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SAMMANFATTNING 
 
Kvalitet, miljö och marknadsföring är några av de mest väsentliga delarna för en 
hotellverksamhet. Dessa aspekter ger en bild av bakomliggande orsaker och förklaringar till 
konsumenters attityd. Eftersom konsumenters behov ständigt förändras är det betydelsefullt 
för ett hotell att kontinuerligt upprätthålla konsumentens intresse för att göra hotellbesöket till 
en angenäm vistelse. 
 
Syftet med denna uppsats är att granska Hotel FrykenStrands konsumenters attityder vid 
hotellbesök i allmänhet samt på Hotel FrykenStrand i synnerhet. Uppsatsen skall även ge en 
indikation på vad Hotel FrykenStrands marknadsföring har för verkan på hotellets 
konsumenter. För att kunna uppnå vårt syfte har vi utformat frågeställningar som berör 
kvalitetsfaktorer, fysisk och social miljö samt marknadsföring för både hotellbesök i 
allmänhet och på Hotel FrykenStrand. 
 
Vårt tillvägagångssätt i denna studie har varit en kvantitativ enkätundersökning. Denna 
undersökning har utformats på så sätt att Hotel FrykenStrands konsumenter har fått chansen 
att göra sina röster hörda genom att uttrycka sina känslor och åsikter om kvalitet, miljö och 
marknadsföring. Enkäten delades i två delar, där den ena delen behandlade hotellbesök i 
allmänhet och den andra delen Hotel FrykenStrand.  
 
Vi har valt att formulera vår empiri och analys utifrån upplägget av vår enkätundersökning, 
där de olika styckena berör kvalitetsfaktorer, den fysiska och sociala miljön samt Hotel 
FrykenStrands marknadsföring. Resultatet av vår studie har visat att för att en verksamhet 
skall kunna ha en möjlighet att tillfredsställa sina konsumenter på bästa tänkbara sätt bör 
hotellet ha kunskapen om vilka faktorer som konsumenterna värderar högre än andra. Det 
som skiljer effekten av faktorerna åt är i vilket syfte och mån som konsumenten efterfrågar 
kvalitetsfaktorerna. Samtidigt påverkar samtliga kvalitetsfaktorer en konsument vid 
hotellbesök och på Hotel FrykenStrand.  
 
Den fysiska miljön är en viktig beståndsdel på så sätt att konsumenterna är nöjda med Hotel 
FrykenStrands kapacitet att skapa en tillfredsställande miljö. Därmed påverkar denna faktor 
konsumenterna relativt lite vid hotellbesök och på Hotel FrykenStrand. Interaktioner mellan 
människor är en viktig aspekt inom den sociala miljön. Samspelet mellan personal och 
konsument på ett hotell skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Sett till betydelsen av Hotel 
FrykenStrands marknadsföring har vår studie visat ett resultat på att dess innehåll inte är den 
största bristen hos hotellet, utan det är marknadsföringens räckvidd och omfattning.  
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel kommer vi att introducera det ämne vi har valt att skriva vår uppsats 
kring. Stycket benämnt bakgrund kommer att ge läsaren en klarare bild av vad som fick oss 
intresserade av ämnet och hur vi kom fram till denna idé. De följande styckena 
problematisering, syfte och frågeställningar kommer att komplettera helhetsbilden av 
uppsatsämnet genom att beskriva problematiken och våra funderingar kring ämnet. I kapitlet 
återfinns även de avgränsningar vi har gjort samt ett stycke nämnt disposition. 
 

1.1 BAKGRUND 
Ett besök på hotell är något som vi alla har upplevt. Vissa besök är bra och vissa dåliga. Alla 
har vi olika åsikter om vad som gör ett hotellbesök till en angenäm vistelse. Är den viktigaste 
faktorn att det finns tvålar och schampoflaskor tillgängliga att ta med sig hem eller är det att 
hotellfrukosten skall vara närmare en himmelsk upplevelse? Med detta i åtanke bör hotell 
hitta en lämplig strategi för att kunna tillfredsställa alla sina konsumenter1.  
 
Kvalitet2 är en av de viktigaste aspekterna för ett framgångsrikt tjänsteföretag. Faktorn bör 
uppnå en hög nivå för att kunna tillgodose konsumenternas behov. Eftersom konsumenters 
behov ständigt förändras är det betydelsefullt för ett företag att kontinuerligt upprätthålla 
konsumentens intresse. Det intressanta blir då att hitta bakomliggande orsaker och 
förklaringar till varför individers attityder skiljer sig åt (Grönroos 2000a).   
 
För oss föreligger ett intresse för turism och marknadsföring eftersom vi vill förena två ämnen 
som har varit viktiga för oss under vår utbildning och som kommer att återkomma i våra 
arbetsliv. Turism är ett område som inte bara ökar i näringslivet, utan också i konsumentens 
ögon. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv tilltar betydelsen av marknadsföring och vikten av 
att ett företag bör anpassa sin marknadsföring utifrån konsumentens behov blir allt större 
(Svensk Turism 2007-05-29). Dessa två ämnen har gett oss inspirationen till att skriva vår 
uppsats om Hotel FrykenStrand. Då hotellet fyller turismperspektivet och hotellets 
marknadsföring det företagsekonomiska perspektivet.   
 
Med hjälp av docent Thomas Blom, avdelningschef för avdelningen kulturgeografi och turism 
på Karlstads universitet, fick vi hjälp att hitta vårt uppsatsområde. Blom tog kontakt med VD 
Lena Bergström på Hotel FrykenStrand som inte bara var öppen för ett samarbete, utan också 
förslog att vi skulle undersöka hotellkonsumenternas attityder. 
 

1.2 PROBLEMATISERING 
De viktigaste delarna i denna uppsats är kvalitet, miljö och marknadsföring. Dessa aspekter 
har vi valt att utgå från för att skapa en uppfattning om Hotel FrykenStrand och hotellets 
konsumenter.  
 

                                                
1 I denna uppsats kommer vi att använda ordet konsument synonymt med Hotel FrykenStrands gäster. 
2 Vi kommer att använda oss av Bergman och Klefsjös (2001) definition: ”kvaliteten på en produkt är dess 
förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Vi har dock valt att använda 
begreppet tjänst istället för produkt. 
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Hotel FrykenStrand är ett tjänsteföretag som hyr ut sina lokaler och rum till såväl nöjes- som 
affärsresenärer3. Enligt deras hemsida (Hotel FrykenStrand 2007-04-16) erbjuds en fridfull 
och familjär stämning där konsumenten skall bli ”bortskämd” med fräscha rum, god mat samt 
en kunnig personal. Det nämns även att kvalitet är ett grundläggande element. Vad är det som 
gör att Hotel FrykenStrand kan påstå att de besitter kvalitet och vad har konsumenterna för 
åsikt i frågan? Vad är kvalitet och hur uppkommer kvalitet?  
 
För att återkoppla till det som vi har skrivit ovan, erbjuder Hotel FrykenStrand fräscha rum 
och dessutom nämns på hemsidan hotellets fantastiska läge invid Fryken i Värmland (Hotel 
FrykenStrand 2007-04-16). Dessa faktorer syftar till olika slags miljöer som har en stark 
inverkan på konsumentens attityd. De mest väsentliga miljöer för Hotel FrykenStrand är den 
fysiska samt sociala miljön eftersom de hänvisar till centrala aspekter som exempelvis 
personal och omgivning. Vad har dessa miljöer för påverkan på Hotel FrykenStrands 
konsumenter? 
 
Konsumentens första intryck av ett hotell kommer oftast från någon sort av marknadsföring, 
exempelvis från en broschyr eller en hemsida. Detta kan leda till att konsumentens 
förväntningar inför ett hotellbesök skiljer sig mellan tanke och verklighet. Hur väl stämmer 
Hotel FrykenStrands marknadsföring överens med konsumenternas bild av verksamheten? 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att granska Hotel FrykenStrands konsumenters attityder vid 
hotellbesök i allmänhet samt på Hotel FrykenStrand i synnerhet. Uppsatsen skall även ge en 
indikation på vad Hotel FrykenStrands marknadsföring har för verkan på hotellets 
konsumenter.  
 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Vilka kvalitetsfaktorer påverkar Hotel FrykenStrands konsumenter vid hotellbesök i 

allmänhet och på Hotel FrykenStrand samt hur väl uppfyller Hotel FrykenStrand 
dessa? 

• Hur påverkar den fysiska och sociala miljön Hotel FrykenStrands konsumenter vid 
hotellbesök i allmänhet och på Hotel FrykenStrand? 

• Vad har Hotel FrykenStrands marknadsföring för verkan på hotellets konsumenter? 
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Vi har valt att avgränsa vår studie till endast ett hotell som i vårt fall är Hotel FrykenStrand. 
Vidare täcker studien enbart åsikter från hotellets konsumenter, och inte från de anställda på 
Hotel FrykenStrand, för att få en utpräglad bild av konsumentens uppfattningar. Vår studies 
syfte utgår från konsumentens synvinkel och därför är det viktigt att inte tappa fokus på 
denne. Vi är medvetna om att antalet respondenter i vår enkätundersökning inte kan motsvara 
en enhetlig bild av konsumenters attityd gentemot hotellbesök i allmänhet, men vi tror ändå 
att vårt resultat kan visa en övergripande attityd till Hotel FrykenStrand.   
 

                                                
3 I denna uppsats menar vi att i begreppet affärsresenär ingår konferensgäster. 
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1.6 DISPOSITION 
Vår uppsats är uppbyggd i form av sex kapitel som består av inledning, metod, teori, empiri, 
analys och till sist slutsatser. Metodavsnittet inleder med att beskriva vår studies 
tillvägagångssätt. I kapitlet beskriver vi de metodalternativ som vi har ansett vara relevanta 
för att kunna genomföra vår undersökning. Dessutom ges en förklaring till hur vi har utformat 
vår enkätundersökning, bearbetning av den information som vi har samlat in samt en 
trovärdighetsdiskussion. 
 
