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FÖRORD 
 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som gjorde det möjligt för oss att utföra denna 

studie. Vi har undersökt hotellgäster så väl som hotelledning och under intervjuprocessen 

träffat många härliga personligheter. Era svar var mycket intressanta och gav oss värdefull 

information till vår studie.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Jessica Ericsson vid Handelshögskolan i Umeå som hjälpt 

oss under arbetets gång. Dina synpunkter har varit mycket värdefulla och bidragit till en bättre 

och mer dynamisk studie. 

 

Tack för all hjälp och allt stöd vi fått under arbetets gång! 
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Sammanfattning  
 
Hotell ser i dagens samhälle i regel likadana ut och konkurrerar om samma utbud och kunder. 

Det är således betydelsefullt att i dagens konkurrensinriktade samhälle skilja sig från andra 

företag som verkar i samma bransch. Nya tjänster hjälper företag att attrahera nya kunder och 

samtidigt behålla redan befintliga vilket har gjort tjänsteutveckling till en viktig 

konkurrensfaktor. Det är således viktigt för hotell att känna till vad kunderna efterfrågar för 

att kartlägga potentiell tjänsteutveckling. Avsaknad av konkret forskning på ämnet kan leda 

till att ledningen för ett hotell genomför förändringar utan att se till kundernas egentliga 

behov, vilket kan medföra ett stort risktagande och stora ekonomiska kostnader. En positiv 

förändring sker först när hotell utvecklas i den riktning som deras kunder begär. 

 

Studien syftar till att kartlägga potentialen till tjänsteutveckling inom hotellbranschen i Umeå 

ur ett företags- och kundperspektiv. Detta för att se om det finns behov till förändring och om 

branschen tillmötesgår marknadens krav. Genom semistrukturerade intervjuer kartläggs 

utbudet och efterfrågan av tjänster och service i hotellbranschen. Dessa analyseras sedan mot 

den teoretiska referensramen. Studien avser även att som delsyfte analysera och beskriva om 

tjänsteutveckling ger ett högre kundvärde samt vilken typ av tjänsteutveckling inom 

hotellbranschen som skulle underlätta för kunderna samt öka kundvärdet. En ökad förståelse i 

ämnet kan öka hotellens marknadsposition, lönsamhet och kundvärde.  

 

Studiens resultat uppvisar att det finns potential till utveckling av tjänster och service bland 

hotellen som var föremål i studien. Främst gäller det personalutveckling och utveckling av 

processen vid in- och utcheckning samt möjligheten till att göra beställningar på mat under 

alla tider på dygnet. Resultatet visar skillnader mellan vad affärsresenärer och privatresenärer 

efterfrågar. Affärsresenärer efterfrågar effektivisering och tjänster som underlättar i deras 

vardag och bidrar till att hotellet fungerar som ett stationärt hem. Privatresenärer å andra sidan 

efterfrågar främst personlig service och har inte samma krav som affärsresenärerna har över 

boendet och utbudet av tjänster.   

 

Slutligen har vi funnit att hotellen som önskar att öka kundvärdet gentemot sina kunder måste 

välja en tydlig strategi. Här har vi kommit underfund med två starka koncept, antingen ett lite 

dyrare koncept där allt ingår eller så ett billigare alternativ där kunderna får köpa 

tilläggstjänster efter önskemål. En tydlig strategi minskar risken för besvikelse och 

missförstånd.  
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1. INLEDNING 
Inledningsvis i detta kapitel ämnar vi presentera vårt val av ämne där vi ger en överskådlig 

inblick i forskningen kring tjänsteutveckling och innovation.  I kapitlets första del kommer vi  

även ge en inledande beskrivning om tjänsteutveckling i hotellbranschen samt beskriva 

hotellbranschen och dess utveckling i Umeå. Med detta hoppas vi ge läsaren en förståelse för 

det forskningsproblem som vi vill kartlägga. Problemet mynnar ut i ett syfte och den 

problemformulering som vi avser studera. Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi att 

redogöra för de begränsningar vi genomför.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning om innovationen inom hotellbranschen 
I dagens konkurrensinriktade samhälle gäller det att skilja sig från mängden och hitta så 

kallade "blåa oceaner" eller orörda marknadsplatser. Innovationsrika produkter och tjänster 

ger ett försprång på marknaden och en konkurrenskraft som gör det svårt för liknande företag 

att följa med i utvecklingen och mäta sig med mer innovativa företag. (Kim & Mauborgne, 

2005, s. 16) 

“Why join the navy if you can be a pirate?” 

(Steven Jobs, 1955, grundare av Apple). 

 

Citatet speglar idén med innovationsutveckling, att vara marknadsledande ger mindre 

utrymme för konkurrenterna på samma marknad. Det har alltså sina fördelar att leda framför 

att följa. Innovation är ett svårförklarat begrepp och det finns många olika definitioner på vad 

innovation är. Enligt Rogers, 1983, (refererad i Ottenbacher, 2007) förklaras ordet innovation 

som antingen en ny idé, produkt, tjänst eller utveckling av något redan befintligt. På 

marknaden finns ett behov av innovationer och för företagen kan innovationer leda till nya 

marknadsandelar. Innovation är enligt Chang et al. (2011, s. 812-813) hjärtat av framgång och 

leder till att utveckla kvaliteten på tjänster och produkter samtidigt som det förbättrar 

effektiviteten, sänker kostnader och möter kundernas behov. Schumpeter (1934) definierar 

innovation som en kommersiell eller industriell applikation av en ny produkt, process eller 

metod. De senaste decennierna har innovationer baserat på datorisering stått i centrum och 

företag har med nya verktyg effektiviserat sina produkter och tjänster. Enligt Muller, (2010, s. 

9-11) har datoriseringen inneburit att handelsbranschen har effektiviserats med bättre kontroll 

bland annat för registrering av inkomster och utgifter. Innovationen och utveckling inom data 

och internet har varit betydande för hotellbranschen att nå ut till sina kunder effektivt, jämfört 

med innan datarevolutionen. Branschen har effektiviserat processen vid bokningar och 

bokningssystemen vilket gett utrymme för ökade inkomster och enklare planering. För 

hotellen är det viktigt att tekniken fungerar för att erbjuda kunden optimal service. Ofta är de 

flesta hotell ganska likartade och konkurrerar med samma utbud; träningsanläggning, jacuzzi, 

restaurang och bar, vilket är några av de vanligaste attributen som hotellen lockar med. Klass, 

stil och design är oftast det som skiljer i utbudet. (Ottenbacher & Gnoth, 2005, s. 206-207) 

Hotell som erbjuder annorlunda koncept och arbetar utanför ramarna hör till ovanligheten. I 

Sverige finns några exempel på hotell som har gått utom förväntningarna vad gäller koncept 

och som skiljer sig markant från den annars standardiserade hotellmarknaden i Sverige. 

Exempel på sådana innovativa hotell är Ishotellet i Jukkasjäärvi, Jumbo Jet på Arlanda och 

Treehotel utanför Boden i Norrbotten. I Umeå erbjuder endast Hotel Aveny ett koncept 

baserad på design, men som i övrigt har faciliteter och tjänster likartade med de andra hotellen 

på marknaden (Profilhotels, 2013). 
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Den svenska hotellmarknaden, och i synnerhet hotellbranschen i Umeå, utgörs till största 

delen av företagsresande gäster. Sett över riket ligger Umeå på plats tio av hundra över 

kommuner med hotell. Samma lista visar att Umeå har en beläggningsgrad på 63 procent 

vilket är något högre än rikssnittet på 50 procent. Beläggningsgrad definieras som antalet 

uthyrda rum av totala antalet tillgängliga rum. Trots att beläggningsgraden är högre än 

rikssnitt har Umeå tappat tre placeringar under perioden 2010-2011, från plats sju till plats tio. 

(Hirsch & Swartz, 2013, s. 20-21) 

 

Vanligen associeras inte hotellföretag med begreppet innovation, om än nya hotellkoncept har 

utvecklats på marknaden de senaste åren. Enligt Fast Companies årliga lista av de mest 

innovativa företagen i världen återfinns inget hotellföretag i topp 50, år 2013. (Fast 

Companies, 2013) Vi menar att detta speglar hotellbranschens något långsamma agerande 

kring tjänsteutveckling och brist på innovation. En bransch som nära kan kopplas samman 

med hotell men som förknippas mer med innovation och utveckling är restaurangbranschen. I 

samma lista röstades McDonalds fram till ett av det mest innovativa företagen och har också 

legat i toppen av listan som det mest innovativa företaget under flera år. Detta visar på att ett 

redan starkt koncept kan förändras och skapa ytterligare kundvärde. Även flygbranschen är ett 

bra exempel på en bransch som utvecklats med tiden. Mindre innovativa företag som SAS har 

tappat marknadsandelar till företag som Ryanair och Norwegian. “Pay as you go”, eller 

"betala eftersom" har blivit ett populärt begrepp i flygbranschen men likartade strategier är 

mindre vanligt i hotellbranschen. Genom en lyckad strategi har det norska flygbolaget 

Norwegian ökat i popularitet och tagit stora delar av den skandinaviska flygmarknaden. 

Norwegians vision är att alla människor ska ha råd att flyga i kombination med snabbhet och 

enkelhet. Det som ses som nytänkande för Norwegians kunder är att kunden själv väljer vad 

som ska inkluderas i resan (Norwegian, 2013). Liknande koncept gäller Ryanair som mot 

extra kostnad inkluderar tilläggstjänster efter kundrens behov som betalar för varje tjänst som, 

extra bagage utöver handbagaget, prioriterad ombordstigning, mat och dylikt (Ryanair, 2013).  

Det finns relativt lite forskning om innovationer inom hotellbranschen enligt Ottenbacher 

(2007, s. 432) liksom potentialen för nya innovationer. Det gäller också undersökningar om 

sambandet mellan innovation och företagens ekonomi och framgång. Vanligtvis när man 

diskuterar innovationer inom hotellbranschen talar man om utveckling av tjänster. 

Tjänsteutveckling i hotellbranschen kan exempelvis vara datoriserade tjänster som “själv 

check in” och “pay as you go” liknande det för resebranschen. Nya utbud fyller behov som 

inte alltid är uppenbara.  

 

Trots att nytänkande också är en viktig del inom hotellbranschen kan det vara svårt att lyckas 

med nya idéer. Detta kan enligt Ottenbacher (2007) till stor del bero på att branschen ej 

lyckats presentera och genomföra sina idéer på ett bra sätt till kunderna. Marknaden och 

acceptansen måste således kartläggas vid tjänsteutveckling (Ottenbacher, 2007, s. 435). 

Tjänsteutveckling bygger till stor del på spekulationer över kundernas behov snarare än 

resultat av undersökningar och forskning på området (Ottenbacher, 2005, s. 115). Avsaknad 

av konkret forskning kan medföra att hotellets ledning genomför förändringar utan att se till 

kundernas och marknadens egentliga behov. Detta kan medföra risktagande och stora 

ekonomiska kostnader. Samtidigt får hotellen inte vara rädda för att prova nya tankar i syfte 

att utveckla branschen och att nå andra kundgrupper. Branschen måste i större grad ta till sig 

gästernas och de anställdas åsikter för att bättre kunna utveckla branschen. Alla hotell har 

sannolikt olika syn på innovation och tjänsteutveckling och vad begreppen står för som allt 

ifrån fokus på service till att uppdatera sin inredning. Service av god kvalitet påverkar 

gästernas upplevelse positivt. Personalen, hotellets ansikte utåt, är en viktig och central del i 
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kundens upplevelse av service (Ottenbacher, 2007, s. 431-434). Utveckling av service eller 

tjänster handlar inte om att hantera några aktiviteter mycket väl, utan att hantera ett stort antal 

aktiviteter på ett övergripande och balanserat sätt. (Ottenbacher 2005, s. 116-117). 

 

Tjänsteverksamheten är kärnan i hotellbranschen och konsumenterna kan i större grad 

påverka tjänsterna jämfört med tidigare enligt Edvardsson et al. (2000, s. 16-17). Edvardsson 

et al. (2000, s. 16-17) menar att kunden utgör en viktig del i processen i utvecklingen av nya 

tjänster. Konsumenternas kunskap angående en specifik service kan vara till stor nytta för de 

företag som strävar efter att öka sitt kundvärde. Kunder tycker och tänker olika, vilket innebär 

att behoven skiljer sig. Det är därför viktigt att erbjuda kunden alternativ när det gäller 

service, dvs. kundanpassa behovet. Vissa kunder föredrar att göra en del själva medan andra 

prioriterar högre grad av service och hjälp. 

 

Det finns en flytande gräns mellan tjänst och service. Tjänster definieras enligt Europeiska 

gemenskapernas kommission, (2003) refererat till 19:e skälet i direktiv 98/48/EG som en 

prestation som vanligtvis utförs mot ersättning. Service är den uppmärksamhet som 

tjänsteföretag ägnar åt sina kunder, det ögonblick då företag visar sina färdigheter inför och 

tillsammans med kund. Det innebär att marknadsföra tjänsten och följa kunden under hela 

tjänsteprocessen. Denna process brukar kallas för interaktiv marknadsföring eftersom service 

är en marknadsföring av tjänsten. (Sundström, 2009, s. 19) 

 

God service kommer inte självmant utan genom samarbete mellan företag och kund i syfte att 

skapa mervärde för båda parter. Service kan uppfattas olika mellan kunder men 

helhetsintrycket är det mest betydelsefulla vid ett besök. För företag kan det vara svårt att 

uppfatta vad gästerna efterfrågar om inte ett samarbete utförs. Att tillfredsställa kundens krav 

och önskemål är betydelsefullt för branschens utveckling samt att nå nya kundgrupper. Att 

dessutom tillhandahålla personalens åsikter kan ytterligare öka servicenivån vilket i slutändan 

kan tillföra mervärde för både kund, företag och anställd. Ogawa, 1998, (refererad i 

Gustafsson et al., 2012) menar att kommunikation är A och O för företagens utveckling. Det 

som företaget själva anser bör förändras kan vara helt emot kundernas önskemål och utan 

kommunikation kan det istället för en förbättring sluta i misslyckande. (Gustafsson et al., 

2012, s. 312-314) 

 

Kunskapen om tjänsteutvecklingens relation till kundvärdet kan vara gynnsamt för företag vid 

övervägningar av tjänsteutveckling. En viktig del inom innovation är skapandet kombinerat 

med mätning av vad konsumenten vill konsumera. Väljer ett företag att bortse från marknaden 

vid lansering av nya produkter eller tjänster kan de utelämna vad som egentligen efterfrågas 

(Landström, 2005, s. 77). För chefer på hotell är det viktigt att utveckla förståelse för de 

önskemål som marknaden efterfrågar innan lanseringen av nya tjänster. Genom att förvärva 

kunskap om kundens behov kan de innovativa processerna väljas som är mest fördelaktiga för 

konsument och företag (Victorino et al., 2005, s. 557). Exempel på detta anger Goldstein et 

al., (2002, s. 121) som menar att servicekomponenter och design är en av de främsta 

drivkrafterna för tjänsteutveckling för företaget. 

 

1.2 Problematisering 
Mycket forskning har visat faktorer som påverkar innovationsprocessen samt vilken typ av 

innovation som för ögonblicket är aktuell och hur innovation i en allmän kontext påverkar 

kunder och företag. Forskning om vad kunden efterfrågar av nya tjänster i relation till vad 

företagen erbjuder är sparsam, liksom potentialen av ny innovation. Frågan är om det finns 

utrymme för alla att vara innovativa och vad får detta för konsekvenser? I vilken utsträckning 
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är innovation gångbar och vilken typ av tjänsteutveckling skulle vara ekonomisk lönsam samt 

påverka innovationen och kundvärdet positivt för hotellgästerna i Umeå? Det är dessa 

argument som leder oss vidare till vår problemformulering. Förhoppningsvis genom att öka 

forskningen på området hoppas vi hitta nya koncept för kund och företag. 

De ovan beskrivna har utvecklats från intresse och erfarenheter och mynnat ut i något vi 

önskar studera och söka djupare kunskap om. Vår erfarenhet som hotellgäst och genom 

praktisk erfarenhet genom arbete på hotell har gett oss insikt i branschen och den problematik 

vi ämnar studera närmare. Vårt intresse och vår teoretiska kunskap om innovationer och 

entreprenörskap har således bidragit till vårt ämnesval. 

Samhället är under ständig förändring med introduktion av nya produkter och tjänster på 

marknaden. Trots en hög takt i förändringsprocesserna upplever vi hotellbranschen överlag 

som något långsam. Hotell har under årtionden sett mycket lika ut och hotell som fanns på 

förra sekelskiftet kan lika gärna finnas i dagens samhälle. Det är med anledning av detta som 

vi frågar oss om hotellen utnyttjar den potential som finns på marknaden för att skapa bättre 

konkurrenskraft, fylla nya behov och nå andra kundgrupper.  

År 2014 är Umeå utsedd till kulturhuvudstad och som stad kan Umeå under denna period 

förvänta sig ett större antal besökande turister. Sett till tidigare års kulturhuvudstäder har 

antalet turister ökat markant under denna period. När Åbo (Finland) var kulturhuvudstad 2011 

visade det sig att staden genererade mer än två miljoner besökare och fick gratis 

marknadsföring beräknad till 500 miljoner kronor. (Svenska Dagbladet, 2012) Det vore 

således intressant att studera potentialen för tjänsteutveckling i Umeå med tanke på framtida 

kulturhuvudstadsnomineringen. Liknande evenemang har gett ökat kundvärde och sannolikt 

bidragit till marknadsandelar och ökade inkomster. Genom detta prestigefyllda uppdrag kan 

Umeå utvecklas som turist- och hotellstad genom att “sätta Umeå på kartan”. 

 

1.3 Problemformulering 
 

 Vilken potential finns för tjänsteutveckling inom hotellbranschen i Umeå?  

 
1.4 Syfte 
Huvudsyftet är att kartlägga potentialen för tjänsteutveckling inom hotellbranschen i Umeå ur 

ett företags- och kundperspektiv. Detta för att se om det finns behov till förändring eller 

utvecklingspotential som tillmötesgår marknadens behov. För att nå fram till huvudsyftet 

utgår vi ifrån följande formulerade delsyften:  

 

 Utveckla kunskapen om vilket intresse som finns hos kunderna till förändring av 

tjänsteprocessen i hotellbranschen kontra hur intresset ser ut för förändring hos 

hotelledningen.  

 Beskriva hur kunder upplever att tjänsteutvecklande hotell ger ett högre kundvärde 

samt vilken typ av tjänsteutveckling inom hotellbranschen som skulle underlätta för 

kunderna.  
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1.5 Begränsningar  
Enligt europeiska bestämmelser från 2010 klassificeras hotell utifrån 270 olika kriterier. I 

enlighet med dessa regler klassas hotell mellan en till fem stjärnor beroende på standard och 

service. Därför avser vi således inte att studera campingplatser och vandrarhem utan fokuserar 

endast på hotell utifrån det europeiska klassificeringssystemet. (Visita, 2013) Vi kommer 

också att begränsa oss till att enbart studera innovation utifrån ett tjänsteperspektiv vilket 

innebär att vi endast kommer att se till service och tjänster och inte andra faktorer av 

innovation.  

 

1.6 Relationen mellan problem, syfte och avgränsningar 
För att underlätta för läsaren vill vi kort avsluta med några ord om relationen mellan 

problembakgrund, problemformulering, syfte och avgränsningar (Johansson-Lindfors, 1993, 

s. 30). Genom vårt intresse för forskning, samt våra teoretiska och praktiska kunskaper så har 

vi konkretiserat problemen. Innovation är ett brett ämnesområde och kan studeras utifrån 

många olika aspekter. Ämnet är också aktuellt och ligger i tiden. Utifrån denna önskan så 

skapades en problemformulering som avser att studera innovation utifrån ett tjänsteperspektiv 

inom hotellbranschen. Problemformuleringen utmynnade i ett syfte som är lite bredare och 

förklarar vad vi vill åstadkomma med vår studie.  

 

1.7 Begreppsförklaringar 
För att ge läsaren en bättre förståelse över de ord och begrepp som kommer att behandlas 

väljer vi att förklara dessa:  

Innovation: Introduktion av något nytt på marknaden. 

 

Kundvärde: att från företaget skapa något som konsumenten efterfrågar. 

 

Pay as you go: Begrepp inom tjänstesektorn där kunden betalar för varje tjänst. 

 

Service: Det personliga bemötandet mot gästerna från personal. 

 

Tjänst: En aktivitet som sker mot betalning. 

 

Tjänsteutveckling: Nytänkande inom tjänste- och servicesektorn. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel avser vi beskriva och redogöra för vår förförståelse och de angreppssätt som vi 

har för avsikt att tillämpa. Inledningsvis kommer vi redogöra för vår teoretiska och praktiska 

förförståelse som kan ligga till grund i våra tolkningar av de resultat vi erhåller. 

Fortsättningsvis kommer vi att i detalj beskriva genomförandet av metodansatsen. 

Avslutningsvis kommer vi kritiskt granska och redogöra för de källor som avser ligga till 

grund för vår studie.     

 

 

2.1 Förförståelse 
“Erfarenheterna och förföreställningarna har sin grund i forskarens sociala bakgrund, 

utbildning och praktiska erfarenheter etcetera.” Johansson-Lindfors (1993)  

Vi är två studenter som läser på Hotell Managementprogrammet vid Umeå Universitet. I 

utbildningen ingår kurser kopplat till hotellbranschen, företagande och entreprenörskap. 

Utbildningen har gett oss teoretiska förkunskaper som är relevanta för arbetet vars fokus är på 

marknadsföring och entreprenörskap. Av utbildningens kurser kommer två kurser mer 

ingående beröra detta arbete, det vill säga marknadsföring inom företagsekonomi A och 

entreprenörskap med beslutsstöd som är en del utav företagsekonomi B. Vi som skriver har 

också praktisk erfarenhet inom serviceyrket, dels inom hotellverksamhet samt hospitality och 

marknadsföring. För att komplettera vår kunskap i vårt studieämne börjar vi arbetet med att 

söka information om det valda ämnesområdet.   

Eftersom vi studerar människor i deras sociala värld är det viktigt att förstå och uppfatta 

situationer i enlighet med deltagarna i undersökningen (Bryman, 2011, s. 361). Risken är att 

vi tolkar situationen annorlunda än deltagarnas uppfattning vilket kan påverka vår tolkning 

och förståelse. Våra tidigare erfarenheter inom branschen kan i vissa fall leda till omedvetna 

tolkningar i oönskad riktning och leda till felaktiga slutsatser. Eftersom vi är väl medvetna om 

att förförståelsen kan spegla våra tolkningar kommer vi således resonera sakligt kring våra 

tolkningar. Med hänsyn till den beskrivna förförståelsen kommer vår kunskap och våra 

värderingar därav påverka vårt perspektiv och vår slutsats. Tolkning av resultaten påverkar 

också på vilket sätt vi väljer att framföra resultatet. 

 

2.2 Kunskapssyn 
Relationer mellan människor genereras genom ett socialt samspel som tolkas av individen. 

Således är verkligheten en social konstruktion och interaktion mellan människan. Att studera 

människor i en social värld innebär tolkningar av företeelser. Utgångspunkten är att sociala 

företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar. Studera 

tjänsteutveckling och kundvärde innebär att iaktta relationen mellan kund och företag. Varje 

individs uppfattning är således den enskildes specifika tolkning av relationen. Vi menar därför 

att kundvärde och kundrelation kan ses som beskaffad genom ett socialt samspel där det inte 

är givet av naturen hur olika individer bör agera, men där det ändå finns vissa mönster i 

agerandet. Att betrakta kunskap utifrån ovanstående resonemang innebär att se världen som 

skapad i interaktion. (Berger & Luckmann, 1966, s. 31-47, 69) Med en konstruktionistisk 

kunskapssyn som utgångspunkt kommer vi att studera relationen mellan hotellföretag och 

hotellkunder. Konstruktionismen innebär således att en forskare presenterar en specifik 

version av den sociala verkligheten vilken inte kan betraktas som slutgiltig. (Bryman, 2011, s. 

35-37) Vi avser inte att studera en slutgiltig sanning utan en specifik tolkning av världen.  Vi 
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avser att presentera ett resultat som är överförbart på den specifika relation mellan de kunder 

och företag som vi studerar. Det finns många andra kunskapssyner som förklarar vår syn 

utifrån ett närliggande resonemang. Kunskapsteoretisk idealism är en kunskapssyn som 

beskriver att vi endast har kunskap om våra egna mentala upplevelser som finns i vårt 

medvetande. (Starrin, & Svensson, 1994, s. 44-45) Kunskapsidealisterna menar att det endast 

är det som finns i kunskapssubjektets medvetande som existerar. Då vi vill studera innovation 

från ett företag och kundperspektiv väljer vi se till mer än de mentala upplevelserna. Vi menar 

att innovation kan beskrivas utifrån mer än mentala upplevelser och kan ses som 

beskrivningar av händelser, erfarenheter och tolkningar och är sociala mönster som skapas 

och upplevs av människan. Av den anledningen förklarar en konstruktionistisk kunskapssyn 

lämpligast hur vi kommer betrakta kunskap utifrån det vi avser studera.  

 

2.3 Vetenskapssyn 
Vi avser studera potentialen till tjänsteutveckling samt kundens och företagets syn på 

utveckling och vad som skapar kundvärde. Vi ämnar att ge en mer djupgående förklaring på 

“hur” relationen mellan kunden och företaget kan utvecklas samt “varför” utveckling är 

nödvändigt. Vi vill skapa förståelse om vad som skapar värde för gäster på ett hotell och hur 

tjänsteutveckling kan bidra till en bättre vistelse för dem samt hur intresset för utveckling ser 

ut hos hotell kontra gästerna. Ett resonemang som förklarar hur vetenskap ska tolkas och hur 

intersubjektiva sanningar ska behandlas gör att vi kan söka en djupare förklaring till 

problemet. En vetenskapssyn som tolkar det som skrivs och sägs samt försöker nå lärdom 

genom att förstå människans delade mening av verkligheten leder till att vi kan förklara hur en 

redan väletablerad bransch kan utvecklas för att skapa kundvärde. Således är en hermeneutisk 

vetenskapssyn lämplig då den försöker förstå verkligheten genom tolkning av den 

intersubjektiva sanningen. (Esaiasson & Gilljam. 2007, s. 363: Starrin & Svensson. 1994, s. 

74-74) Hermeneutiken behandlar människan som unik och försöker förstå människans 

upplevelser (Starrin & Svensson, 1994, s.52). Det är genom tolkning som vi kan förstå 

människans handlingar och företeelser och genom denna kunskap kan vi lättare förstå och 

förhålla oss till problemet. (Starrin & Svensson, 1994, s. 76)   

Flera metoder kan användas vid en studie och det är således inte metoden som styr hur vi 

samlar in data utan det är kunskapen den genererar som styr metod och epistemologi. 

(Åsberg, 2001, s. 271) Forskare som praktiserar en hermeneutisk vetenskapssyn försöker att 

få en förståelse för vad författare till tidigare skrivna dokument menar med vad som sägs. Det 

är viktigt att se till författarens avsikter med texten och i vilket sammanhang den är skriven 

för att inte feltolkningar skall göras. (Bryman, 2011, s. 507-508) Hermeneutikerna anser inte 

att en forskare kan ställa sig objektiv till vad som undersöks. Trovärdigheten och sanningen 

kan därför diskuteras med detta synsätt då forskaren kan påverka studien och rikta den mot 

sitt mål. Den egna tolkningen står i fokus istället för som den positivistiska vetenskapssynen 

menar att det är den korrekta sammanställningen som skall framställas (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 44-45).  

Med paradigmet som utgångspunkt, om en verklighet som är skapad och tolkad av människan 

vill vi nå kunskap genom att dela undersökningspersonens subjektiva känslor. För att uppnå 

detta kommer vi att samla in material genom semistrukturerade intervjuer som sedan 

transkriberas och tolkas. För att tolka den skrivna texten lämpar sig en hermeneutisk 

vetenskapssyn med drag åt ett fenomenologisk synsätt. Hermeneutiken förklarar mer om hur 

det skrivna materialet ska tolkas medan den fenomenologiska vetenskapssynen förklarar hur 

de intervjuade individerna ska tolkas och hur de upplever sin värld. Fenomenologin försöker 

förstå sociala fenomen utifrån aktörens egna perspektiv och uppfattningar och 
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undersökningsgruppen är individer som har erfarenhet av fenomenet. (Starrin & Svensson. 

1994, s. 91-93) Fenomenologi studerar strukturen och variationen hos det medvetande som 

varje person framträder. Synen innebär att lyssna utan förutfattade meningar och 

“objektivitet” uppnås i fenomenologin genom att intentionala akter av medvetande och genom 

att visa trohet mot de undersökta fenomenen. Principen är att genom intersubjektivitet bör 

resonemang bedömas lika oavsett vem som undersöker dess riktighet. (Kvale, 1997, s. 54-56, 

126) Utifrån vårt formulerade syfte anser vi att en kombination mellan de två 

vetenskapssynerna kommer lämpa sig bra i anledning till hur vi ska betrakta kunskap inom 

vårt ämnesområde. En kombination av vetenskapssynerna tydliggör hur texter såväl som 

intervjuer bör tolkas. Att samla material genom en dialog är centralt för inhämtandet av 

kunskap. För att nå sanning genom dialog kommer vi tvingas bryta ner vår egna mentala 

struktur och den egna förståelsen. (Bryman, 2011, s. 507-508) Vi är medvetna om att våra 

åsikter kan komma att avspegla sig i studien och vi kommer således resonera sakligt kring de 

tolkningar vi gör, med hänsyn till den fenomenologiska vetenskapssyn som vi antar.  

