den snabba utvecklingen inom kommunikationstekniken. Det svåra är att påverka 
konsumenten och vad denne säger till andra, därför är det som vi ser det, enda sättet, att 
försöka ge så bra service som möjligt och i de fall när en gäst är missnöjd, se möjligheten 
att rädda upp situationen och på så sätt skapa en tillfredsställd kund som förhoppningsvis 
sprider positiv word of mouth vidare till andra.  

 

§ Svårt för många att uttala sig om konkurrerande hotell 

Konkurrensen är hård och att differentiera sig på hotellmarknaden är inte enkelt. Ser man 
på de hotell vilka kan klassas som konkurrenter till Scandic Plaza i Umeå och jämför 
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mellan de faciliteter som erbjuds finns, enligt Anders Skönby, ingen markant skillnad. Det 
enda sättet att särskilja sig gentemot sina konkurrenter är med hjälp av personalen och den 
service de ger. (Bilaga 3)  

76 % av våra respondenter skulle välja att bo på Scandic Plaza om de fick en gratis 
hotellövernattning på ett hotell i Umeå. Dock finner vi det svårt att dra några säkra 
slutsatser på att detta skulle vara för att Scandic Plaza är det bästa tänkbara alternativet, då 
ett flertal av de svarande inte kunde uttala sig om något annat hotell eftersom de inte 
visste vilka de andra var, eller hade någon erfarenhet av något annat hotell i Umeå än 
Scandic Plaza. Vi tror dock mycket på det Anders säger om att Scandic Plazas 
konkurrenter erbjuder till stor del faciliteter, men att det är personalen och den service 
som hotellet ger som är möjligheten för att skapa konkurrensfördelar och knyta 
återkommande och lojala kunder.  

Utifrån dessa slutsatser anser vi att Scandic Plaza i Umeå går en ljus framtid 
till mötes, då Umeå är en växande stad och Scandic Plaza är ett populärt 
alternativ bland stadens besökare, vare sig de reser i arbetet eller privat! 

 

6.2 Förslag på förbättringar 

Scandic Plaza är ett attraktivt hotell med bred kundkrets och med mer eller mindre 
återkommande gäster. Hotellbranschen är en bransch med hård konkurrens och därför är det 
av stor vikt att servicen som ges är den bästa tänkbara utifrån de förutsättningar som finns för 
att upprätthålla ett positivt rykte bland konsumenterna. Det som framkommit i vår studie är 
vikten av ett bra första intryck i form av ögonkontakt, leende och snabb service, för att gästen 
ska känna sig tillfredsställd. Att möta de förväntningar och behov som gästen har är också av 
stor vikt för att på längre sikt skapa nöjda och tillfredsställda kunder, som i sin tur sprider 
positiv word of mouth och lockar nya kunder till hotellet. Word of mouth är en 
marknadsföringstyp som kommer fortsätta att påverka människor i deras val av service, 
främst med tanke på den snabba utvecklingen inom kommunikationstekniken. Det svåra för 
Scandic Plaza är att påverka konsumenten och vad denne säger till andra, därför är det som vi 
ser det, enda sättet för hotellet, att försöka ge så bra service som möjligt och de gånger en gäst 
är missnöjd, ta chansen att rädda upp situationen. På så sätt skapas möjligheten för att en kund 
blir tillfredsställd och förhoppningsvis sprider positiv word of mouth vidare till andra.  

En av de största utmaningarna för ett Scandic Plaza är att lyckas möta alla individers 
förväntningar och behov. Detta eftersom förväntninar och behov är något som skiljer sig 
mellan människor och formas av tidigare erfarenheter och upplevelser. Det är svårt att möta 
allas förväntningar och behov ”mycket bra”, men vi anser att detta är ett mål Scandic Plaza 
bör jobba mot. En bra början är att ta vara på de kommentarer som lämnades i vår enkätstudie, 
där många rörde en upprustning av gymmet och fräschare rum.  