I nästa del, vårt teorikapitel, redogör vi för de teorier och begrepp som har varit betydelsefulla 
för vårt uppsatsämne. Vi har utgått från våra frågeställningar vid dispositionen av vår teori, då 
första delen innefattar kvalitet och därefter följer den fysiska och sociala miljön samt teorier 
kring marknadsföring och attityder. 
 
Empiriavsnittet redovisar resultatet av enkätundersökningens inkomna svar. Detta har vi 
redovisat genom text och diagram. I analyskapitlet kopplar vi vårt empiriska resultat med 
teorierna för att kunna dra slutsatser. Vi diskuterar hur väl teori och empiri stämmer överens 
och på vilka sätt de skiljer sig åt. Analysen är uppbyggd utifrån upplägget av vår 
enkätundersökning. Slutligen har vi avslutat vår uppsats genom att utifrån analysen dra 
slutsatser för att kunna besvara våra frågeställningar.  
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2. METOD 
Detta kapitel kommer utförligt att beskriva vårt tillvägagångssätt kring hur vi har arbetat 
med denna uppsats. Vi kommer att beskriva vilken metod vi har använt samt vilken sorts 
studie vi har arbetat efter för att uppfylla uppsatsens syfte och finna svaren på uppsatsens 
frågeställningar. Vi redogör även för reliabilitet och validitet. Vi redovisar för hur vi har 
utformat vår enkätundersökning, de urval vi har gjort till denna uppsats och hur vi har 
bearbetat de inkomna enkätsvaren. Kapitlet avslutas med en trovärdighetsdiskussion och 
presentation av teori, empiri och analys.  
 

2.1 METODINLEDNING 
Vid vetenskaplig forskning använder undersökaren olika metoder i sitt arbete. Undersökaren 
bör medvetet göra sina val av metod för att underlätta arbetet och ha klart för sig hur han eller 
hon bör gå tillväga. Metoden som väljs bör vara lämplig för ämnet som skall studeras och för 
de undersökningar som skall göras.  
 
Med uttrycket metod menas ett vetenskapligt sätt att närma sig ämnet som skall undersökas 
och hur undersökaren skall gå till väga för att utföra sin undersökning. Denna metod skall 
påverka och gå som en röd tråd genom hela arbetet. När en undersökare börjar behandla sitt 
uppsatsämne uppkommer ofta metod- och teknikproblem. Då kan oftast enklaste lösningen 
vara att använda sig av flera olika metoder, beroende på vilken del av arbetet som 
undersökaren bearbetar. Att använda olika metoder i sin undersökning kan också hjälpa till att 
stärka undersökningens slutsatser, om samma resultat framkommer genom olika metoder 
(Ejvegård 2003). 
 

2.2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 
Vilken metod som bör användas styrs med hjälp av problembakgrunden. En explorativ 
problemställning behöver en metod som går in på djupet, får många olika nyanser och som 
kräver att författaren fokuserar på ett fåtal enheter. Denna metod kallas för den kvalitativa 
metoden. Om författaren istället väljer att gå på bredden och undersöker många enheter, men 
med relativt få nyanser, kallas metoden för kvantitativ metod (Jacobsen 2002). Det är dock 
främst uppsatsens syfte som avgör om en studie är kvalitativ eller kvantitativ. Skillnaden 
mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att kvalitativ data handlar om ord medan kvantitativ 
data är empiri i form av siffror.  
 
Kvalitativa studier används om undersökaren vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt 
ämne, en specifik händelse eller situation. Möjligheterna till generalisering är dock lägre 
jämfört med kvantitativa studier (Björklund och Paulsson 2003). Det finns två olika typer av 
datainsamling för den kvalitativa metoden. Först och främst är det primärdata, vilket innebär 
den öppna individuella intervjun, den öppna gruppintervjun, och slutligen observation. Andra 
sättet att samla data på är sekundärdata, som kan kallas för dokumentundersökningar.  
  
En kvantitativ metod hanterar ofta många enheter och är relativt sluten, det vill säga att 
undersökaren i förväg har styrt informationsinsamlingen. Avsikten med denna metod är att 
kategorisera och standardisera datainsamlingen. Undersökaren är inte intresserad av enstaka 
svar (Jacobsen 2002). Kvantitativa studier omfattar information som kan mätas eller värderas 
numeriskt. Frågeformulär med givna svarsalternativ är det vanligaste sättet att gå tillväga med 
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denna metod. Kvantitativ metod kan även använda sekundärdata i form av statistik eller andra 
typer av undersökningar (Jacobsen 2002). 
 
För vår studie har vi valt att arbeta utifrån en kvantitativ metod. Detta innebär att vi har 
utformat en enkätundersökning som skall ge oss en övergripande undersökning där vi i förväg 
har bestämt enkätens innehåll och omfattning. För att få den bild av Hotel FrykenStrand som 
vi efterstävar anser vi att siffror är bättre än ord. Vi skulle inte få den bredd av svar om vi 
hade använt oss av en kvalitativ metod. Eftersom en del av vårt syfte med vår studie är att 
undersöka attityder hos Hotel FrykenStrands konsumenter passade det att genom en större 
undersökning greppa respondenternas svar. Det hade försvårat vårt arbete om vi hade 
fokuserat vår undersökning på en mindre grupp av människor.  
   

2.3 EXPLORATIVA, DESKRIPTIVA, EXPLANATIVA OCH 
NORMATIVA STUDIER 
Björklund och Paulsson (2003) menar att en undersökning kan förklaras beroende på hur stor 
existerande kunskapsmängd som finns inom ämnet sedan tidigare och genom att 
undersökningar klassificeras utifrån hur de syftar till att fungera. Det skall finnas en röd tråd 
som går genom de olika undersökningarna. Detta kan förklaras genom att varje nivå 
förutsätter att undersökaren redan har kunskapen från tidigare nivåer (Lekvall 1993). 
 

• Explorativa (undersökande) undersökningar. När undersökare skall analysera sitt 
ämnesområde kan det ibland visa sig att undersökaren vet relativt lite om sitt ämne 
och det gör det omöjligt för honom eller henne att kunna veta vad som behövs ta reda 
på innan ett beslut kan fattas. Denna undersökning kan användas för att ge 
grundläggande kunskap och förståelse av ett ämnesområde. 

 
• Deskriptiva (beskrivande) undersökningar. Dessa undersökningar går ut på att de 

söker information till formulerade frågeställningar. Undersökaren har ett 
ämnesområde framför sig och genom en deskriptiv undersökning görs endast en 
beskrivning av hur området ser ut och fungerar, men metoden försöker däremot inte 
förklara varför.  

 
• Explanativa (förklarande) undersökningar. Genom explanativa undersökningar går 

undersökaren ett steg längre än i deskriptiva undersökningar. Han eller hon försöker 
här att kartlägga och förklara orsakssamband mellan olika faktorer, det vill säga en 
förklaring av varför det som har framkommit i de deskriptiva undersökningarna 
fungerar som det gör. Genom undersökningen strävar undersökaren efter att gå på 
djupet i ett område och se hur faktorer är sammankopplade med varandra. 

 
• Normativa (förutsägande) undersökningar. När en undersökare använder sig av en 

normativ undersökning avser han eller hon att med sin undersökning göra en prognos 
över vad som kommer att ske i framtiden inom ett visst ämnesområde. Oftast finns 
redan vid starten av undersökningen den viktigaste bakgrunden inom området, vilket 
leder till att undersökaren kan lägga mer energi på att förutspå framtiden och föreslå 
vägledning inför framtida studier (Björklund och Paulsson 2003).  

 
Utifrån dessa fyra undersökningsmetoder kommer vår uppsats att pendla mellan ett deskriptivt 
och explanativt tillvägagångssätt. Med hjälp av våra enkätsvar får vi en grundläggande 
beskrivning av Hotel FrykenStrand och dess konsumenter, som kommer att vara till hjälp för 
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oss i empiriavsnittet. Men för att få en djupare förståelse för kopplingar mellan svaren krävs 
en explanativ undersökning som kommer att användas i analys och slutsats. Övriga 
undersökningar anser vi inte vara relevanta i vårt arbete. 
  

2.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Beroende på vilken teknik författaren använder i sin uppsats, måste vissa aspekter beaktas 
speciellt. Olika mått, parametrar, mätinstrument, tester och undersökningsmetoder måste vara 
reliabla och valida för att vara lämpliga och användbara i uppsatsen. Författaren skall, för att i 
sin studie få ett bra resultat, sträva efter så hög reliabilitet och validitet som möjligt. 
 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet och användbarhet av ett mätinstrument eller måttenhet 
(Ejvegård 2003). Det visar graden av pålitlighet i ett mätinstrument, det vill säga i hur stor 
utsträckning samma värde fås vid upprepade undersökningar (Björklund och Paulsson 
2003).Vid de tillfällen då forskaren själv utformar mätinstrumentet, till exempel en enkät, 
finns det en risk att pålitligheten av enkäten blir låg. Men vid enkätundersökningar och andra 
intervjuundersökningar kan reliabiliteten testas genom exempelvis kontrollfrågor (tidigare 
frågor i enkäten formuleras om för att se om samma svar ges) (Ejvegård 2003). 
 
Validitet betyder att data är lämplig för sitt sammanhang och undersökaren mäter eller 
undersöker det han eller hon verkligen vill mäta och ingenting annat (Thurén 1991). Om det 
finns klara mått och mätmetoder kan undersökning ske utan större problem, men forskaren 
bör använda måttet konsekvent och veta vad det verkligen står för (Ejvegård 2003). 
 