 

2.4 Angreppssätt 
För att förstå hur och varför tjänsteutveckling skapar värde och om det finns potential för att 

utveckla hotellbranschen så måste vi fördjupa oss i ämnesområdet. Med en större förståelse 

och kunskap om hotellbranschen, kunders beteende och tjänsteutveckling kommer vi nå en 

mer ingående förklaring på problemet. (Bryman, 2011, s. 511-515) För att nå denna kunskap 

är det således viktigt hur vi väljer att angripa problemet. Det är vår vetenskapssyn och vår 

kunskapssyn som ligger till grund för den forskningsansats som vi kommer erhålla. Vanligen 

vid kvalitativa studier förs en induktiv ansats. En induktiv syn genereras på grundval av de 

praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2011, s. 511-515 och 340). Ett induktivt angreppssätt 

har också som grund i att undersökningen tar sig från empiri vidare till tidigare forskning och 

det deduktiva har motsatt angreppssätt. På grund av vår något begränsande förförståelse kring 

ämnet så har vi valt att först fördjupa oss ytterligare i ämnesområdet för att ge tyngd åt 

studien. För att ställa relevanta frågor under intervjuerna och för att bearbeta resultatet krävs 

det att vi har en stor teoretisk förståelse i ämnet.  

 

För att mäta ett fenomen krävs kunskap för att mätningen ska bli meningsfull. (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 29) Det innebär att det angreppssätt vi kommer föra inte kan beskrivas som 

helt induktivt. Eftersom vi önskar att generera teorier och gå från empiri till teori så kan vi 

inte beskriva vårt angreppssätt som deduktivt. (Orton, 1997, s. 422) Det deduktiva 

angreppssättet förknippas vanligen med ett kvantitativt forskningssätt (Bryman, 2011, s. 26-

29). Orton, (1997, s. 420-422) redogör för att det ibland är en fin balans mellan induktiv och 

deduktiv ansats. Orton (1997, s. 421-423) menar att det är viktigt att tänka på förhållandet 

mellan teori och praktik i anledning av induktiv och deduktiv ansats. Viktigt är också att ha i 

åtanke att deduktiv och induktiv ansats innehåller drag av varandra och visar på en mer 

generell inriktning och en generell bild av kopplingen mellan teori och praxis än något som är 

bestämt. (Bryman, 2011, s. 26-29) Enligt Orton (1997, s. 421) finns en bred variation av 

induktiva forskningsmetodologier och alternativa metodologier har således haft stor framgång 

under de senaste åren. Orton (1997, s. 422) redogör för den forskningsmetod som beskrivs 

som ett mellanting mellan induktiv och deduktivt angreppssätt, något som han kallar 

“interative grounded theory”.  

 

“An interative process researcher suspect that researcher who can predict the appropriate 

research design in advance might not be asking difficult enough questions. “  

(Orton, 1997, s. 432) 
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Genom att tillämpa en flytande forskningsdesign skapas möjligheter att fördjupa sig i ämnet 

på ett sätt som en definierad forskningsdesign inte ger utrymme till (Orton, 1997, s. 422). 

Flexibilitet vid kvalitativ forskning är snarare en förutsättning än ett problem och kan således 

genomföras öppet och nyfiket (Starrin & Svensson, 1994, s. 83). Pape (1999, s. 249) refererar 

Peirce som redogör för mellantinget av induktiv och deduktiv forskningsansats som en 

abduktiv forskningsansats. Det abduktiva angreppssättet avser få en förståelse för helheten 

och låter förståelsen successivt växa fram. Vi anser tillika att ett abduktivt angreppssätt tillför 

ökad kunskap till vår studie och att pendla mellan teori och data gör att vi kan fördjupa oss i 

studien samt besvara de frågor som uppkommer under studieperioden. (Pape, 1999, s. 249) 

Genom att sätta subjektet i centrum hoppas vi att den kunskap som produceras, bildar en 

gemensam produkt. Forskningsprocessen sker således samtidigt som ny kunskap genereras 

och vi får en djupare lärdom i ämnesområdet. Ambitionen är att vi tillsammans med 

intervjupersonerna ska åstadkomma en så bra produkt som möjligt. (Starrin & Svensson, 

1994, s. 82) Detta innebar konkret i studien att efter empirin fördjupade vi oss ytterligare i 

tidigare forskning om servicedesign och kundvärde. 

 

Vi har nu förklarat och redogjort för både vårt angreppssätt och vår forskningsprocess. För att 

ge läsaren bättre förståelse kring det vi har diskuterat hittills vill vi nedan presentera en 

sammanfattande modell som speglar vårt paradigm. 

 

Figur 1. Steg i forskningsprocessen (skapad av författarna, 2013) 

 

2.5 Perspektiv   
Utifrån den frågeställning och det ämne vi valt att behandla kommer perspektivet som 

utgångspunkt behandla konsumenterna. Med konsumenternas åsikter om tjänste- och 

serviceutveckling inom hotellbranschen som utgångspunkt kommer vi sedan i en jämförelse 

studera hotelledningens åsikter och sedermera inta ett företagsperspektiv. Detta för att skapa 

en tydligare förståelse över vad konsumenterna upplever ökar kundvärdet i innovationsväg 

samt utifrån ett hotellperspektiv redogöra för hur innovation hanteras och bemöts utifrån ett 

företagsperspektiv. Då vår forskning är oberoende anser vi att vi kan se till både konsumenter 

och företag och samtidigt vara neutrala i tolkningen. Vi anser att undersökning av både 

konsumenter och företag ger perspektiv ur två olika aspekter och ökad dynamik i 

problemframställningen. 
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2.6 Metodansats 
Vi ämnar utföra kvalitativa studier och studera konsumenters åsikter av hotell för att skapa en 

förståelse och jämföra de teorier vi funnit för att därigenom kartlägga om kunder upplever att 

det saknas något i tjänsteväg. En kvalitativ ansats är inte lika strukturerad som den 

kvantitativa och det finns stort utrymme för att vara öppen med nya invändningar vid 

tidpunkterna för datainsamling. I kvalitativ forskning är kopplingen mellan teori och praktik 

något mer mångtydlig och resultatet antas generera teorier som resultat av undersökningen. 

(Bryman, 2011, s. 344) Vi kommer som tidigare beskrivet först att fördjupa oss i tidigare 

forskning och teorier, därefter kommer insamling av data från semistrukturerade intervjuer att 

ske samt insamling av data från intervjuer med hotell. Vidare kommer vi bearbeta det 

empiriska resultatet och jämföra detta med ny insamling av teorier och tidigare forskning. Vid 

behov kommer ytterligare insamling av data ske för att slutligen generera i slutsatser över 

resultatet.  

 

Vid valet av intervjupersoner kommer vi utgå från individer som har koppling till 

hotellbranschen. Det är därför betydelsefullt vid interpretationen av insamlat intervjumaterial 

att vår tolkning är som de intervjuade personerna uppfattar situationen samt att vi är sakliga i 

våra tolkningar. Att använda intervjumetoder ger möjligheten att ställa följdfrågor och erhålla 

mer information från både gäster och ledning, något som skulle vara begränsat i en kvantitativ 

studie. En intervjufråga ställs ofta med en följdfråga för att få en bredd i de svar som erhålls 

samt för att få en djupare insikt. Vid kvalitativa studier är det av betydelse att forskaren tar 

hänsyn till hur den intervjuade rör och uttrycker sig för att verkligheten skall redovisas visas 

korrekt. Sannolikheten för feltolkningar är högre inom denna ansats jämfört med den 

kvantitativa beroende på hur forskaren återger intervjupersonens svar. I urvalsprincipen vid 

kvalitativa undersökningar väljs istället personer som har ett förhållande till 

forskningsområdet i motsats till slumpmässigt urval. Relationen mellan personer som 

tillfrågas vid kvalitativ forskning har således ett närmre förhållande till forskaren jämfört med 

kvantitativ analys. (Backman, 1998, s. 48, 50-53) 

 

Figur 2 nedan sammanfattar de metodologiska processer som används i arbetet, från idé till 

resultat. Tillvägagångssättet är baserad på Brymans (2011, s. 344) modell över de 

huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning och sedan anpassad till vår studie.  
      

 

 

 

 

Figur 2.  Modell skapad av författarna (2013) enligt Brymans (2011) genomgång över 

kvalitativ forskning 
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2.7 Val av teori 
Utifrån studiens syfte och metod har vi valt ut och behandlat de teorier som har koppling till 

tjänsteutveckling med inriktning mot företagsekonomi. Vi har även valt att beröra de 

psykologiska aspekterna av innovation. De teorier som valdes har en tydlig koppling till den 

givna problemfrågeställningen och är relevanta för vad studien avser undersöka. Vi har främst 

valt att behandla tidigare forskning som beskriver innovation och tjänsteutveckling utifrån ett 

hotellperspektiv. På grund av den något begränsade forskningen på detta område har vi 

således i viss mån inkluderat tidigare forskning som redogör för innovation i en allmän 

kontext och inte ur ett branschspecifikt perspektiv. För att avgränsa studien valdes bland annat 

teorier som specifikt behandlar prissättning och produktutveckling bort. Då vår fokus är 

hotellbranschen vill vi koncentrera oss på att studera utveckling av tjänster och inte de 

produkter som används av företagen i branschen. Studiens utgångspunkt skulle sedermera 

förändras om vi valde att behandla dessa teorier. Vi har även valt att studera kundvärde på ett 

personligt plan och inte genom ryktesspridning, “word-of-mouth”. Kundvärde är ett komplext 

begrepp som beror på många sociala och psykologiska aspekter. Trots att åsikter från tidigare 

gäster är av stor betydelse för företag så är det den personliga uppfattningen som väger tyngst. 

Det är således väsentligt att uppmärksamma “word-of-mouth” inflytande på företagen då det 

verkar som gratis marknadsföring. Trots detta, är ryktesspridning något som sker efter att 

kundvärde skapas och eftersom vi har för avsikt att studera vad som leder till kundvärde 

kommer vi inte fördjupa oss nämnvärt i de andra aspekterna av kundvärde. Utifrån kundvärde 

har vi även valt att i viss mån inkludera tidigare forskning som behandlar ledarskap och 

personal. Kundvärde beror på många olika faktorer men relationen mellan kund och företagets 

personal är det som i huvudsak påverkar kundvärde och det är således av betydelse att 

inkludera forskning på detta område.  

 

2.8 Litteratursökning 
En viktig del av arbetet är att söka publicerad forskning inom det berörda ämnet efter 

formulering av problemställningen. För att öka kvaliteten i studien var det viktigt att hitta 

kunskap och tidigare forskning inom ämnesområdet. Kunskap hittades genom sökningar och 

bidrog till att underlätta vårt arbete (Backman, 1998, s. 22). För att vår studie ska vara pålitlig 

och byggd av sanna källor har stor vikt lagts vid sökningen av publicerad forskning, artiklar 

och litteratur. De främsta källorna kommer från forskningsartiklar men en mindre del av 

källorna är böcker och internetsidor. Eftersom internet uppdateras och ändras kontinuerligt 

har vi försökt undvika källor via internetsidor. Internetsidor har använts för att hämta 

information från företag och dylikt. I vår sökning efter litteratur har vi använt oss av sökord 

som hotel, service developement, innovation, entreprenuership och marketing. De främsta 

sökmotorerna som vi använt är Business Source Premier (EBSCO) och Scopus via Umeå 

Universitetsbiblioteks ALBUM, för insamlingen av relevanta artiklar och litteratur på 

området. För att exemplifiera sökprocessen så började vi med ett grundläggande begrepp som 

“innovation”. Detta begränsades sedan till “customer” samt “hotel industry” för att begränsa 

antalet träffar. För att erhålla resultat kopplade till vårt branschområde inkluderade vi sökord 

som “Hotel industy”, “Service industry” eller “Hospitality industry”. Exempelvis i en sökning 

som specificerades mot branschen använde vi sökord som “service innovation”, “Customer 

choice” samt “hospitality industry”. Denna kombination gav oss en träff där artikeln var 

relevant och aktuell. Chang et al. (2011) är en källa som tillkom under arbetets gång genom 

vårt abduktiva angreppssätt.  

Nedan visas en tabell över de artiklar och sökord som vi valt använda och som refererats till 

mer än en gång under arbetsprocessen. I tabellen ses även de ord eller begrepp som använts 

för att finna de olika artiklarna samt inom vilket område varje artikel är relevant. 
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Tabell 1. Tabell över de artiklar som använts  

 

Sökord  Antal 

träffar 

Författare Artikel Ämnesområde Publiceringsår Sökmotor 

“Innovation” AND 

”customer” AND 

”hotel industry” 

15 Orfila-Sintesb, 

F. & Mattssona, 

J. 

Innovation In the Hotel 

Industry 

Tjänsteinnovation 2009 SCOPUS 

“Self service” AND 

“business” AND 

“customer quality” 

92  Hilton et al.  Adopting self-service 

technology to do more 

with less 

Tjänsteutveckling 2013 EBSCO 

“Self service” AND 

“business” AND 

“customer quality” 

1 Victorino et al. Service innovation and 

customer choices 

in  the hospitality 

industry 

 

Tjänsteutveckling 2005 EBSCO 

“Costumer value” 

AND “Hospitality 

industry” AND 

“quality of 

service” 

12 Victorino et al. Customer value in the 

hotel industry: What 

managers believe they 

deliver and what 

customer experience 

 

Tjänsteutveckling 

och kundvärde 

2008 EBSCO 

“Co-creation” 

AND “service” 

AND “innovation” 

69 Gustafsson, A. 

& Kristensson, 

P. 

Customer co-creation 

in service innovation: a 

matter of 

communication? 

 

Kundvärde 2012 EBSCO 

“Hospitality 

industry” AND 

“Customer 

service” AND 

“innovation” 

 

29 Ottenbacher, M. 

& Gnoth, J 

How to Develop 

Successful Hospitality 

Innovation 

 

Tjänsteutveckling 2005 EBSCO 

“Service concept” 

AND “Service 

design planning” 

AND “Service 

recovery design” 

23 Goldstein et al. The service concept: 

the missing link in 

Service design 

research? 

Tjänsteutveckling 

och service design  

2002 EBSCO 

“Innovation” AND 

“New service 

development” 

AND “Hotel” 

43 Ottenbacher et 

al. 

An Investigation of the 

Factors Affecting 

Innovation 

Performance in Chain 

and Independent Hotels 

Tjänsteutveckling  2005 EBSCO 

“Innovation” AND  

“Organizational 

behavior” AND 

“Hospitality” 

41 Chang et al.  Promoting innovation 

in hospitality 

companies through 

Human resource 

management practices 

Tjänsteutveckling

och kundvärde 

2011 EBSCO 
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2.9 Sekundärdata 
I studien använder vi oss av ett antal sekundärdata för att ge mer tyngd åt vår förförståelse. Vi 

använder statistiska resultat i kombination med tidigare forskning för att skapa en aktuell 

teoretisk beskrivning. Sekundärdata är tidigare undersökningar av forskare och vi använder 

dessa data som komplement till tidigare forskning. En forskare kan använda sig utav andra 

forskares material i sitt arbete, vilket ger mer dynamik till studien. Det positiva med insamling 

av sekundärdata är tidsbesparingen jämfört med om vi själva utför all insamling av data. 

Statistiska data används som grund för val av respondenter, för att spegla “hotellvärlden” i 

Umeå. Ett exempel på sekundärdata för statistiskt underlag är tidningen Besöksliv (2013, 

nummer 9, s. 20-21).  

 

2.10 Källkritik 
Vid val av litteratur har vi till stor del utgått från källornas aktualitet och i möjlig mån använt 

primärkällor. Källorna har granskats utifrån publiceringsår, författare och relevans. De valda 

artiklarna har också bedömts utifrån kriterier där källan är "peer reviewed" vilket innebär att 

dessa är granskade och godkända av en tredje part något som ökar artikelns trovärdighet. På 

grund av utvecklingen inom forskningsområdet "innovation och tjänsteutveckling" har vi 

fokuserat på nyare forskningsdata. Några av de artiklar vi har inkluderat är av äldre datering 

vilket medför att dessa kan ha låg aktualitet. Ett exempel på detta är Schumpeter (1936). 

Schumpeters teori är emellertid fortfarande aktuell såväl som trovärdig och har refererats 

cirka 20 000 gånger i texter vilket visar på referensens betydelse 

Förutom att ta hänsyn till det vi redogjort för ovan har vi tagit hänsyn till om artiklarna 

refererats av andra forskare. Dock har vi inte lagt allt för stor vikt vid detta val då många av 

de artiklar vi har valt är nya och vi kan således förvänta oss att antalet referenser är få. 

Exempel på en sådan artikel är “Adopting self-service technology to do more with less” 

(Hilton et al., 2013). Denna artikel har inte tidigare refererats av någon annan forskare på 

grund av att den publicerades 2013. Det är med hänsyn till den mängd ny forskning som finns 

på området som vi således har lagt större vikt vid att betrakta aktualitet än över antalet 

tidigare referenser. 

 

Två av de artiklar vi använt genomgående i studien är Victorino et al. (2005) och Ottenbacher 

(2005, 2007). Dessa är relativt nya och deras forskning styrker tidigare forskning på området. 

Ottenbacher har publicerat en mängd forskning om innovation vilket bekräftar hans kunskaper 

på forskningsområdet. Victorino är en relativt ny forskare inom området vilket kan betyda att 

hennes forskning inte är lika accepterad i forskningssamhället. Dock är hennes verk skapat 

tillsammans med Rohit Verma som har publicerat ungefär 113 stycken artiklar på området. 

Detta visar på betydelsen och aktualiteten av deras forskning. 

 

Metodböcker och annan litteratur har sökts via Umeå Universitetsbibliotek. Boken 

Samhällsvetenskapliga Metoder av Bryman (2011) har vi haft stor användning utav och den 

har fungerat som en vägledning genom arbetets gång. För att få större förståelse kring 

kvalitativ metod har vi kompletterat med annan litteratur så som, Att utveckla kunskap; Om 

metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning av Johansson-

Lindfors (1993). Aktualiteten kan diskuteras vad gäller Johansson-Lindfors verk men 

eftersom boken fungerat mer som stöd under processen samt att den utges som kursbok på 

universitetsnivå så bedömer vi källan trovärdig men är medveten om att vissa delar av det 

skrivna materialet kan vara inaktuellt.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitlets första del kommer vi redogöra för de teorier som är relevanta för vår studie. Först 

kommer vi att redogöra för innovation i en allmän kontext samt tjänste- och serviceutveckling 

i hotellbranschen utifrån tidigare forskning. Därefter kommer vi sedan att redogöra vad som 

påverkar till innovation och tjänsteutveckling. Vidare kommer vi diskutera de teorier som 

förklarar förhållandet mellan vad tjänsteutveckling påverkar och bidrar till. För att ge 

läsaren en bättre förståelse i våra valda teorier och deras samspel kommer vi avsluta med ett 

sammanfattande avsnitt om hur alla komponenter hänger ihop.  

 

 

3.1 Teoriöverblick 
För att ge läsaren en överblick över de faktorer som genomsyrar forskningsproblemet vill vi 

ge en kort sammanfattning över teorier och tidigare forskning inom ämnesområdet. Vi 

kommer sedan att gå in mer djupgående på varje faktor. Vi har i avsnitt 2.8, val av teori, 

redogjort för den omfattning av tidigare forskning som beskriver begreppet innovation i olika 

kontexter. Då vi avser studera potentialen för nya innovationer är det således betydelsefullt att 

förstå sambandet mellan vilka innovationsformer som ger kundvärde samt vad det är som 

påverkar kundvärdet. Tjänsteutveckling förklarar innovation specifikt ur ett 

tjänstesammanhang och tar hänsyn till nya etableringar av tjänster såväl som de redan 

befintliga. Innovation och tjänsteutveckling behöver inte vara en ny produkt utan kan också 

vara utvecklande av en metod eller process. Utifrån denna aspekt så kommer vi redogöra för 

tidigare forskning som behandlar vilka faktorer som påverkar kundvärde. Målet med 

innovationer är att det ska leda till något positivt och vi bör således studera de faktorer som 

skapar mervärde för kunden. Det är väsentligt att förstå vad som skapar värde för kunden för 

att avgöra om utbudet hos hotell är fulländat samt om det finns utrymme för utveckling och 

vilken utveckling som skapar kundvärde.  

 

Eftersom vi avser studera potentialen till tjänsteutveckling kommer vi nedan förklara 

tjänsteutveckling mer djupgående och redogöra för de komponenter som påverkar till 

tjänsteutveckling och vad det kan leda till. När ett företag genomgår en lyckad 

tjänsteutveckling kan det vara bakomliggande faktorer som påverkar storleken av en 

framgångsrik utveckling. Vi har följaktligen valt att i viss mån även studera forskning som 

förklarar sambandet till en framgångsrik tjänsteutveckling. Ett sådant element är 

marknadsföringen som är av vikt för att tjänsten skall synas på marknaden och även attrahera 

rätt kundkrets (Fahy & Jobber, 2009, s. 9). Tjänster som redan finns etablerade kan i vissa fall 

kräva en förändring dels på grund av hur marknadsläget ser ut samt vad det är som kunderna 

efterfrågar. På grund av detta kommer vi även att teoretiskt utgå från den aspekten. Enligt 

Chang et al. (2011, s. 813) beskrivs främst tre olika typer av forskning kring innovation, det 

första är procedurerna vid innovation, det andra är utvecklandet av innovation och det tredje 

sättet är undersökande av faktorer som kan förbättra innovationen. Figur 3 på nästa sida visar 

en sammanfattning av de olika ämnesområden vi kommer beröra samt de olika teorierna inom 

varje ämnesområde.  
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  - Schumpeter             - Effektivitet                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                   

        - Ökat kundvärde 

          - Servicedesign    - Nackdelar med  innovation 

            - Marknadsföring 

            - Påverkan på kundvärde 

Figur 3. Teoriöverblick (skapad av författarna, 2013) 

3.2 Innovation 
Innovation är från vårt perspektiv ett sätt för världen att ständigt förändras och effektiviseras. 

Vi anser således att det är innovationen som tagit oss dit vi är idag och det är genom den som 

vi bygger hus, bilar, flygplan, datorer och så vidare för att underlätta vår vardag och 

effektivisera vårt samhälle. Vi har satt oss in i, och studerat tidigare forskning om innovation 

och vår främsta uppfattning är att innovation är någonting positivt som skapas utifrån en vilja 

att förändra och effektivisera något mindre gångbart på marknaden (Chang et al., 2011). Den 

tidigare forskning vi studerat konstaterar att innovationsbegreppet är ett relativt nytt fenomen 

med mycket potential att studera närmare (Victorino et al., 2005) Innovation var först något 

som förknippades med tillverkning men i dagsläget behandlas innovation inom flertalet olika 

områden. För att således tillämpa teorier om innovation i tjänstesektorer måste vi ta hänsyn 

till dessa olikheter. Därför är det viktigt att studera innovation utifrån en specifik bransch åt 

gången samt en bransch som presenterar flera dimensioner. (Orfila-Sintesb & Mattssona, 

2009) Vi kommer studera innovation i hotellbranschen och kommer att använda begreppet 

tjänsteutveckling. Vi har noterat att forskning om tjänsteutveckling i hotellbranschen är 

relativt sällsynt men att den tidigare forskning som gjorts pekar på att rätt strategi för 

tjänsteutveckling kan ge högre förtjänst och större marknadsandelar (Orfila-Sintesb & 

Mattssona, 2009). Nedan kommer vi redogöra för vad tidigare forskning om innovation 

resulterat i och hur denna kunskap ska nå fram till vårt huvudsyfte. Vi avser presentera 

tidigare forskning som behandlar innovation i en allmän kontext samt innovation i en 

branschspecifik kontext, tjänsteutveckling.  

 

3. 3 Faktorer som påverkar till innovation 
Innovation kopplas oftast ihop med den Schumpetrianska teorin. Denna teori utvecklades 

först av Joseph Schumpeter (1883-1950), professor inom nationalekonomi. Teorin har sedan 

utvecklats av ett flertal andra forskare. Den Schumpetrianska teorin menar att entreprenören 

är någon som verkar utanför gränserna. Entreprenören som skapar innovationer har ett sätt att 

 

Innovation 

Utveckling av 

tjänster 
Motstånd 

Faktorer som 

påverkar 

Konkreta 

förslag 
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se nya idéer och genom de nya idéerna som uppstår formas en obalans på marknaden. De 

skapar en skillnad gentemot de redan existerande företagen eller tjänsterna på marknaden. När 

produkten eller tjänsten väl är i bruk och skapas allt eftersom, är det inte fråga om 

entreprenörskap längre. Entreprenörskap gäller endast vid det första produktionstillfället och 

alltså inte när företagaren fått ruljans på sin verksamhet. Schumpeter menar att utvecklingen 

av nya uppfinningar ofta ses i grupper. Om en entreprenör börjar med något nytt är det ofta 

andra entreprenörer som efterliknar och följer samma mönster. Detta leder till att utvecklingen 

inte fördelas över en längre tid utan uppstår i princip samtidigt. (Landström, 2005, s. 38-42) 

  

Schumpeter definierar också innovationer utifrån radikala och inkrementella. En radikal 

innovation ses som skapandet av nya produkter eller tjänster. Som en följd av radikala 

innovationer inom service kommer inkrementell innovation som är en förbättring av de 

radikala innovationerna med speciella finansiella karaktärer. Schumpeter förklarar 

innovationen som “The circular flow of economic life". (Schumpeter, 1934, s. 3-56) Enligt 

Chang et al. (2011, s. 812) så är innovation inom hospitality branschen det centrala för 

framgång. Innovation hjälper att utveckla kvaliteten på tjänster och produkter samtidigt som 

det förbättrar effektiviteten, sänker kostnader och möter olika kundbehov. Chang et al., (2011, 

s. 812-813) har studerat innovation utifrån Schumpeters radikala och inkrementella 

innovationer baserat på hotell i Kina. Trots att vår studie inte är applicerbar på Kina så menar 

vi att det är viktigt att granska forskning som visar hur det ser ut i hotellbranschen världen 

över, då det kan finnas likheter mellan hotell och destinationer emellan. Vi vill därför 

uppmärksamma Chang et al. (2011, s. 814) som visar på hur företag kan främja inkrementella 

och radikala innovationer genom resurshantering. Forskningen visar att personal som är 

multikompetent vad gäller kundservice har en positiv effekt på innovation. Genom att förstå 

bakgrunden till innovation vill vi sedermera redogöra några av de teorier som beskriver och 

förklarar tjänsteutveckling.   

 

3.4 Tjänsteutveckling 
I den hårda konkurrensen tvingas hotellföretag ständigt leta efter sätt att förbättra kvalitet, 

sänka kostnaderna samt öka sin försäljning. Utmaningen att särskilja sig från andra är 

sammanhängande av service, tekniska innovationer och förändringar i kundernas behov. 

Tjänsteutveckling, förmågan att utveckla och lansera nya och framgångsrika tjänster är ett sätt 

för hotellföretag att särskilja sig i konkurrensen. Nya tjänster utgör en viktig resurs för 

överlevnad och tillväxt. (de Brentani & Cooper, 1992, refererad av Ottenbacher et al., 2005, s. 

114-115) En tjänst kan betraktas i olika bemärkelser, både någonting fysiskt påtagligt men 

också något som kan upplevas mentalt. När vi talar om tjänster menar vi allt ifrån tv på 

hotellrummen, till ett gott bemötande eller en god frukostbuffé.  

 

Vi tolkar utveckling av tjänster som något betydande i dagens samhälle. Det är viktigt att se 

över den service och de tjänster som erbjuds stämmer överens med vad kunderna efterfrågar. 

Innovation kommer, som vi nämnde tidigare, av att människan ser ojämnvikter på marknaden. 

För att studera vilken potential som finns på marknaden för tjänsteutveckling är det av 

intresse att studera vad kunderna efterfrågar och vad som redan finns. Graden av 

misslyckande vid implementering av nya serviceprojekt är mycket hög på grund av den 

begränsade kunskap om hur innovationer tas fram. (Ottenbacher et al., 2005, s. 113) För att 

förstå detta så är det viktigt att se till vad tidigare forskning fastslår om vilka tjänster som 

gäster efterfrågar och vad som skapar kundvärde för den enskilda gästen. Genom att vara 

medveten om detta så kan vi således studera inom vilket område som det finns potential till 

förändring. Vårt huvudsyfte är att studera vilken potential till tjänsteutveckling som finns i 
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Umeå och vi vill därför först redogöra för begreppet tjänsteutveckling för att sedan förklara 

hur tjänsteutveckling kan skapa värde för hotellgästen.  