Vidare är en viktig del i hela servicprocessen att alla gäster blir sedda och bemötta på bästa 
sätt redan vid ankomsten till hotellet. Utifrån de kommentarer och det resultat som vår studie 
gett oss är bemanningen vid olika tider på dygnet något som bör ses över. Det är viktigt att 
Scandic Plaza anpassar personalen efter andelen gäster som checkar in och ut vid olika 
tidpunkter. Detta för att förebygga sådant som respondenterna anser att Scandic Plaza brister 
i, exempelvis lång väntan i receptionen och köer vid in- och utcheckning. Det är svårt även 
för personalen i receptionen att vid låg bemanning och många gäster, kunna uppmärksamma 
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alla ankommande. Detta drabbar i sin tur gästerna vilket kan leda till missnöje hos gästen och 
att denne inte känner sig sedd och välkomnad.   

Priset har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna vid val av hotell, något som Scandic 
Plaza till viss del kan påverka och därför anser vi att detta är något de bör se över. Genom att 
arbeta för att erbjuda priser som lockar kunder istället för skrämmer iväg dem skulle Scandic 
kunna dra fördel av detta i samband med att allt fler komma att besöka Umeå i framtiden. För 
att konkurrera med andra hotell och som riktar sig till samma segment gäller det att erbjuda 
priser som konsumenterna ser som rimliga i förhållande till den servicenivå som Scandic 
Plaza kan hålla, något som i dagsläget många av respondenterna anser att de inte alltid gör.  

Vidare att grundläggande faciliteter på ett hotell såsom fräscha rum och en välfylld 
frukostbuffé alltid ska finnas är något som Scandic Plaza vid studiens genomförande brister 
på, men som aldrig får ske om målet är att alla gäster ska vara tillfredsställda. Kommentarer 
från några av de mindre nöjda respondenterna är dålig med påfyllnad, frusen frukt och att det 
pågående städning i lokalen under frukostserveringen. Att åtgärda saker som dessa kräver inte 
stor ansträning eller höga kostnader, men är viktiga för att skapa tillfredsställelse hos gästen 
som betalar för denna service och förväntar sig bli nöjd och belåten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det alltid är av stor vikt att arbete för en förbättrad 
servicenivå och ständigt sträva efter att ge ”det lilla extra” till varje gäst. Det är av stor vikt 
för Scandic Plaza att fortsätta följa med i den tekniska utvecklingen och göra det enkelt för 
konsumenterna att söka information om Scandic Plaza. Att hela tiden arbeta för att ge snabb 
och lättillgänglig service dygnet runt anser vi är ett sätt att skapa trygghet och därmed stärka 
relationen till kunderna. Vi att Scandic Plaza har goda förutsättningar för att växa sig större på 
marknaden och både upprätthålla och förstärka de nuvarande kundrelationer som finns, men 
även att de går en ljus framtid till mötes och har stora chanser att knyta nya relationer, då 
Umeå är en växande stad med IKEAs stundande etablering, samt kulturhuvudstadsåret 2014.  

	  

 

  



59	  
	  

7. SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel avser vi att beskriva våra valda sanningskriterier; reliabilitet, validitet samt 
generaliserbarhet. Detta för att stärka trovärdigheten i vår undersökning och underlätta för 
läsaren att kritiskt granska vår studie. 

 

 

 

 
 

Figur 52. Kapitelöversikt (skapad av författarna 2012) 

 

7.1 Reliabilitet 

”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under så 
likartade förhållanden som möjligt?”  

(Eliasson, 2010, s. 14) 

Reliabilitet syftar till följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos måttet på ett 
begrepp. (Bryman, 2011, s. 160) Ju fler gånger undersökningen går att upprepa med samma 
resultat, desto högre reliabilitet har undersökningen. I vårt fall har vi inte haft möjlighet att 
utföra undersökningen flera gånger för att på så vis styrka reliabiliteten i vår studie, däremot 
har vi använt oss av andra sätt för att öka reliabiliten i vår undersökning. Till att börja med har 
vi valt att ställa arbeta med variablerna. Detta genom att göra frågor som kan ställas mot 
varandra, för att se om respondenterna är enhetliga i sina svar och inte säger emot sig själva. 
Ett exempel är vår fråga om vad de tycker om deras första intryck av Scandic Plaza, som vi 
kan ställa mot frågan om de skulle rekommendera Scandic Plaza för andra. Om sambandet 
mellan dessa två visar på att ett flertal anser första intrycket vara mycket bra, men att de inte 
skulle rekommendera Scandic Plaza för andra bör anledningen till detta ifrågasättas.  