Vid en enkätundersökning kan alltså reliabiliteten vara låg, men för att öka reliabiliteten för 
vår undersökning har vi valt att formulera om frågor och på så sätt se om respondenterna ger 
samma svar. Antalet respondenter minskade dock tillförlitligheten, som hade ökat vid ett 
större antal tillfrågade konsumenter. För att öka vår enkäts validitet utformade vi en 
undersökning utifrån vårt syfte och teoriavsnitt. Vi varierade utformningen av enkäten genom 
att variera mellan öppna frågor samt färdigställda påståenden.  
 

2.5 INDUKTION, DEDUKTION OCH ABDUKTION 
När en induktiv metod används startar undersökaren i verkligheten och försöker hitta mönster 
som kan sammanföras med modeller och teori. Ett ämne kan undersökas utan att 
undersökaren först har gått igenom tidigare teori, teorierna framställs sedan utifrån den empiri 
som samlats in (Björklund och Paulsson 2003). Induktiv metod är ofta förknippad med 
kvalitativa metoder, då dessa är mer öppna för ny information (Jacobsen 2002). Induktion 
innebär att undersökaren drar generella slutsatser med utgångspunkt i empiriska data. Denna 
metod ger aldrig ett hundraprocentigt svar, men undersökaren kan nå fram till större eller 
mindre sannolikheter (Thurén 1991). 
 
Den deduktiva metoden arbetar, i motsatt till den induktiva, utifrån idén att det inte går att 
studera eller observera någonting utan en teori. Denna metod börjar med att utforma en 
hypotes eller frågeställning som är en generell relationssats, som sedan skall styra vilka 
observationer som bör göras (Hartman 2004). Undersökaren startar med att studera teorier, 
och utifrån dessa görs förutsägelser om empirin som sedan skall försöka bli verifierade av den 
insamlade fakta. Här ser undersökaren om hans eller hennes frågeställningar kan ges stöd eller 
om de skall förkastas (Björklund och Paulsson 2003).  
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Det skall redan från början vara klart och tydligt vad det är som undersökaren letar efter. 
Genom att hypotesen styr vilka observationer som utförs, innebär detta att observationerna 
blir mer begränsade, i och med att endast de egenskaper hypotesen säger att det finns ett 
samband mellan, studeras (Hartman 2004). Då undersökaren vandrar mellan att använda en 
induktiv och deduktiv metod kallas detta för en abduktiv metod (Björklund och Paulsson 
2003). 
 
I vår uppsats kommer vi att arbeta utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt. Vi hade i ett tidigt 
stadie en klar bild över innehållet i vår studie. Vi började alltså vårt arbete, med hjälp av våra 
utformade frågeställningar, samla relevant teori inför fortsatt arbete.  Vårt val av teorier, som 
består av kvalitetsfaktorer, miljöer, marknadsföring och attityd, har gett oss ett utgångsläge 
för vilken typ av undersökning som bör göras. Det ledde till att vår enkätundersökning 
baserades på vår teori och frågeställningar.  
 

2.6 ENKÄTUTFORMNING 
För att utföra vår studie på Hotel FrykenStrand behövde vi ta kontakt med hotellets 
konsumenter för att ställa frågor angående deras attityder till Hotel FrykenStrand. Efter att ha 
studerat teori kring metod kom vi fram till att en enkätundersökning vore bästa sättet för oss 
att komma i kontakt med konsumenterna. Vi tog hjälp av litteratur som behandlade enkäter 
(Trost 2001 samt Ejlertsson 2005) vid utformningen av vår enkät, men den slutliga idén om 
hur vi skulle utforma vår enkät kom från litteratur av Echeverri och Edvardsson (2002). 
Genom att lämna ut en enkätundersökning är det möjligt att komma i kontakt med ett stort 
antal konsumenter och ställa ett flertal frågor på ett enkelt och smidigt sätt.  
 
De påståenden som vi har utformat i vår enkät har vi skapat utifrån ”Ten Dimensions of 
Service Quality” (Zeithaml et al 1990). Detta är ett antal kvalitetsfaktorer som vi anser ge en 
övergripande bild av kvalitet. Förutom dessa kvalitetsfaktorer har vi formulerat påståenden 
kring fysisk och social miljö (Peter och Olsen 2005). Den fysiska miljön har fått egna 
påståenden, men frågorna kring den sociala miljön har vi vävt in bland påståendena för 
kvalitetsfaktorerna, då vi anser att social miljö är den miljö där många av de övriga 
kvalitetsfaktorerna äger rum. Vi har även ställt påståenden kring Hotel FrykenStrands 
marknadsföring, detta för att undersöka hur marknadsföring kan påverka konsumenters 
attityder. Enkätundersökningen består även av ett antal allmänna frågor om bland annat kön, 
ålder och anledning till att de bor på hotellet, för att ta reda på vilka slags konsumenter som 
vistas på Hotel FrykenStrand. Enkäten delades i två delar, där den ena delen behandlade 
hotellbesök i allmänhet och den andra delen Hotel FrykenStrand. 
 

2.7 URVAL OCH BEARBETNING AV ENKÄTER 
Då vi har utfört vår undersökning på Hotel FrykenStrand som ligger i Sunne, har vi inte haft 
möjlighet att själva vara på plats för att utföra vår undersökning och distribuera enkäterna. Vi 
tillfrågade personalen på hotellet om de kunde tänka sig att hjälpa oss med detta. Tillsammans 
med Hotel FrykenStrands VD Lena Bergström bestämde vi att distribuera 100 exemplar av 
vår enkät till hotellet, utifrån antalet konsumenter under den perioden. Av dessa 100 exemplar 
fick vi endast 21 stycken ifyllda. Det var Lena Bergström som erbjöd sig att hjälpa oss att 
lämna ut enkäterna till hotellets konsumenter och gjorde urvalet av konsumenterna på hotellet.  
 
Våra enkäter fanns på Hotel FrykenStrand mellan veckorna 14-17 våren 2007. Under dessa 
veckor tillfrågades konsumenterna, av Lena Bergström, om de kunde tänka sig att hjälpa 
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hotellet och två studenter från Karlstads universitet genom att medverka i en 
enkätundersökning om Hotel FrykenStrand och konsumenters åsikter kring hotellet. 
Konsumenterna fick även ytterligare information kring vad undersökningen skulle användas 
till genom en kortare beskrivning av uppsatsämnet i inledningen av enkäten (se bilaga 2). När 
konsumenterna hade fyllt i enkäten ombads de att lämna enkäten i ett kuvert som fanns 
tillgängligt på receptionsdisken. Detta för att konsumenten skulle känna sig anonym i sina 
svar. Lena Bergström skickade sedan enkäterna tillbaka till oss.  
 
För att få ett lätthanterligt material valde vi att sammanställa enkätsvaren genom att räkna 
antalet ikryssade svar för varje svarsalternativ. Denna metod visade sig vara relativt 
tidskrävande, men vi såg ingen annan valmöjlighet för att kunna ställa samman vår 
undersökning på ett mer effektivt tillvägagångssätt. Denna bearbetning resulterade i 
uppsatsens empiridel, där vi har kombinerat text och diagram som redovisar svaren. För att 
kunna upprätta teoriavsnittet valde vi att bearbeta litteratur som är relevant för vårt 
uppsatsämne. Dessa bearbetningar jämförs i vår analysdel och återkommer även i vårt 
resultat, där vi sammankopplar empiri och teori.  
 
På grund av tidsmässiga resurser valde vi i ett tidigt stadie under uppsatsens gång att vi inte 
själva skulle dela ut enkäterna på Hotel FrykenStrand. Detta med anledning av att 
tidsperioden för enkätutskicket var mellan vecka 14-17 våren 2007, det vill säga under 
påsken. Av VD Lena Bergström fick vi beskedet att Hotel FrykenStrand har minst antal 
konsumenter under denna period. För oss betydde detta att om vi själva skulle tillbringa en 
eller två dagar på hotellet skulle insamlingen av enkäter inte öka markant. Om hotellet hade 
legat i Karlstads kommun skulle vi haft en större möjlighet till att träffa konsumenterna på 
egen hand. Därför kom vi fram till, i samråd med Lena Bergström, att det bästa alternativet 
vore att överlåta enkäterna till Hotel FrykenStrand, där personalen skulle hjälpa oss på bästa 
sätt.  
 

2.8 TROVÄRDIGHETSDISKUSSION 
Ett genomgående problem under vårt arbete har varit tid. Våra enkäter borde ha funnits 
tillgängliga på Hotel FrykenStrand under en längre tid än vad som var möjligt, för att vi skulle 
ha haft en möjlighet till att få fler respondenter. Tidsperioden som enkäterna distribuerades 
pågick under fyra veckor, men denna tid visade sig vara otillräcklig för vår studie. Just under 
de veckor som enkäten distribuerades på Hotel FrykenStrand var det mest konferensdeltagare 
på hotellet, och dessa har inte alltid den tidresurs som krävs för att kunna fylla i en 
enkätundersökning. Eftersom det var många konferenser, under denna period, besöktes inte 
hotellet av många olika sorters konsumenter, utan det var konferensdeltagaren som var den 
vanligaste sortens konsument vid detta tillfälle. Hade enkätundersökningen funnits tillgänglig 
under en längre tidsperiod hade vi haft möjlighet att få fler samt olika sorters respondenter.  
 