Utvecklingen av nya produkter och tjänster förändras ständigt och det är därför av betydelse 

för företag att ta del av denna förändring. Forskning inom tjänsteutveckling visar att det finns 

olika omständigheter som påverkar och kan leda till positiva och negativa upplevelser för 

kunden.   

 

Personalen är i stor utsträckning företagens viktigaste tillgång. Det är oftast mellan personalen 

och kunderna som det första mötet sker och därför är det av stor vikt att detta möte blir 

positivt. Personalens beteende och bemötande gentemot konsumenten är det som 

konsumenten uppfattar vad gäller service. Företagsledningen i servicebranschen har ett stort 

ansvar och delaktighet i personalens välbefinnande. Det är betydelsefullt att personalen 

uppmuntras i sitt arbete för att öka personalens tillfredsställelse vilket leder till nöjda kunder. 

Den service som företag ger konsumenten är det som konsumenten i sin tur kommer jämföra 

med sitt behov om det införlivats eller ej. (Edvardsson et al., 2000, s. 42 och 49) Victorino et 

al. (2005, 556) anser att företag som tar del utav konsumenternas önskemål och behov kan få 

en fördel gentemot konkurrenter. De företag som ser till marknaden och de förändringar som 

kan ske har visat sig vara mer mottagliga för tjänsteutveckling än de som håller sig fast till det 

redan beprövade. Utifrån ett hotellperspektiv är det av betydelse att ledningen ser till 

efterfrågan innan de fattar innovativa beslut. Genomför de något som inte saknas på 

hotellmarknaden kommer de med all sannolikhet inte att öka kundvärdet. (Victorino et al., 

2005, s. 556) Enligt Hu et al., (2009, s. 46-47) forskning finns ett starkt samband mellan 

kunskap, arbetskultur och serviceutveckling. Vidare menar Hu et al. (2009, s. 47) att det är 

viktigt att alla beslut som tas av ledningen görs med iakttagelser av både anställda och kunder. 

 

Utifrån den forskning som vi nu tagit del utav, gällande tjänsteutveckling visar det på att 

kundvärde skapas utifrån inte bara en innovation utan kan påverkas av flera. Olika 

konsumenter har olika behov och kräver olika tjänster. Därför är det betydelsefullt från 

hotellens sida att göra en marknadsanalys för att bäst matcha det som saknas.  

 

3.4.1 Servicedesign i tjänsteutveckling 
För att granska om det finns potential till tjänsteutveckling måste vi förstå inom vilka 

områden som det finns ojämnvikt och som ger utrymme för nya idéer. Vi har nämnt detta 

tidigare men vill utveckla vårt resonemang. Att finna utrymme till tjänsteutveckling som ska 

skapa värde för kunden kräver också att innovationen ska ha en positiv effekt annars kommer 

den att försvinna. Det är också viktigt att tjänsten eller servicen som är framtagen riktar sig till 

rätt gäst. Genom detta resonemang vill vi redogöra för betydelsen av servicedesign. Inom 

tjänsteutveckling ser man oftast specifikt till den servicedesign som hotellet har eller vill 

uppnå. Servicedesign kan beskrivas som det koncept av service som hotell väljer att erbjuda, 

detta kan vara attribut som receptionstjänst dygnet runt, frukostbuffé, tv på rummet och 

dylikt. Detta är avgörande för hur hotell vill uppfattas av utomstående. Servicedesign och 

utveckling bidrar till ett servicekoncept, något som är av stor betydelse för företaget. 

Servicekoncept definierar “vad” och “hur” i fråga om design och utveckling. Begreppet 

service består av en mängd olika komponenter. Servicekoncept och tjänstekomponenter är 

ofta inte fysiska enheter som produktkoncept utan snarare en kombination mellan processer, 

människor och material. En stor utmaning för serviceföretag är således de beslut om vilken 

typ av tjänstekomponenter som ska erhållas görs konsekvent och med fokus på att leverera 

rätt service till rätt kunder. (Goldstein et al., 2002, s. 121) Studien visar att beslut av 

servicekomponenter och design är en av de viktigaste drivkrafterna för tjänsteutveckling för 
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företaget. Figur 4 nedan visar de förhållanden som Goldstein et al. (2002) redogör för mellan 

företag, servicekoncept och kund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. The missing link in service design research? (Goldstein, 2002) återskapad av 

författarna (2013) 

En orsak till dålig service är missförstånd mellan företagets intentioner, den strategiska 

avsikten, samt vad kunder förväntar sig. Goldstein et al. (2002, s. 124-126) anser att detta gap 

kan bero på ett resultat av fel riktad marknadsföring eller dålig service. Planering av 

servicedesign är det första steget i konceptutveckling. De beslut som bör tas i val av 

servicestrategi är positioneringen på marknaden i förhållande till konkurrenter och vilken typ 

av relation ett företag vill ha med sina kunder. Om kundernas önskan skiljer sig från 

företagens utbud, brister servicestrategin då företag inte levererar kundvärde. Genom detta 

resonemang har vi redogjort för betydelsen av servicedesignen i utvecklingen av en tjänst. 

 

3.4.2 Marknadsföring av tjänster och servicekoncept 
Utifrån de teorier som vi presenterat finns argument om att innovation når ut på marknaden 

genom lansering och marknadsföring och att en dålig marknadsföring kan påverka hur 

innovationen sedan slår sig på marknaden. Det är därför betydelsefullt att i samband med en 

introduktion av tjänsteutveckling eller servicekoncept marknadsföra detta till kunden. För nya 

varumärken som försöker etablera sig på marknaden kan det vara svårt att konkurrera med de 

redan etablerade som skapat en stabil kundkrets samtidigt som det kan vara väldigt kostsamt. 

Varumärken som är kända på marknaden och som funnits under en längre period har redan 

uppnått trovärdighet hos konsumenterna. Hur lanseringen sker är således av högsta betydelse 

för att skapa trovärdighet på marknaden. (Fahy & Jobber, 2012, s. 146-148 ) Det är vanligt att 

företag feltolkar efterfrågan från konsumenterna och på så sätt missar de vad som verkligen 

saknas i serviceväg. Det värde som kan skapas hos kunderna går därmed också förlorad på 

grund av bristande medvetenhet. Det är viktigt att ha kundernas åsikter i åtanke i skapandet 

eller förbättrandet av nya tjänster. Kunderna bedömer först värdet av servicen när de prövar 

den, och först då kan de avgöra om det motsvarar deras förväntningar eller ej. Motsvarar 

Service 

Koncept Kunder 

Vad?  

Strategisk 
avsikt 

Hur?  
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hotellen de förväntningar kunderna har, skapar det nöjda kunder. Hotellen måste ta hänsyn till 

att en stor del av den marknadsföring som sker är kunder emellan. Detta skapar en ”word-of-

mouth”. Det är svårt att marknadsföra service eftersom det inte är en materiell tillgång som 

kan ses via bilder. Det är betydligt lättare att marknadsföra materiella ting som kan beröras, 

såsom byggnaden i sig eller en pool. Det är viktigt att bilder som kan finnas publicerade 

överensstämmer med det som gästen förväntar sig. Det som däremot har störst påverkan på 

hur kunder upplever företaget är den service som yppas och omdömen från andra gäster. 

(Fahy & Jobber, 2009, s. 174) För att upplevelsen av tjänsten ska bli komplett är en viktig del 

i marknadsföringen att nämna de saker som kan påverka, exempelvis närheten till 

besöksändamål. (Sandström et al., 2008, s. 112-117) Orfila-Sintesb och Mattssona (2009, s. 

382) beskriver nio faktorer för att marknadsföra framgångsrik service innovation. Service 

innovation förknippas utifrån hotelledningen, marknadens urval och intresse, personal och 

personalträning, medarbetarnas engagemang, materiell kvalitet och marknadsföringens 

synergi.  

 

Marknadsföringen av en tjänst påverkar också företagens plats på marknaden. Företag strävar 

alltid oftast efter att vara nummer ett och för att det skall uppnås är det viktigt att fokusera på 

vad konsumenterna söker. Konsumenterna har ständigt nya krav på vad som ska finnas och 

vad de behöver. Företag som tar hänsyn till dessa faktorer har visat sig var mer framgångsrika 

än de som väljer att inte göra det. Av den information som kan uppstå från konsumenterna har 

företag möjligheten att ändra på sig för att bättre skapa en attraktionskraft (Fahy & Jobber, 

2012, s. 88). Detta argument leder vidare till det som Victorino et al., (2005, s. 57-58) redogör 

för, där marknadsorienterade företag sannolikt ställer sig mer positiva till innovation, något 

som också kan komma att påverka kundvärdet positivt.  

 

3.4.3 Tjänsteutvecklingens betydelse för kundvärde  
Nya innovationer skapas utifrån ett behov eller en vilja till förbättring och detta kan leda till 

ett ökat kundvärde. Vi vill som delsyfte, analysera om kunderna upplever att innovation kan 

förbättra deras belåtenhet. Baserat på detta vill vi därför studera närmare relationen mellan 

kundvärde och tjänsteutveckling och vad tidigare forskning uppvisar.  

 

Nasution och Mavondo (2008, s. 204-206) förklarar begreppet kundvärde på olika sätt 

beroende på vilket sammanhang som det appliceras. Begreppet kan utgå ifrån vad 

konsumenterna efterfrågar med en viss produkt eller tjänst, om prissättningen matchar med 

den kvalitet som erbjuds samt om det motsvarar den förväntning som finns. Från person till 

person ses värde olika, allt handlar om hur personer väljer att tolka saker och ting i relation till 

den tid som lagts ned. Detta värde kan inte ses utifrån företagens perspektiv utan skall ses från 

konsumentens perspektiv. När företag vill öka sin omsättning är det viktigt att de, som 

tidigare nämnts, ser till behovet på marknaden. Det krävs att de vågar tänka innovativt och 

vågar släppa taget om det gamla till förmån för det nya. Kundvärde påverkar inte endast 

kunden utan det ger företagens ägare en positiv syn på företaget. Skapar företaget kundvärde 

för sina kunder leder det till att intressenterna ökar sitt intresse. I hotellbranschen kan 

kundvärde ses utifrån vad hotellet erbjuder såsom utbudet av restaurang i byggnaden, 

personlig service, utformandet samt designen utav rum och så vidare. Enligt Gowan et al., 

2003, (refererad i Nasution & Mavondo, 2008) är de tre viktigaste komponenterna för 

skapandet utav kundvärde ledningen för hotellet, de anställda som ses som ansiktet utåt samt 

gästerna själva. Hotell som har en högre rankning och uppfattas “lyxiga” bedöms automatiskt 

ge god service jämfört med de hotell som har en lägre märkning. (Nasution & Mavondo, 

2008, s. 204-206) 
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Det finns dock uppenbara risker vad gäller att skapa kundvärde enligt en relativt ny studie 

skriven år 2008 av Chang och Hsiao. De beskriver dessa risker som bland annat finansiella, 

tidsmässiga och funktionella. De finansiella riskerna förklaras som en förlust efter eventuellt 

köp av tjänst eller produkt då en likvärdig produkt kan köpas till ett lägre pris. Håller inte 

varan eller tjänsten det som utlovas är det således en funktionell risk. Den tidsmässiga 

aspekten förklaras som den extra tid som konsumenten tvingas använda för att finna en annan 

produkt än den inköpta som skall förse kunden med dess efterfrågan om det visar sig att den 

köpta varan inte håller vad den lovat. För att konsumenten i sig skall minimera dessa risker 

kan den söka sig till fakta om det som är tänkt att inhandlas innan själva handeln genomförs 

för att bättre förstå vad som kommer att erhållas. Här ses kundvärde när företag försöker 

förbättra den produkt eller tjänst som blivit kritiserad vilket medför en positiv inställning hos 

konsumenterna. (Chang & Hsiao, 2008, s. 515-517) Att innovation och tjänsteutveckling 

påverkar kundvärdet visas tydligt genom tidigare forskning som denna. Det finns således 

forskning som visar på sambandet mellan kundvärde och innovation utifrån andra aspekter.  

 

Enligt Chang et al. (2011, s. 816) har personalens förmåga att skapa värde för kunden en 

positiv effekt på innovation. Innovationen har större effekt om förmågan hos personalen är 

något som redan finns än om personalen tränas till att ge god service och kundvärde. Träning 

av denna förmåga ger dock större effekt på innovationen än ingen träning alls. Chang et al. 

(2011) visar med detta att personalens egenskaper är nyckeln till innovation och att träning av 

kundservice också kan påverka innovationen positivt. Alla dessa argument visar på att 

innovation har mycket positiva fördelar hos företag och kunder. Det finns alltså tidigare 

forskning som tyder på att det finns potential i hotellbranschen att utveckla tjänster och denna 

potentiella utveckling kan ha en positiv effekt. Genom redogörelsen för hur tidigare forskning 

framställt sambandet mellan kundvärde och tjänsteutveckling önskar vi ge en förståelse 

mellan en eventuell koppling dessa komponenter emellan. 

 

3.5 Motstånd mot innovation  
Baserat på ovanstående resonemang, som visar betydelsen av tjänsteutveckling hos företag för 

att hålla sig marknadsledande och skapa kundvärde så finns också studier som talar för 

motsatsen. Vi har tidigare redogjort för att Ottenbacher och Gnoth (2005) menar att det finns 

ett visst behov av innovationer. Trots dessa argument så argumenterar Ottenbacher och Gnoth 

(2005, s. 209-217) för att innovation har liten effekt på hotellens ledarskap, personal och 

service. Forskarna menar dock att innovation och marknadsposition har ett mycket viktigt 

samband men att faktorer som effektiv kommunikation, kundrelationer och kommunikation 

inte har något samband med framgången av innovation. Ottenbacher och Gnoth (2005, s. 209-

217) argumenterar vidare för att teknologisk innovation inte är en påtaglig faktor i 

tjänsteutveckling hos framförallt hotell. Dessa argument pekar tillika på motsatsen för de som 

Chang et al. (2011, s. 816-817) argumenterar för, där personalen är nyckeln till innovation. 

Vad som påverkar innovation och vilken mängd kan således diskuteras utifrån många olika 

perspektiv. Detsamma gäller om innovation har en positiv eller negativ effekt på företag. Ett 

känt citat som speglar tydligt den andra sidan av argumentationen kring innovation yttrades av 

Coco Chanel, en av världens mest kända designer:   
 

“Innovation! One cannot be forever innovating. I want to create classics.” 

Coco Chanel (Designer, 1883-1971) 

Påståendet ovan speglar tydligt det som kan ses som den stora nackdelen med innovation, alla 

kan inte vara innovativa. Att erbjuda någonting gångbart som håller i tiden kan vara minst lika 

framgångsrikt som att skapa något nytt. Trots dessa argument har Ottenbacher och Gnoth 
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(2005) forskat mycket kring innovation och i studien redogör de för att innovationen har en 

påverkan på företag. Det är mer en fråga om att olika typer av innovation påverkar olika 

mycket. Eftersom vi avser studera potentialen av innovation och hur innovation påverkar 

kundvärde så kommer vi inte fördjupa oss i argument som behandlar motstånd kring 

innovation. Trots detta vill vi lyfta fram det faktum att innovation inte alltid ger en positiv 

effekt och att det kan finnas svårigheter i att alla är innovativa.  

 

3.6 Tidigare forskningsförslag till tjänsteutveckling inom 

hotellbranschen 
Vi har ovan presenterat teorier om innovation och tjänsteutveckling som inte enbart har varit 

branschspecifik utan redogjort för innovation i en allmän kontext och för tjänsteutveckling i 

servicebranschen. Vi vill således gå djupare in på vad innovationen i hotellbranschen innebär 

och betydelsen för tjänsteutveckling på verksamhetsområdet. Resultatet från Ottenbachers 

studie (2005) indikerar att de faktorer som påverkar framgången av tjänsteutveckling i 

hotellbranschen beror på organisatoriska förhållandet av hotellkedjan eller den självständiga 

driften av hotellet. Studiens resultat påvisar att hotellkedjor kan förutspå framgången av 

tjänsteutveckling genom marknadens intresse och delaktighet. Medan egenmakt och 

attraktionskraft är relaterat till framgångens storlek av tjänsteutveckling på fristående hotell. 

Vilket är kopplat till personalens engagemang, utbildning av personal, effektiv 

marknadskommunikation, marknadsföringens samverkan och klagomålshantering. 

(Ottenbacher et al., 2005, 120-125) 
 

Enligt Orfila-Sintesb och Mattssona (2009, s. 390) forskning visar resultatet att det finns fyra 

framträdande typer av innovationsbeteende i hotellbranschen. Det första är ledningen följt av 

den externa kommunikationen, vidare presenteras service och den sista är receptionen. Dessa 

fyra beteenden är avgörande faktorer för den som levererar en tjänst eller service, om 

personen utstrålar kompetens till kunden samt driver marknadsföringen. Ett av våra delsyften 

är att beskriva vilken typ av tjänsteutveckling inom hotellbranschen som skulle underlätta för 

kunderna och samtidigt öka kundvärdet. Det finns ett antal studier som studerar vilka 

innovationskomponenter som påverkar hotellen positivt samt skapar kundvärde. Victorino et 

al. (2005, s. 558) ger förslag till vad hotellen kan erbjuda sina gäster i innovationsväg för att 

de bättre skall få en minnesvärd upplevelse. Som förslag ges passning utav barnen, personligt 

designade rum i stil och utbud samt tillgången till en plats för matlagning. Dessa idéer kan 

samtidigt skapa problem för hotellen i dels själva genomförandet men även när det kommer 

till vad som kommer att krävas från personalens sida. Det som framkommer av denna studie 

är att när gäster som inte reser så ofta väljer hotell görs ett val utifrån attribut som; vilken 

kedja hotellet tillhör, om det tillhör en kedja överhuvudtaget, samt vad hotellet erbjuder som 

om möjligt kan skilja sig ifrån andra hotell. För de gäster som reser mycket i jobbet är det av 

stor vikt för dessa att internetuppkopplingen skall vara av hög kvalitet samt att vistelsen skall 

ske så enkelt och smidigt som möjligt. Här är således den tekniska innovationen av högre 

betydelse. Dessa gäster efterfrågar inte i lika stor utsträckning de extra resurserna som tidigare 

getts förslag till. (Victorino et al., 2005, s. 556-559)   
 

Den utveckling som skett av teknik och främst internet har medfört att företag som idag 

använder sig av självbetjäning från konsumenternas sida har ökat sin effektivitet (Orfila-

Sintesb & Mattssona, 2009, s. 383). Dessa företag kan med hjälp av den självbetjäning de 

driver minska sina egna personalkostnader då konsumenterna i stort sett tar över jobben. 

Kundbasen kan öka samtidigt som en breddning av personalen inte behöver ske. För att denna 

form av tjänst skall fungera är det av betydelse att konsumenten vill göra detta för att uppnå 

samma resultat som om en ur personalen från företaget hjälpt till. Uppskattar kunden denna 
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teknik och anser sig använda den en ytterligare gång har företaget skapat ett kundvärde. För 

de personer som har teknisk vana är denna metod enklare att acceptera än för dem som inte 

har samma erfarenhet sedan tidigare. (Hilton et al., 2013, s. 1-5) Framförallt är innovationen 

av internet mycket påtaglig då det hjälper till att öka företagens konkurrenskraft, 

informationsutbyte samt hantering av kundrelationer (Orfila-Sintesb & Mattssona, 2009, s. 

383). Enligt Orfila-Sintesb och Mattssona (2009, s. 383) påverkas innovationsbeslut positivt 

av storleken på hotellet. Större hotell har ofta en fördel vad gäller den ekonomiska ställningen 

och är således mer benägna att göra investeringar eftersom de kan dra nytta av 

stordriftsfördelar. Ovan beskrivna forskning visar att det finns många olika typer av 

innovation i hotellbranschen som kan förbättra kundvärdet, effektiviteten och lönsamheten. 

Det visar också att rätt innovation har mycket fördelar, dels för företaget men också för 

kunden. Genom att ha dessa typer av innovationer i åtanke så kommer vi att studera 

potentialen av innovation i hotellbranschen i Umeå. För att ge läsaren en bättre översyn över 

den forskning vi har diskuterat så vill vi i nästa avsnitt sammanfatta vad vi har kommit fram 

till.  
 

3.7 Sammanfattning av teorier 
Sammanfattningsvis uppvisar tidigare forskning att innovation i företag kan ge både positiva 

och negativa effekter. Den främsta fördelen med innovation är att det har uppvisat ett positivt 

samband till företagets förtjänst men även marknadsledande position och högre kundvärde. 

Om innovation är positivt eller negativt för hotellbranschen är sällan studerat men forskning 

visar att det många gånger har en mycket positiv inverkan på företaget. Tidigare forskning 

talar för att olika typer av tjänsteutveckling ger olika grad av värde för kunden. Således är det 

mycket viktigt att hotelledningen reflekterar över vilken typ av kund de önskar ge ett högre 

värde till samt vilka typer av tjänster som faktiskt ökar upplevelsen hos kunden. 

Servicedesignen är således central i detta avseende samt att den strategiska avsikten stämmer 

överens med vad som erbjuds och hur det framförs. Den tekniska utvecklingen har de senaste 

åren stått i centrum och bidragit till att företagsverksamheten effektiviserats och verkat 

underlättande för gästerna. Innovation kan både påverkas av faktorer och vara påverkande. 

Studiens syfte fokuserar på betydelsen och potentialen till innovation och fokuserar således på 

de faktorer som innovation påverkar och inte det motsatta. I hotellbranschen sker innovation 

och utveckling främst ett tjänste- och service perspektiv. Det kan också vara 

produktutveckling som tas fram speciellt i hotellbranschens syfte men det är inte studiens 

syfte att undersöka. Personalen har en stor del i den service som sker och är ansiktet utåt för 

företaget. Personalen har också en avgörande del i serviceutveckling för att skapa värde för 

kunderna. Vi vill nedan visa en sammanställning över tidigare forskning som vi redogjort för i 

detta kapitel. Innovation i hotellbranschen sker genom tjänster, service eller personal. 

Utveckling av någon utav dessa komponenter ger ett ökat kundvärde. Genom aktiv 

marknadsföring eller genom “word-of-mouth” sprider sig ryktet till övrig befolkning vilket 

leder till framgång för företaget och de kan ta en större marknadsandel. Figur 5 på nästa sida 

visar hur och genom vilka komponenter som tjänsteutveckling skapas samt vad det påverkar. 
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Potentialen till tjänsteutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Potentialen till tjänsteutveckling och dess påverkan (Skapad av författarna, 2013) 
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Kapitlet, praktisk metod, beskriver det tillvägagångssätt som disponerats för studien. Kapitlet 

redovisar val av praktiska metoder, såsom arbetsprocessen, urval av respondenter, val av 

intervjuform och konstruktion, hantering av insamlat material samt access och bortfall. Detta 

för att ge läsaren förståelse i studiens tillvägagångssätt.  

 

 

4.1 Arbetsprocessen  
Under veckorna 14 till 22 har vi aktivt arbetat med undersökningen av tjänsteutveckling i 

hotellbranschen. För att ge läsare bättre inblick i arbetsprocessen vill vi nedan visa en tabell 

över hur vi har gått tillväga under studiens gång.  

 

Tabell 2. Schema över arbetsprocessen 

 

v.14 

- Strukturerade upp arbetet och 

vad som skulle göras under de 

kommande veckorna 

- Teorisökning 

- Började skriva inledningen 

 

v.15 

- Sökte fakta 

- I stora drag klar med 

kap.1 

- Påbörjade kap. 2 och blev 

klar med grunden under 

veckan 

 

v.16 

- Justering av kap 1 och 2 

- Letade ytterligare 

forskning och artiklar 

- Påbörjade kap. 3 

- Påbörjade intervjumall 

- Påbörjade kap. 8 

 

v.17 

- Intervjufrågor klara 

- Skrev på kap. 3 

- Påbörjade kap, 4 

 

v.18 

- Bokade intervjuer med hotell 

- De första intervjuerna med 

hotellgäster startade. Vi gjorde 

sammanlagt 7 intervjuer under 

veckan 

- Transkriberade de gjorda 

intervjuerna 

 

v.19 

- Fortsatte med 

intervjuerna och 

transkriberade dem 

- Startade med tematisk 

analys 

v.20 

- Intervjuer med hotell 

skedde under måndagen 

och tisdagen 

- Transkribering av 

intervjuerna 

- Påbörjade skrivandet  

kap. 5 och 6 

v.21 

- Kapitel 7 och 8 skrevs  

- Färdigställde arbetet 

 

Innan arbetets början hade vi gjort ett preliminärt schema över vår kommande arbetsprocess. 

Vi följde den i den mån det var möjligt men under processens gång insåg vi att vissa av de 

inplanerade delarna i arbetet av studien tog kortare tid än förväntat och andra tog desto längre 

tid. Bland annat visade sig inledningen och metodkapitlet tog kortare tid än beräknat och 

intervjuprocessen tog längre tid än vad vi först förutsatt. Tabellen ovan visar således resultatet 

av vår slutgiltiga arbetsprocess och hur mycket tid som spenderades för varje del i studien.   

 

Intervjuerna av hotellgäster startade under vecka 18 och skedde löpande under vecka 18 och 

19. Intervjuer med hotellgäster inleddes först och när dessa var utförda och analyserade 

påbörjade vi intervjuerna med hotellen. Resultatet från hotellgästerna användes alltså som 

underlag vid intervjuerna av hotellen. Detta gjordes, dels för att skapa dynamik i studien men 

också för analyseringen av likheter och skillnader mellan kunders syn gentemot företagen. 

Vilket var relevant för syftet då potentialen av nya innovationsmöjligheter bygger på 

företagens utbud och kundernas efterfrågan. Intervjuerna av ledningen på hotell startade 

vecka 20 den 13:e maj och pågick löpande fram till den 14:e maj.  
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4.2 Urval 
Delsyftet är att studera hotellgästers åsikter om tjänster, service och kundvärde angående 

hotell för att sedan applicera detta på potentialen av tjänsteutvecklingsmöjligheter hos 

hotellen i Umeå. Eftersom vårt syfte är att studera hotellbranschen i Umeå ansåg vi det 

således relevant att studera utifrån ett ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval förklaras av 

Merriam (1988, s. 61-62) som ett urval där intervjupersonerna väljs utifrån mallar som 

upprättas. Dessa mallar skapas utifrån det som är tänkt att studeras. Personer som kan bidra 

med något till studien passar således in i den givna mallen. Det finns olika tillvägagångssätt 

för att finna dessa personer i det ändamålsenliga urvalet. Ett av dessa sätt är kvoturval, vilket 

vi valt för att finna representativa intervjupersoner. Detta urval sker med grund i en bestämd 

omgivning där en lämplig kvantitet tillfrågas och intervjuas. (Merriam, 1988, s. 61-63)  

 

För att hitta en relevant skara undersökningspersoner tog vi del utav statistik från 

verksamhetsåret 2012 för hotellområdet i Umeå genom tidningen Besöksliv som publicerades 

den 15 mars 2013, för att i största möjliga utsträckning öka studiens giltighet. Enligt 

Besöksliv utgör 36 procent privatresande hotellgäster och 64 procent företagsresenärer av 

hotellens gäster i Umeå. Hotellen i Umeå har en låg andel internationella gäster i jämförelse 

med nationella gäster. Totalt utgör internationella gäster 14 procent av den totala kundbasen. 

(Hirsch & Swartz, 2013, s. 20-21). Det var utifrån ovan nämnda statistik som vi valde 

intervjupersoner då hotellbranschens kundbas grovt kan kategoriseras i två kundgrupper; 

företagsresande och privatresenärer. Sammanlagt tillfrågades tio personer varav lika många 

män som kvinnor. Fyra personer utgjorde kategorin privatresande, fem personer motsvarades 

av företagsresande och en person utländsk resenär. Eftersom en liten andel av kundbasen i 

hotellföretagen i Umeå utgörs av internationella besökare ville vi också inkludera en utländsk 

person i vår intervjustudie. Med utländsk person menar vi således en person med utländskt 

medborgarskap och bosatt i ett annat land. Genom bekvämlighetsurval där vi vände oss till 

vårt egna personliga nätverk för att hitta en lämplig utländsk person som hade möjlighet att 

medverka (Bryman, 2011, s. 194-196).  

 

Utifrån de uppsatta kriterierna över intervjupersoner valde vi att genom snöbollsurval 

införskaffa de övriga nio hotellgästrespondenterna. Snöbollsurval innebär enligt Bryman 

(2008) att en person som är aktuell för studien ger information om andra personer som 

matchar de sökta kriterierna för respondenterna (Bryman, 2008, s. 196) 

Undersökningspersonerna listades utifrån kategorier och de individer som uppfyllde dessa 

kriterier och fanns tillgängliga i vår närhet tillfrågades. Det var genom vårt personliga nätverk 

som vi fick tips om intervjupersoner och det var sedan genom dessa vi fick ytterligare tips på 

individer att intervjua. Genom att fråga personer i vår omgivning om lämpliga respondenter 

kunde vi erhålla en fördelning av personer i undersökningen. Vi undersökte alltså inte 

personer i vår direkta närhet och för att öka tillförlitligheten av studien så intervjuades 

respondenterna av den författare som inte hade någon relation till den umgängeskrets som 

rekommendationen kom ifrån. 