Vidare har vi lagt mycket arbete på att förbereda undersökningen väl. Genom att vi försökt 
formulera klara och tydliga frågor och instruktioner om hur enkätundersökningen ska 
besvaras, exempelvis; markera eller ringa in 1 alternativ har vi tydliggjort för respondenten 
vad denne ska göra. Något dock ser som en svaghet i vår undersökning är trots det, att vi 
under bearbetningen av datan insett att en del respondenter inte förstått hur många alternativ 
de ska markera/ringa in. Vi anser ändå att den marginella del som dessa respondenter består 
av, inte har påverkat utfallet av vår undersökning och därför kan reliabiliteten fortfarande ses 
som hög.   

 

7.2 Validitet  

Inledningsvis ska sägas att ju högre reliabiliteten är i en studie, desto godare är 
förutsättningarna för att validiteten i studien också är hög. (Eliasson, 2010, s. 16) – validitet 
kräver reliabilitet. (Arbnor & Bjerke, 2008, s. 250) 
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”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig – att den verkligen mäter det vi vill att den 
ska mäta?” 

 (Eliasson, 2010, s. 16) 

Med vårt analytiska synsätt är validiteten den viktigaste faktorn för att mäta resultatets 
giltighet. De två frågor vi därför stället oss är; vad mäter denna undersökning och visar det 
resultat vi fått fram verkligheten? (Arbnor & Bjerke, 2008, s. 249)  

Vi har i utformandet av vår undersökning varit noga med att formulera frågor som alla på 
något sätt kan kopplas till de teorier vi valt att använda oss av i denna studie. För att 
underlätta för både oss själva, respondenterna och läsaren av denna studie, har vi utformat vår 
enkät med tydliga rubriker för vad varje område i enkäten syftar till att undersöka. Utifrån 
vårt objektiva synsätt i denna studie har vi formulerat frågor som ska ge respondenten 
möjlighet att inte bli styrd i sina svar. Baserat på detta anser vi att validiteten stärkts då vi inte 
påverkat våra respondenter utan har svarat utifrån deras syn på verkligheten.  

För ytterligare visa på validiteten i vår studie ämnar vi att använda oss av tre slag av validitet; 
intern validitet, extern validitet samt ytvaliditet. Den interna validiteten bygger på logisk eller 
teoretisk relevans, vilket syftar till att det som ska mätas verkligen mäts. (Eliasson, 2010, s. 
17) Vi har i vår enkät utformat frågor utifrån de teorier vi använt oss av och anser att de frågor 
vi valt att ställa kan kopplas till dessa teorier. Dessa teorier är väl använda inom området och 
vi har båda arbetat med ett flertal av dessa tidigare. Med det sagt anser vi oss haft bra 
förutsättningar för att ställa relevanta frågor kopplade till teorin och att den interna validiteten 
är hög. 

Extern valditet i en studie innebär att resultatet av studien kan kopplas samman med hur väl 
respondentens svar visar på kunskap och förståelse inom området i fråga. (Arbnor & Bjerke, 
2008, s. 256) Vi anser att våra respondenter ha stor erfarenhet av att bo på hotell, då 
majoriteten bor på hotell minst 2-3 nätter/månad. Detta stärker validiteten i vår undersökning 
då detta kan ses som individer med kunnande och erfarenheter av hotellvistelser. Några av de 
svarande lämnade oseriösa svar, dessa enkäter valde vi att utelämna vi sammanställningen av 
enkäten. Dock finns det alltid en risk för att respondenten inte är seriös i sitt svar, men att vi 
inte kunnat upptäcka detta. Det kan leda till en viss brist på validitet, dock anser vi att vårt 
resultat visar på att få respondenter säger emot sig själva i deras svar, samt att deras möjlighet 
att göra ett aktivt val i att svara eller inte har reducerat risken för oseriösa svar. 

Avslutningsvis har vi ytvalditet, vilken syftar till den helhetsbedömning vi gör av våra 
resultat. (Arbnor & Bjerke, 2008, s. 256) Vi har varit i kontakt med Anders Skönby (se bilaga 
3), hotellchef på Scandic Plaza, som styrker ett flertal delar av vår studies resultat. Bland 
annat vårt utfall av respondenternas syfte till sin vistelse på Scandic Plaza och att majoriteten 
av de svarande bodde på hotellet i arbetssyfte vid tidpunkten för studiens genomförande.  