För att vi skulle ha haft en möjlighet till större svarsfrekvens skulle vi ha kunna tillfrågat 
personal på Hotel FrykenStrand, innan vi lämnade ut enkäten, om vilka veckor som hotellet 
har många gäster, och vilka veckor gästerna främst består av konferensbesökande. Detta 
kunde ha varit till hjälp för att välja ut vilka veckor under våren som kunde ha gett oss störst 
möjlighet till bra svarsfrekvens. Men eftersom vi endast har arbetat med denna uppsats under 
våren 2007, har inte vi haft den möjligheten att kunna välja ut vilka veckor som skulle vara 
bäst, utan veckorna 14-17 var de veckor som passade bäst tidsmässigt för oss.  
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Tidpunkten på dygnet som respondenterna blev tillfrågade att fylla i enkäten tror vi är 
oväsentlig eftersom svaren inte kan påverkas av detta. Hotel FrykenStrands VD Lena 
Bergström tillfrågade respondenterna under vistelsen om de kunde tänka sig att fylla i 
enkäten, och därefter lämnades enkäten hos respondenten. Respondenterna kunde då själva 
avgöra när de ville svara på enkäten samt lämna tillbaka den till receptionen. Men att enkäten 
lämnades ut till respondenterna genom Lena Bergström kan ha påverkat respondenterna. Att 
bli tillfrågade av personal att fylla i en undersökning kan påverka en konsument att känna sig 
tvingad att delta, även om denne inte skulle känna sig ha tid till detta. Om då konsumenten 
känner sig stressad kan detta påverka svaren i undersökningen, genom att enkäten ifylls 
snabbt och utan riktiga tankar. Då enkäten kunde lämnas in i receptionen när konsumenten 
ansåg sig färdig kan ha bidragit till ett bortfall av respondenter. Om konsumenten kände sig 
stressad, kan denne ha valt att inte lämna in enkäten alls. Vi anser dock inte att personalens 
involvering har haft en stor påverkan på respondenterna på Hotel FrykenStrand på grund av 
att vi inte ser någon skillnad på om vi skulle ha delat ut enkäterna själva eller om personalen 
hade fått samma uppdrag. Det slutliga valet ligger hos respondenten, eftersom det är han eller 
hon som väljer om han eller hon vill ta del i undersökningen.   
 
Vår enkätundersökning resulterade i endast 21 respondenter. Detta var ett litet antal, för om 
en ordentlig analys skall kunna göras på en enkätundersökning bör ungefär 70-75 % av 
enkätexemplaren lämnas tillbaka (Ejlertsson 2005). Vi insåg från början att det kan vara svårt 
att få ett stort antal respondenter vid en enkätundersökning som utförs på detta sätt, men vi 
hade hoppats på att inkommande svar hade resulterat i omkring 40-50 % för att få en 
tillfredställande undersökning. Då enkäten utfördes, som vi nämnt tidigare, under veckor då 
de flesta gäster på hotellet var konferensgäster kan även detta ha påverkat antalet svar. Om 
enkäten hade distribuerats under en längre tid kunde fler respondenter fått möjlighet att svara, 
och vi hade kunnat få en större blandning av konsumenter.  
 
Påståendena i vår enkätundersökning angående kön, ålder och anledning till varför 
konsumenten vistas på Hotel FrykenStrand har vi valt att inte behandla i vår analys. Vi fick 
endast 21 respondenter i vår undersökning, och detta antal är för litet för att kunna undersökas 
mer på djupet. Majoriteten av våra respondenter var män och de flesta i ålder 46-60 år. Det 
var endast en respondent som angav att han eller hon vistades på hotellet på grund av 
nöjesresa. Eftersom dessa antal och skillnader var relativt små, beslutade vi att inte undersöka 
dessa närmare. Om vi hade fått ett större antal respondenter i vår enkätundersökning kunde 
undersökningar ha gjorts för att se om det kan utläsas samband eller skillnader på hur 
respondenterna svarar på påståendena i relation till kön eller ålder.  
 
Vår enkätundersökning har vi valt att utforma i två delar; vilka kvalitetsfaktorer Hotel 
FrykenStrands konsumenter anser viktiga vid hotellbesök i allmänhet och på Hotel 
FrykenStrand, samt hur väl Hotel FrykenStrand uppfyller dessa faktorer. Respondenterna har 
fått betygsätta påståenden och den skala av betyg som vi har valt att använda är från 5-0. Vi 
har värderat dessa siffror och skrivit dit deras betydelse på enkäten för att respondenterna 
lättare skall veta hur de skall bedöma påståendena. Att vi valde att endast ha betyg mellan 5-0 
är att vi anser dessa betyg tillräckliga. Om betygskalan hade gått mellan 10-0 hade det varit 
svårare för respondenterna att bedöma betygen. Då hade vi varit tvungna att ta hänsyn till att 
respondenter kan värdera dessa betyg olika. Vid en betygskala med färre steg är det lättare att 
ge de olika betygen en viss tydlig betydelse. 
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2.9 PRESENTATION AV TEORI, EMPIRI OCH ANALYS 
Upplägget av vårt teoriavsnitt valde vi att göra utifrån studiens frågeställningar. Vi har därför 
valt att placera de teorier som är relaterade till kvalitet först och därefter kommer teorier som 
berör miljö, sedan teori kring marknadsföring och till sist attityd. Vår empiri är konstruerad 
efter utseendet av vår enkätundersökning, det vill säga att empirin är uppdelad utifrån 
kvalitetsfaktorer, miljöer och marknadsföring. Vi har valt att endast visa ett diagram från varje 
kvalitetsfaktor. Detta på grund av att varje kvalitetsfaktor omfattade tre påståenden och att vi 
gjorde ett medvetet val att endast presentera det diagram som var mest relevant för den 
faktorn. Dessutom har vi kategoriserat resultatet efter enkätens kvalitetsfaktorer och detta 
upplägg återkommer sedan i vårt analysavsnitt.    
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3. TEORI 
Teori är en viktig del av en uppsats då den ger ökad förståelse och insikt i det fenomen som 
skall studeras. Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de teorier och begrepp som är 
relevanta för vårt uppsatsämne, och som tillsammans med empirin kan hjälpa oss att uppfylla 
uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar. Först inleder vi med de teorier som 
behandlar kvalitet på olika sätt, därefter redovisar vi teorier kring miljöer. Vi avslutar med 
att beskriva teorier kring marknadsföring och attityder.  
 

3.1 ”TEN DIMENSIONS OF SERVICE QUALITY” 
Zeithaml et al (1990) har framställt tio stycken kvalitetsfaktorer som skall vara till hjälp för 
marknadsföringsundersökningar. För att få en övergripande grund valdes nedanstående 
faktorer ut. Författarna menar dock att kvalitetsfaktorerna kan överlappa varandra sett till 
självständighet. Zeithaml et al tror att dessa tio dimensioner är till hjälp för en 
serviceverksamhet för en generell undersökning. (Vår översättning).   
 

1. Abstrakta (Tangibles) – Utseende och framträdande av faciliteter, utrustning, personal 
och kommunikationsmaterial. 

2. Pålitlighet (Reliability) – Verksamhetens möjlighet att utföra den lovade servicen på 
ett pålitligt och riktigt sätt. 

3. Mottaglighet (Responsiveness) – Verksamhetens personal skall ha en vilja att hjälpa 
konsumenter och erbjuda service. 

4. Kompetens (Competence) – Verksamheten har kompetens och kunskap för att kunna 
erbjuda service. 

5. Artighet (Courtesy)  – Verksamhetens personal är artig, respektfull och vänlig. 
6. Trovärdighet (Credibility)  – Verksamhetens personal skall vara trovärdig och ärlig. 
7. Säkerhet (Security) – Det skall inte finnas någon risk för fara eller tvekan i 

verksamheten.  
8. Tillgänglighet (Access) – Konsumenten skall lätt kunna komma i kontakt med 

verksamheten. 
9. Kommunikation (Communication) – Verksamheten skall kunna kommunicera med 

sina konsumenter på ett enkelt och lättförståeligt sätt.  
10. Förståelse (Understanding the customer) – Verksamhetens personal skall skapa en 

personlig relation med konsumenten och identifiera dess behov.  
 

3.2 ”THE SEVEN CRITERIA OF GOOD PERCIEVED SERVICE 
QUALITY” 
Likt Zeithaml et al (1990) har Grönroos (2000b) utvecklat en lista med olika kvalitetsfaktorer 
eller attribut. Dessa faktorer fungerar som riktlinjer för en verksamhet för att främja dess 
servicekvalitet. Samtidigt är det viktigt att förstå att alla faktorer inte alltid stämmer överens 
med sitt företags verksamhet, utan undersökaren får välja de attribut som är mest lämpliga för 
sin organisation. Faktorerna kan ge direktiv i både teori och praktik. Grönroos har framställt 
sju kvalitetsfaktorer, dessa har i sin tur blivit indelade i tre dimensioner. Den första 
dimensionen, professionalism and skills, är den tekniska kvalitetsdimensionen. Den andra 
dimensionen består av de följande fem faktorerna och benämns som en funktionell dimension. 
Slutligen har reputation and credibility delats in som den imagebaserade dimensionen. 
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1. Professionalism and Skills – Vad gör företaget för att tillfredsställa sina konsumenter 
på ett professionellt sätt?  

2. Attitudes and Behavior – Företagets frontpersonal är hjälpsamma och avger ett intresse 
för konsumenten.  

3. Accessibility and Flexibility – Konsumenten känner att verksamheten drivs på ett 
flexibelt och tillgängligt sätt.  

4. Reliability and Trustworthiness – Konsumenten känner ett förtroende för 
verksamheten och dess personal.  

5. Service Recovery – Verksamhetens personal skall alltid finnas till hands vid frågor och 
funderingar.    

6. Servicscape – Konsumenten har positiva uppfattningar om den fysiska miljön.  
7. Reputation and Credibility – Konsumenten vill uppleva ett värde som sedan skall 

delas av både konsumenten och verksamheten.  
 