 

Det valda antalet undersökningsdeltagare gav oss möjligheten att gå lite djupare in på de 

tillfrågades åsikter än om vi valt att intervjua en större mängd (Kvale 1997, s. 99). Ålder är en 

kategori som vi inte valde att ta hänsyn till i denna studie utan vårt fokus låg istället på att 

finna gäster utifrån de tre nämnda grupperna. Till vänster visas en tabell över valet av 

intervjupersoner kopplat till tidigare nämnd statistik för området hotellgäster i Umeå.  
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Tabell 3. Fördelningen över undersökningspersoner (skapad av författarna, 2013) 

 

Gästnätter i Umeå Män Kvinnor Sammanlagt 

Företag, 64 % 2 3 5 

Privat, 36 % 2 2 4 

Utländsk, 14 % 1  1 

Totalt 5 5 10 

 

Det var utifrån intervjuer med hotellgäster som vi satte upp kriterier och valde hotell i Umeå. 

Inledningsvis hade vi gått tillväga och valt hotell Sirius, Mimosa och Pollux. Dessa klassas 

som tre- och fyrstjärniga hotell. Under intervjuernas gång visade det sig att några av våra 

respondenter väljer att bo på budgethotell, motsvarande ett- eller tvåstjärniga hotell. Med 

hänsyn till detta valde vi att inkludera ett budgethotell till undersökningen, Capella. 

Mångfalden av olika typer av hotell är relevant för vårt syfte för att spegla våra respondenters 

hotellval. Valet av hotell rankades också efter kedjor och mindre privatägda hotell. Eftersom 

större andelen av intervjupersonerna väljer att bo på hotellkedjor valde vi att undersöka fler 

koncernägda hotell än privatägda. Det var utifrån dessa föreskrifter och de utbud som finns i 

Umeå som hotellen valdes. Det visade sig sedan att Pollux inte kunde genomföra intervjun på 

grund av sjukdom och därmed har vi endast tre hotell vilket var ursprungstanken. Sirius och 

Mimosa som tillhör större kedjor och även Capella som är ett privatägt budgethotell.  

 

4.3 Undersökningsdesign 
Utifrån vårt tillvägagångssätt valde vi generera data genom semistrukturerade intervjuer. 

Denna intervjuform ger möjlighet att ställa följdfrågor och respondenten ges förhållandevis 

stor frihet att svara uttömmande. (Bryman, 2011, s. 206-20) Här utgår forskaren från en färdig 

mall över frågor men där frågornas följd kan skifta beroende på hur intervjun förs. (Bryman, 

2011, s. 206-207) En intervjuguide används som anger ämnen som är föremål för 

undersökningen och grundprincipen är att ju mer strukturerad intervjun är ju bättre underlag 

finns för analysen. Innan intervjun lämnades ett informerat samtycke till våra respondenter 

som innebär att man innan intervjun förklarar undersökningens generella syfte, hur 

undersökningen är upplagd samt vilka risker och fördelar som kan vara förenade med ett 

deltagande. Detta gjordes för att underlätta för den intervjuade samt reda upp eventuella 

missförstånd innan vi startade intervjun. Vi var också mycket noga med att påpeka 

konfidentialiteten, att privat data som identifierar undersökningsdeltagarna inte kommer att 

redovisas. Att skydda intervjupersoner genom att förändra namn, personliga drag och annat 

som kan ge indikationer på vem den intervjuade är, vilket är ett mycket viktigt inslag vid 

redovisning av intervjuer. Denna princip är förenad med etiska och vetenskapliga dilemman. 

(Kvale, 1997, s. 107, 109 och 122) 

 

Intervjuerna började med att vi berättade lite om oss själva och studiens syfte för att skapa 

förtroende mellan oss och den intervjuade. Arbetet för varje intervju delades upp mellan oss, 

där en hade huvudansvaret för den pågående intervjun. Den andra personen fungerade som en 

mer analyserande person under intervjun och förde anteckningar över rörelser och dylikt. 

Enligt Kvale (1997, s. 118 och 123) är syftet med intervjuer att erhålla skildringar om den 

intervjuades värld och mening. Det är därför av största vikt att skapa ett samspel mellan den 
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som intervjuar och den som blir intervjuad för att erhålla en personlig och känslomässig 

intervju. Under intervjuer råder en bestämd maktsymmetri och den som håller i intervjun är 

den som definierar situationen, introducerar samtalsämnena samt styr intervjuförloppet med 

kompletterande frågor. Under intervjun försökte vi således reflektera över detta då vår 

förförståelse kan påverka hur vi väljer att tolka svar samt vilka följdfrågor som ställs. Målet 

under intervjun är att framkalla spontana beskrivningar från den intervjuade än att få 

förklaringar av något som ägde rum (Kvale, 1997, s. 118 och 123). Därför var vi mycket noga 

med att ge utrymme till den intervjuade och lyssna på dennes beskrivningar och 

uppfattningar.  

 

En annan viktigt aspekt att ha i åtanke innan och under intervjun är sakkunskapen. Nya 

intervjuare har inte samma erfarenhet för att erhålla god kvalitet på intervjuerna (Kvale, 1997, 

s. 99). Eftersom det var vår första gång som intervjuare så är vi medvetna att kvaliteten över 

intervjuerna kan vara bristande. Vi tog hänsyn till denna aspekt innan intervjuerna genom att 

öka vår kunskap om intervjumetodik. Veckorna innan intervjuerna hölls läste vi noga på om 

hur bra intervjuer upprätthålls för att kompensera för den bristande erfarenheten från vår sida. 

Kvale (1997) nämner tio krav på intervjuaren. Den skall vara insatt, strukturerad, tydlig, visa 

hänsyn, mottaglig, öppen, styrande, kritisk, ihågkommande samt tolkande. Det var utifrån 

dessa element som vi som intervjuare arbetade ifrån. Samspelet mellan intervjun avrundades 

med att vi som intervjuade redogjorde några lärdomar från intervjun och den intervjuade fick 

chans att kommentera eventuella missförstånd (Kvale, 1997, s. 120). Detta gjordes dels för att 

ge den intervjuade möjlighet att ändra eventuella missuppfattningar samt för att kontrollera 

om vi uppfattat och tolkat den intervjuades beskrivningar rättfärdigt.  

 

4.4 Datainsamling 
Datainsamling har skett genom enskilda intervjuer med tio hotellgäster. Efter intervjuerna 

med hotellgästerna samlades materialet in och analyserades för att sedan göra intervjuer med 

tre hotell i Umeå. Platserna och tidpunkterna för intervjuerna varierade beroende på när den 

tillfrågade hade möjlighet och tid till vår intervju. Efter intervjuerna analyserades det 

utskrivna materialet. (Kvale, 1997, s. 87-91) På grund av tidsramen på arbetet transkriberade 

vi varsina intervjuer. Det är rekommenderat att låta någon utomstående transkribera 

intervjuerna för att säkerhetsställa transkriberingen, vilket var något som vi inte hade 

möjlighet att göra på grund av tidsbristen och vi delade därför upp transkriberingen mellan 

oss.  

 

4.5 Databearbetning 
Att analysera intervjuerna är något av det viktigaste under hela studiens process. Intervjuerna 

analyserades genomgående under intervjun och transkriberades därefter för att sedan 

analysera det skrivna. Det transkriberade materialet uppgick till 82 skrivna sidor. Intervjuerna 

spelades in vilket har många fördelar då möjlighet att gå tillbaka och lyssna på vad som sagts 

gör det möjligt att göra djupare analyser samt upptäcka något som kan ha missats under 

tidigare analys. Att lyssna igenom banden med intervjuer ger en annan upplevelse enligt 

Thomson (2002, s. 147) som menar att det är stor sannolikhet att under intervjuerna missa 

något viktigt. Intervjuanalys sker under hela processens gång, såväl under intervjuer som efter 

dem (Thomson, 2002, s. 146-152). Enligt Kvale (1997, s. 134) sker en intervjuanalys genom 

att först analysera vad de tillfrågade svarade. Målet med intervjufrågor är att ställa korta 

frågor och erhålla långa svar och i den ideala intervjun tolkas allt under loppet av intervjun. 

Intervjun bör vara självkommunicerande och under intervjun så försöker intervjuaren verifiera 

sina tolkningar. Under intervjun gjordes en hermeneutisk tolkning. Vid en djupintervju är det 

viktigt att intervjuaren kan sätta sig in i den intervjuades värld och detta utgör en viktig del i 



28 

 

den referensram som behövs vid tolkning av intervjudata. Det är också en förutsättning att 

forskaren har kunskap i ämnet för ett meningsfullt samtal och en bra analys (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 188-189) Varje tolkning som görs förutsätter en förståelse i ämnet. Genom 

ett abduktivt angreppssätt kunde vi således söka information om ämnet eftersom och öka vår 

kunskap för att göra meningsfulla och rimliga tolkningar. Alltså genom den hermeneutiska 

cirkelns princip så ökade kompetensen och förståelsen när delar relateras till en helhet. 

(Starrin & Svensson, 1994, s. 189) Eftersom intervjun genomfördes som en dialog mellan oss 

och respondenten där vi försökte förstå det som sagts utifrån respondentens perspektiv. Det 

innebär att vi muntligt och skriftligt ska kunna beskriva innehållet i dialogen och 

respondenten ska kunna bekräfta det som sagts. Genom att i slutet av intervjun återberätta det 

som sagt kunde vi också fenomenologiskt analysera dialogen. Det var således genom denna 

analysmetod, hermeneutisk-fenemenologi som vi gick till väga och analyserade och 

bearbetade data.   

  

4.6 Datapresentation 
Genom tematisk analys valde vi således att presentera resultatet. Olika teman vi fann under 

intervjuerna kopplades ihop och presenteras skriftligt i empiriavsnittet. Redovisningen bygger 

på resonemang och argument från intervjuerna med anknytning till teorin. Bryman (2011, s. 

527- 530) förklarar en tematisk analys som något som fokuserar mer på vad som sägs än hur 

det sägs, där syftet är att söka efter sammanhängande teman. Vid sökande efter teman bör 

fokus på vissa faktorer ligga såsom återkommande repetitioner, lokala typologier, liknelser, 

övergångar, likheter men även skillnader och språkliga kopplingar. Det var först när vi 

började analysera och se mer till djupet av de erhållna svaren vi fått som vi kunde se 

kopplingar intervjupersonerna emellan. Lofland (refererad i Merriam, 1994, s. 201) nämner 

att vid analysen kan svar uppkomma som tidigare inte lagts märke till utan det blir tydligt 

först vid uppdelningen av svar. Genom en hermeneutisk cirkel så kan ord förstås som ger 

mening åt en sats och som i sin tur ger mening åt ett sammanhang (Starrin & Svensson, 1994, 

s. 82). Det var främst genom repetitioner och återkopplingar som vi hittade våra valda teman. 

Våra valda teman analyserades sedan utifrån likheter och skillnader i respondenternas svar. 

Valda kärnteman delades också upp i subteman för att beskriva varje tema utförligt. (Bryman, 

2011, s. 528-529) I empirin så presenterar vi användande och avsaknad av tjänster och service 

från ett kund- och företagsperspektiv. Vi kommer inte att redogöra för begreppet kundvärde 

då vi anser att det är en analys av kunders uppfattning av tjänster och service. 

 

4.7 Access 
Accessen hanterar vilken tillgång som finns vid intervjuerna. Eftersom vi inte studerar 

någonting som bör eller kan tänkas upplevas som känsligt så torde också vår tillgång av 

information vara relativt hög. Vi hade en hög deltagarfrekvens och alla respondenter 

upplevdes positiva till vår studie vilket vi tolkar som en bra förutsättning för en hög access. 

Den höga deltagarfrekvensen anser vi också tyder på att respondenterna fann vår studie 

intressant och ville bidra med sina åsikter. Dock kan intervju av hotell leda till lägre access då 

information om hotellens strategier och dylikt kan upplevas som känsligt. Respondenterna 

från hotelledningarna blir försatt i en svårare situation då de är representanter för sin 

arbetsplats och kanske inte får eller vill tillgå med information som kan skada företaget. 

Intervjuerna av hotellen varierade i hur detaljrika de erhållna svaren var beroende på de 

intervjuades tidigare erfarenheter. De två personer som arbetat i branschen en längre tid kunde 

ge oss de svar vi önskade finna till skillnad från Capella som var ny i branschen och saknade 

således information på vissa punkter.  
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Intervjuerna kan ha påverkats av det faktum att vi är oerfarna intervjuare samt att vi närvarade 

tillsammans under intervjuerna. På grund av de maktspel som finns mellan de som intervjuar 

och den som blir intervjuad så kan den intervjuade personen upplevt att den befann sig i en 

utsatt position. Genom att vi försökte skapa en relation med intervjupersonen innan intervjun, 

hålla intervjuerna i en lugn och trivsam miljö samt disponera en huvudintervjuare och en 

andraintervjuare för att undvika förvirring hoppas vi att vi har minskat risken att 

intervjupersonen känner sig obekväm.  

 

Vi fick ett litet externt bortfall på två respondenter. Den främsta orsaken till detta är att 

respondenterna inte hade möjligheten att närvara. Således antar vi att bortfallet är av ren 

händelse och inte på grund av att de vi studerar upplevs som känsligt eller kränkande hos de 

tillfrågade. Vi fick även ett internt bortfall där en hotellrespondent inte kunde närvara på 

grund av sjukdom. De bortfall vi har haft kan påverka de erhållna svaren vid analysen och vi 

kan ha gått miste om svar som om möjligt skiljer sig från de övriga erhållna svaren vi fått. 
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5. EMPIRI 
Inledningsvis i detta kapitel kommer vi presentera insamlad data från intervjuerna av 

hotellgäster och därefter hotellföretagen. Det empiriska resultatet presenteras i två delar; 

tjänster och service. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning och en tabellöversikt 

av de viktigaste delarna av det empiriska resultatet.  

 

 

5.1 Hotellgäster 
Vi kommer nedan ge en översikt över de hotellgäster vi har intervjuat för att presentera för 

läsaren vilka de är och i vilken kategori av resenärer de tillhör. Vi hänvisar till bilaga 1. 

(Intervjuguide, Hotellgäster) för mer utförlig information av intervjufrågorna. 

Respondenternas identitet hanteras konfidentiellt då det finns risk att identifiera dem och vi 

har därför valt att benämna respondenterna med svenska tilltalsnamn som inte har någon 

koppling till personerna. 

 

Tabell 4. Översikt över de intervjuade hotellgästerna 

Anders: 54 år, två barn och reser privat. Bor främst på hotellkedjor och föredrar Scandic.   

 

Margareta: 25 år och jobbar som flygvärdinna samt studerar. Reser mest genom företaget men även 

lite privat. Föredrar medel till överklass hotell. Kravet är att allting som finns hemma ska 

finnas på hotellet.  

  

Maria: 21 år och jobbar på flyget och reser enbart privat, främst nöjesresor. Tänker ekonomiskt 

vid val av hotell.   

Anna: 25 år, studerande och reser enbart privat. Föredrar budgethotell och väljer hotell efter pris 

och läge. 

Lars: I tjugoårsåldern, från Australien och reser privat. Reser främst i nöje och upptäcktsresande 

syfte. Kan klassificeras som den typiska “backpacker” resenären. Bor främst på 

budgethotell av ekonomiska orsaker för att tillbringa längre tid på resande fot.  

 

Johan: 22 år, studerar och reser privat.  Föredrar medelklass hotell och bor främst på kedjor som 

enligt honom har bäst läge. 

Erik: 57 år gammal och arbetar som läkare och professor. Reser i huvudsak med jobbet för 

konferenser men även lite privat.   

Elisabeth: Kvinna i medelåldern som arbetar som tandhygienist och tandsköterska. Reser genom 

jobbet och privat. I företaget reser hon en till två gånger per år.  

 

Karl: Medelåldersman som arbetar som chef och professor. Reser ofta och i huvudsak genom 

jobbet men ibland även privat.  

 

Kristina: Kvinna i tidig medelålder som arbetar som doktorand i mediekommunikation. 

Reser i företaget och privat. Bor främst på kedjor och i huvudsak Scandic.  
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Resultatet uppvisar att privatresande tenderar att bo på hotell med lägre klass än respondenter 

som reser i tjänsten och det är den privata ekonomin som styr besluten av boende. Andra 

faktorer som är viktigt för privatresande är hotellstandarden på rummen, läget och tidigare 

omdömen från andra resenärer. Anna och Maria som reser privat föredrar att bo på 

budgethotell. De som reser privat tenderar att vara mindre kräsna över standarden och hotellet 

utgör en mindre central del i resemålet. Så här resonerar Maria om hur hon väljer hotell när 

hon ska resa: 

 

“[...]Jag är en lite ekonomisk typ så lite ekonomiskt. Jag tycker att det är roligare att 

spendera pengar på vad jag ska göra än var jag ska bo. Man ska ju ändå bara bo. 

[...]”  (Maria) 

 

Även Lars, som klassificeras som utländsk hotellgäst, efterfrågar billiga hotell och förväntar 

sig därmed en lägre standard. Anders och Johan som också reser privat föredrar hotell med 

medelstandard, mellan tre och fyra stjärnor beskrivs som det optimala. Vanligast är att bo på 

hotellkedjor men detta varierade lite bland respondenterna och några av de tillfrågade varierar 

mellan att bo på koncernägda hotell och mindre privatägda hotell. För de respondenter som 

reser i tjänsten så har kvaliteten på hotellet stor betydelse. Ju oftare man reser och desto längre 

borta, ju högre krav ställs på hotellet. Karl beskrev hur han vill att hotellen ska vara: 

 

“Det ska vara lite mer än hemma. Det ska vara lite, det behöver inte vara överdådigt, men det 

ska vara lite sådär, lite finare snarare än likadant om du förstår vad jag menar. Alltså man 

ska bjudas någon liten överraskning. [...]” (Karl) 

 

5.1.1 Tjänster  
 
5.1.1.1 Användning av tjänster  

Resultatet uppvisar att frukost och personlig service överlag är de mest använda tjänsterna på 

ett hotell. Beroende på ändamål och syfte med resan så skiljer sig användandet något. 

Resenärer som reser privat beskriver inte hotellet som det primära under sin resa då de 

tenderar att spendera lite tid på rummet. Främsta syftet med hotellet är någonstans att sova 

och den personliga servicen utgör således en avgörande del i uppfattningen av hotellet. Bland 

alla respondenter beskrevs personlig service som en central del i deras vistelse. Utöver frukost 

och personlig service så beskrevs internet som en primär del av hotellets tjänster och detta bör 

vara gratis. Erbjuds inte internet utan kostnad leder det istället till ett irritationsmoment och 

vistelsen som helhet blir lidande. Karl som reser i tjänsten och är beroende utav internet i sitt 

jobb visade under intervjun starka känslor kring de hotell som inte inkluderar internet i priset.  

 

“Finns det inte internet, och tar de betalt för internet. Det gjorde dom då jag var i London 

härom veckan. Då blir jag så […]snål att jag aldrig i […] ska använda internet på det här 

hotellet. Det är det dummaste dom kan göra, att inte inkludera det då i priset [...]” (Karl) 

 

Resultatet pekar på att internet är mycket viktigt för de som reser i tjänsten och i synnerhet de 

som reser ofta. Trådlöst internet är också mycket uppskattat bland de resenärer som reser 

privat. Johan beskriver hans användande utav tjänster så här: 

 

“Har dom pool så är det ju poolen, annars är det väl internet som jag skulle vilja säga.”  

Pool och relaxavdelning är attribut som beskrivs som lyxiga men som sällan används av 

gästerna. Det är viktigt att de tjänster som erbjuds håller den standard som kunderna förväntar 
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sig annars får uppfattningen om hotellet motsatt effekt. Kristina nämner att några hotell som 

hon besökt som erbjudit pool men inte uppfyllde den standard hon förväntade sig. Det är 

viktigt att hotell inte ger felaktig marknadsföring av tjänster. En missvisande bild av vad 

hotell erbjuder och vad som finns leder till att kunden känner sig besviken och lurad. 

 

“[...] Ja vet någon gång har det ju varit så att det har funnits pool och då har vi använt det 

men det har väl varit sisådär. Det har väl inte varit världens roligaste ställe att bada på 

inte.[...]” (Kristina) 

 

Företagsresenärer efterfrågar istället mer tjänster på rummet som underlättar i deras vardag, 

såsom vattenkokare, strykjärn, hårtork, kontorsmaterial och dylikt. Vår utländska respondent 

Lars konstaterade att förutom pool var andra attribut som bar och tennisbana viktiga tjänster.   

 

“I like a bar. A swimingpool is always nice but at by budget I usually don’t get a 

swimmingpool Gym and tenniscourt is always good if you are staying in a nicer hotel and 

breakfast is always good. “ (Lars)  

 

Elisabeth har vissa krav över de tjänster som bör finnas på ett hotell men det viktigaste att det 

är rent, fräscht och att personalen är trevlig.   

 

“Det ska vara, när man kommer in så ska lobbyn vara ren och fräsch. Tilltalande och trevlig 

personal. Trevligt bemötande när jag kommer. Sen ska det vara rent och fräscht och bra 

toalettutrymme. Duschutrymme [Skratt]och så ska det gärna finnas vattenkokare på rummet. 

Det vill jag ha! Och..eh.. strykjärn, hårtork, bra garderob.” (Elisabeth) 

 

5.1.1.2  Upplevd avsaknad av tjänster 

Resultatet visade att majoriteten av gäster inte upplever att de saknar någon tjänst då de 

besöker ett hotell. Margareta resonerade dock kring att det är svårt att konkret säga vad som 

saknas då hotell erbjuder olika tjänster och därför måste varje hotell ses enskilt och inte till 

branschen i sin helhet.  

 

“Vissa hotell har ju sånt som andra hotell inte har, så det är svårt att dra alla över en kant 

eller vad man ska säga.“ (Margareta)  

 

Maria som reser privat och Karl som reser i företaget påpekade att strykjärn är något som de 

kan sakna när de bor på hotell. Så här sa Maria angående avsaknaden av strykjärn på hotell. 

 

“ [...] Något som jag har tänkt på som saknas är att det inte finns strykjärn på hotellrummet. 

Att det inte är obligatoriskt. Vissa finns det på men på andra måste man gå runt halva hotellet 

och leta. [...] Såna små saker som man kan behöva som man kanske inte tänker på att ta med 

sig själv. Typ hårtork, men det är väl ganska vanligt.” (Maria)  

 

Vidare menade Maria att sådant som vanligtvis finns hemma är positivt om det även finns på 

hotellet och här beskrevs tjänster som plattång, strykjärn och hårtork. Karl resonerade kring 

samma resonemang och menar att hotellet ska fungera som ett stationärt hem. Erik, Elisabeth, 

Karl och Margareta reser i företaget och saknar att många hotell inte erbjuder möjlighet att 

köpa eller beställa mat efter att restaurangen har stängt.  
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“Att ha någon form av mitt i mellan som serverar mat hela tiden. Att det finns någonstans där 

man kan få mat hela tiden, under hela dagen och inte bara vissa tider.”  

(Margareta)  

 

5.1.1.3 Gästers uppfattning om outnyttjade resurser på hotell 

Empirin visade att alla respondenter upplever att de till stor del är nöjda över det utbud som 

finns på hotell och att deras förväntningar stämmer överens med vad hotellen erbjuder. Det är 

synnerligen svårt att dra slutsatser gällande alla hotell eftersom de skiljer sig åt i utbud av 

tjänster och service. Vår utländska respondent Lars resonerade kring detta och menade att det 

är svårt att redogöra för avsaknaden när det skiljer sig åt.  

 

“It´s hard because some hotels have bikes to borrow and some dont, some have tv and some 

dont. It’s always nice when you are in countries where you have to buy bottels of water and 

they insted have purified water comming out on a machine for free.” (Lars) 

 

Det är alltså mer en fråga om varje enskilt hotell än hotellbranschen över lag. Hotell erbjuder 

olika tjänster och service som lämpar sig till en specifik målgrupp. Resultatet visade att 

respondenterna hade svårt att definiera om hotell har outnyttjade resurser. Så här 

kommenterade Elisabeth:  

 

“Ja det kan det nog vara. Jag kan inte komma på något såhär men det finns det ju  

säkert.” 

 

Några respondenter upplevde att hotellen har outnyttjade resurser eller missbrukar sina 

resurser. Alltså “vad” hotell erbjuder och “hur” de erbjuder sina tjänster och sin service kan 

med fördel effektiviseras. Karl anser att hotellen fördelaktligen bör effektivisera sina 

städrutiner och uttryckte även här starka känslor om hotellens städrutiner. 

 

“Alltså ibland tycker jag att de missbrukar sina resurser. Alltså det här […] städandet, om 

man måste göra det varenda dag. Det måste ju kosta hur mycket som helst att ha folk som går 

runt och byter lakan och handdukar. Det undrar jag. Någon sorts lägre frekvens. Man vill ju 

att det ska städas va, och att det ska kännas fräscht. Men jag ska bo två nätter på hotell och 

jag är alltid noga med att inte slänga handduken på golvet så att de betyder ut den. Nånting 

där, att det finns ett slags mekaniskt tänk på hotell. Att det är si och så man ska göra. Man 

kanske kunde säga till kunderna att man ska bo där fyra nätter och att det bara behövs två 

städningar istället för fyra. Jag vet inte va. Bor man varje natt är det självklart naturligtvis.” 

(Karl)  

 

Anders hade mer konkreta förslag när vi diskuterade outnyttjade resurser på hotell:  

 

“Jaa... [Lite fundersamt] Ja men typ pianobarer mitt i veckan även om det är en tisdag. Det 

kan även ha mer konferenser och möten. Många lokaler står ju tomma 99 procent av tiden. 

[..] Ja, typ bo hos oss och på lördag gör vi en bussutflykt till Lycksele eller nått liknande. Nä 

men sånt. De kan erbjuda olika paket.”  

5.1.1.4 Teknisk utveckling 

Vi har tidigare redogjort för att internet var en väl använd tjänst i hotellvistelsen men även tv 

var en uppskattad tjänst bland gästerna. Tekniktrenden var något som främst Margareta, Erik, 

Elisabeth, Karl och Kristina som reser i tjänsten, förespråkar vid vistelsen på hotell och den 
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beskrevs som mycket viktig. Nedanstående citat visar på hur Margareta och Karl uppfattar 

betydelsen av den tekniska utvecklingen i hotellbranschen.  

 

“Tekniktrenden kan jag tycka känns viktig och service.” (Margareta)  

 

“[...]Annars är man helt låst. Jag har ju alltid med mig min dator för att svara på mail på 

kvällarna. Det måste jag ju, det går inte att inte vara uppkopplad.” (Karl) 

 

Tekniktrenden beskrevs som viktig även för de som reser privat men än mindre central. 

Anders som reser privat uttryckte att det var “lyxigt” eller “roligt” att det finns.  

 

“Jaa.. Det är ju roligt att det finns saker för de som behöver det. Internet och såna saker. 

Hotell ska hänga med dom också.“ (Anders) 

 

Elisabeth, som reser mindre frekvent i arbetet uppskattar om det finns tillgång till internet 

även om det inte utnyttjas. Detta förenas med Anders resonemang Anders om att “det är bra 

att det finns för de som behöver det”. Respondenterna uppger att det är fördelaktigt om 

internet är gratis och priset redan är inlagt i rumskostnaden. Om inte uppfattar kunderna 

hotellen som “snåla” och effekten blir att de väljer att inte utnyttja internet.  

 

“ [...] nja att internet finns är ju viktigt. Jag brukar kanske inte använda det jättemycket men 

att det finns trådlöst internet är ju jättebra och att det är gratis. Kostar det så drar man ju sig 

undan. Att måsta betala för en halvtimme eller så, då är det ju mycket bättre att det finns 

gratis eller att de lägger in de på rumskostnaden.” (Elisabeth) 

 

Kristina beskriver att internet är en viktig tjänst i dagens samhälle och att tv på rummet ses 

som mindre viktigt för henne.  

 

“Jamen asså ja det tycker jag. Internet är viktigt, tv känns inte lika aktuellt idag på något 

vis.” 

5.1.1.5 Förslag till utvecklingsmöjligheter 

Resultatet uppvisar att respondenterna ser potential till inkrementell innovation i 

hotellbranschen. Vissa mindre förändringar kan med fördel göras för att öka upplevelsen för 

kunderna. Det är framförallt företagsresande som ser att det finns visst behov till förändring 

medan privata resenärer tenderar att vara mer nöjd över vad som erbjuds. Att hotellen 

erbjuder tjänster som används hemma och att det finns möjlighet till att beställa mat efter att 

restaurangen stängt ses som positivt och en potentiell utvecklingsmöjlighet. De respondenter 

som angav konkreta förslag av tjänsteutveckling resonerade kring tjänster som underlättar ett 

behov. Här gavs förslag på att göra det möjligt att checka in och beställa mat via en “app”. 

Tillgången på mat är oerhört uppskattat för resenärer med obekväma ankomsttider. Ett 

konkret förslag gavs som innebär att hotell erbjuder matboxar under dygnets alla timmar och 

som går att beställa via Internet eller mobil.   