 

7.3 Generaliserbarhet  

Enligt Johansson Lindfors (1993) grundar sig generaliseringssträvanden på en positivistisk 
kunskapssyn, vilken är den syn som vi haft i denna studie. Generaliserbarhet syftar till att 
studiens resultat ska kunna överföras på en hel population, även om bara delar av 
populationen undersökts. (Johansson Lindfors, 1993, s. 92 & 162) 
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Vi var redan innan genomförandet av studien medvetna om svårigheten att generalisera vår 
studie på hela populationen (alla Scandic Plazas gäster) eftersom vi valde att göra ett 
”bekvämlighetsurval”. Vi anser dock att eftersom vi fått ett relativt representativt urval av 
män och kvinnor, privatresenärer och affärsresenärer. Eftersom vi även använde oss av 
kvoturval, jämnt fördelade i proportion till hela populationen. Detta gör att vi anser att 
studiens resultat kan ses som trovärdigt och därmed generaliserbart.  
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BILAGA 1 - ENKÄTUNDERSÖKNING	  

Vi är två universitetsstudenter som genomför en studie om konsumenters beteende och 
lojalitet vid köp av hotellövernattning. Scandic är en hotellkedja med två hotell i Umeå, 
Scandic Plaza och Scandic Syd. Vårt syfte med denna studie är att kartlägga attityder hos 
Scandic Plazas gäster vad gäller den service och de produkter som Scandic Plaza erbjuder 
idag och om det finns verksamheter som kan förbättras för att upprätthålla, förstärka och 
utveckla Scandic Plazas kundrelationer. 

Med Scandic Plaza syftar vi till Scandic Plaza i Umeå. 

Ringa in eller markera det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. 

 

 

 
1. Jag är:   Kvinna   Man 
     

2. Ålder: 18-30 31-40 41-50 51-60 61< 

 

 
3. Har du hemmavarande barn under 15 år? 

  Ja    Nej 
 

4. Hur ofta övernattade du på hotell under det senaste året? 
 
2-4 nätter/vecka       1 natt/vecka        2-3 nätter/månad       1 natt/månad        2-4 nätter/år 

 
5. Hur många av dessa nätter bodde du på ett Scandichotell? 
 
Alltid         99-75 %         74-50 %         49-25 %         24 % >  
                                                                                                                          
 
6. Hur ofta bor du på hotell p.g.a. arbete resp. privat? (Ange fördelningen i %) 
 
Arbete________%  Privat________% 
 
 7. I vilket syfte du bor på Scandic idag? 
Arbete  Privat 
 

Frågor	  om	  dig	  och	  dina	  hotellvanor	  
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8. Vad är viktigast för dig när du väljer hotell i allmänhet? (Markera de 3 viktigaste 
alternativen) 
 
Aktuella erbjudanden___          Barnvänligt ___          Bonuskort___             Frukosten___           
 
Handikappanpassat___            Hög standard___                   Läget___                   Priset___             
 
Rekommendation___       Servicen___        Spa/fitness___            Sängkomfort___          
 
Tidigare erfarenhet___             Tjänsteavtal___               Övrigt______________________ 

 

9. Uppfyller Scandic Plaza de TRE alternativen du markerat?    

          Ja, absolut  Ja, delvis  Kan bli bättre 
 

 
10. Om du svarat delvis, eller kan bli bättre på föregående fråga, vad saknar du? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Vad är anledningen till att du vid detta tillfälle valt Scandic Plaza och inte något 
annat hotell för din vistelse? (Markera de 3 främsta alternativen till att du valt Scandic 
Plaza) 
 
 
Barnvänligt___        Bonuskort___         Enda lediga___        Erbjudande___       Frukosten___ 
 
Handikappanpassat___      Hög standard___      Läget___     Priset___     Rekommendation___ 
 
Servicen___               Spa/fitness___               Sängkomfort___            Tidigare erfarenhet___       
 
Tillfällighet___            Tjänsteavtal___      Övrigt:___________________________________ 
 

 