3.3 TEKNISK OCH FUNKTIONELL KVALITET  
Förutom att kvalitet kan indelas i faktorer har Grönroos (2000a) utvecklat en teori som 
fokuserar på teknisk och funktionell kvalitet. Tjänsteföretag kan delas in i en synlig och en 
osynlig del för konsumenten. Den synliga delen består till stor del av företagets 
produktionsresurser och där kan flera konsumenter finnas samtidigt. Konsumentens 
kvalitetsupplevelse, beroende på tjänstens särdrag, uppstår till stor del under den 
gemensamma konsumtionen och produktionen i kontakt med produktionsresurserna. 
Konsumenten, tjänsteföretagets personal samt de fysiska och tekniska resurserna har ett nära 
samspel, och till följd av detta blir den tekniska lösningen på konsumentens problem endast 
en del av konsumentens kvalitetsupplevelse. Hur samspelet mellan tjänsteföretag och 
medkonsumenter funktionellt sker kan ofta bli till och med viktigare för kvalitetsupplevelsen 
än vad företaget tekniskt gör för konsumenten.  
 
Först utvecklas den tekniska kvaliteten på tjänsten. Teknisk kvalitet avser vad konsumenten 
kommer att erhålla; vad företaget gör för sina konsumenter och vad konsumenten får för 
tekniskt slutresultat. Därefter planeras den funktionella kvaliteten. Den funktionella kvaliteten 
avser hur konsumenten upplever köp- och säljinteraktionerna; hur konsumenten erhåller 
tjänsten och hur konsumenten upplever interaktionsprocessen med företaget funktionellt. 
Förutom de två kvalitetskomponenterna, teknisk och funktionell kvalitet, tillkommer ofta 
ännu en komponent som benämns profilen. Profilen kan antingen vara en företagsprofil eller 
ett enskilt kontors profil. Om profilen upplevs som bra kan den eventuellt minska 
konsumentens negativa känslor vid de tillfällen där den tekniska eller den funktionella 
kvaliteten är bristfällig. Men upplevs profilen som dålig kan den till och med öka små fel hos 
de övriga kvalitetskomponenterna och förstärka de negativa känslorna hos konsumenten 
(Ibid).  
 
Många företag använder sig av att, genom traditionell marknadsföring, skapa förväntningar 
hos konsumenten. Dessa förväntningar kan bli orealistiska och om företaget inte kan leva upp 
till vad de lovat, blir kvalitetsupplevelsen mer negativ än vad den kanske hade blivit utan 
dessa förväntningar. Speciellt om den funktionella kvaliteten inte uppnår tillräckligt hög 
standard kan konsumenten bli negativt påverkad, då den konkreta upplevelsen av tjänsten är 
viktig (Ibid).  
 
Marknadsföring som företag och organisationer använder sig av kan vara till exempel reklam, 
personlig försäljning samt PR-aktiviteter, och dessa kan påverka konsumenten på olika sätt. 
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Även word-of-mouth, information som konsumenten får ryktesvägen genom familj och 
bekanta, har stor inverkan på vad konsumenten har för förväntningar på företaget och dess 
produkt eller tjänst. Om konsumenten sedan tidigare har förväntningar på företaget, kommer 
han eller hon vid köp av produkt eller tjänst, att nu få egna erfarenheter av företaget. 
Upplevelserna byggs dels på den tekniska kvaliteten på slutresultatet, och dels på den 
funktionella kvaliteten av interaktionerna med företaget. Men här kommer även profilen att 
påverka konsumenten, beroende på vilken profiluppfattning konsumenten har av företaget i 
detta skede. Grönroos (2000a) menar att genom att konsumenten får uppleva och själv 
bedöma teknisk kvalitet, funktionell kvalitet samt profilen som företaget har, kan 
konsumenten skapa en klar kvalitetsbild.  
 

 
Figur 1: Profil och hur kvalitetsbilden uppkommer.  

(Grönroos 2000a) 
 

3.4 ”THE GAP ANALYSIS MODEL” 
Zeithaml et al (1990) har utvecklat en modell som kallas för Gap-modellen, som demonstrerar 
hur servicekvalitet uppstår. Modellen visar de steg som marknadsföraren bör ha i åtanke när 
han eller hon analyserar och planerar servicekvalitet. Det vill säga att marknadsföraren skall 
analysera källor för kvalitetsproblem och hjälpa sig själv att förstå hur servicekvalitet kan 
förbättras. Detta kan komma till hjälp för att hitta problem eller liknande innan de uppstår.  
Modellen är uppdelad i fem gap varav vi har valt att endast beröra gap fyra i denna studie.  
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• Gap 1 – “The Management Perception Gap”. Detta gap betyder att verksamheten 
märker att kvalitetsuppfattningarna inte är speciellt noggranna. Det kan bero på att det 
till exempel inte finns någon efterfrågeanalys eller inte tillräcklig information från 
research om marknadsföring med mera. För att kunna göra någonting åt dessa problem 
bör verksamheten framför allt öka sin research, för att konsumentens behov och 
önskningar skall kunna observeras och uppskattas bättre.  

 
• Gap 2 – “The Quality Specification Gap”. Detta gap betyder att 

kvalitetsspecifikationerna inte överensstämmer med verksamhetens uppfattning av 
kvalitetsförväntningarna. Detta gap kan vara ett resultat av exempelvis 
planeringsmisstag, ej klara uppsatta mål eller stöd från ledningen. Svaret på detta 
beror på storleken av gap 1. Men en normal anledning är brist på engagemang från 
ledningen. Detta kan ändras genom att förändra verksamhetens prioriteringar.  

 
• Gap 3 – “The Service Delivery Gap”. Kvalitetsspecifikationerna är inte mötta av 

prestationen i serviceproduktionen och leveransprocessen. Det kan bero på att de 
anställda inte håller med specifikationerna och därmed inte uppfyller dem samt brist 
på intern marknadsföring med mera. Anledningen till detta gap kan delas in i tre 
stycken kategorier: ledning och övervakning; anställdas perception och regler samt 
konsumenters önskningar och behov; samt brist av teknologi och operationell support.  

 
• Gap 4 – “The Market Communication”. Gapet betyder att de löften som getts av 

marknadskommunikationsaktiviteter inte motsvarar den service som är levererad. 
Gapet beror exempelvis på att planeringen av marknadskommunikationen inte har 
varit integrerad med serviceprocessen. Det finns två kategorier av detta gap: planering 
och utförande av extern marknadskommunikation samt en benägenhet att lova för 
mycket gällande annonsering och marknadskommunikation.    

 
• Gap 5 – “The Perceived Service Quality Gap”. Detta gap innebär att den service som 

ett företag eller konsument får inte är konsekvent med den förutfattade servicen. Detta 
kan resultera i dålig word-of-mouth, förlorad inkomst eller skadad image. Gapen kan 
även vara positiva.  
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Figur 2: ”The Gap Analysis Model”.  

(Zeithaml et al 1990) 
 

3.5 MIKRO- OCH MAKROMILJÖER 
I begreppet miljö ingår enligt Peter och Olsen (2005) de fysiska och sociala karakteristika i en 
konsuments externa tillvaro, inkluderat det sociala beteendet av andra människor i 
omgivningen (vem som finns i omgivningen och vad de gör), fysiska objekt (produkter och 
affärer) samt spatiala relationer (lokalisering av affärer och produkter i affärerna). För 
marknadsförare är det mest värdefullt att ta del av den tolkande miljön, eftersom det är den 
miljö som påverkar konsumenternas agerande. Marknadsförare är inte intresserade av en 
individuell konsument utan söker ett kundsegment, som exempelvis kan bestå av människor 
från samma ursprung eller jobbsituation.  
 
Miljö är uppdelad i två olika nivåer: mikro- och makromiljö. En verksamhet bör anpassa sin 
marknadsföring utifrån den nivå som är mest lämpad för sitt företag och konsumenter. 
Mikromiljö refererar till abstrakta fysiska och sociala aspekter av en konsuments omgivning. 
Dessa aspekter kan till exempel vara ett smutsigt golv i en affär, väderlek eller en engagerad 
försäljare. Detta kan komma att influera en konsuments känslor, beteende och tankar. 
Makromiljön är storskalig och består av större faktorer som ekonomi, klimat, politik och 
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landskap. Denna nivå påverkar större inköp som en konsument gör, exempelvis köp av hus, 
bil eller aktier. 

3.5.1 Social miljö 
Generellt kan den sociala miljön ses som sociala interaktioner mellan människor och delas in i 
två olika nivåer av integration mellan människor. En konsument kan integrera på ett direkt 
sätt genom att själv skaffa information genom försäljare eller släkt och vänner, eller genom att 
höra andra konsumenter inskaffa information och på så sätt integrera på ett indirekt sätt.  
 
Utifrån ett makroperspektiv kan den sociala miljön ses som indirekt genom att konsumenter 
delas upp i större grupper. Det kan till exempel vara uppdelning av kultur, subkultur och 
social klass. Detta kan vara användbart för marknadssegmentering för en verksamhet.  
 
Den mikrosociala miljön refererar till en direkt integration mellan mindre grupper som 
exempelvis familjer eller referensgrupper. Konsumenter ökar sin kunskap om beteenden 
utifrån direkt integration från sin omgivning och påverkas av kultur, subkultur och social 
klass. Med det sagt skapas en klarare bild av hur mikro- och makromiljöer påverkar varandra. 
Den mikro sociala miljön är en stark influens på en konsuments kunskap och känslor 
gentemot produkter och varumärken (Peter och Olsen 2005).  
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Figur 3: “Flows of Influence in the Social Environment”.  