 

“Jag tror att om jag fantiserar lite en typ av box, man kan utveckla något boxsystem med en 

liten flaska vin och en macka eller sådär. För ett överkomligt pris, det skulle betyda mycket. 

Jag tror det. McDonalds har ju sina boxar. Här har vi en macka och en flaska vin, det är 

kanske inte så viktigt att de tar ut fullt pris för det utan att de istället lägger mer kraft på det. 

Nånting sånt där. Det lilla extra.” (Karl) 

 



35 

 

“[...] idag skulle man väl kunna ha sån här ...att man lägger in en beställning. Om det är så 

att man kommer sent och kanske vill ha en smörgås eller så. Förr fanns det ju i kylskåp men 

oftast är dom ju så dyra. Så kanske kan man ha så att man kan lägga in en beställning där de 

är normal priser istället för att man måste gå till restaurangen. “  

(Elisabeth)  

 

Erik uppger en teknisk utveckling som innefattar att hotell lämnar ut GPS:er istället för  

kartor. Där hotellet och de platser som ska besökas programmeras in och tar personen i fråga 

till platsen och samtidigt får information om byggnader och platser.  

 

“Kanske en GPS. Om man på något sätt kan programmera in hotellet och den kan berätta. 

Det hade varit häftig” (Erik) 

 

Flera respondenter nämnde att några av de hotell som de besökt erbjudit utlåning av cykel och 

detta är mycket positivt och upplevdes som en avsaknad för de hotell som inte erbjuder 

cykelutlåning. Kristina berättar om ett hotell hon övernattat på som erbjudit cyklar till sina 

gäster och ser positivt till denna utveckling.  

 

“[...] Jag såg nått, ett ställe som hade faktiskt att de lånade ut cyklar och det tycker jag 

faktiskt var en bra idé. Nu var det inte så, jag menar hade det varit i ett annat sammanhang 

då hade vi lånat de cyklarna. Det är ju sympatiskt om man inte har egen bil och ska ta sig 

runt i en stad.” (Kristina) 

 

Vi redogjorde i avsnitt fem (gästers uppfattning om outnyttjade resurser på hotell) att Karl 

upplevde att städningen sker onödigt ofta. Han ser således en potentiell tjänsteutveckling som 

innebär att betala för mängden städning som önskas. Mindre städning under längre 

vistelser än ett dygn ger rabatterat pris.  

 

Att ha någonstans att gå eller att det finns kvällsaktiviteter är uppskattat bland resenärer som 

reser ensamma. Lars som ofta reser ensam menar att det är fördelaktigt om det finns 

någonstans där han kan möta andra resenärer eller bara en plats att vistas och att det upplevs 

som en avsaknad då hotell inte erbjuder denna möjlighet.  

 

“ So what you are saying is that you prefer hotels that offers services for single travellers and 

a way to meet other people? -  Yeh and even if there is no other travellers around it´s just 

getting out of the room. You want to do more than just sit in a hotelroom when you are on 

holiday.” (Lars)  

 
5.1.1.6 Sammanfattning av kundernas uppfattning om hotelltjänster 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hotellgäster efterfrågar likartade tjänster såsom 

frukost, personlig service och internet. Det finns dock en viss skillnad mellan privatresenärer 

och företagsresande varav företagsresenärer efterfrågar bekvämlighet och effektivitet i större 

utsträckning. Privatresenärer nöjer sig med en lägre standard och ser inte hotellet som den 

primära attraktionen vid resan. Gratis internet ses som en självklarhet och bland 

företagsresenärer beskrivs den tekniska utvecklingen som extremt viktigt då 

internetuppkoppling krävs för att arbeta. Ingen uppenbar tjänst saknas i hotellbranschen men 

avsaknaden av tjänster kan skilja sig mellan enskilda hotell. Strykjärn och tillgång på mat alla 

timmar på dygnet beskrivs som avsaknader av tjänster på vissa hotell. Resultatet presenterar 

några konkreta förslag från respondenterna för utvecklingen av hotellens tjänsteverksamhet. 

Dessa förslag är bland annat kopplad till den tekniska utvecklingen, som att checka in och 
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göra matbeställningar via en app. Ett annat förslag är att hotellen erbjuder städfrekvens där 

man betalar för den mängd städning som önskas. På nästa sida visas en sammanställning över 

vad respondenterna anser mest väsentligt vad gäller tjänster inom hotellbranschen. 
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Tabell 5. Tematisk sammanställning av hotellgästernas uppfattning om tjänsteutveckling

 Anders 

(Privat)  

Margareta 

(Företag) 

Maria 

(Privat) 

Anna  

(Privat) 

Lars  

(Utländsk)  

Johan  

(Privat) 

Erik  

(Företag) 

Elisabeth  

(Privat) 

Karl  

(Företag) 

Kristina  

(Företag) 

Mest 

använda 

tjänst 

 

Tv, frukost och 

personlig 

service 

Frukost, mest 

där för att sova 

Frukost och  

i varmare länder  

poolen 

Personlig 

service 

Tvätt och 

väckning 

 

Pool om det 

finns. 

Annars, 

internet 

Internet och ”en 

god säng”  

Personlig 

service och 

det som finns 

på rummet 

Internet, bar, 

strykjärn 

och vatten-

kokare 

Internet, frukost 

och beroende på 

ändamål parkering 

Avsaknad Nej, inget Olika hotell 

erbjuder olika 

och det är därför 

svårt att dra alla 

över en kant 

Strykjärn Nej, inget Nej, inget. När 

man betalar mer 

får man oftast 

den service man 

behöver 

Nej, det jag 

behöver finns 

Möjlighet att 

köpa mat alla 

dygnets timmar 

Möjlighet att 

göra 

matbeställning 

samt 

smidigare 

incheckning 

Strykjärn 

och mat-

alternativ 

Cykelutlåning 

Teknisk 

utveckling 

Bra att internet 

finns främst för 

de som behöver 

det 

Jätteviktig!  Lyxigt med 

teknik. Det ä bra 

att det finns men 

inte centralt 

Internet är 

viktigt och tv 

är en fördel 

Internet  

“[…]technical is 

not realy that 

important to me at 

a hotel. I only 

need power at the 

hotel, power is 

always good.” 

Väldigt 

viktigt: stor 

tv med 

många 

kanaler samt 

internet 

Mycket viktigt! 

Dock inte lika 

avgörande nu när 

internet finns på 

mobilen 

Trådlöst 

internet är 

viktigt 

Internet är 

mycket 

viktigt 

Internet är viktigt, 

tv känns inte lika 

viktigt idag 

Förslag på 

förbättring 

Pianobar, mer 

konferenser 

samt paket-

erbjudanden 

Egen våning för 

företaget samt 

tillgång till mat 

alla dygnets 

timmar.  

Strykjärn, 

plattång och 

sådant som man 

inte tänker på att 

packa med sig 

Inget förslag Erbjuda tjänster 

som gör det 

möjligt för 

ensamresande 

att möta andra 

Tvätt- service Transport. 

”Kanske en GPS. 

Om man på något 

sätt kan 

programmera in 

hotellet och den 

kan berätta. Det 

hade varit häftig” 

”App” för 

incheckning 

och mat-

beställning 

Matbox och 

lägre 

frekvens av 

städande 

Kommunikation 

till konsumenter 

skulle kunna 

förbättras. ”Vet 

inte hur men det 

skulle vara 

intressant” 
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5.1.2 Service 
Personlig service är mycket avgörande hos respondenterna och beskrevs som allt i en 

hotellvistelse och betydelsefullt i värderingen av ett hotell. De respondenter som väljer att bo 

på budgethotell är mindre angelägen om personlig service. Främsta förklaringen är att det låga 

priset leder till låga förväntningar. Personalens agerande och kompetens är således mycket 

viktig i en hotellverksamhet. Det är viktigt att som gäst känna sig välkommen och sedd.  

 

“Ja!  Jag åker ofta tillbaka till ställen som har gett bra service. Åker vi med jobbet har vi ofta 

återvänt till samma hotell. Det ligger bra till, kommunikationerna är bra, bra rum, bra 

service . Då åker vi tillbaka ... mmm” (Elisabeth) 

 

“Servicen måste ju funka. Så servicen är väl viktigast.” (Johan) 

 

“ Jaa, jag var i Östersund för ett tag sedan och det var ett litet familjehotell. Gemytligt och 

bra, personalen kände igen en när man kom in och de gav en nyckeln utan att man behövde 

säga rumsnummer. Det känns som att de har koll på en om det är bra service. Samma sak om 

man ätit och de kommer fram och frågar om de kan fylla på kaffe. De har koll helt enkelt på 

hur gästerna mår.” (Erik) 

 

Resultatet visade också att respondenter som föredrar effektivitet framför personlig service är 

respondenter som reser i tjänsten. De respondenter som reser privat och bor på hotell med 

mellan till hög standard eller de som reser mer sällan i tjänsten föredrar personlig service och 

har således ingenting emot att incheckning och utcheckning tar längre tid. Margareta som 

reser mycket i sitt arbete resonerade kring att effektivitet och personlig service är nära 

sammankopplade med varandra. Vidare menade hon att effektivitet från personalens sida kan 

bidra till en bättre service men att effektiviteten är avgörande.  

 

“[Tänker] Oj det går nästan ihop på något sätt. Ehh... att det ska gå snabbt när man kommer 

in på ett hotell eller att man får bra service det går in i varandra. Att de ska gå snabbt är ju 

en bra service. I så fall måste jag svara att det ska gå snabbt.” (Margareta) 

 

Erik resonerar kring att transportmöjligheter från och till hotellen bidrar till en positiv syn av 

hotellet och att detta tyder på bra service. Att det finns möjlighet att hämtas och lämnas på 

flygplatsen är mycket uppskattat. 

 

Resultatet visade också att två av resenärer som kontinuerligt reser i jobbet upplever att 

servicen och bemötandet från personalen skiljer sig om de reser privat eller i företaget. 

Margareta upplever att hon som privatresenär blir bättre bemött än när hon reser i tjänsten. 

Karl resonerar i likhet med Margareta och menar att bemötandet blir ett annat beroende på det 

ändamål han reser i.  

 

“Ja det tycker jag! Absolut, jag kan tycka att ibland så blir man bemött bättre när man reser 

privat än när man reser i företaget.” (Margareta)   

 

“[Funderar] Det tror jag också ja. Man väljer andra objekt när man reser privat. Jag tror 

nog att dom är ganska medvetna dom hotell man bor om man är där i tjänsten eller inte. Jag 

tror att dom vet om det och då blir det ett annat bemötande.” (Karl) 
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5.1.2.1 Vad som skiljer “service” från “mycket god service”  
Definitionen av vad som skiljer service från god service varierar mellan respondenterna. Det 

vanligaste begreppet att förklara skillnaden är “det lilla extra”.   

 

“[Tystnad. Lite skratt] Det är det där lilla extra. Om jag har bott en vecka på ett hotell och 

kommer på att jag vill stanna längre. Att de hjälper till att ordna ett rum. Finns det inte på det 

här hotellet kan de säga att de hjälper mig att fixa ett annat hotell. Nått annat.” (Anders) 

 

“Hm...Mycket bra service då tänker jag spontant på personlig service och då är det alltså 

personalens bemötande. Hur jag som kund blir bemött. Om jag som kund kan få ställa alla 

dumma frågor och ändå bli bra bemött. Eller att jag kan få... ja , eh eller att de inte tar saker 

för givet. Jag kan ju vara någon som bott där ofta eller så kan jag vara någon som bor där en 

gång per år och känner mig borta. Det är viktigt att jag känner mig välkommen oavsett vem 

jag är.” (Kristina) 

 

Mycket bra service beskrevs som något positivt av merparten av respondenterna. Karl 

resonerade om att det kan bli för mycket service och att service bör vara på en förnuftig nivå.  

 

“Näe. Det kan jag inte göra. Servicen för mig är en förnuftig nivå. Och mycket god service 

låter mer som fjäsk och falskhet, det är inte äkta. Näe. Då känns det mer som att man kommer 

dit som en pengapåse som de ska vittja. Alltså det är den här balanspunkten.” (Karl)  

 
5.1.2.2 Respondenternas definition av dålig service  

En gäst vill inte känna sig utnyttjad eller förbisedd, det leder istället till motsatt effekt och en 

uppfattning av dålig service. Samtliga respondenter uppger att dålig service är starkt kopplat 

till det personliga bemötandet, att inte få det mottagande eller den hjälp de efterfrågar. Andra 

faktorer till dålig service upplever respondenterna beror av en dålig strukturerad organisation. 

All information från hotellen skall vara tydlig och förmedlas på att enkelt sätt. Så här förklarar 

Johan och Karl sina definitioner av dålig service.  

 

“[Funderar] Ja... Asså otrevliga receptionister som, visst dom kan ha en dålig dag, men dom 

tar sig inte tid att lyssna om man säger vad man vill. Dom gör inte det där lilla extra, eller 

ens det dom ska göra.” (Johan) 

 

“Ja dålig service är ju när de inte förmedlar den information dom har. Alltså när man 

kommer ska de på något sätt kort och koncist förklara vilka möjligheter de har. Gör de inte 

det då är det dålig service. Kommer man på något när man lämnar hotellet som hade varit 

bra att veta då är det dålig service. Typ tänk på att imorgon är det lördag så då öppnar inte 

frukosten före halv åtta exempelvis. Så att man inte stiger upp för tidigt eller så. Man kan ta 

reda på det, men man kanske inte gör det.” (Karl) 

 

Resultatet visar således betydelsen av att vara strukturerad och tydlig med information. Andra 

faktorer som leder till dålig service förklaras som ignorant personal, dålig attityd, falsk 

marknadsföring samt smutsigt och ofräscht.  

 
5.1.2.3 Respondenternas möjligheter att ge åsikter och hur de upplever att de blir 

bemötta 

Resultatet uppvisar att alla respondenter uppfattar att de får möjlighet att ge åsikter om 

hotellet de bor på. Således visar resultatet att endast ett fåtal tar chansen att ge åsikter under 

sin vistelse. Anders, Margareta och Johan svarade att de brukar besvara de formulär eller 
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mailutskick som hotellen ger ut. Anders och Margareta ser positivt till deras möjlighet att 

påverka. Johan tror dock inte att han som enskild individ kan förändra något och att det krävs 

att flera personer ger liknande kritik. Av resterande sju undersökningspersoner svarar Erik, 

Karl, Anna och Kristina att de ibland tar chansen att tycka till. Karl resonerar att när enkäterna 

överlämnas är “han på väg bort” och därför svarar han inte alltid på formulären. De andra 

resonerade kring att om formulären ligger framme och om de har någonting att klaga på så 

kan de ibland besvara dessa. De är också tveksamma över hur mycket hotellen tar till sig av 

klagomålen. 

 

“Oj. Man har ju säkert chansen men det är sällan man tar den tror jag. Hade man rest ofta 

och varit på samma ställe regelbundet hade man säkert kunna säga något, då vet man att man 

kanske kommer tillbaka och då vill jag att något ska vara förändrat. Men åker man på ett 

hotell en enda gång säger man ingenting om det är dåligt utan tänker det bara, för att man 

kommer ändå inte att åka dit igen. Man tyckte ju att det var dåligt. Så att jag tror att man har 

chansen men man tar den inte egentligen.” (Maria)  

 

“Depends, I mean.... I think a lot of places offers these boxes were you can put a layer into 

with your complain but I don´t actually think they read it. [...] I don´t really think they do and 

I don´t tend to put one in because of that reason. But I´m staying at budget hotels so I don’t 

expect anything either.” (Lars) 

 
5.1.2.4 Värde för pengarna 

Bra värde för pengarna beskrivs som en sammanslagning av olika komponenter, personlig 

service, standard och läget på hotellet. Hotellrummet skall vara rent, fräscht och genomtänkt 

med avlastningshyllor för bagage. Hotellet skall ha ett bra läge för det tänkta ändamålet och 

det ska vara lätt att ta sig till hotellet.  

 

“Värde för ett hotell? Jamen att det känns, att det är eh bra standard och då menar jag inte 

att det behöver vara lyxigt utan standard som att det. Jag återkommer till att det är rent och 

fräscht. Att personalens bemötande är bra och att man har internet. Jag kommer tillbaka till 

samma saker [Skratt]” (Kristina) 

 

“Ett bra värde är ju ett bra pris per natt. Jaa, sak som är viktig är hur rummen ser ut. 

Rummens utformning tycker jag. Det är väldigt viktigt att de är funktionella. En del rum är 

inte alls det och inte genomtänkt. Ingen plats för väskor som bara står, toaletten, hur stor är 

duschen. Det är ju väldigt viktigt tycker jag. Att det är ljust och så. [...]” (Erik) 

 

Maria resonerar att “det lilla extra” från personalen skapar ett bra värde för pengarna. Att 

personalen visar att de uppskattar henne som gäst under vistelsen och frågar om hon är nöjd 

eller om det är något som behövs.  

 

“Såna saker som jag kan uppskatta om det är lite gäster är om personalen erbjuder kaffe 

efter frukosten. Att de erbjuder sig att servera, då tänker oj vilken bra service. Vad schysst. 

Men det förstår man också att dom inte har tid för sånt. Kanske att någon kan komma och 

fråga om maten är bra eller om något saknas på rummet. Bara kolla läget lite helt enkelt. 

Bättre att de frågar under tiden jag är på hotellet om allt varit bra än vid utcheck. Då är det 

för sent. Jag kan inte säga då att jag är missnöjd. [Skratt] Ja men att någon bryr sig. Lite 

personlig touch sådär.” (Maria) 
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Anders och Anna uppger att frukosten påverkar deras vistelse samt ett trevligt bemötande från 

personalen. Anna har desto mindre krav än Anders på hotellrummet i sig, för henne är ett bra 

värde för pengarna ett städat rum. Anders menar att det beror på helhetsupplevelsen av 

hotellet innefattande rena och fräscha rum, trevlig personal och en god frukost som ger värde 

för pengarna.   

 

“I Sverige är det hotellfrukost, det känns extra lyxigt. Trevlig och hjälpsam personal. Jag 

bryr mig inte om städning men det kan kännas lyxigt om rummet är städat när man kommer 

in. Ja vet inte, svårt att säga för jag är så okräsen. [Skratt]” (Anna) 

 

“Man ska bli bra bemött, bra rum, snyggt och fräscht. Då är det ju värt varenda krona man 

lägger ned. [Tystnad] Är det ofräscha rum och dålig service tycker man ju inte att det är värt 

pengarna. Återigen frukosten, att det är ju det där att det ska vara fräscht.” (Anders) 

 
5.1.2.5 Sammanfattning över kundernas uppfattning om service i hotellbranschen 

Definitionen av vad som är bra service kan sammanfattas och sägas att det är personalen som 

främst utgör denna service. Personalen skall tillgå med all den information de har till gästerna 

samt hälsa dem välkomna och vara tillmötesgående. Vad som däremot ses som dålig service 

är om personalen inte ser till den enskilda gästen och bemöter dem dåligt. Dålig service är 

även om det visar sig att hotellen inte håller de saker som utlovats samt om standarden på 

hotellet är dåligt och det är ostädat. Personalen nämns även när hotellgästerna förklarar vad 

som är ett bra värde för pengarna. Ett bra värde för pengarna är också beroende på rummet, 

om det är städat och genomtänkt med bra ytor för avlastning. Var hotellet ligger påverkar 

även det gästernas uppfattning, om hotellet är i närheten av det som skall besökas. På nästa 

sida presenteras en tabell som överskådligt visar respondenternas åsikter gällande service.
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Tabell 6.  Sammanställning av hotellgästernas uppfattning om kundvärde 

 Anders  

(Privat) 

Margareta  

(Företag) 

Maria  

(Privat) 

Anna   

(Privat) 

Lars  

(Utländsk) 

Johan   

(Privat) 

Erik  

(Företag) 

Elisabeth  

(Företag) 

Karl   

(Företag) 

Kristina 

(Företag) 

Definition av 

bra service 

Rekommendationer 

från personalen 

Nöjd Tillmötes-

gående  

Personal 

Personlig 

service, 

tillmötes-

gående och 

hjälpsamma 

Underlätta ens 

vistelse 

Ex. transport-

möjligt  

Tillmötes-

gående  

Personal. Gör 

saker som inte 

är en normal 

tjänst 

Håller koll 

på hur 

gästerna  

mår och vad 

de vill ha  

Personlig 

kontakt, bra 

bemötande 

och tillmötes- 

gående 

Trevlig personal, 

allt fungerar, 

erbjuder mat för  

ett överkomligt 

pris 

Personlig service. 

Att inte bli 

dumförklarad och 

att känna sig 

välkommen oavsett 

vem man är 

Definition av 

dålig service  

Ovilliga att hjälpa Ignorant  

”beror på att 

folk är lata”  

Avvisande 

och dålig  

Attityd 

”[…] att det 

känns som att 

de inte bryr sig 

och inte kan 

kosta på sig ett 

leende” 

Inte håller det 

som utlovas  

Otrevliga 

receptionister 

Gör inte det 

lilla extra eller 

de som de ska 

göra 

Rörigt och 

dålig 

organisation 

Smutsigt och 

ofräscht 

Förmedlar inte 

den information 

de har 

Otydlig och 

otillräcklig 

information 

Värde för 

pengarna  

Frukost, bra rum, 

bra bemött samt 

snyggt och fräscht 

Komfortabelt 

läge 

Personlig- 

Service 

Läget, frukost 

och trevlig 

personal 

Ren säng, 

internet, bar 

och möjlighet 

att lägga allt 

på en 

samlingsnota 

Bra service, 

tillgång till allt 

och att de 

fungerar när 

man betalat för 

det 

Priset per 

natt, genom- 

tänkta rum, 

samt att det 

är ljust  

Bra rymd, 

bekvämlig-

heter, 

tillmötes- 

gående 

personal 

Genomtänkt 

enkelt och fräscht 

Bra standard, rent 

och fräscht, 

internet, personlig 

service 

4
2 
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5.2 Hotell 
För att ge en överblick över de tre hotell som vi har intervjuat har vi nedan 

sammanfattat bakgrundsinformation om dem, deras kundbas och vision. Då intervjuerna med 

hotell behandlas konfidentiellt har vi således valt att benämna dem med fiktiva namn.  

Tabell 7. Översikt över de intervjuade hotellen 

Hotell Sirius: Koncernägt hotell som riktar sig till människor på resande fot. Kundbasen 

består av affärsresenärer på veckodagarna och privatresande under helger 

och lov. Anläggningarna är placerade nära stora vägar och städer. 

 

Hotell 

Mimosa:  

 

Ett koncernägt hotell med en kundbas bestående av 75 

procent affärsresande och resterande privatresande gäster. Hotellets måtto 

är nöjda och återkommande gäster. 

Hotell 

Capella: 

 

Privatägt budgethotell på gränsen mot vandrarhem. Visionen är att 

samordna med Capella-restaurangen och skapa en enhet. Hotellets kundbas 

utgörs av blandade gäster med allt från studerande, privatresande och 

affärsresenärer. 

 

5.2.1 Tjänster  
 

5.2.1.1 Utbud av tjänster 

Intervjuerna visar att hotell med högre standard har ett större utbud av tjänster än hotell med 

lägre standard och försöker täcka alla behov på marknaden. Sirius erbjuder tjänster som de 

upplever att deras gäster efterfrågar, så som gym, pool, cykel, gångstavar, parkering, internet, 

tv, konferensmöjlighet och massör. Sirius verksamhet bygger på tre ledord; genomförande, 

kreativitet och vardag. Enligt Sirius vet kunderna vad de kan förvänta av ett hotellbesök då 

hotellkedjan funnits under en lång tid och har en tydlig position på marknaden.  
 

“Ehh. Enkelhet. Ja vi upplever ju att de efterfrågar carrying, casual och creative annars har 

vi ju satsat jättefel. [Skratt] Men, eftersom våran huvudgrupp är affärsresenärer, ehm, det 

man efterfrågar det är att man har relativt höga krav och förväntningar eftersom Sirius har 

funnits länge. Eftersom att man vet vad man kan förvänta sig.” (Sirius) 
 

Mimosa har ett likartat utbud av tjänster och deras måtto är att allting ska vara inkluderat i 

priset och att kunden ska känna sig som hemma. Mimosa inkluderar frukostbuffé, 

middagsbuffé, kvällsmål, frukt och våfflor i priset. Utöver mat erbjuder Mimosa tjänster som 

gym och relaxavdelning, öl i bastun och dagstidning vid ankomst. Capella har ett enklare 

utbud av tjänster och erbjuder frukost och tvättmöjligheter mot en tilläggskostnad. Dusch och 

toalett delas med andra och parkeringsmöjligheter finns under natten.  
 

5.2.1.2 Upplevd efterfrågan  

Sirius och Mimosa har ett liknande resonemang till vad de upplever att kunderna efterfrågar. 

Här beskrivs det personliga, vardagliga och familjära. Hotellen menar att kunderna efterfrågar 

personlig service och ett trevligt bemötande.  
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“Det familjära och personliga. Asså vi jobbar ju mycket med att folk ska försöka och känna 

sig som att de kommer hem och att de är bland vänner och känner igen våra stammisar. 

Tilltala med förnamn när de kommer in, så att få den där känslan att när jag är på Mimosa 

då är det som att vara hemma ungefär.” (Mimosa)  

“[...] Sen vill man känna sig igenkänd, sedd och uppskattad. Det betyder så fruktansvärt 

mycket när vi kan gästens förnamn när den kommer in genom dörren, det liknar ingenting 

annat. Bara liksom ett leende och någon som bryr sig tror jag är det absolut viktigaste.” 

(Sirius) 

 

Capella har svårt att definiera vad de upplever att deras gäster efterfrågar. Att rummen inte 

har egen dusch och toalett upplevs som en avsaknad bland gästerna men Capella menar på att 

en sådan förändring inte är möjlig.  

 
5.2.1.3 Konkurrenskraft 

Resultatet visar att Sirius och Mimosa konkurrerar på marknadsutrymme och värderar “det 

lilla extra” och arbetar för att kunden ska känna sig omhändertagen. Mimosa har ett specifikt 

koncept där de strävar efter att kunderna ska känna att det finns en tanke med allt. 

 

“Vi bjuder alla gäster som bor här på middag, det står en kvällsbuffé uppdukad mellan sex 

och nio. Sen står det våfflor här under hela dagen som man får gå och grädda själv. Kaffe 

bjuder vi också på, frukt står alltid framme, öl i bastun och en kvällstidning till alla våra 

betalande gäster.  

Line: Det låter som all inclusive?  

“Ja nästan och framförallt så är det väldigt populärt för dom som reser mycket, de som reser 

i tjänsten. Att slippa gå ut på stan och jaga en restaurang. Man kan gå upp och ta på sig en 

träningsoverall i stort sett och komma ner och käka.” (Mimosa) 

 

Sirius strategi är genom organisatorisk styrka och framåtanda. De upplever att genom att alltid 

leverera och ta hand om sina kunder kommer de att särskilja sig från andra hotell på 

marknaden.  

 

“Men jag lever ändå i tron och en fullständig övertygelse att det är vi som kommer att 

leverera med det program som vi dragit igång för två år sedan och det vi har av 

verksamheten, att det är de mjuka värdena som vi kommer att vinna på. Att det är att vi kan 

leverera carrying, casual och creating till våra gäster och att det inte är något annat hotell 

som kan göra det. Det har att göra med organisatorisk styrka och i hur vår koncern är 

upprättad, hur vi jobbar, så det är mjukvaran skulle jag säga. Omtänksamhet och att ta hand 

om våra gäster.” (Sirius) 

 

Capella konkurrerar med det billiga priset per natt och att utformningen av rummen skiljer sig 

från det traditionella hotellrummet. 

 

“Vi är framförallt billigare, det är väl det som är vår konkurrensfördel eftersom vi har så 

pass enkla rum. Sen så är det ju lite exotiskt att bo i en [Historisk byggnad] i ett gammalt 

[byggnad]. En del bor ju här på grund av det.” (Capella) 
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5.2.1.4 Teknisk utveckling 

Samtliga respondenter erbjuder trådlöst internet till sina kunder. I övrigt så erbjuder Sirius och 

Mimosa tv av äldre modell på rummet men ett utbyte till nyare modeller sker hos båda 

hotellen i skrivande stund. Sirius har utvecklat sitt inloggningssystem till internet för sina 

gäster så det går betydligt smidigare nu än vad det gjorde förut med det dåvarande systemet.  

 

“Trådlöst internet för alla hotellgäster och alla konferensgäster. Dessutom har vi gjort en 

förenkling nu av det trådlösa nätverket. Tidigare hade vi access koder, såna engångskoder 

med en massa omöjliga engångskoder som man skulle trycka in och så skulle man kunna få 

fram det på tv:n men det funkade inte för att det var gamla. Nu kan du använda så att du 

loggar in med ditt telefonnummer och ditt namn på din mobil så känner den igen dig när du 

kommer tillbaka och säger välkommen vill du logga in igen utan att du behöver göra något, 

ungefär så. Så det har blivit väldigt mycket smidigare.[...]” (Sirius) 

 
5.2.1.5 Utveckling av tjänster  

Sirius arbetar strategiskt med utveckling av konferenser och menar att det finns mycket 

potential att vidareutveckla detta. De erbjuder helhetslösningar för konferensdeltagarna som 

inte behöver lämna anläggningen vid vistelsen. Här ingår mat, konferens, boende och 

upplevelser som ingår i ett samarbete med olika företag runt om i Umeå. 