Konsumentbeteende	  
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12. När du söker information inför val av hotell, hur gör du? (Markera det alternativ du 
föredrar att använda) 
 
Vänner/familj___ Internet___                TV-reklam___              Egna erfarenheter___      
 
Tidningar___  

13. Hur långt i förväg bokade du ditt hotellrum? 
1-6 dagar före     1- 2 veckor före     3-4 veckor före     5-8 veckor före    Mer än 9 veckor före 
 
 
14. Hur bokade du ditt hotellrum? 

Scandics hemsida Annan Internetsida Telefon Annat:_______________
   
 
15. Anser du att det är smidigt och enkelt att boka hotellrum på Scandic Plaza? 
              Ja                            Nej             Vet ej 
 
 
16. Om Nej, vad bör förbättras? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

17. Hur viktigt anser du att första intrycket vid ankomsten till ett hotell är? (lobby, 
inredning, bemötande i receptionen)  
Mycket viktigt              Viktigt           Varken eller          Mindre viktigt            Bryr mig inte 
 
 

18.  Vad var ditt första intryck vid ankomsten till Scandic? (lobby, inredning, bemötande i 
receptionen)  
 
Mycket bra                 Bra                   Varken eller                  Mindre bra                 Dåligt 
 

 
19. Om du svarat annat än mycket bra, vad kan bli bättre? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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20. När du bor på hotell, hur viktigt är följande faktorer för dig? (Ringa in det 
svarsalternativ som stämmer bäst överrens med din uppfattning) 

Mycket       Oviktigt         Varken          Viktigt           Mycket 
oviktigt                    eller                   viktigt 
  1 2 3 4 5 
 

Badtunna utomhus 1 2 3 4 5 
 
Badkar  1 2 3 4 5 
 
Bar  1 2 3 4 5 

Barnvänligt  1 2 3 4 5 
 
Biluthyrning  1 2 3 4 5 
 
Centralt läge  1 2 3 4 5 
 
Cykeluthyrning  1 2 3 4 5 

Dagstidning  1 2 3 4 5 

Dusch  1 2 3 4 5 

Exklusivt  1 2 3 4 5 

Flygtransfer  1 2 3 4 5 

Gratis parkering 1 2 3 4 5 
 
Goda parkeringsmöjligheter 1 2 3 4 5 

Gratis kaffe  1 2 3 4 5 

Gym  1 2 3 4 5 

Handikappanpassat 1 2 3 4 5 

Hiss  1 2 3 4 5 

Husdjur tillåtet  1 2 3 4 5 

Hygienartiklar  1 2 3 4 5 

Hårtork  1 2 3 4 5 

Hälsa/spa  1 2 3 4 5 

Konferens & mötesmöjlighet 1 2 3 4 5 

Kylskåp  1 2 3 4 5 

Lånedator  1 2 3 4 5 

Kvalitet	  
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Mycket       Oviktigt         Varken          Viktigt           Mycket 
oviktig                    eller                   viktigt 
    1 2 3 4 5 

 
Lågt pris  1 2 3 4 5 

Miljömärkt  1 2 3 4 5 

Minibar  1 2 3 4 5 

Minibutik  1 2 3 4 5 

Parkering under tak 1 2 3 4 5 

Restaurang  1 2 3 4 5 

Roomservice  1 2 3 4 5 

Rumsutsikt  1 2 3 4 5 

Rökfria rum  1 2 3 4 5 

Strykjärn  1 2 3 4 5 

Trådlöst Internet 1 2 3 4 5 

TV på rummet  1 2 3 4 5 

Tvättservice  1 2 3 4 5 

Uteplats  1 2 3 4 5 

Utepool  1 2 3 4 5 

Väckningsservice 1 2 3 4 5 

Värdefack  1 2 3 4 5 

 
21. I vilken utsträckning stämmer dina serviceförväntingar överrens med upplevelsen 
av... 

Mycket        Dåligt            Varken             Bra            Mycket 
  dåligt                    eller                     bra 
   1 2 3 4 5 

Frukostpersonalen 1 2 3 4 5 

Receptionen  1 2 3 4 5 

Restaurangen  1 2 3 4 5 

Städpersonal  1 2 3 4 5 

Telefonist  1 2 3 4 5 
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 22. Om du fick en gratis övernattning på ett hotell i Umeå, vilket skulle du välja då?  
(Ringa in 1 alternativ) 
 