(Peter och Olsen 2005) 
 
3.5.2 Fysisk miljö 
Den fysiska miljön omfattar alla icke humana, fysiska aspekter där konsumentbeteende äger 
rum. Det går att dela upp den fysiska miljön i två element: spatiala och icke-spatiala element. 
I det spatiala elementet räknas alla typer av objekt och dessutom länder, städer och affärer. 
Det icke-spatiala elementet inkluderar abstrakta faktorer, såsom temperatur, ljud och ljus. För 
att ett företag skall kunna marknadsföra sig till sina konsumenter är det viktigt att förstå den 
fysiska miljön för att kunna tillgodose konsumenternas affektiva och kognitiva responser samt 
beteenden.    
 

• Tid – Konsumentbeteende påverkas av tid på dygnet (restauranger har fler besökare på 
kvällen), veckodag (affärer har fler konsumenter på helgen) och tidpunkt under 
månaden (konsumenter får lön i slutet av månaden).  

 
• Väder – Konsumtion påverkas till stor grad av vädret, då konsumenter använder olika 

produkter beroende av säsong. Inför sommaren ökar konsumtionen av exempelvis 
badkläder, glass och solkräm. 

 
• Ljus – Ljussättning påverkar konsumentens interaktion med andra människor, arbete 

samt deras mentala och fysiska hälsa. Människor arbetar bättre i bra upplysta rum 
medan starkt ljus kan framkalla stress (Peter och Olsen 2005).  
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3.6 ATTITYD 
Peter och Olsen (2005) definierar begreppet som en persons övergripande känslomässiga 
värdering av ett koncept till exempel en produkt, tjänst eller företag. Därför spenderar 
marknadsförare och företag både tid och pengar varje år för att undersöka de attityder deras 
konsumenter har gentemot produkter och varumärken. Echeverri och Edvardsson (2002) 
menar att intresset för att studera attityder har sin grund i att attityder antas vara relaterade till 
beteende. Det blir lättare för ett företag att anpassa sina produkter eller tjänster utifrån 
kännedomen om konsumenters attityder. Därmed kan företaget stärka konsumentens 
uppfattning om produkten eller tjänsten. En annan definition är att attityder utvecklas av 
erfarenheter och fungerar som en länk mellan tanke och beteende. Dessa erfarenheter kan 
relateras till produkten eller tjänsten, eller till kommunikationskanalernas budskap (Fill 2005). 

3.6.1 Kognition, affektion och intention 
En attityd består av tre element: kognition, affektion och intention. Med kognition menas vad 
en person tror eller vet om någonting (Nationalencyklopedin 2007-04-19). Kognition refererar 
till alla mentala processer, tankar och åsikter. Den största funktionen är att tolka och förstå 
utmärkande aspekter av personliga upplevelser. Därmed får personen hjälp med att skapa 
symboliska och subjektiva meningar som representerar tolkningarna av det stimuli som de 
påträffar (Peter och Olsen 2005). Den affektiva faktorn står för hur starkt en person tar 
ställning för eller emot attitydobjektets olika karaktärsdrag (Nationalencyklopedin 2007-04-
19). Det finns fyra olika typer av affektion; känslor, specifika uppfattningar, humör och 
värderingar. Det slutliga elementet, intention, kan översättas med ett beteende mot ett objekt 
eller beteende. Detta beteende kan observeras av andra människor (Peter och Olsen 2005).  
 

 
Figur 4: “Three Elements of Consumer Analysis”.  

(Peter och Olsen 2005) 

3.6.2 Attityd gentemot ett objekt 
På vilket sätt en konsuments attityd är riktad, kan delas in i två olika grupper. Först och främst 
kan konsumenten ha en attityd gentemot fysiska och sociala objekt, det vill säga produkter, 
varumärken, modeller, affärer och människor. Dessutom kan denna sort av attityd vara riktad 
mot marknadsstrategin. Den andra gruppen är attityd gentemot konsumentens egna beteenden 
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och handlingar. Denna attityd riktar sig mot konsumentens handlingar och beteenden 
inkluderat redan skedda handlingar eller kommande handlingar (Peter och Olsen 2005). 
 

3.7 ”CHANGING CONSUMERS´ ATTITUDES” 
Enligt Blythe (1997) finns det fyra olika tillvägagångssätt att förändra attityden hos en 
konsument. Dessa fyra sätt bildar en modell som skall finnas till hjälp för att forma strategier 
för förändring av konsumentattityder.  
 

• Lägga till en ny framträdande föreställning (salient belief). Ett nytt konferensrum kan 
bidra till att konsumenten får ny information att ta i beaktande.  

 
• Förändra styrkan av en framträdande föreställning (salient belief). Positiva 

uppfattningar bör förstärkas ytterligare och negativa uppfattningar bör tonas ned. De 
negativa uppfattningar som en konsument utvärderar ofta, måste företaget fokusera 
mer på.  

 
• Förändra värderingen av en existerande föreställning (belief). I de fall konsumenten 

inte tar hänsyn till ett attribut, exempelvis priset, bör företaget försöka öka värdet av 
detta attribut genom att påpeka de fördelar som konsumenten får.  

 
• Göra en existerande föreställning (belief) mer framträdande (salient). Företaget bör 

poängtera att en föreställning är viktigare för upplevelsen än vad konsumenten anser i 
dagsläget.  
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4. EMPIRI 
I kapitel fyra kommer vi, för att sätta in läsaren i problemet, att inleda med en text där vi 
berättar om Hotel FrykenStrand och dess verksamhet. Därefter kommer vi att utifrån vår 
enkätundersökning redogöra för de svar vi fick genom undersökningen på Hotel 
FrykenStrand. Med hjälp av text och diagram kommer vi att redovisa resultatet av vår 
undersökning för att ge en klarare bild av vad som har studerats.  
 

4.1 HOTEL FRYKENSTRAND 
”Borta bra men hemma bäst, säger man. Vi vill att Du skall känna dig som hemma hos oss”. 

    - VD Lena Bergström 
 
Någonting av det som Hotel FrykenStrand (Hotel FrykenStrand 2007-05-04) framhäver som 
en av sina starka sidor är en fridfull och familjär stämning, någonting som en konsument helst 
skall uppleva själv. Här omges konsumenten av både kvalitet och omtanke, och blir 
”bortskämd” med fräscha lokaler, god mat samt vänlig och kunnig personal. Hotel 
FrykenStrand är beläget fem kilometer norr om Sunne tätort, längs med väg 45 mot Mora. 
 
Den verksamhet som Hotel FrykenStrand främst arbetar med är att fungera som 
konferenshotell. Idag vill allt fler och fler företag samt arrangörer hyra hela anläggningar för 
att få goda resultat av en konferens, innehållande arbete, aktiviteter och samarbetsövningar. 
Företag erbjuds här en modern och företagsanpassad miljö där konferenslokaler är utrustade 
med den teknik som kan behövas vid en konferens och smakfull inredning med utsikt över 
sjön Fryken.  
 
Hotel FrykenStrand är angeläget om att under en konferens även kunna erbjuda företag 
aktiviteter för personal och kunder. På området finns det aktiviteter såsom boule, bågskytte, 
kanoter och minigolf. Det finns dessutom bibliotek med biljardbord, bastu och promenadspår. 
Då hotellet har ett fantastiskt läge vid sjön Fryken finns möjligheter till bad, ett bastubad i den 
vedeldade bastun eller en promenad i trädgården med läge direkt vid sjön.  
 
Men konsumenten kan även komma som privat turist till Hotel FrykenStrand. Hotellets 
personal erbjuder bra service för att han eller hon skall känna bekvämlighet. Har han eller hon 
önskemål om allergivänliga, rökfria eller handikappsanpassade rum finns möjlighet till detta. 
Även turister kan utnyttja alla de aktiviteter som finnas i omgivningen.  
 
Hotell FrykenStrand har tilldelats två utmärkelser. Hotellet har blivit medlem i Svenska 
Möten och får nu sätta upp Svenska Mötens sigill på dess fasad. Sigillet är en bekräftelse på 
att Hotel FrykenStrand är en anläggning som står för; Inspiration, Kvalitet och Miljö. 
Inspiration står för att hotellet gynnar framgång och kreativitet samtidigt som det erbjuder 
avkoppling, lugn och ro. Med kvalitet menas att konsumenten alltid garanteras kvalitet, och 
begreppet möteskvalitet är något som Hotel FrykenStrand bygger sin verksamhet på. Det sista 
begreppet miljö visar att miljöarbete är någonting som hotellet arbetar för. En egen 
miljöcertifiering har utarbetats för att visa att hotellet värnar om den framtida miljön.  
 
VD Lena Bergström har tilldelats Värmlands Turistakademis utmärkelse Årets 
turismföretagare 2006. Detta har hon tilldelats för att hon under många år har arbetat för att 
skapa värde och trivsel genom omtanke och professionalism. Hon har utvecklat Hotel 
FrykenStrand till en välbesökt hotell- och konferensanläggning, både ur det värmländska och 
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svenska perspektivet. Lena Bergström har aktivt arbetat för att uppmuntra företag i 
omgivningen till gemensamma satsningar, någonting som har fungerat väldigt bra.   
 

4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING  
Med hjälp av vår enkätundersökning fick vi svar på att under den tid som vår undersökning 
pågick var de flesta konsumenter på Hotel FrykenStrand män i åldern 46-60 år. Anledningen 
till deras vistelse var konferens eller kurs som vi tolkar som en affärsresa. Sett till ålder 
uppgav 14 respondenter av sammanlagt 21 att de tillhörde åldersgruppen 46-60 år. De övriga 
målgrupperna utgjorde de resterande sju respondenterna. Andelen kvinnor och män var 
relativt lika, men det var ett fåtal fler män som svarade på enkäterna. 20 respondenter angav 
att de vistades på Hotel FrykenStrand på grund av affärsresa, vilket bildade en klar majoritet, 
eftersom vi endast fick ett svar som visade nöjesresa. 
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Diagram 1: Hur fick Du information om Hotel FrykenStrand? 