 

“[Funderar] Jaa. Som vi har utvecklat? Oj. Vi har börjat jobba med en sån enkel grej, vi 

arbetar mycket med konferenser och det är vårt tredje ben skulle man väl kunna säga. Ehh. 

Och där har vi ju allt under ett tak. Du kan bo här, du kan äta här och du kan ha ditt möte 

här. Du kan dessutom köra mingel eller basta här och relax och allt, du behöver inte lämna 

stället och såhär skitbra. [...] Så för ett år sedan kanske började vi knyta samarbeten med en 

massa aktörer eller bara ta in en massa material från en massa aktörer och det är allt ifrån 

lakritsprovning och chokladprovning och vinprovning, iksuspa och hundsläde, you name it. 

Bara för att ha en bank med aktiviteter som vi kan erbjuda och det har också, skulle jag vilja 

påstå med mervärde att göra. [...]” (Sirius) 

 

Mimosa har utvecklat och effektiviserat sin incheckningsprocess för stamgäster som bor mer 

än 100 nätter per år på hotellet. De menar att stamgäster inte behöver information om hotellet 

och istället uppskattar att direkt gå till rummet.  

 

”Nu har vi tillexempel när det kommer guld eller platina gäster så står det en silverbricka på 

receptionstjänsten med kuvert och namn på alla dom här […] de går bara och hämtar en 

tidning och ett kuvert sedan går de upp på rummet.” (Mimosa) 

 

Capellas ledning har nyligen tillträtt och har under den kort period inte utvecklat någonting. 

Capella har inte heller några planer på att utveckla någonting utan anser att allting fungerar 

bra.  

 
5.2.1.6 Respons på gästers förslag till tjänsteutveckling 

Under intervjuerna presenterades de förslag som hotellgästerna presenterat under tidigare 

intervjuer. Respondenten Karl ansåg att städningen sker för ofta och framförde ett förslag om 

en städfrekvens. Förslaget mottogs positivt av Sirius och Mimosa som till viss del redan 

erbjuder städfrekvens.   
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“Ja. Alltså så gör vi, vi jobbar inte mot dyrare men framförallt mot sportgrupper. För dom 

behöver ofta komma ner i pris. Bokar dom då 30 rum så går vi ner i pris och då går vi inte in 

på rummen. Vilket för min del innebär mycket mindre städerskor den dagen.” (Sirius) 

 

Mimosa tror detta kan vara något i framtiden och gav själv idéer på prisförslag vid val av 

städning.  

 

“Men asså det är ju ingen dum idé, vi brukar göra så att när vi har såna som vi kallar för 

långliggare för två år sedan som hette Enercon som byggde vindkraftverken ute i Nordmaling 

så, dom bodde ju vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Å där hade vi städning två dagar i 

veckan mot att de fick ett annat pris. Sen bytte man ju handukarna varannan dag och så 

vidare. Så absolut! Det finns det potential för men sedan har du ju folk som är jättekänsliga 

och en del ska ju ha kliniskt rent. Men asså om du har den önskan så givetvis …..å jag tror att 

det där kommer att komma i framtiden att man bokar ett rum och du ska bo tre nätter. Vill du 

ha städning då kostar det 75 kronor eller 100 kronor till och vill du inte ha städning så och så 

vidare och så vidare.” (Mimosa) 

 

Capella var mindre positiv till förslaget och tror inte att städningen är ett problem i 

hotellbranschen.  

 

“Jaha. Ja det vet jag inte. Asch. Det måste vara ganska få som tycker att man städar för ofta. 

Det känns ju inte som ett problem.” (Capella) 

 

Förslaget om en incheckningsapp mottogs positivt av alla hotellen. Sirius och Mimosa 

klargjorde att idé har varit under förhandling men att kostnaden för implementering ligger till 

grund för att genomförandet uteblivit.  

 

“Där växer problemet. Man kan inte ta fram första bästa förslag på en app, så. Ehh. Vi vet 

inte om det är topnotch bra och installerar den på 160 hotell, det kommer vi aldrig att göra. 

Det är mycket pengar, om det varit för ett hotell fine. Men det är fruktansvärt mycket pengar 

och en stor investering. Det kan vissa tycka att vi är lite långsamma, och nu pratar jag Sirius 

generellt, att vi är långsamma i den tekniska utvecklingen. Vi har fortfarande tjock-

tvapparater här på Sirius2, men det har att göra med att vi inte vill köpa in LCD eftersom vi 

är svanenmärkta där för att vi vill ha nolltolerans. Då gick vi istället som hel kedja till våra 

leverantörer att den första som kan leverera en till hundraprocent återvinningsbar tvapparat 

kommer vi att köpa av. Det var Philips som vann det. Så nu har vi köpt in tvapparater till alla 

våra hotellrum i alla 160 hotell. Det är ju en ganska stor affär för Philips. Det försöker vi 

trycka på med och därför har vi fortfarande tjocktvapparater och därför tar det lite längre tid 

och det måste man liksom vara med på.” (Sirius) 

 

Att hotellen bör erbjuda mat under dygnets alla timmar bemöttes av alla hotell med att detta 

redan finns. Sirius säljer lättare måltider i deras butik, Mimosa ställer upp kaffe och smörgås 

på rummet för de som anländer sent och Capella säljer chips och snacks i receptionen. 

Förslaget om GPS bemöttes positivt av Sirius och Mimosa. Sirius beskrev det som en rolig 

idé men att det i så fall bör fungera som en app. Mimosa resonerar kring att de erbjuder en 

liknande tjänst och att det i lobbyn står en stationär dator som tillhandahåller information om 

Umeå. Capella bemötte förslaget lite skeptiskt.  

 

“Jaja. Nja det verkar lite långsökt. Man kan väl nästan göra det själv” 
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5.2.1.7 Sammanfattning tjänster 
För att ge läsaren en överblick över ovanstående redogjorda resultat har vi på nästa sida 

sammanfattat de viktigaste delarna i en tabell (se tabell 8). Kontentan är att Sirius och 

Mimosa erbjuder liknande tjänster och har en liknande syn på vad kunder efterfrågar och hur 

de vill uppfattas som hotell. Skillnaden är att Mimosa arbetar strategiskt med att allt ska ingå i 

priset, mat såväl som upplevelser.  Satsningen har legat på en effektivare incheckning för 

stamgäster. Sirius antar en strategi som bygger på att ständigt utveckla personalen och har 

satsat på att utveckla paketerbjudanden och konferenser. Hotell Capella vänder sig till 

budgetresenärer och tillämpar en strategi som innebär få tjänster för att hålla nere priset. 

Capellas ledning har till skillnad från Sirius och Mimosa mindre erfarenhet i branschen och 

således ingen uttalad strategi som bygger på att utveckla personal och tjänster. Alla hotell ser 

potential i att utveckla en app för att effektivisera incheckningen och möjlighet att lägga in 

orderbeställningar. GPS-utlåning och städfrekvens bemöttes som potentiell 

utvecklingsmöjlighet av Sirius och Mimosa medan Capella såg på förslagen med mer skepsis. 
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Tabell 8. Tematisk sammanställning över hotellintervjuerna 

 

  

 Sirius  Mimosa Capella 

Målgrupp Affärsresenärer under 

veckodagar, privatresenärer 

under helger och lov 

Affärsresande under veckodagar och 

privatresande på veckodagar 

Blandat; budgetresenärer, 

studenter, affärsresande osv. 

Utbud 

 

Relax, pool, frukost gym, bastu, 

cykelutlåning, tvätt, strykrum, 

konferens, parkering, massör, 

shop 

Gym, tvättmöjligheter, konferens, 

bibliotek och relax. Bjuder på middag, 

kaffe, frukt, våfflor, kvällsfika, öl, tidning 

och frukost. Anordnar tema- och 

aktivitetskvällar gratis 

Tvättmöjligheter, Parkering mellan 

19:00-09:00, frukostbuffé mot en 

kostnad 

Utbud av 

teknik 

Trådlöst internet, LCD med 

dockstation för ipod, mobil osv 

Trådlöst internet och tv på rummen. ”Bull-

tv” men ska byta till 42 tum led tv 

Trådlöst internet samt Dvd och tv i 

sällskapsrum 

Tjänste-

utveckling i 

verksam-

heten  

Erbjuder event och 

paketerbjudanden exempelvis 

lakritsprovning, vinprovning 

osv. 

Effektivisering av incheckning för 

stamgäster 

”Nu har vi till exempel när det kommer 

guld eller platina gäster så står det en 

silverbricka på receptionstjänsten med 

kuvert och namn på alla dom här […] de 

går bara och hämtar en tidning och ett 

kuvert sedan går de upp på rummet.” 

Inte ännu  

Upplevd 

efterfrågan 

Det familjära och personliga. 

Gästerna skall känna sig som 

hemma. Hälsar deras stamgäster 

välkomna med namn 

Gästerna skall känna sig uppskattade och 

deras stamgäster blir personligt bemötta 

med förnamn 

Egen dusch och toalett på rummen 

Upplevd 

avsaknad 

Ser att det finns mer att hämta ur 

event och konferens, 

skräddarsydda lösningar 

Cykel, men på grund av logistikproblem 

finns inte cyklar att tillgå 

Event samt dusch på rummen 

Respons på 

gästers 

förslag till 

tjänste- 

utveckling 

App: Absolut ingen omöjlighet 

GPS: Väldigt rolig idé. Skulle 

vara en form av app i så fall 

Matbox: Det finns redan en 

shop 

Städfrekvens: Sirius jobbar 

redan med detta främst mot 

sportgrupper och större 

sammanhang 

 

App: Tror att det är aktuellt i framtiden. 

Förs diskussioner i beta koncernen om 

detta 

GPS: Har dator i receptionen med 

liknande info. 

Matbox: Bjuder på kvällsfika på rummet 

Städfrekvens: Ingen dum idé 

App: Aldrig reflekterat över det 

men ser potential 

GPS: Långsökt, det kan man göra 

själv 

Matbox: Förts tankar kring detta 

men alkoholtillstånd och närheten 

till Capella1 gör att det inte ses 

lönsamt 

Städfrekvens: Ser det inte som ett 

problem och tror att efterfrågan är 

liten 
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5.2.2 Service  
Mimosa ser på service som något väldigt betydelsefullt och menar att det är hotellens största 

konkurrenskraft. Service definieras gemensamt av Mimosa, Sirius och Capella som “det lilla 

extra”.  
 

5.2.2.1 Uppfattningen om gästers syn på service 

Service beror på interaktionen mellan personalens hjälpsamhet och utstrålning till kunden. 

Personalen är en viktig och betydande del av företagets ansikte utåt. Mimosa menar att det 

som skiljer hotell åt är den service som erbjuds.   

 

“Jag tror dom ser det, det är jätteviktigt. Hotell idag så är ju standarden ganska lika oavsett 

vilket hotell du kommer på. Asså du har minibar, det är rena bäddar, liksom städat och 

fräscht, och det man egentligen tävlar om eller vad man ska säga, konkurrerar om det är ju 

den personal och den service som man ger. För det är ju det man kommer ihåg. Har du en 

glad, positiv och trevlig tjej i receptionen så kommer du ihåg mer på samma sätt som att du 

kommer ihåg en […] sur och tråkig […] som inte har servicekänsla.” (Mimosa) 

 

Definitionen av hur hotellen tror att gästerna upplever skillnaden mellan service och god 

service förklaras som “det lilla extra” och det som kunden inte förväntar sig.  

 

“[Funderar] Ja det är ju ungefär som Capella1, där tänker vi att man ska få lite mer än det 

man förväntar sig. Att man får några gelehallon eller större glass eller så. Inget märkvärdigt 

eller så, lite extra som man inte hade väntat sig.” (Capella) 

 

Sirius resonerar i likhet med Capella och skiljer service från god service med “det lilla extra”.  

 

“Det lilla extra skulle jag säga. Service är inget man kommenterar för då har allt varit 

väldigt bra.” (Sirius) 

 

Med koppling till ovanstående citat förklarar Sirius vidare hur de tror att hotellgäster ser på 

service och bemötande hos dem.  

 

“Jag tror att dom … Jag tror att vi ligger väldigt bra till. Sen så tror jag också att som jag 

upplever det, så kommer man gärna tillbaka med tips och idéer. Väldigt ofta kommer man 

med klagomål inte för att klaga utan för att jag förväntade mig mer. Eller jag vill bara att du 

ska veta det här.” (Sirius) 

 
5.2.2.2 Utveckling av service 

Sirius arbetar strategiskt med utvecklingen av service och genom att följa upp med 

enkätundersökningar och klagomålshantering utvecklar de brister i företaget. Sirius jämför de 

erhållna svaren med tidigare resultat för att avgöra hur företaget utvecklas. Genom att del av 

kundernas åsikter försäkrar de sig att utvecklas i riktning till vad kunderna efterfrågar. 

 

“Ja, då är det dom två delarna skulle jag vilja påstå. Ett är det att det finns något som vi på 

Sirius kallar SGC, och det står för Sirius Guests Survey. Mm. Som görs, den skickas ut till de 

gäster som har bott hos oss. Inte till alla och inte alltid. Men som skickas ut och de svarar på 

en massa frågor om oss och den är ganska detaljerad. Den är liksom indelad i massa frågor 

sen så kan man gruppera dom frågorna i hur receptionen har presterat, i hur frukosten 

presterat, hur var städet, hur var rummen, hur var ditten och datten, en massa grejer. Det 

sammanställs till någon form av snittresultat varje månad som vi då får utskickat, så här 
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presterar vi i index mot förra månaden och så här presterar vi i index mot förra året. Den 

ansvarar vi då alla att följa upp tillsammans med våra medarbetare på alla avdelningar.” 

(Sirius) 

 

Mimosa utvecklar sin service genom att erbjuda årlig personalutbildning i servicehantering. 

Mimosa arbetar med att anpassar servicen till varje enskild gäst. Mottot är att alltid säga ja 

och att allting är möjligt att lösa.   

 

“Vi har en serviceskola varje år som vi går som vi har internt. Sen handlar det ju om att 

förbättra sig från dag till dag. Har jag känslan att nu har jag gäster som efterfrågar det å den 

å den servicen, nämen då anpassar vi oss. Det är ju därför vi är här, ta reda på deras behov 

och uppfylla dem. Asså det finns ju inte ett “nämen det finns inte här”. Är det en som kommer 

och säger att “jag skulle hemskt gärna vilja ha en ipad på rummet”. Jamen då fixar vi det. 

Liksom, nej det går inte, det existerar inte här. Om det inte är liksom, ta mig till månen.” 

(Mimosa) 

 

Mimosa arbetar i enlighet med detta också efter att utvecklas varje dag och följer upp genom 

undersökningar och klagomål vad det är som saknas eller efterfrågas.  

Till skillnad från Sirius och Mimosa har Capella inte utvecklat servicen ännu, då ledningen är 

relativt ny. I framtiden ser dem att de ett samarbete kommer att utvecklas mellan Capella 

restaurangen och Capella hotellet.  

 

“Det har vi inte gjort så mycket än. Det kommer vi, våran tanke är ju att samordna med 

Capella1 så att det blir en enhet. Men så långt har vi inte hunnit, så långt har vi inte kommit 

än. Men det är två olika kulturer i de två företagen så man måste ta det lugnt.” (Capella) 

 

5.2.2.3 Strategiskt arbete för att skapa värde för kunden 

Sirius jobbar aktivt med att utbilda personalen och koncernen har skapat ett framgångsrikt 

program grundat på gästens resa, från incheckning till utcheckning. Programmet har köpts 

upp av andra företag vilket visar på konceptets framgång.   

 

“[...]Det är väldigt mycket grejer som vi ska komma ihåg med mötet med människor som man 

lätt glömmer bort när man fokuserar på annat och det är att le när man säger välkommen för 

vi kommer ihåg att säga välkommen. Det är så fruktansvärt mycket grejer som man kan göra 

på kort sikt. Sen jobbar vi då med en utbildning som är framtagen av Sirius central som heter 

service@Sirius. Fyndigt. Den utbildningen har ju sålts vidare av oss, vi gjorde den för oss 

själva och sedan blev några företag intresserade av den. Den går i kort ut på gästens resa hos 

oss. För då vill vi se det som en resa, då kommer jag lite tillbaka till att vi kan göra tio av 

elva saker rätt men den där sista går fel och det är det som kommer att stanna hos gästen. Så 

då har man... Då jobbar vi med hjärtat i vad vi gör. Det är en första del att man ska har 

hjärtat med sig i vad man gör. [...]” (Sirius) 

 

Eftersom ledningen i Capella är ny har hotellet således inte haft tillfälle att utbilda personal i 

service eller lägga upp en strategi för hur de ska skapa värde för kunden under en vistelse hos 

dem. Capella kunde inte erhålla någon information om tidigare Capella ledningen strategiskt 

arbetade för att skapa kundvärde. 

 

“Ja jag har dålig koll på det faktiskt eftersom jag hållt på så kort tid. Vi har ju som aldrig 

undersökt det men det ska man ju göra nångång då och då.” (Capella) 
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5.2.2.4 Klagomålshantering 

Klagomålshantering behandlas på alla tre hotell. Åsikter från gäster tas emot och i den mån 

som det är möjligt åtgärdar hotellen problemet. Sirius och Mimosa skickar ut formulär till 

gästerna efter vistelsen. Capella har ingen möjlighet till detta men bemöter gästernas åsikter 

och tar till sig av kritiken.  

 

“Ja det kan man nog säga att vi har gjort. Det är ju samma om det är nått fel, det var ju till 

exempel en som kom och inte hade en bokning och hotellet var fullt. Då ställde vi in en 

extrasäng i det här rummet (sällskapsrum) så fick han sova här och det gick ju bra. Det var 

egentligen inte vårat fel, det visade sig att om det här var en tisdag så var han inbokad 

onsdag/torsdag. Men han kom redan på tisdagen. Nån hade missat i alla fall. Om det var han 

eller vi det vet jag inte. Den typen av problem gör vi allt för att rätta till. Ibland går det ju inte 

så lätt. Är det fullt så är det ju fullt.” (Capella) 

 

Vidare såg Capella att ett formulär där gästerna får chansen att ge åsikter är en bra idé och att 

de ser allvarligt på kritik från gäster.  

 

“Ja det tar vi ju till oss så det är rättar vi ju till. Det är ju nån som har klagat på frukosten till 

exempel. Men det får man ju ta väldigt allvarligt.” (Capella) 

 

5.2.2.5 Sammanfattning 

Resultatet visar hotellen definierar service som det lilla extra och att leverera över gästens 

förväntningar ger en bättre helhetsupplevelse. Hotellkedjorna med stordriftsfördelar arbetar 

strategiskt mot att utbilda personal och utveckla servicen. Personalen ses som hotellets 

viktigaste resurs och är ansiktet utåt för företaget. Capella hade ingen uttalad strategi för att 

utveckla personal och service på grund av en nytillsatt ledning. Kritik bemöts från alla hotell 

på största allvar och i den mån de är möjligt förändrar hotellen det som har kritiserats. För att 

ge läsaren en överblick över de resultat som presenterats ovan visar tabellen på nästa sida en 

sammanställning över det resultatet. 

 

Tabell 9. Tematisk sammanställning över kundvärde på hotell  

 

 Sirius  Mimosa Capella 

Syn på service  ”Det lilla extra skulle jag säga. 

Service är inget man kommenterar 

för då har allt varit väldigt bra.” 

 

Service är jätteviktigt och 

definieras som ”det lilla extra”. 

Hotellen konkurrerar om personal 

och service 

Kan inte definiera hur kunder 

uppfattar service men bra service 

definieras som ”det lilla extra” 

Personalens 

bemötande 

gentemot 

kunder 

Arbetar mycket med eget ansvar hos 

personalen. Vill ha medarbetare som 

aktivt arbetar för Sirius framgång, 

engagemang 

Våga ta ansvar och våga lösa 

problem. Pusha och peppa 

personalen i arbetet samt anordna 

personalfester 

 

Framtidsplaner på att utbilda 

personalen 

Klagomåls-

hantering 

Uppföljning varje månad samt 

mailutskick till gäster. 

Svarar på alla mail och klagomål 

och tar till sig av kundernas 

synpunkter 

”Nej det har vi inget av. Det 

kanske man borde ha.” 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi jämföra tidigare teorier med insamlad data i en jämförelse. Vi 

kommer diskutera dem med utgångspunkt i vår teoretiska referensram för att det skall vara 

enklare att följa vår tankegång samt finna en röd tråd. Vi kommer att föra analysen i tre steg. 

Först analyserar vi förhållandet mellan utbud och efterfråga samt betydelsen av tjänster i 

hotellbranschen i Umeå. Därefter analyserar vi betydelse av service och vad som skapar 

värde för kunden och slutligen analyserar vi intresset för tjänsteutveckling, 

tjänsteutvecklingens påverkan på kundvärdet och potentialen till tjänsteutveckling.  

  

  

6.1 Betydelsen för tjänster i hotellbranschen 
Vår empiri visar att kunderna inte saknar någonting primärt i utbudet av tjänster och att 

hotellen aktivt följer upp vad kunderna efterfrågar. Det visade sig vara skillnad mellan graden 

av strategiskt arbete av personalutveckling, serviceutveckling och tjänsteutveckling mellan 

hotell med högre standard framför hotell med lägre standard. Detta i relation till att individer 

som bor på budgethotell har lägre krav och förväntar sig mindre av vistelsen på hotellet. Det 

är således priset som är den stora konkurrensfördelen för budgethotell. Victorino et al. (2005, 

s. 556) menar att de företag som ser till marknadens behov i större utsträckning ökar 

kundvärdet. Resultatet uppvisar att utifrån ett teoretiskt resonemang så står hotellen i relation 

till kundernas önskemål. Resultatet visar också att det kunderna efterfrågar och det kunderna 

förväntar sig inte står i relation till varandra. Alltså, utifrån intervjuerna av hotellgästerna ser 

vi att hotellgäster uppskattar tjänster som pool, gym, frukost, internet och dylikt. Däremot är 

det andra faktorer som spelar in och för gäster som väljer budgethotell är det priset och läget 

som är avgörande faktorer. Således är förväntningarna låga på hotellet och allt extra ses som 

lyx. Vad hotellen erbjuder och till vilka har alltså en avgörande roll.  

 

I enlighet med Victorino et al. (2005, s. 556) är det viktigt att ta del av gästernas behov för att 

utvecklas i rätt riktning. Resultatet visar att hotellen med högre standard arbetar strategiskt för 

att tillfredsställa kunders behov. Mimosa arbetar för ett koncept som innebär att allt ingår i 

priset. Utifrån resultatet i studien visar det att konceptet är uppskattat bland framförallt 

företagsresenärer. Utifrån detta argument kan vi dra slutsatsen att Mimosa anpassat 

tjänsteutbudet till deras främsta målgrupp, affärsresenärer. Sirius strävar efter att erbjuda 

kompatibla lösningar till kunden. Strategin är att kunden inte behöver lämna hotellet utan att 

allt finns. De vill således täcka all behov på marknaden. Resultatet uppvisade således att en 

stor mängd tjänster efterfrågades i liten utsträckning. De viktigaste tjänsterna är frukost och 

internet. Företagsresenärer kräver lite mer och önskar således att hotellet fungerar som ett 

stationärt hem. Capella vänder sig till en snävare målgrupp än vad Sirius och Mimosa gör. 

Capella konkurrerar på hotellmarknaden med den ordinära utformningen av deras hotellrum 

och att de valt att göra om en historisk byggnad till ett hotell. Kunder överraskas således av 

designen som skiljer sig från de annars traditionella rummen, vilket vi också kan anta bidrar 

till en minnesvärd upplevelse. Kontentan är att hotellen till stor del fyller gästernas behov. Det 

handlar således mer om enskilda hotell än branschen som helhet. Hotellgästerna beskrev att 

vissa hotell har tjänster som andra inte har och vise versa. Trots att gästerna inte upplever att 

de saknar något så såg många av dem att hotellbranschen med fördel kan utvecklas och 

effektiviseras.  
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6.1.1 Teknisk utveckling inom hotellbranschen 
Det är utveckling av service kombinerat med teknik där respondenterna främst ser att det 

finns utvecklingsmöjligheter. Resultatet visade att den tekniska utvecklingen är mycket viktig 

för hotellgäster och främst för de gäster som reser övervägande i tjänsten. Resultatet är i likhet 

med Victorino et al. (2005, s. 556-559) forskning som pekar på att tjänsteresenärer främst 

efterfrågar internetuppkoppling. Vårt resultat pekar på att internet bör vara gratis och om 

hotellen tar betalt för denna tjänst skapar det irritation bland gästerna och leder till en negativ 

upplevelse.  

 

Resultatet visar att respondenterna ser app och GPS till hotellen som möjliga tekniska 

utvecklingsmöjligheter.  Förslagen mottogs positivt av Sirius och Mimosa medan Capella var 

mer skeptisk till förslagen. Detta visar således ett samband med den forskning som Victorino 

et al. (2005, s. 57-58) redogör för, där marknadsorienterade företag och företag med 

stordriftsfördelar mer sannolikt reagerar positivt till utveckling och i högre grad tenderar 

arbeta för utveckling. Förslaget har behandlats i Mimosa och Sirius-koncernen men någon 

implementering har inte skett. Svårigheterna enligt Sirius är att implementeringen sker över 

ett stort antal hotell vilket skapar komplikationer samtidigt som kostnaden är hög. Större 

kedjor kan utnyttja sin ekonomiska ställning vad gäller tjänsteutveckling då de har ett 

ekonomiskt övertag (Orfila-Sintesb & Mattsona, 2009, s. 383). Sirius resonemang går emot 

det som Orfila-Sintesb och Mattsona (2009) diskuterar där en ekonomisk fördel gentemot 

andra hotell samtidigt som en utveckling innebär att koncernen kan erhålla viktiga 

marknadsandelar som andra företag kan ha svårigheter att konkurrera med.  

 

6.1.2 Klagomålshantering 
Sirius och Mimosa arbetar med en strategisk klagomålshantering och ser klagomålen som en 

möjlighet att utvecklas. Capella arbetar inte med mailutskick och dylikt men tar klagomål på 

största allvar. Detta visar att Lars uppfattning om att han som enskild individ inte kan 

förändra och att hotell inte tar del av klagomålen är motsatt. Kanske är det så att det brister i 

kommunikationen mellan hotell och gäst? Om gästerna upplever att hotellen inte tar åsikterna 

på allvar så riskerar de att gästerna inte delger sina åsikter och hotellen kan inte i samma 

utsträckning se vad marknaden efterfrågar. Möjligheten att ge åsikter från gästernas sida är 

väsentligt om hotell skall utvecklas i rätt riktning. Det har enligt Fahy och Jobber (2012, s. 88) 

visat sig att företag som ser till gästerna ökar sin framgång. De kan genom de åsikter och 

tankar de mottar förändra sitt koncept om det framgår att de inte levererar vad gästen 

efterfrågar.  

 

Vi ser att Sirius och Mimosa strävar efter att ständigt utvecklas och skapa ett ökat värde för 

kunden, de är också de hotell som i större grad accepterar nytänkande och som var positiva till 

nya förslag. Detta kan kopplas till Victorino et al. (2005, s. 57-58) resonemang om att hotell 

som ser till marknadens behov bemöter nytänkande bättre än de som inte ser till gästerna. 

Mimosa följer upp de åsikter som de mottar och förändrar till kundens önskemål i den mån 

det är genomförbart för hotellet.  

 

6.2 Service 
Det är en fin balansgång mellan för lite och för mycket service. Servicen bör inte uppfattas 

som extrem och tillgjord. Karl beskrev det som att för mycket service kan skapa en känsla av 

att hotellet enbart är ute efter hans pengar. Servicen ska kännas genuin och äkta och 

personalen ska vara tillmötesgående, trevliga och förstående. Det ska synas att personalen 
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trivs och mår bra på sitt arbete. Detta är ledningens ansvar och det är viktigt att de tar ansvar 

för att personalen trivs. Det hela kan förklaras som en kedja där alla länkar knyts samman när 

alla delar är tillfredsställda. Sköts inte detta rätt och någon känner sig missnöjd så bryts 

länken.  

 

6.2.1 Servicedesign 
Vi nämnde i teorikapitlet att det är viktigt att hotellen ser över att vad som erbjuds stämmer 

överens med vad som efterfrågas. (Victorino et al., 2005, s. 557).  Vi ser att hotell idag kan 

uppfattas som “spretiga” och vi ser således två starka koncept som växer fram. Att fokusera 

på ett starkt koncept och en tydlig målgrupp ger en klarare servicedesign som enligt Goldstein 

et al. (2002, s. 121) är den viktigaste drivkraften för tjänsteutveckling vilket leder till ett ökat 

kundvärde. Vi uppfattar att hotellbranschen försöker fylla alla behov i stället för att fokusera 

på en målgrupp. Utifrån våra respondenters svar ser vi att två koncept uppskattas. Första 

konceptet som växer fram är att gästerna är beredd att betala ett högre pris men vill således att 

allt ingår. Det andra konceptet som växer fram är billigare rum där gästen betalar separat för 

de tjänster som önskas.  Att betala för ett relativt dyrt rum och sedan betala ytterligare för 

tjänster som önskas leder till att kunden känner sig utnyttjad.  