Best Western Hotel Botnia        Clarion Collection Hotel Uman Comfort Hotel Winn
  
Hotell Avenyn                            Hotell Björken                    Hotell Dragonen  
 
Hotell Entré Norr                          Hotell Gamla Fängelset                             Hotell Pilen            
    
OK Hotell                         Scandic Plaza                  Scandic Umeå Syd 

 

23. Varför detta hotell? (Markera de 3 främsta anledningarna) 
 
Allergianpassat___               Barnvänligt___              Bor alltid på denna kedjan/hotellet___ 
 
Exklusivt___                    Fitness/spa___                    Frukost___          Handikappanpassat___ 
 
Läge___                                       Miljöanpassat___                              Pris___         
 
Restaurang___                  Service___                           Sängkomfort___          
 
Övrigt:________________________________________________ 
 
 

 

24. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med dig och din relation till 
Scandic Plaza? (Markera 1 alternativ) 
 
Min attityd till Scandic Plaza är inte positiv, men jag bor här ändå 
 
Jag återkommer ofta och har en positiv attityd till Scandic Plaza 
 
Jag har en positiv attityd till Scandic Plaza, men bor inte här ofta 
 
Jag bor sällan på Scandic Plaza och tycker inte att Scandic Plaza är särskilt bra 
 

Konkurrens	  

	  

Kundlojalitet	  
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25. Om du ser till dina egna basbehov vid boende på hotell, hur väl anser du Scandic 
Plaza leva upp till dessa? 

Mycket bra                 Bra                      Mindre bra                 Dåligt                 Inte alls 

 

26. Om du svarat annat än mycket bra, vad kan Scandic Plaza förbättra för att 
tillfredsställa dina behov? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
27. Om du ser till dina egna förväntningar på hela hotellvistelsen, hur väl anser du att 
Scandic Plaza lever upp till dessa förväntningar? 

Mycket bra                Bra                   Mindre bra       Dåligt                  Inte alls
  

28. Om du svarar annat än mycket bra, vad kan Scandic Plaza förbättra för att 
tillfredsställa dina förväntningar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
29. Har du varit med om något negativt oförutsett på Scandic Plaza? (ex. rummet inte 
klart vid ankomst, ostädat rum, överbokning, förlorat bagage) 

Ja, flera gånger Ja, enstaka gång Nej 

 
30. Om JA, hur väl anser du att Scandic Plaza hanterade denna situation? 

Mycket bra                Bra               Mindre bra    Dåligt                   Mycket dåligt
  

 

 

 

 

 

 

Kundtillfredsställelse	  
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31. Vad anser du dig påverkas mest av när andra pratar om hotellupplevelser, deras 
negativa eller  deras positiva upplevelser? 

  Mer negativa upplevelser         Mer  positiva upplevelser   Lika av båda  
 

32. Brukar du berätta för andra du möter om dina upplevelser? 

                    Ja  Nej   
 

33. Berättar du mer om dina negativa eller positiva upplevelser för andra? 

  Mer  negativa upplevelser        Mer  positiva upplevelser  Lika av båda  

 

34. Skulle du rekommendera Scandic Plaza för andra i din omgivning? 

                   Ja       Nej       

 
 

 

35. Vad förknippar du mest med varumärket Scandic Plaza? (Ringa in 3 av alternativen) 

Budget – Lyx Dyrt – Billigt   Professionella - Amatörer 

Modernt – Gammalt Barnvänligt – Vuxenvänligt Stress – Lugn 

Tillförlitligt – Opålitligt Lättillgängligt – Svåråtkomligt Trångt – Öppet 

Service – Självbetjäning Personligt – Opersonligt  Företag – Privat 

Empatisk-Distanserad  

 

 

Tack för din medverkan!         

 

 

 

Word	  of	  mouth	  

	  

Positionering	  och	  varumärke	  
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BILAGA 2 - KORSTABELLER 
Vad är anledningen till att du vid detta tillfälle valt Scandic Plaza och inte något annat hotell för din 

vistelse? * I vilket syfte bor du på Scandic idag? Absoluta tal 
 

 
I vilket syfte bor du på 

Scandic idag? 
Total Arbete Privat 

Vad är anledningen till 
att du vid detta tillfälle 
valt Scandic Plaza och 
inte något annat hotell 
för din vistelse? 