 
Den vanligaste informationskällan för konsumenterna under undersökningens gång var att de 
fick inbjudan till konferens eller kurs på Hotel FrykenStrand genom deras arbete. Dessutom 
har respondenterna nämnt Internet, släkt och bekanta samt erfarenhet som källa för 
information. Däremot var det ingen som hade uppmärksammat hotellet med hjälp av 
turistbyråer eller annonser. 
 
Vidare ställde vi frågan om respondenterna hade tagit del av Hotel FrykenStrands 
marknadsföring. Svaren var relativt jämna mellan svarsalternativen ja och nej. Det fanns dock 
en liten fördel för ja-sidan. Därefter fick de respondenter som svarat ja på föregående fråga 
ange på vilket sätt som de hade observerat marknadsföringen. Här fick respondenterna en 
möjlighet att välja flera svarsalternativ. Sett på det antal som hade svarat ja till att de hade sett 
marknadsföringen (tolv stycken) var det nio respondenter som hade tagit del av Hotel 
FrykenStrands marknadsföring genom broschyrer. Alternativen tidning samt Internet fick fyra 
respektive sex ifyllda svar.  
 
Majoriteten av respondenterna hade tidigare erfarenheter av Hotel FrykenStrand. Det var 
endast tre stycken som inte hade tidigare erfarenheter av hotellet. Vi valde att i 
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enkätundersökningen ge respondenterna en möjlighet att på egen hand ge en kommentar 
angående deras första intryck av Hotel FrykenStrand (se bilaga 2). Eftersom deras svar är 
varierande i både längd och innehåll har vi valt att lista respondenternas svar här nedan. Några 
av svaren var av liknande slag och vi har därför valt att inte nämna alla. 

 
• Service, läge, god mat, hög serviceanda hos personal. 
• Bra, men 35 år sedan. 
• 1983 – kursledare under ett antal tillfällen. 
• Mycket bra. 
• Gott. 
• Trevlig personal och vackert läge. 
• 1984 – bra läge, men slitet hotell, 2007 – bra läge, fräscht och mysigt hotell. 
• Ligger vackert, rogivande, ont om p-platser, god paj med vaniljsås. 
• Lagom stort och gemytligt. 
• Vackert läge. 
• Fantastiskt läge vid sjön Fryken, vilket utsikt. 
• Jag har varit här många gånger och trivs alltid lika bra. 
 

Vi hade därutöver en öppen fråga där respondenterna fick en chans att ge förslag till Hotel 
FrykenStrand beträffande förbättringar (se bilaga 2).  
 

• Kurslokal. 
• Dusch utan tryckknapp. 
• Runt-omkring-verksamheten, gym och bättre motionsspår. 
• Inget. 
• Fler p-platser, aktiviteter för grupptävlingar/lära känna varandra/teambuilding. 
• TV-kanalutbudet, sängbredd, ljudisolering. 
• Fritidsaktiviteter. 

4.2.1 Fysisk miljö 
Nedanstående diagram skall utläsas på följande sätt: 5-0 rankar innebörden för hur viktiga 
påståenden är gällande hotellbesök respektive hur bra Hotel FrykenStrand är angående samma 
påstående. 5 innebär alltså att ett påstående är mycket viktigt för ett hotellbesök samt att Hotel 
FrykenStrand är mycket bra beträffande samma påstående och så vidare. 0 står för att 
respondenterna inte har angivit ett svar eller att de inte kan ange ett svar. 
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Det är viktigt med låg ljudnivå på hotellet
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Diagram 2: Det är viktigt med låg ljudnivå på hotellet 

 
Under rubriken fysisk miljö fick konsumenterna svara på sju stycken påståenden. Under 
påståendet hur viktigt det var att ljudnivån på ett hotell skall vara låg var respondenterna 
relativt överens. De flesta ansåg att det var antingen mycket eller ganska viktigt med en låg 
ljudnivå, både för ett hotellbesök samt att Hotel FrykenStrand uppfyllde dessa krav. 
Respondenterna var eniga om att det samma gäller för faktorer som belysning och temperatur 
(se bilaga 1, diagram 9 och 10). 
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Diagram 3: Det är viktigt att närliggande omgivning är inbjudande 

 
Gällande den närliggande omgivningen tyckte respondenterna att vid hotellbesök är 
omgivningen ganska viktig, men de är ense om att Hotel FrykenStrand har en mycket 
inbjudande omgivning. Men det fanns ett fåtal respondenter som ansåg att Hotel 
FrykenStrands omgivning är ganska eller mycket dålig.  
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Det är viktigt med rena och fräscha lokaler på hotellet
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Diagram 4: Det är viktigt med rena och fräscha lokaler på hotellet 

 
Respondenterna fick tre påståenden gällande lokaler. De omfattade renlighet, rymlighet och 
hur inbjudande lokalerna skall vara på ett hotell. Gällande rymlighet och hur inbjudande 
lokalerna skall vara (se bilaga 1, diagram 14 respektive 11), var respondenterna eniga om att 
det är mycket eller ganska viktigt samt att Hotel FrykenStrand uppnår höga betyg. Sett till 
rena och fräscha lokaler valde majoriteten att sätta betyg 5 på både hur viktigt det är för ett 
hotellbesök samt hur bra Hotel FrykenStrand är på denna punkt.  

4.2.2 Abstrakta 

Det är viktigt att hotellets personal ser respresentativ ut
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Diagram 5: Det är viktigt att hotellets personal ser representativ ut 

 
Respondenterna har relativt skilda åsikter gällande hur viktigt det är att hotellets personal ser 
representativ ut. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det är varken viktigt eller oviktigt att 
ett hotells personal ser representativ ut. Samtidigt menade ett större antal att Hotel 
FrykenStrands personal ser mycket representativ ut. Angående hur viktigt det är för ett hotell 
att ha attraktiva faciliteter (se bilaga 1, diagram 15) framgår det att respondenterna tycker att 
det är en mindre viktig faktor för en hotellverksamhet. På denna punkt har inte heller Hotel 
FrykenStrand fått höga betyg. En stor del av respondenterna har angivit att denna faktor 
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varken är viktig eller oviktig. Gällande hur viktigt det är att ett hotell erbjuder tillräcklig 
information om sin verksamhet (se bilaga 1, diagram 17) är svaren som vi har fått relativt lika 
fördelade mellan svarsalternativen mycket viktigt/bra, ganska viktigt/bra och varken eller.  

4.2.3 Pålitlighet 

Hotellet har pålitlig personal
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Diagram 6: Hotellet har pålitlig personal 

 
Under rubriken pålitlighet gav vi respondenterna tre påståenden kopplade till hur pålitligt det 
är att hotellets rum håller en hög standard, om hotellet uppfyller den utlovade servicen samt 
om hotellet har pålitlig personal. Att ett hotell har pålitlig personal anser majoriteten av 
respondenterna vara mycket viktigt, och på denna punkt har alla utom en respondent givit 
Hotel FrykenStrand betyget mycket bra. Angående om ett hotells rum håller en hög standard 
(se bilaga 1, diagram 18) bedömde en stor del, dock inte majoriteten, av respondenterna att 
detta var mycket viktigt. Dock ansåg majoriteten att detta var något som Hotel FrykenStrand 
uppfyller endast ganska bra. Gällande om ett hotell uppfyller den utlovade servicen (se bilaga 
1, diagram 19) är detta en faktor som respondenterna menar vara relativt viktig och detta är 
någonting som Hotel FrykenStrand är bra på.  
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4.2.4 Mottaglighet 

Hotellets personal är öppna för frågor och funderingar
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Diagram 7: Hotellets personal är öppna för frågor och funderingar 

 
Vi frågade våra respondenter i vår enkätundersökning om hur mottagliga ett hotells personal 
skall vara angående frågor, funderingar och att hitta lösningar (se bilaga 1, diagram 21-23). 
Dessa är tre påståenden som enligt våra respondenter är mycket viktiga för ett hotellbesök och 
Hotel FrykenStrand uppfyller dessa mycket bra. 

4.2.5 Kompetens 

Jag som gäst kan känna en personlig relation med personalen
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Diagram 8: Jag som gäst kan känna en personlig relation med personalen 

 
Vad som går att utläsa från diagrammet ovan är att respondenterna tycker att det är varken 
viktigt eller oviktigt att känna en personlig relation med hotellets personal. Samtidigt menar 
de att de känner sig uppleva en personlig relation med Hotel FrykenStrands personal. Svaren 
spred sig även mellan alla sex svarsalternativ. Respondenterna blev även tillfrågade hur 
viktigt det var för dem att få information angående ett hotells verksamhet (se bilaga 1, 
diagram 24) samt om de fick ett intryck av att hotellets personal hade kunskap i sitt ämne (se 
bilaga 1, diagram 25). Svaren på dessa var mycket snarlika och var lika fördelade mellan 
mycket viktigt/bra, ganska viktigt/bra samt varken eller.  
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4.2.6 Artighet 

Hotellets personal uppträder på ett trevligt sätt
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Diagram 9: Hotellets personal uppträder på ett trevligt sätt 

 
Att ett hotells personal uppträder på ett trevligt sätt anser respondenterna vara mycket viktigt 
och Hotel FrykenStrand motsvarar dessa förväntningar. Detsamma gäller om konsumenten 
känner sig respekterad och att personalen ger ett positivt intryck (se bilaga 1, diagram 27 och 
28).  