 

En stor utmaning är att beslut om servicekoncept görs konsekvent och med fokus på att 

leverera rätt service till rätt kunder. Genom att tydligt markera vilket koncept hotellen har så 

levereras också rätt service effektivare till den speciella kunden. Här vet kunden vad som 

förväntas och riskerar således inte att bli besviken. (Goldstein et al., 2002, s. 121) Hotell som 

befinner sig i en gråzon leder till att kunden inte vet vad som kan förväntas vilket bäddar för 

missförstånd och besvikelse. Denna vågskål gör att kunden lättare kan känna sig besviken, 

något som speciellt yttras för affärsresenärer som tenderar att kräva en viss nivå av standard.  

 

6.2.2 Intresset för förändring hos kunder kontra hotellbranschen  
Vi ser att hotellen tar del av kunders önskemål och behov och förändrar i den mån som är 

möjlig. Däremot ser vi att implementeringen av nya tjänster går långsamt och hotellen väntar 

gärna med att först se marknadens reaktion. Vi nämnde i problembakgrunden att många 

branscher har gått mot en mer teknikbaserad tjänsteverksamhet där tjänsten är kopplad till 

telefon och internet. Vårt resultat visar att kunderna efterfrågar en effektivisering i 

hotellbranschen. Hotellföretagen ser också potential i utveckling av liknande de tjänster som 

exemplifierats, men menar att implementeringen är några år bort. Varför hotellen väljer att 

vänta är oklart när marknaden efterfrågar tjänsten nu. Vi har fått uppfattningen om att det är 

risken och kostnaden av utvecklingen som leder till att företagen väljer att vänta. Vi uppfattar 

också att de gärna ser att någon annan tar första steget för att sedan avgöra om det är lönsamt 

eller inte. Enligt Schumpeter (1934, refererad i Landström, 2005, s. 38-42) så ses 

utvecklingen i grupper där någon börjar och om utvecklingen är uppskattad av användarna så 

följer andra efter. Problemet med att invänta implementering och låta någon annan ta ledning 

är att effekten blir mindre. Att ta ledning innebär att företaget tar en viktig plats på marknaden 

och får en marknadsledande fördel som är svår att uppnå för hotell som “kommer efter”.  

 

Kanske resonerar hotellen kring de saker vi redogjort i avsnittet, motstånd mot innovation, om 

att istället erbjuda någonting gångbart där kunderna vet vad de kan förvänta sig och där 

branschen har hittat ett koncept som fungerar. Mimosa resonerade kring att den dag de slutar 

utvecklas så har de gett upp. Trots hotellens rädsla för att förlora det personliga genom att 

förändra branschen och kunders önskan om att behålla det personliga så innebär inte en 

utveckling att branschen bör gå i samma riktning som flygbolagen har gjort med 

incheckningsmaskiner. Kanske kan dessa två kombineras där incheckning och betalning sker 
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online. Väl i hotellet finns ingen reception utan gästen möts, precis som på restauranger av en 

person vid dörren som tar namn och visar en till rummet. Resultatet visade att den personliga 

servicen är mycket viktig på ett hotell men precis som Karl resonerade finns ett mekaniskt 

tänk om hur allting bör förhålla sig. Vidare visade resultatet att det fanns intresse för 

förändring av hotellen men vi tror att om hotellbranschen inser att en förändring inte 

nödvändigtvis betyder att den personliga servicen försvinner och i stället kombinerar 

effektivitet med service, kommer de ställa sig betydligt mer positiva till en förändring.  

 

Resultatet visade att respondenterna överlag är nöjda med det som erbjuds men fann ändå 

möjligheter till förändringar som uppskattningsvis leder till en bättre vistelse och att det 

således finns intresse för förändring av hotellbranschen. Karl resonerade kring att städningen 

med fördel kan effektiviseras. Att erbjuda städfrekvens av städningen var något som 

uppskattades av hotellrespondenterna och något som de erbjuder i vissa speciella fall. Att 

dock erbjuda detta som val till alla sina gäster är det ingen som gör men uppfattades som 

genomförbart. Detta skulle sänka kostnaderna för städning samtidigt som gästerna kan göra 

ett aktivt val.  

 

6.3 Kundvärde 
Kundvärde definieras olika från person till person och det är således svårt att dra slutsatser om 

vad kundvärde är och i vilken utsträckning som en tjänst skapar värde. Generellt sett så är 

kundvärde något som skapas utifrån kunders perspektiv och kan beskrivas som den nytta en 

kund får ut av en specifik tjänst (Nasution & Mavondo, 2008, s. 204-206). Empirin visar att 

det hotellgästerna främst uppfattar skapar värde är frukost, personlig service, trevligt 

bemötande samt att hotellet är rent och fräscht. Övergripande bland våra respondenter är att 

de uppfattar kundvärde och personlig service som nära besläktade med varandra. Ges en bra 

service påverkar det kundvärdet och vice versa.  

 

Resultatet visade att personlig service gav värde för kunden i sin vistelse. För affärsresenärer 

var detta mindre centralt och framförallt för de som reser ofta, de föredrar effektivitet framför 

ett personligt bemötande. De bor ofta på hotell och vet hur allt fungerar och behöver därför 

inte samma information som de mer oerfarna gästerna kräver.  

Resultatet visar att personalens bemötande påverkar kundvärdet positivt och ett bra 

bemötande gör att kunder i högre utsträckning gör återbesök. För privata resenärer är den 

personliga servicen av stor betydelse och det är således personalen som är avgörande för deras 

vistelse. Personalutveckling blir därför centralt i denna typ av frågor än utveckling av tjänster. 

Erbjuder hotellen något som gästerna inte förväntar sig såsom en godis på kudden eller 

liknande leder även det till en mer välkommande känsla hos gästerna. Detsamma gäller om 

personalen anstränger sig och erbjuder sig boka en taxi eller ta sig tid att förklara och ge tips 

på olika sevärdheter eller restauranger.  

 

I vår studie fann vi i likhet med Victorino et al. (2005) att affärsresenärer främst önskar 

effektivitet i sin vistelse. Andra attribut som efterfrågas är tjänster som normalt finns i 

hemmet såsom hårtork och strykjärn. Affärsresenärer som reser ofta och under längre perioder 

har ett större behov av att hotellet fungerar som ett stationärt hem. Privatresenärerna 

resonerade i större grad att hotellet är en plats att sova på och inte det primära under resan. 

Resultatet uppvisade också att samtliga hotellgäster anser att den tekniska utvecklingen är 

mycket viktig för ett hotell och här skiljer det sig inte efterfrågan mellan högpris och lågpris 

gäster. Elisabeth, Margareta och Karl anser att om hotell erbjuder allt som normalt sett finns i 

hemmet och som används i vardagen så ökar detta det upplevda kundvärdet.  
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De företag som erbjuder service och tjänster måste hålla sig uppdaterade för att erbjuda den 

service som är möjlig. Strävar företag efter att tillfredsställa sina kunder är det betydande att 

de ser till helhetsintrycket och skapar ett värde för dem. Värde kan skapas på olika sätt och 

tolkas olika, men görs inget försök till förbättring kan detta värde aldrig nås och ingen 

utveckling ske.  

 

Empirin uppvisar att personalen är hotellets viktigaste tillgång och att personalens bemötande 

har en avgörande del i hur gästerna väljer att göra återbesök. Vilket är i likhet med 

Edvardsson et al. (2000, s. 42 och 49) tidigare forskning som pekar på detsamma, där 

missnöjd personal har en stor påverkan på hur gästerna uppfattar hotellet. Är bemötandet inte 

gott påverkas vistelsen negativt och det är ledningens ansvar att personalen trivs med sitt 

arbete. Personalen har visat sig vara företagens största tillgång och det främsta som de kan 

konkurrera med. Personlig service visade sig vara mycket avgörande bland våra respondenter 

och detta visar på att Chang et al. (2011, s. 816) forskning om att personalens serviceförmåga 

är mycket viktigt för företag.  

 

Hotell Mimosa har utvecklat en rutin vid incheckning där guld och platina gäster möts av en 

uppställd bricka med en tidning och ett kuvert med rumsnyckeln. Med detta sätt försvinner 

inte den personliga servicen helt men samtidigt effektiviseras incheckningsrutinen avsevärt. 

Varför inte fler gäster erbjuds denna möjlighet går att spekulera i. Här finns det således 

möjlighet att utveckla denna rutin genom att övriga gäster möts av detsamma efter att ha 

checkat in via mobilen innan och klargjort betalningen.  

 

Resultatet visar alltså att gäster föredrar skräddarsydda lösningar. Tillgång till det som behövs 

är ett viktigt begrepp och att lösningarna är ändamålsanpassad för den tänkta målgruppen. Att 

erbjuda lösningar för olika kunders behov är alltså positivt ur ett kundperspektiv och skapar 

mervärde för den enskilda kunden. Hotellen måste komma till insikt om att gäster är olika och 

de har således olika behov. Det som en gäst önskar kan vara helt emot vad en annan gäst 

efterfrågar. Sirius påpekade att det finns mycket utvecklingspotential av skräddarsydda 

paketerbjudanden. Här kan en mängd olika lösningar erbjudas så som hundspann, älgbesök, 

aktiviteter längst Umeälven, ost och vinprovning och mycket mer.  Trots detta har vi inget 

tydligt empiriskt resultat som tyder på att kunder efterfrågar olika paketerbjudanden. Däremot 

visar resultatet att hotell som kan fylla olika behov skapar högre kundvärde. Att lösningarna 

finns kan således ge mervärde för de kunder som önskar skräddarsydda paketerbjudanden.   

 

Personalen på hotellen har stor del i hur gästerna bedömer deras vistelse, är personalen 

hjälpsamma och tillmötesgående är gästerna mer nöjda överlag än om det vore motsatt. Det 

kan sammanfattas och sägas att hotellets standard och den hjälp personalen erbjuder är det 

som tillsammans skapar ett bra värde för kunden. Det är det som gör att gästen kan tänka sig 

att komma tillbaka en annan gång. Av de personer vi intervjuat nämner de alla att den 

personliga servicen är viktig men att den inte får vara falsk och att den har en stor del i om 

vistelsen blir bra eller inte. Edvardsson et al. (2000, s. 42 och 49) påpekar att det är det första 

mötet mellan gäst och personal som är avgörande och kan komma att påverka hela vistelsen. 

Sett till detta argument kan konstateras att de svar vi funnit gällande vad hotellgäster anser 

vara dålig service har en koppling till personalen eller ledningens sätt att bedriva hotellet om 

de håller vad de lovat eller inte. Något som inte bidrar till ett ökat kundvärde är om 

personalen ger ett dåligt bemötande eller att de inte visar sig hjälpsamma gentemot gästerna. 

Nämns inte de saker som ses självklara på hotellet kan även det bidra till ett minskat 

kundvärde. Det som resenärerna bör veta skall sägas vid incheckning och inte nämnas först 
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vid utcheckningen för då är det för sent, då är de på väg där ifrån och inte i behov av den 

informationen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kundvärde skapas utifrån flertalet olika aspekter. Om 

rummet är välstädat och har en genomtänkt utformning kan det leda till att gästerna anser att 

de får ett bra värde för de pengar som de lagt ner på sin vistelse. Detsamma gäller hotellets 

placering, om de ligger bra till och är nära de attraktioner som är tänkt att besöka på resan. 

Frukosten nämns även den som viktig om pengarna som betalats skall ge god valuta. Det är 

svårt att leverera alla de tjänster eller den service som olika personer efterfrågar för att skapa 

kundvärde.  

 

6.3.1 Tjänsteutvecklingens betydelse för kundvärde 
Resultatet visade att tjänsteutveckling har betydelse för kundvärdet men att storleken av 

kundvärdet beror på vilken tjänsteutveckling det är. Således är hotell som i viss mån hänger 

med i den tekniska utvecklingen viktigt för att öka kundvärdet. Detta kan kopplas till den 

tidigare forskningen som Chang et al. (2011, s. 812-813) för över innovation och menar att 

innovation är positivt på många sätt. Innovation kan skapa ett högre kundvärde för hotellen 

om de ser till de attribut som efterfrågas och tar del utav gästernas tankegångar (Nasution & 

Mavondo, 2008, s. 204-206). 

 

Det kan även bero på det faktum att de till största delen har affärsresenärer som anländer på 

obekväma tider och således önskar äta något vid ankomst. Nasution och Mavondo (2008, s. 

204-206) menar att utveckling från hotellens sida skall ses utifrån de saker som hotellgästerna 

efterfrågar. Är denna utveckling positiv kommer gästerna att ta med sig upplevelsen.  

 

Några av våra respondenter påpekade att strykjärn var uppskattat om det fanns på rummet. 

Detsamma gäller här, finns de attribut som gästen önskar kommer de att påverka värderingen 

av hotellet vilket kan vara betydelsefullt vid framtida val av hotell. Allt som skapar ett 

mervärde för gästen är positivt och hotellet i sig ökar sin attraktionskraft.  

 

En respondent ansåg att god kommunikation på hotell skapar ett mervärde. Detta kan komma 

att bli oerhört viktigt i och med Umeå som kulturhuvudstad år 2014 när ett större antal turister 

beräknas komma. Kommunikation är A och O vid en vistelse för att inte missförstånd skall 

uppkomma samt för att ge svar på eventuella frågor som kan uppstå från gästernas sida. 

Kunskapen om staden har även det visat sig viktigt. Personalen skall vara kunnig om de 

platser som gästerna har planerat besöka för att kunna ge dem en beskrivning till hur de skall 

ta sig dit. Att således utbilda personalen ibland annat engelska kan vara mycket betydelsefullt.  

 

6.4 Potentialen för tjänsteutveckling  
Vi kan utläsa av empirin att det finns potential för tjänsteutveckling vad gäller teknik, 

incheckning och personalen. Utifrån det erhållna resultatet från hotelledning och gäster drar vi 

slutsatsen att det inte krävs stora förändringar, radikala innovationer, i hotellbranschen. En 

tydligare fokusering på service och att hotellen “nischar” sig är något som vi upplevde att våra 

intervjuade hotellgäster förespråkar. Hotell upplevdes som spretiga om de försökte erbjuda 

allt till alla och inte fokuserade på deras målgrupp och deras främsta önskemål. Små och 

stegvisa förändringar är av stor betydelse och ofta mycket uppskattade då det ger mervärde. 

Att fokusera på service och bemötande är centralt för hotellverksamheter och för relationen 

mellan kunder. Gällande konkurrensen hotell emellan och för att sticka ut är det viktigt att 

erbjuda något som skiljer sig från de andra hotellföretagen. Här blir utveckling av tjänster och 

service för att skapa mervärde betydande. Detta resonemang styrker Chang et al. (2011, s. 
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812) resonemang om att utveckling i servicebranschen leder till framgång. Utvecklingen 

förbättrar inte bara kvaliteten på tjänster utan effektiviserar, sänker kostnader och möter 

kundbehov. Av resultatet kan vi utläsa att de affärsresande gästerna framförallt efterfrågar 

effektivitet. Vi ser att det finns potential till utveckling av rutinerna vid incheckning samt 

tillgången på mat och städningen av rum. Företagsresande kunder efterfrågar i mindre skala 

den personliga servicen men trots att de efterfrågar effektivisering vid rutiner så är det trots 

allt viktigt att behålla en del av det personliga på ett hotell. Att kombinera personlig service 

med effektivitet är således framgångsrikt bland affärsresenärer. 

 

Det är extremt viktigt med tillmötesgående och trevlig personal samtidigt som det är 

betydelsefullt att inte underskatta deras kunskap. Vi ser därför potential i att utbilda personal 

och att det skulle vara positivt för kundvärdet då de genom utbildning i större utsträckning 

kan erbjuda gästerna en bättre service. Här ser vi således en möjlighet till att utbilda 

personalen utanför arbetsområdet. Det skulle till exempel vara specialkunskaper som att 

kunna hjärt- och lungräddning samt kunskapen om att göra bedömningar om en gäst blir dålig 

och behöver läkarvård. Att veta hur man ska hantera en insulinspruta eller dylikt kan upplevas 

som en trygghet för gästerna. Gästerna är inte i sin vardagsmiljö och har med stor sannolikhet 

inte någon aning om var eller till vem som de skall vända sig till om något oväntat inträffar. 

Som Ottenbacher et al. (2005, s. 120-125) nämner kan hotell öka sin omsättning och 

framgång genom utbildning av personalen men det beror till stor del på vad hotellet i sig är 

villiga att erbjuda sin personal. Visar gästerna tydligt vad de önskar är det betydligt enklare 

för hotellen att utvecklas på det specifika området. Med ett stort antal gäster som reser i 

företag kan det vara betydelsefullt om personalen även kan hantera tekniska problem. Om en 

gäst har problem med sin tekniska utrustning och personalen kan hjälpa till kan således visa 

på att hotellet bryr sig om sina kunder på en helt ny nivå. Detta kan kopplas till det lilla extra 

som både hotellgäster och ledningarna nämnde vid de intervjuer som genomförts. De saker 

som normalt inte erbjuds men som uppfattas positivt och skapar ett högre värde för kunden 

har visat sig betydelsefullt. 

 

På nästkommande sida har vi sammanställt en figur som visar den teori vi genererat utifrån 

det empiriska resultatet. Värderingen av hotell sker utifrån tjänster, service och personal 

utifrån hur kunder värderar de hotell de bor på. När hotellen uppfyller kundernas krav skapar 

det ett kundvärde som i sin tur leder till framgång.  
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Figur 6. Gästers värdering av hotell och potentialen till utveckling för att skapa kundvärde 

(skapad av författarna, 2013) 

6.5 Gästernas rekommendationer till hotellen  
I stora drag är gästerna nöjda med utbudet på marknaden. Det handlar oftast om enskilda 

hotell och inte hotellbranschen över lag. Vi ser att det för affärsresande är möjligt att utveckla 

utbudet av mat samt effektivisera in- och utcheckning. Att för affärsresenärer utveckla sådant 

som underlättar vistelsen i den grad att hotellet förefaller som stationärt hem är tillika 

efterfrågat. Tillgång till kontorsmaterial på hotell är således något som skulle effektivisera 

vistelsen. Exempelvis kan hotell erbjuda ett gemensamt kontor med skrivare, gem, kopiator, 

häftapparat och andra kontorsmaterial som affärsresenärer är i behov av. Alternativt får gästen 

tillgång till kontoret via sin rumsnyckel som inkluderar ett antal utskrifter. Nackdelen är att 

utskrifter och diverse kontorsmaterial kan vara kostsamt för hotellen. Fördelen är att hotell 

med affärsresenärer som målgrupp och som erbjuder en liknande tjänst ser till marknadens 

behov och således skapar högre kundvärde vars betydelse vi tidigare redogjort.  

 

Hotell Sirius och Mimosa erbjuder möjlighet till mat efter att restaurangen stängt vilket är 

efterfrågat bland våra respondenter. Följaktligen möter Sirius och Mimosa marknadens behov 

genom att underlätta för de gäster som anländer sent. Dock ser respondenterna en 

utvecklingspotential kring detta och föreslår en tjänst som gör det möjligt att beställa maten 

via telefonen. Mimosa ställer upp mat på rummet till alla gäster som anländer efter det att 

restaurangen stängt. Empirin visar att en tjänst i likhet med Mimosa ger ett högt kundvärde då 

kunderna uppskattar överraskningar och ”det lilla extra”. Nackdelen med Mimosas strategi är 

att det kan vara kostsamt då vi kan anta att det blir en del svinn. Att således fråga gästerna om 

de vill ha kvällsmat eller ge dem möjlighet att själva beställa mat efter önskad tid minskar 

eventuella extra kostnader och svinn. Capella erbjuder endast chips och snacks till sina gäster 

och inte mat efter att restaurangen stängt. Däremot vänder sig inte Capella till den målgrupp 

som efterfrågar denna typ av tjänst. Capella riktar sig istället till en målgrupp som har lägre 

krav. Att erbjuda ett stort antal tjänster är således av mindre betydelse. Capellas målgrupp 

efterfrågar istället personlig service och städade rum. Allting utöver detta ses som lyx utifrån 

gästernas perspektiv. Likheten mellan att vända sig till affärsresenärer motsvarande 

privatresenärer är att båda målgrupperna uppskattar ”det lilla extra”. Allting som kan tänkas 

underlätta och förhöja vistelsen för gästerna är således positivt. Här menar vi att Capella kan 
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göra mindre förändringar i företagsstrategin för att öka kundvärdet. Att erbjuda ett bredare 

utbud av mat, så som frukt och smörgås, kan vara ett alternativ för att öka upplevelsen för 

gästerna och behöver inte vara en kostsam utveckling för företaget. Budgetresenärer 

efterfrågar ett billigt pris och har således låga förväntningar på hotellet. Empirin visade att 

budgethotell i liten utsträckning arbetar för tjänsteutveckling. Således ser vi ett samband 

mellan de låga kraven från gästerna och hotellens motvilja till tjänsteutveckling. Allting extra 

är en kostnad för företaget och det är således logiskt att hotell som vänder sig till gäster med 

låga krav har ett snävt utbud av tjänster och istället erbjuder ett lågt pris. Teorin visar att 

tjänsteutveckling är betydelsefullt för alla företag. Det finns således en risk med att inte 

utvecklas och förlita sig på ett billigt pris. Enligt empirin är personlig service avgörande i 

värderingen av hotell. Det är av den anledningen inflytelserikt att arbeta med att utveckla 

personalen och att ledningen arbetar för att personalen ska trivas på jobbet. På lång sikt leder 

tjänsteutveckling till sänkta kostnader, effektivitet och att hotell möter olika kundbehov 

(Chang et al., 2011, s. 812-813). Utifrån ovanstående resonemang drar vi slutsatsen att 

strategin för tjänsteutveckling är beroende av målgruppen som hotellet vänder sig till.  

 

Sirius erbjuder sina gäster att låna cyklar och Mimosa har haft liknande tanke men hävdar att 

problem med logistiken är orsaken till att de inte erbjuder utlåning av cykel. Att hotell 

erbjuder cykelutlåning innebär för gästerna att de lättare kan ta sig runt i staden vilket berikar 

resan, något som Kristina anser är bra att möjligheten finns att låna cykel om så önskas. Med 

tanke på kulturhuvudstadsåret 2014 så ger cykelutlåning möjlighet för besökarna att ta sig 

runt effektivt och miljövänligt. Här kan man också tänka sig att gå ett steg vidare och erbjuda 

något som skiljer sig från vad som erbjuds i andra städer och som har en tydlig koppling till 

Umeå. Vi anser därför att utlåning av sparkar försedd med hjul skulle skapa uppmärksamhet 

till stadens hotell.  Denna idé skulle vara unik och turisterna skulle förhoppningsvis ta med 

detta som ett positivt minne om Umeå. Att erbjuda något unikt skulle ur 

marknadsföringsperspektiv skapa en ”word of mouth” (Fahy & Jobber, 2009, s. 174). 

 

I andra större städer som exempelvis Stockholm finns cykeluthyrning genom samarbete med 

staden/kommunen som används av både turister och invånare. Umeå erbjuder inte denna 

tjänst men vi anser att det kan vara tänkvärt att överväga att ingå samarbete mellan hotell, 

Umeå Kommun, Umeå universitet samt Västerbottens läns landsting för denna typ av tjänst. 

Ett samarbete mellan flera parter undviker logistikproblem som hotellet annars kan ha vid 

ensam cykelutlåning. Det är viktigt att tillägga att de rekommendationer vi framför vänder sig 

till den kundgrupp som vi redogjort för. Således vill vi påpeka att hotellen bör anpassa 

förändringar till den kundgrupp de vill attrahera. De förändringar vi angett lämpar sig således 

till företag- och privatresenärer. Då vi inte studerat pensionärer eller barnfamiljer så kan vi 

inte uttala oss om att utveckling av teknik, städning och dylikt kommer att lämpa sig för 

denna kundgrupp. Sannolikt efterfrågar denna kundgrupp helt andra tjänster och 

tjänsteutvecklingen skulle se annorlunda ut i förhållande till de förslag som vi nu redogjort 

för. 
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7. SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 
Utifrån de intervjuer som förts och de tidigare forskningarna som vi tagit del av följer nedan 

de slutsatser samt rekommendationer som vi kan ge efter studiens färdigställande. Vi kommer 

utöver det även se till vad som kunde förbättras och även ge förslag till fortsatta studier på 

området innovationer inom hotellbranschen.  

7.1 Slutsatser 
Studien syftar till att kartlägga potentialen för tjänsteutveckling inom hotellbranschen i Umeå. 

Det som främst uppskattas på ett hotell är personalen, rummets standard och frukostens utbud. 

Den tjänst som upplevs ge högst kundvärde för privatresenärer är relaterad till personal och 

service. För privatresenärer är hotellet inte det primära för deras vistelse och därför är 

personalens bemötande avgörande för värderingen av hotellet. Företagsresenärer upplever att 

det är betydelsefullt för deras vistelse att hotellet ligger i framkant gällande den tekniska 

utvecklingen vilket påverkar värderingen av hotellet.  

 

Ett av delsyftena var att beskriva vilken typ av tjänsteutveckling i hotellbranschen som 

underlättar för kunderna och ökar kundvärdet. Resultatet uppvisar att det finns potential för 

utveckling av personal, system för in- och utcheckning, städningen, transportmöjligheter samt 

möjlighet att erbjuda mat och dryck under alla dygnets timmar. Affärsresenärer uppskattar om 

hotellet fungerar som ett stationärt hem där all service ingår i priset. Det är också viktigt att 

det går snabbt och smidigt vid in- och utcheckningen.  

 

Det andra delsyftet var att utveckla kunskap om vilket intresse som finns till förändring av 

tjänsteprocessen i hotellbranschen. Resultatet visar att det även finns ett intresse för 

utveckling av verksamheten ur företagens perspektiv.  

 

“Den dagen du lutar dig tillbaka och tror att du är duktig då har du redan slutat att vara 

bra“ (Mimosa) 

 

Hotell med högre standard tenderar att vara mer positiv till utveckling än hotell med lägre 

standard. Resultatet visar också att hotellen som var föremål för vår studie var till stor del 

positiva till utveckling men att implementering går långsamt. 

 

Slutligen har vi noterat att det är viktigt för hotellen att vända sig till en specifik grupp av 

resande. Att försöka täcka lite av allt och uppfylla allas behov kan vara svårt. Det är också 

viktigt att vara tydlig i marknadsföringen av service och tjänster, dålig kommunikation kan 

leda till missnöjda kunder.  

 

7.2 Rekommendationer 
En slutsats med studien är att arbetet med tjänsteutveckling är betydelsefullt för kunder såväl 

som hotell och att marknaden är i ständig förändring.  Vi rekommenderar således att hotell 

arbetar aktivt för att finna innovativa idéer. Vi rekommenderar vidare, utifrån vår studie att 

hotell har en tydlig servicedesign till den tänkta målgruppen.  
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Avslutningsvis vill vi ge mer specifika rekommendationer till de hotell som vänder sig till 

affärsresenärer och privatresenärer. För hotell som främst vänder sig till privatresenärer 

föreslår vi att lägga större fokus på utveckling av personalens serviceförmåga. De hotell som 

främst vänder sig till affärsresenärer bör arbeta med att utveckla och effektivisera rutiner. Det 

ställs högre krav från kunderna att hotell fungerar som stationära hem. Det är således viktigt 

för hotell som vänder sig till affärsresenärer att ligga i framkant med den tekniska 

utvecklingen. Vi ser med spänning på den utveckling som kommer att ske i Umeå de 

kommande åren och hoppas att hotellen kan använda och ta del av våra rekommendationer för 

att bättre förstå marknadens behov och mer framgångsrikt bedriva sin verksamhet.  

 

7.3 Utvecklingsmöjligheter för studien 
I syfte att förbättra kvaliteten av studien vill vi rekommendera ett fåtal justeringar. För att 

bättre belysa spridningen av kundgrupper som bor på hotell i Umeå hade vi med fördel 

inkluderat barnfamiljer i intervjuerna, vilket vi inte hade i denna studie. Barnfamiljers 

synpunkter kan skilja sig från vad andra resenärer efterfrågar, då de har andra kriterier på 

service och inte minst vad som skall fungera. Tidigare forskning visar att det finns tydliga 

skillnader mellan vad barnfamiljen och vad affärsresenären efterfrågar. (Victorino et al., 2005, 

s. 556-559). Då ingen av de intervjuade privatresenärerna hade små barn saknar vi således 

åsikter från denna kundgrupp. 