Bonuskort 10 2 12 
Enda lediga 0 4 4 
Erbjudande 2 2 4 
Frukosten 2 4 6 
Hög standard 6 2 8 
Läget 28 16 44 
Priset 4 4 8 
Rekommendation 4 4 8 
Service 4 2 6 
Spa/fitness 3 0 3 
Sängkomfort 1 0 1 
Tidigare 
erfarenhet 

2 4 6 

Tillfällighet 0 6 6 
Tjänsteavtal 16 0 16 
Övrigt 6 2 8 

Total 88 52 140 

 
Figur 1. Varför Scandic Plaza samt syfte till besöket 

 

 

 
Hur ofta övernattade du på hotell under det senaste året? * Vilket av följande påståenden stämmer bäst 

överens med dig och din relation till Scandic Plaza? Absoluta tal 
 

 

Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med 
dig och din relation till Scandic Plaza? 

Total 

Min attityd till 
Scandic 

Plaza är inte 
positiv, men 
jag bor här 

ändå 

Jag 
återkommer 
ofta och har 
en positiv 
attityd till 
Scandic 
Plaza 

Jag har en 
positiv attityd 
till Scandic 
Plaza, men 
bor inte här 

ofta 

Jag bor 
sällan på 
Scandic 

Plaza och 
tycker inte 
att Scandic 

Plaza är 
särskilt bra 

Hur ofta övernattade 
du på hotell under det 
senaste året? 

2-4 
nätter/vecka 

2 15 2 0 19 

1 natt/vecka 2 13 6 0 21 
2-3 
nätter/månad 

0 14 20 0 34 

1 natt/månad 2 6 12 0 20 
2-4 nätter/år 0 8 36 2 46 

Total 6 56 76 2 140 

 
Figur 2. Lojalitet samt antal övernattningar/år 
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Jag är: * Brukar du berätta för andra du möter om dina upplevelser? Absoluta tal 
 

 
Brukar du berätta för andra du möter om dina 

upplevelser? 
Total Ja Nej 

Jag är: Kvinna 68 0 68 
Man 58 14 72 

Total 126 14 140 

 
Figur 3. Upplevelsespridning samt kön 
 
 
 

Uppfyller Scandic Plaza de tre alternativen? * Skulle du rekommendera Scandic Plaza för andra i din 
omgivning? Absoluta tal 

Count 

 
Skulle du rekommendera Scandic Plaza 

för andra i din omgivning? 
Total Ja Nej 

Uppfyller Scandic Plaza de tre 
alternativen? 

Ja, absolut 79 1 80 
Ja, delvis 44 0 44 
Kan bli bättre 16 0 16 

Total 139 1 140 

 
Figur 4. Rekommendation samt tillfredsställs önskemålen 
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BILAGA 3 – UTDRAG UR INTERVJUN MED ANDERS SKÖNBY, HOTELLCHEF 
SCANDIC PLAZA 

• Positionering på marknaden - hur vill Scandic Plaza Umeå uppfattas? (Exklusivt, 
barnvänligt, miljötänkande, etc.?) 

Scandic räknas som ett hotell i mellansegmentet. Vi är ett hotell som kan servera en god 
måltid i restaurangen, men vi levererar inte maten till rummen, eller har vit duk och 
kandelabrar i matsalen - man får en god vällagad måltid i en mysig miljö. 

Scandic Plaza räknas till ett av de mer exklusiva hotellen i Umeå, detta för sitt läge och 
inredningen med marmor och sten, trappan upp, högt i tak samt ljuset som kommer in från de 
stora glasfönstren. Man får en känsla av exklusivitet när man kommer in. 

Kunderna är samma mix på både Plaza och Syd, men på Syd finns det mer stamgäster. 

• Vilket/vilka kundsegment har ni idag? 

Jag skulle säga att vi har alla sorters kunder hos oss. Vi brukar dela upp året i tre perioder. 
Vår; affärs- och weekendgäster. Sommar; semstergäster (de som annars är här med jobbet har 
tagit på sig shortsen och är tillbaka). Höst; rätt likt våren, med affärs- och weekendgäster. 

Sen har vi flera företagsavtal med olika företag som ofta kommer hit. 

Till weekendresenärer räknas grupperna; sportföreningar, andra föreningar, privatpersoner 
och tour grupper. Dessa gäster besöker oss mestadels under helgen. 

En viss del är mötesgäster. Dessa kommer och har konferens under en eller flera dagar. Under 
sin tid hos oss har de sina möten på hoteller och äter måltiderna hos oss. Det som skiljer dessa 
från våra företagsgäster är mötena – företagsgästerna sover hos oss, men kan åka på säljmöten 
i Umeå och omnejd. 

• Är det något segment ni vill nå som ni i dagsläget inte gör? 

Det segment vi skulle vilja nå bättare är weekend resenärerna. Det skulle kunna vara fler 
organisationer t.ex. handikappförening, idrottslag som ordnar resor till Umeå. 

Något som Umeå kämpar med är att vi hamnar lite i ett ”mellanland”. Flera personer flyger 
till Umeå för att sen resa vidare för att få exempelvis naturupplevelser. Det finns få 
anledningar att åka hit. Vi skulle önskar att det fanns fler möjligheter att ordna någon form av 
paketresor hit, med flyg, boende, mat och konsertbiljett eller biljett till evenemang. 

• Hur arbetar Scandic Plaza för att differentiera sig från sina konkurrenter? (Image, 
varumärke etc.) 

Om man tittar på alla hotellen i Umeå och jämför allas rum så kan man inte se någon större 
skillnad. Alla erbjuder samma sak; rum, mat, spaavdelning med pool etc. Det som gör att man 
skiljer på marknaden är hur personalen agerar, vilken service de ger, att de ser gästerna som är 
hos oss och att de tar väl hand om dem. Det är där som vi idag kan arbeta med differentiera 
oss på marknaden. 

För oss på Scandic bidrar även vårt starka varumärke till goda chanser att locka fler gäster till 
oss. Alla Scandics hotell följer en konceptmanual vilket gör hotellen lika, gästerna känner 
igen sig när de kommer och detta stärker vårt varumärke som en koncern. 
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• Hur ser Scandic Plaza på framtiden? (Mål, visioner, etc.) 

Vi ser positivt på framtiden. Vi håller just nu på att bygga om på Plaza och ska utöka med tre 
våningar. Vi har redan gjort om alla toaletter. Detta gör vi både för att IKEA ska öppna och 
att Umeå blir kulturhuvudstad 2014, vilka båda är anledningar till att Umeå kommer att få fler 
besökare. Ytterligare en anledning är att hotellet är i behov av en renovering.  

Vad vi på Scandic kommer jobba med i framtiden är våra mjuka mål; och det stora nu är att 
leva upp till våra nya ledord. 

• Vad är lojala kunder för er? 

Lojala kunder är de som väljer att komma tillbaka till oss en eller flera gånger. Givetvis är det 
bättre ju fler som återkommer till oss. 

• Hur arbetar ni för att skapa lojala kunder? 

Vi arbetar med ett bonuskort (Scandickortet) som ger olika rabatter och erbjudanden vilka 
baseras på hur många nätter man bor hos oss. 

Med kortet samarbetar vi även med t.ex. Malmöaviation, vilket ger möjlighet för gästerna att 
utnyttja sin bonus på flygresor eller boende hos oss. Samt att vi har ett samarbete med ICA, 
där kunder med ICA-kort får erbjudanden att bo hos oss. Jag anser att vårt Scandickort är det 
bästa i branschen - det är ett helhetskort. 

• Varför tror du att era gäster väljer just er? 

Jag tror att våra gäster väljer att bo hos oss för vi är ett starkt varumärke på marknaden och vi 
lever upp till det vi lovar. Vi är bra på det vi gör och kan ge våra gäster en bra upplevelse 
under sitt besök hos oss. Det ger även gästerna en trygghet och de vet vad de får under sin 
vistelse hos oss. 

Det är samma grund på hotellen. Vad som t.ex. skiljer mellan våra olika frukostbufféer kan 
vara lokala produkter. Man kan ha vissa lokal försäljare som ger hotellet en touch av den 
lokala bygden. 
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