 

Vi hade innan intervjuerna satt upp två kriterier, privatresande och affärsresande. Under 

intervjuerna insåg vi att det finns olika grader av affärsresande och att några endast reser ett 

fåtal gånger per år medan andra reser varje vecka. Vi hade två respondenter som reser 

kontinuerligt med jobbet och bor på hotell varje vecka. Resterande av våra respondenter reste 

mer sällan i tjänsten. Detta kan såklart diskuteras då fler respondenter som reser ofta troligtvis 

hade gett ett annat resultat. Trots detta så är även gäster som bor mindre frekvent på hotell 

viktiga gäster och deras åsikter och behov bör också tas på allvar.  
 

7.4  Förslag på fortsatta studier  

Genom denna process förvärvade vi en stor och djup insikt om bakgrunderna till 

tjänsteinnovation. Det var genom intervjuerna som vi fick en klarare förståelse vad 

tjänsteinnovation betyder för gäster och personal. Studien ger några förslag till fortsatta 

studier. Att studera sambandet mellan innovation och kundvärde mer ingående skulle hjälpa 

hotellbranschen att förbättra sina koncept. Vi har genom vår studie visat hur viktigt detta är 

för hotellens tjänsteutveckling. Genom att påpeka de komponenter som bidrar till högre 

kundvärde. Med ökad turism och mer resande så kan forskning och ökad kunskap bli 

betydelsefull för alla involverade. Inte minst för Umeå stad som år 2014 är utnämnd till 

kulturhuvudstad. Umeå kan förvänta sig fler turister de kommande åren och det är således 

viktigt att möta kundernas behov och inte minst att de kan tänka sig komma tillbaka.  

Personalens betydelse för kundvärdet var centralt och föreslår därför fortsatta studier kring 

detta. Att analysera vilka faktorer som anses viktiga i värderingen av högt kundvärde finner vi 

intressant och bör studeras närmare. Vi ser också potentialen för fortsatta studier för vilken 

typ av tjänsteutveckling som bidrar till företagens växt och utveckling.  

 

Lite utanför ämnesområdet fann vi att de som reser i tjänsten uppfattar att det är skillnad i 

bemötandet när de reser privat och i tjänsten. En av de kvinnliga intervjupersonerna anser att 

hon blir bättre bemött när hon reser privat. Det skulle således vara intressant att studera detta 

närmare och orsaken till detta. Samt om Margaretas bemötande är av ren tillfällighet eller om 

ett sämre bemötande till affärsresenärer generellt förekommer inom branschen.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
I detta kapitel kommer vi att granska studiens metodik och empiriska resultat utifrån kriterier 

av framställningen i sin helhet, resultatet och validering. Detta för att ge läsaren förståelse av 

“sanningen” och “riktigheten” i resultatet för möjlighet att bedöma kvaliteten av studien.  

 

 

8.1 Kvalitet av framställningen som sin helhet 
 

8.1.1 Perspektivmedvetenhet 
Perspektivmedvetenheten behandlar huruvida delarna i studien relateras till en helhet för att få 

en innebörd. En förutsättning för att helheten blir meningsfull är att det föreligger en 

konsekvent tillämpning av perspektiven. Det finns alltid en tolkning och allting som tolkas är 

beroende av perspektivet. Således är förståelsen något som ständigt ändras i 

forskningsprocessen och redan vid första början har vi en uppfattning om det undersökta. 

(Starrin & Svensson. 1994, s. 165) Då vi har praktisk och teoretisk erfarenhet från 

hotellbranschen har vi således också en uppfattning om branschen i sin helhet. Detta har 

bidragit till en stor förståelse för våra respondenters situation men också påverkat 

tolkningarnas objektivitet. Observationer är teoriladdade och det finns ingen “ren 

observation” som är fri från värderingar (Starrin & Svensson, 1994, s. 53-54). Vi har varit 

medvetna om denna risk genom arbetets gång och har såldes resonerat sakligt kring de 

tolkningar som har gjorts för att uppnå intersubjektivitet och medvetenhet av perspektivet.  

 

Genom att analysera data utifrån en hermeneutisk-fenomenologisk analysmetod tolkade vi det 

sagda och skrivna. Genom fenomenologisk analysmetod har vi “stängt ute” våra värderingar 

för att uppnå intersubjektivitet och strävat efter att bortse från förutfattade meningar om 

potentialen kring tjänsteutveckling i hotellbranschen. Att vara fri från värderingar kan leda till 

att respondenten vågar slappna av och inte tror eller känner att dennes svar kommer att bli 

värderade av oss. Trots ambitionen är det svårt att bortse från förutfattade meningar och även 

om vi upplever att vi uppnått neutralitet i tolkningarna så har vår studie högst troligt influerats 

av vår förförståelse. Då vi ser världen socialt konstruerad är det således betydelsefullt att 

reflektera över hur vår tillvaro kan ha påverkat studien. (Starrin & Svensson, 1994, s. 165-

167) Vi har lärt oss att utveckling är någonting positivt och det är utifrån denna syn som vi 

antar att implementeringen av nya tjänster är lätt att genomföra. Resultatet visar att de förslag 

som framförts från gäster redan har diskuterats bland hotellen men att logistikproblem och 

annat ligger till grund för den långsamma utvecklingen. 

 

8.1.2 Intern logik  
Intern logik behandlar harmonin mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik där 

det är centralt att forskningsfrågorna är styrande för datainsamling och analyser (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 168-169 ) Vi har haft syftet som utgångspunkt och det är synsätten som 

har stått som grund för val av ansats, datainsamling och analys. Emellertid har vi haft en 

flexibel forskningsdesign som utvecklats vartefter kunskapen i ämnet har ökat. Genom detta 

har vi skapat harmoni mellan de olika forskningsdelarna och bildat ett slutet system som 

analyserar potentialen för tjänsteutveckling utifrån två perspektiv, företag och kunder. Genom 

att ta del av båda perspektivens åsikter om tjänster och service kunde vi analysera 

ståndpunkterna mot varandra för att därefter jämföra resultatet med tidigare forskning och 

teorier. Kriterier sattes upp för tolkning av tjänster och service för att skapa logik i studiens 

olika delar samt för att binda ihop resultatet till en helhet. Detta sätt skapar systematik vilket i 
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sin tur leder till och visar på ett dynamiskt forskningsarbete. (Starrin & Svensson, 1994, s. 

170-171)   

 

8.1.3 Etisk värdering 
Den etiska värderingen av ett arbete är viktig och behandlar om eller i vilken mån det skrivna 

skadar någon (Starrin & Svensson, 1994, s. 171). Vi anser inte att studien skadar någon men 

för att försäkra att studien uppfattas som korrekt från respondenterna så har vi valt att 

behandla allt material konfidentiellt. På så vis kan vi styrka den etiska värderingen av arbetet 

samtidigt som eventuella feltolkningar av vad som sagts av respondenten inte försätter denna i 

en svår situation då det inte finns möjlighet att koppla det som sagts till personen. Innan 

arbetet lämnades också ett samtycke som signerades av respondenterna där vi förklarade 

syftet med arbetet och vad de kunde förvänta sig. Samtycket säkerställde att respondenterna 

innan intervjun var medvetna om deras deltagande och i vilket syfte intervjumaterialet 

användes. 

 

8.2 Kvaliteten av resultatet  
 

8.2.1 Innebördsrikedom 
Kvaliteten av resultatet utgår ifrån möjligheten att gestalta något på ett sätt så att nya 

innebörder uppstår. (Starrin & Svensson. 1994, s. 172) Vi måste beskriva fenomenet som det 

framträder för oss och bortse från alla fördomar och förutfattade meningar (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 172) Kontentan av studien är att respondenterna ska få en ökad förståelse 

för sin sociala situation och miljön som de arbetar i (Bryman & Nilsson, 2011, s. 357). 

Samtidigt önskar vi att ge underlag för vidare forskning samt skapa medvetenhet i 

hotellbranschen i Umeå om vilken tjänsteutveckling som skapar kundvärde samt hur de bör 

agera för att stå sig i konkurrensen.  

 

Vår bristande erfarenhet i intervjumetodik påverkar kvaliteten över intervjuerna som kan vara 

bristande. Vi tog hänsyn till denna aspekt innan intervjuerna genom att öka vår kunskap om 

intervjumetodik. Trots detta är det märkbart att de första intervjuerna har en lägre frekvens av 

följdfrågor vilket påverkar resultatet och analysen för studien. Eftersom vi erhöll utförligare 

information vid de senare intervjuerna kunde vi således analysera de resultaten mer 

djupgående.  Fördelen med att gemensamt delta vid intervjuerna var att vi kunde komplettera 

varandra och uppmärksamma sådant som den andra om möjligt missade. Vi menar att en 

gemensam närvaro vid intervjuerna har bidragit till en ökad neutralitet i tolkningen och 

förbättrat kvaliteten vid framställning av resultatet. (Thomsson, 2002, s. 75-76) Vi upplevde 

också att det bidrog till systematiken vid tolkningar då vi förde en gemensam diskussion kring 

de val som gjordes. 

 

Data och analysmetod svarar väl för undersökningens syfte och insamlad data bör spegla hur 

den sociala verkligheten ser ut och forskaren ska genomföra studien utifrån de regler som 

finns. (Bryman & Nilsson, 2011, s. 354-355). Trovärdigheten i en kvalitativ studie innebär att 

forskaren inte låter sina egna värderingar påverka resultatet. (Svensson & Starrin 1996, s. 36-

3) Enligt Starrin och Svensson (1996, s. 36-38) betonas möjligheten att nå tillträde till den 

subjektiva verkligheten och det är genom att uppleva och skaffa sig erfarenheter om ett 

fenomen som forskaren når “sanning”. Syftet var inte att uppvisa ett mätbart resultat utan 

tolka subjektiva betydelser som finns hos en viss grupp. Valet att studera två olika perspektiv 

i hotellbranschen, företag och kunder, menar vi leder till högre tillförlitlighet och en “bild av 

verkligheten”. (Svensson & Starrin, 1996, s. 36-38) Det finns risk för att felaktigheter i 

insamlingen och tolkningen uppkommit utav material vilket kan påverka studiens giltighet. 
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Således är tillförlitligheten kopplat till systematiken vid datainsamling och tolkning. Det 

visade sig skillnader i informationsrikedom mellan respondenterna vilket påverkar analysen. 

Respondenterna som gav utförligare beskrivningar var lättare att tolka och skapa sig förståelse 

till den subjektiva världen. De optimala intervjuerna förklaras enligt Kvale (1997, s. 134) som 

långa svar med korta frågor och således uppnådde vi inte detta i de intervjuer som var mindre 

rika på information.  

 

Inledningsvis hade vi för avsikt att intervjua tre medel- till högstandardhotell i Umeå men 

efter intervjuer med hotellgäster visade sig att några av våra respondenter valde hotell med 

lägre standard. Följaktligen valde vi att inkludera ett fjärde hotell som representerade en lägre 

hotellstandard. Det visade sig sedan att vi fick ett bortfall då Pollux inte kunde medverka på 

grund av sjukdom. Eftersom vi i ursprungsläget hade för avsikt att studera tre hotell så fylldes 

vår tidigare kvot. Bortfallet från Pollux innebar att vi gick miste om ett medelklass- till 

högklasshotell i Umeå. I kvoten av hotell som analyserades så ingick fortfarande låg-, medel- 

och högklassiga hotell vilket således innebär att bortfallet inte torde ha påverkat resultatet 

nämnvärt när vi ändå kunde fånga de olika dimensionerna av hotell. Bortfallet kan således ha 

bidragit till att vi gick miste om relevant data som möjligen resulterat i en djupare analys.  

 

8.2.2 Struktur  
I kvalitativ forskning är det betydelsefullt att resultatet är rikt på innebörd och samtidigt 

tydligt strukturerad.  Kravet för ett bra resultat är god överskådlighet och reducerad 

komplexitet. (Starrin & Svensson. 1994, s. 173) Tjänsteutveckling är ett brett område och det 

krävs att forskaren har kännedom i ämnet för att strukturerat förmedla de viktigaste 

slutsatserna. Enligt Starrin och Svensson (1994, s. 174-175) bör uppfattningarna vara 

relaterade till samma fenomen. Med en abduktiv forskningsansats kunde vi fördjupa oss 

ytterligare i tidigare forskning allteftersom vi fick förståelse för respondenternas verklighet. 

 

8.2.3 Teoritillskott  
Studien påträffade mönster och speciella drag i rådata som sammankopplades med tidigare 

forskning. Forskarens målsättning är att finna svar om tidigare forskning visar verkligheten 

såsom forskaren önskar. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 107-110) Relationen mellan resultatet 

och tidigare forskning är sammanhängande och visar att centrala drag i tjänsteutveckling 

överensstämmer med vårt resultat. (Starrin & Svensson. 1994, s. 176) Kunders efterfrågan 

leder till potentiell utveckling då företag utgår från kunders behov för att uppfylla utbudet. 

Studiens resultat genererade teorier om att två starka koncept verkar i branschen. Att vända 

sig till en specifik målgrupp är centralt och tjänsteutveckling på hotell bör resultera i en 

effektivisering utan att förlora den personliga servicen.  

 

8.3 Validitetskriterier 
 

8.3.1 Diskurskriteriet 
Argumentationen och mötet mellan meningar har en avgörande roll för att avgöra vad som är 

riktig kunskap och hur man kan övertyga det vetenskapliga samhället. Kriteriet är avgörande 

av den grad våra påståenden står sig mot alternativa påståenden och bedöms efter hur den 

klarar sig mot andra studiers resultat. (Starrin & Svensson, 1994, s. 178) Då vårt resultat är i 

enlighet med tidigare forskning drar vi kontentan att våra resonemang är valida. Studien 

förmedlar resultat som är användbart för hotellföretag och bidrar med djupare kunskap på 

forskningsområdet. Världen befinner sig i ständig revidering och vi kan således förvänta oss 

att studiens resultat har en kortvarig giltighet. De rekommendationer vi framfört kommer med 
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största sannolikhet vara inaktuellt om några år. Däremot har kontentan av studien en längre 

giltighet då detta behandlar allmänna företeelser mellan kund och företag.  

 

8.3.2 Heuristiskt värde 
Heuristiskt värde behandlar i vilken utsträckning som studiens sanning ger ett 

kunskapstillskott. Studien kan inte generaliseras men resonemanget kan användas i andra 

sammanhang för att förstå potentialen till utveckling. Hotellen i Umeå kan använda denna 

studie som inspirationskälla och en kartläggning över vad två speciella kundgrupper 

efterfrågar, vilket kan ses som värdefullt speciellt med tanke på de förändringar som väntar 

med kulturhuvudstadsåret 2014. De rekommendationer vi tagit fram riktas således till de 

speciella sammanhang vi studerat. Däremot ser vi att andra hotell kan använda vår forskning 

som inspirationskälla till tjänsteutveckling. Det är sedan upp till hotellet att utvärdera vad den 

specifika målgruppen efterfrågar och utveckla en strategi som lämpar sig i sammanhanget. 

(Starrin & Svensson, 1994, s. 179)  

 

8.3.3 Överförbarhet 
De olika aspekterna av tillförlitlighet går in i varandra och överförbarheten analyserar hur väl 

studiens resultat går att överföra till en annan miljö. Begreppet handlar om rikligheten och 

djupet i beskrivningarna av kontexten. För att öka i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra sammanhang och grupper har vi tydligt redogjort för val av urval, 

datainsamling och analysprocess. Det är viktigt att ta hänsyn till att resultatet endast kan 

överföras till den population vi hämtat samspelet ifrån. Vi kan tillika endast generalisera 

resultatet utifrån de konsumenter vi intervjuat och deras samspel med hotellbranschen samt de 

hotellföretag som vi intervjuat och deras syn på potentialen kring tjänsteinnovation. Vårt syfte 

är inte att applicera resultatet på en större grupp utan vi vill att studien ska fungera som ett 

underlag för hur hotell kan tänka vid implementering av nya tjänster. Skulle en liknande 

studie göras om med en annan grupp undersökningspersoner skulle resultatet högst troligt se 

annorlunda ut. Personer, platser och miljöer är sådant som påverkar studien och om någonting 

av detta förändras kommer resultatet troligen också att få ett annorlunda utfall. De är utifrån 

dessa argument som vi således inte kan generalisera vårt resultat, vilket inte är vår avsikt. 

Med detta sagt så har resultatets kontext ändå stor betydelse av vad vårt resultat säger, trots att 

de inte är överförbart, om verkligheten. Vi anser att vår redogörelse för de val vi gjort och vår 

intersubjektiva tolkning ökar studiens tillförlitlighet och i vilken utsträckning som studien kan 

överföras på hotellbranschen i Umeå. (Bryman & Nilsson, 2011, s. 355) Vi bör dock kritiskt 

granska vårt val av respondenter utifrån kategorin “hotellgäster”. Vi valde att inte se 

hotellgästerna utifrån resmål utan valde dem således utifrån kategorierna företags- och 

privatresande. För att öka överförbarheten kunde vi med fördel valt respondenter utifrån 

kategorierna; företags- eller privatresande gäster som övernattar på hotell i Umeå.    

 

8.3.4 Konsistens 
Genom att redogöra för våra metodval i avsnittet praktisk metod har vi presenterat för läsaren  

en fullständig redogörelse av alla val som gjorts i forskningsprocessen (Bryman & Nilsson, 

2011, s. 355). Vi har bearbetat empirin tillsammans med tidigare forskning och baserat vår 

analys på rådata. Under processens gång har vi funnit att vissa återkommande teman har 

framträtt som mer betydelsefulla. Delarna har en relation till varandra och utgör en helhet i 

arbetet, således utgör varje redogjord del i arbetet en pusselbit som byggs ihop med de andra 

delarna. (Starrin & Svensson, 1994, s. 185) Utbud och efterfrågan av service och tjänster 

utgör det som behandlar potentialen för tjänsteutveckling. Således är det centralt att skapa 

förståelse för varje del. Det gäller sedan att tolka återkommande resonemang utifrån dessa 
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perspektiv. Här är problemet att det är tolkningen som avgör delarnas betydelse. (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 186) I resultatanalysen fann vi att vissa delar har större betydelse för 

tjänsteutveckling. Förslagsvis framkom det att utveckling av personalen har stor betydelse för 

kunder och företag. Detta hade givetvis varit mycket intressant att studera djupare och vi ser 

potential till forskning på området. Vid en djupare studie utifrån denna aspekt hade resultatet 

av studien troligtvis sett annorlunda ut. Trots dessa argument så var syftet med studien att 

kartlägga potentialen av tjänsteutveckling vilket vi gjort. Hade vi sedermera studerat 

personalutveckling på en djupare nivå hade syftet med studien sett annorlunda ut. 

 

8.3.5 Pragmatisk validering 
Genom pragmatisk validering analyseras studien utifrån vilken grad exemplen behandlar vad 

som är sant (Kvale, 1997, s. 224). Kvaliteten i en analys är beroende av vilken utsträckning 

som resultatet kan resultera i en ökad förståelse. Studiens resultat bidrar med kunskap som 

kan vara värdefull för hotell i utvecklingsfasen. För hotell Capella som har mindre erfarenhet i 

branschen kan det således vara betydelsefullt att förstå vad kunder efterfrågar och hur de ska 

nå dem för att skapa värde. Allmänt för hotellbranschen har vi bidragit med kunskap om 

vikten av att ha tydliga koncept då vi finner att kunderna efterfrågar två definierade koncept. 

Praktisk-hermeneutiska syftet är att förbättra kommunikationen genom att bidra med 

tolkningar och världsbilder som kan skapa förståelse mellan människor. Genom att förena 

åsikter från hotellkunder och hotellföretag har vi förenat två olika perspektiv av branschen 

vilket resulterat i utvecklingsförslag som gynnar såväl företag som kunder. (Starrin & 

Svensson, 1994, s. 185) 
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9. Slutord 
 

Precis när vi lägger sista handen vid uppsatsen visar det sig att Skandinaviens största 

hotellkedja utvecklat en tillställning som de benämner för “incheckningsfest” för ett fåtal 

kunder som bokat via deras sida online. Det är en kreativ idé som visar att det är möjligt att 

tänka utanför ramarna och våga prova något nytt. Detta är något som vi tycker är jätteroligt 

och samtidigt visar på aktualiteten av det ämne vi valt att behandla. Denna “incheckningsfest” 

bevisar att det aktuella hotellet börjar förändra sitt tänk kring den service de ger och visar att 

de uppskattar sina kunder. Vi önskar att vi upptäckt detta tidigare för att i denna uppsats tagit 

del av de tankar som det hotellet förde kring innovation. 
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Appendix 1. Intervjuguide 

 

Hotellgäster:  

 

Allmänna frågor:  

 Kan du berätta lite om dig själv och vem du är? 

 I vilket syfte besöker du oftast hotell?  

 Hur väljer du hotell?  

 Vad uppskattar du mest av allt som finns på ett hotell? Kan du förklara?  

 Vilken typ av hotell bor du oftast på?  

 Är designen, utseende och klass på hotellet viktigt för dig och varför? 

 

Innovation och tjänsteutveckling:  

 Kan du beskriva vilken typ av tjänst som du använder mest på ett hotell?  

 Upplever du att det saknas någon tjänst på hotell?  

 Kan du beskriva om det är någon tjänst som du upplever skulle underlätta men som 

normalt inte finns?  

 Vilken roll spelar modernitet på hotell för dig?  

 Hur viktigt är den tekniska utvecklingen för dig på ett hotell?  

 Upplever du att de erbjuder det som du som kund söker?  

 Finns det något mer som hotellen kan erbjuda? Om ja, vad?  

 Får du chansen att ge åsikter om vad du anser om de hotell du bor på och hur upplever 

du att du som kund oftast blir bemött på hotell? 

 Vad är ett framgångsrikt hotell för dig? 

 Känner du att de tjänster som du efterfrågar på ett hotell skiljer sig beroende på i vilket 

ändamål du reser? 

 

 

Servicedesign:  

 Hur mycket spelar servicen roll för din vistelse?  
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 Kan du förklara och ge exempel på vilken sorts service på ett hotell som du uppskattar 

mest? 

 Kan du förklara närmare över vad du föredrar mest; är servicen det som påverkar din 

hotellvistelse mest eller är det tjänsterna såsom gym eller pool som hotellet erbjuder 

som är det huvudsakliga? 

 

 

Kundvärde: 

 Kan du beskriva en situation på ett hotell som du upplevde var bra service? 

 Kan du beskriva vad som skiljer “service” från “mycket god service”?  

 Kan du beskriva vad dålig service är för dig? Kan du ge ett exempel på en situation då 

du möttes av dålig service och hur kände du då? Vad tror du att det beror på? 

 Upplever du att det finns outnyttjade resurser på hotell som hotellen inte använder och 

som skulle bidra till att ge dig som gäst en bättre vistelse? 

 Vad upplever du skapar värde på ett hotell, vad skulle ett “bra värde för pengarna” 

innebära för din del? 

 

 

 Avslutningsvis; Vad känner du är av störst värde för dig och varför; effektivitet eller 

personlig service?  

 

 

Tolkande frågor: 

 Kan du se något samband mellan.....?   

 Är det så att du upplever.......?  

 Du menar alltså......?  

 

 

Avrunda  

Samspelet kan avrundas med att intervjuaren tar upp några lärdomar från intervjun och den 

intervjuade får chans att kommentera eventuella missförstånd. (Kvale, 1997, s. 120)  

 

 

 

 

 



3 

 

Hotell:  

 

Allmänna frågor:  

 Kan du berätta lite om dig själv och din roll på hotellet? 

 Hur länge har du suttit i ledningen för detta hotell? 

 Vad är er vision och ert mål för hotellet?  

 Vilken typ av hotell skulle du säga att ni är? 

 Vilken målgrupp av gäster har ni?  

 Hur går ni tillväga för att marknadsföra ert hotell och nå ut till er önskade målgrupp? 

 Har ni avtal med företag eller resebyråer? Om ja, hur arbetar ni för att behålla de ni 

har och hur arbetar ni för att teckna nya avtal? 

 

Innovation och tjänsteutveckling:  

 Vad erbjuder ni era kunder i jämförelse med era konkurrenter?  

 Vad upplever ni att kunderna efterfrågar?  

o Finns det något i tjänsteväg som du tror att kunder saknar på ert hotell? 

o Hur går ni tillväga för att tillfredsställa deras behov? 

 Hur jobbar ni med utveckling av service? 

o Ni säger att ni har mest … gäster, vad gör ni för att underlätta för dem i deras 

vardag? 

o Kan du beskriva mer detaljerat om en situation då ni utvecklat er 

tjänsteverksamhet? Vad är det för typ av service som ni i sådana fall utför? 

o Kan du beskriva om du tycker att det finns något mer som ert hotell kan 

erbjuda än det som ni redan gör? 

o Får era gäster chans att ge sina åsikter och möjlighet att förändra? 

o Hur bemöter ni dessa åsikter? 

 Hur följer ni den tekniska utvecklingen?  

o Vad erbjuder ni era gäster vad gäller teknik? 

o Vi har pratat med några gäster som har antytt att det kan vara fördelaktigt att 

hotell har elektroniska voucher eller att möjlighet finns till matbeställningar via 

någon form av app, hur ställer du dig till det? Finns det potential för något 

sådant? 
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o En gäst som vi intervjuat nämnde att en form utav GPS skulle underlätta hans 

vistelse. Där GPS:en fungerar som en form utav turistguide som tar en dit man 

skall och samtidigt berättar om de byggnader eller sevärdheter som passeras. 

Vad anser du om denna idé? Skulle den vara gångbar och vilken potential 

finns? 

 

Servicedesign:  

 Hur mycket spelar servicen roll, tror du att den påverkar gästernas upplevelse? 

 Om era gäster anländer sent och efterfrågar mat, vad kan ni erbjuda dem? 

o Vi har pratat med en företagsresenärer som uttrycker att det vore bra med 

någon form av matbox som man kan kan köpa i receptionen, i form av en 

smörgås och ett glas vin exempelvis. Hur ställer ni er till det? 

 Upplever du att den service och de tjänster ni erbjuder är det som er målgrupp av 

gäster efterfrågar? 

 Vilka sorters tjänster erbjuder ni era kunder såsom gym, pool, tvättmöjligheter, cykel, 

frukostbuffé, parkeringsmöjligheter, fikahörna eller relaxavdelning? 

 

Kundvärde: 

 Kan du berätta för oss om hur ni arbetar för att skapa nöjdhet hos gästerna?  

 Vad kan ni erbjuda de gäster som reser ensamma? Har ni någon form av mötesplats 

som de kan träffas på? 

 Hur arbetar ni för att alla i personalen ska vara tillmötesgående mot gästerna? 

 Hur arbetar ni för att stödja personalen? 

 Hur arbetar ni för att personalen ska trivas? 

 Hur fungerar er städverksamhet? 

o En gäst vi pratat med anser att städningen sker ibland onödigt ofta, vad anser ni 

om det och kan städningen kanske ske annorlunda? Ser du någon potential till 

förändring? 

 Utbildar ni er frontpersonal att hantera olika typer av gäster och deras önskemål? 

 Hur tror du att kunder ser på service och bemötande?  

 Hur tror du kunder ser på “god service” till skillnad från “service”? 

 

 

 

 Avslutningsvis: Hur ser ni på framtiden?   
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Appendix 2. Informerat samtycke 

 

 

Hotellgäster 

 

 

Till Undersökningsdeltagare!  

 

 

Vi håller för närvarande på med en undersökning om innovation i hotellbranschen och 

potentialen av ny innovation. Du har valts ut att delta i vår undersökning som kommer att 

ligga till grund för vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Umeå Universitet. Vi kommer att 

ställa frågor om din uppfattning av nytänkande inom hotellbranschen. Med denna 

undersökning hoppas vi få information om hur just du uppfattar innovation och utveckling. Vi 

som håller i projektet är Line Monsen och Marie Sandberg. All information kommer att 

hanteras konfidentiellt. Vi ber dig nedan signera att du är införstådd i studiens syfte och att vi 

får tillåtelse att använda oss av dina åsikter i fortsatt arbete. Efter intervjun kommer ni att få 

möjligheten att ta del utav det färdiga arbetet om ni så önskar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------   ------------------------------- 

Datum      Signatur 
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Hotell:  

 

 

 

Till Hotelledning! 

 

 

Vi håller för närvarande på med en undersökning om nytänkande i hotellbranschen och 

potentialen av ny innovation. Ni har valts ut att delta i vår undersökning som kommer att ligga 

till grund för vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Umeå Universitet. Vi kommer att ställa 

frågor om din uppfattning av nytänkande inom hotellbranschen samt hur Ni arbetar för att 

skapa god service för Era gäster. Med denna undersökning hoppas vi få information om hur 

just Ni uppfattar innovation, utveckling och service. Vi som håller i projektet är Line Monsen 

och Marie Sandberg. All information kommer att hanteras konfidentiellt och vi kommer inte 

uppge namn eller företag. Vi ber dig nedan signera att du är införstådd i studiens syfte och att 

vi får tillåtelse att använda oss av dina åsikter i fortsatt arbete. Efter intervjun kommer ni att få 

möjligheten att ta del utav det färdiga arbetet om ni så önskar. Om Ni även önskar kommer vi 

att innan publicering låta Er se materialet för att Ni skall få möjligheten att se vi tolkat Era 

åsikter rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------   ------------------------------- 

Datum      Signatur 
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