4.2.7 Trovärdighet 

Jag som gäst anser att hotellet har ett gott rykte
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Diagram 10: Jag som gäst anser att hotellet har ett gott rykte 

 
Under rubriken trovärdighet ser respondenternas svar för de tre påståendena relativt lika ut. 
Majoriteten har angett att de tycker att det är ganska viktigt gällande ett hotells rykte, att 
personalen avger ett genuint intresse för konsumenten samt att konsumenten upplever att 
hotellets personal är i samspel med varandra (se bilaga 1, diagram 30-32). De tillfrågade i vår 
enkätundersökning menar att Hotel FrykenStrand är mycket bra på samtliga påståenden.  
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4.2.8 Säkerhet 

Jag som gäst känner mig trygg att bo på hotellet
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Diagram 11: Jag som gäst känner mig trygg att bo på hotellet 

 
Respondenterna vill som konsumenter på ett hotell känna sig trygga över att bo på hotellet, 
detta anser majoriteten vara en mycket viktig faktor. Samma antal respondenter bedömde 
även att Hotel FrykenStrand kan erbjuda trygghet. De två andra påståendena gällande 
huruvida respondenterna känner sig trygga över att hotellpersonalen gör sitt jobb på ett 
korrekt sätt och att personalen aldrig tvekar i sina handlingar menar respondenterna vara 
alltifrån mycket viktigt till varken viktigt eller oviktigt (se bilaga 1, diagram 33 och 35). Men 
gällande båda dessa påståenden har Hotel FrykenStrand fått betyget mycket bra av 
majoriteten av respondenterna.  

4.2.9 Tillgänglighet 

Det var lätt för mig som gäst att komma i kontakt med hotellet innan 
mitt besök
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Diagram 12: Det var lätt för mig som gäst att komma i kontakt med hotellet innan mitt besök 

 
Respondenterna gav skilda svar gällande hur lätt det är att som konsument komma i kontakt 
med hotellet innan besöket och hur lätt det var att hitta tillräcklig information om 
verksamheten innan besöket (se bilaga 1, diagram 36 och 37). De både påståendena anses 
vara relativt viktiga vid hotellbesök, men det var samtidigt några respondenter som angav att 
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de inte kunde svara på frågan. Svaren angående Hotel FrykenStrand visar inte någon 
märkvärd skillnad från svaren angående ett hotellbesök. Respondenterna fick även svara på ett 
påstående gällande om hotellet har tillgänglig personal (se bilaga 1, diagram 38), och detta 
visade sig både vara mycket viktigt samt en styrka hos Hotel FrykenStrand.  

4.2.10 Kommunikation 

Jag som gäst tycker att hotellet använder sig av bra 
kommunikationskanaler (t.ex. annonser, hemsida och broschyrer)
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Diagram 13: Jag som gäst tycker att hotellet använder sig av bra kommunikationskanaler (t.ex. annonser, 
hemsida och broschyrer) 

 
Respondenterna fick tre påståenden gällande kommunikation. Det vi frågade om var om en 
konsument upplever sig få bra kontakt med hotellets personal, om kommunikationen mellan 
hotellets personal och dess konsumenter funderar bra samt om respondenterna anser att Hotel 
FrykenStrand använder sig av bra kommunikationskanaler (se bilaga 1, diagram 39-41). 
Majoriteten av de tillfrågade har svarat att de inte vet vare sig om det är viktigt att ett hotell 
använder sig av bra kommunikationskanaler eller om Hotel FrykenStrand har lyckats inom 
detta ämne. De respondenter som menar att bra kommunikationskanaler är ganska viktigt 
tycker även att Hotel FrykenStrand använder sig av bra kommunikationskanaler. 
Respondenterna har gett de två andra påståendena relativt höga och likvärdiga betyg, gällande 
både hotellbesök och Hotel FrykenStrand.  
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4.2.11 Förståelse 
H o telle ts marknadsföring är lät tförståelig
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Diagram 14: Hotellets marknadsföring är lättförståelig 

 
Ett stort antal av respondenterna har angivit att de inte har någon åsikt angående hur 
lättförståelig ett hotells marknadsföring är eller hur begriplig Hotel FrykenStrands 
marknadsföring är. Men det är även ett flertal respondenter som anser att en lättförståelig 
marknadsföring är viktig. Att ett hotell förstår och försöker tillgodose sina konsumenters 
behov är även det betydelsefullt för respondenterna, likväl vid hotellbesök som vid besök på 
Hotel FrykenStrand (se bilaga, diagram 43 och 44).  

4.2.12 Övrig kommentar 
Den sista frågan som ställdes i enkätundersökning var om respondenterna hade några övriga 
synpunkter gällande både Hotel FrykenStrand samt vår enkät (se bilaga 2). Vi kommer även 
här att spalta upp respondenternas svar för att få ett tydligare upplägg. 
 

• Mycket nöjd med vistelsen, personalen, maten med mera. 
• Jag tycker att Hotel FrykenStrand är ett toppenställe, fin miljö på alla sätt. Sist men 

inte minst god mat och ett stort plus till kockarna. 
• Handfatskranen i rum 304 bör ses över. 
• En del frågor går inte att besvara. 
• Det finns ingenting att klaga på som är värt att nämna egentligen, allt fungerar bra. 

God mat, rejält med dryck, frukt och så vidare vid föreläsningarna. Lugn och fridfullt. 
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5. ANALYS 
I kapitlet benämnt analys kommer vi att analysera resultatet från empirin med återkoppling 
till den studerade teorin. Vi diskuterar hur väl de överensstämmer med varandra och på vilka 
punkter de skiljer sig åt. Vi kommer att utgå från vår enkätundersökning och därifrån 
diskutera respondenternas svar utifrån ett hotellbesök och utifrån hur bra Hotel 
FrykenStrand arbetar. Analysen kommer att ske med utgångspunkt i vårt syfte med studien, 
vilket var att granska Hotel FrykenStrands konsumenters attityder vid hotellbesök i allmänhet 
samt på Hotel FrykenStrand i synnerhet. Syftet tar även upp vad Hotel FrykenStrands 
marknadsföring har för verkan på hotellets konsumenter.  
 

5.1 FYSISK MILJÖ 
Den fysiska miljön är viktig för en verksamhet för att tillgodose konsumenters affektiva och 
kognitiva responser samt beteenden. Affektion och kognition bildar tillsammans med 
elementet intention konsumenters attityd. Miljön är alltså en betydelsefull faktor som 
återkopplar till vårt syfte. Det går att dela upp den fysiska miljön i två element: spatiala och 
icke-spatiala element (Peter och Olsen 2005). Påståendena om lokalerna kan räknas till det 
spatiala elementet, medan belysning, ljudnivå, och temperatur avser det icke-spatiala 
elementet.  
 
Sett till ett hotellbesök var respondenterna i stort sett ense om sina svar. För dem var samtliga 
påståenden mycket eller ganska viktiga. Svaren var väldigt lika och inget påstående fick svar 
som utmärkte sig. Respondenterna fick även ge betyg på hur väl de ansåg att Hotel 
FrykenStrand har uppnått dessa påståenden. Likt svaren de gav till ett hotellbesök var 
omdömena mycket eller ganska bra. Något som vi dock reagerade på var deras svar gällande 
hur viktigt det är att närliggande omgivning är inbjudande. Eftersom Hotel FrykenStrand 
själva framhäver på deras hemsida att hotellets omgivning är ett av de starkaste bidragen till 
verksamhetens attraktion (Hotel FrykenStrand 2007-05-04), finner vi det besynnerligt att 
respondenterna gav väldigt spridda svar. Trots att de flesta respondenter var positiva i sin 
betygsättning fanns det ett flertal som ansåg att Hotel FrykenStrands omgivning antingen var 
mycket eller ganska dålig. Om detta beror på att respondenterna har missuppfattat påståendet 
eller att de faktiskt har gett ett genuint svar vet vi inte. Det var ett flertal respondenter som i 
de öppna frågorna själva angav att de uppskattade hotellets läge och omgivning, därför tycker 
vi att de spridda svaren ger ett säreget resultat. 
 
I vårt teoristycke om fysisk miljö har vi valt att nämna tid, väder och ljus (Peter och Olsen 
2005). Alla tre faktorer har inflytande på vår studie. Tid påverkade oss främst metodmässigt. 
Vidare spelar faktorn väder en stor roll för både hotellbesök och Hotel FrykenStrand. 
Eftersom Hotel FrykenStrand är ett konferenshotell efterfrågar konsumenter aktiviteter. Det 
gällde även för våra respondenter. I de öppna frågorna var det ett flertal respondenter som 
önskade ett ökat utbud av aktiviteter både för privat bruk, exempelvis motionsspår och för 
aktiviteter i grupp, exempelvis teambuilding. Säsong kan också ha en ansenlig påverkan för 
aktiviteter. Sommarsäsongen erbjuder fler aktiviteter än andra säsonger och det kan vara en 
fråga för Hotel FrykenStrand att ta fasta på.  
 
Även ljussättning kan komma att påverka en konsument. Stark belysning kan leda till stress 
både mentalt och fysiskt (Peter och Olsen 2005). För Hotel FrykenStrand, som är ett utpräglat 
konferenshotell, är det viktigt att konsumenterna får chansen att tillbringa sina konferenser 
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och kurser i lämpligt upplysta rum. Utifrån respondenterna visar deras enkätsvar att Hotel 
FrykenStrand tillfredsställer konsumenternas behov på ett bra sätt. 
 

5.2 ABSTRAKTA 
En abstrakt kvalitetsfaktor omfattar utseende och framträdande av faciliteter, 
kommunikationsmaterial, personal och utrustning (Zeithaml et al 1990). Svaren var relativt 
lika för två påståenden, gällande hur viktigt det är att ett hotell har attraktiva faciliteter och att 
hotellet erbjuder tillräcklig information om verksamheten. Respondenterna angav att de tyckte 
att det var ganska viktigt eller varken viktigt eller oviktigt. Sett till det senare påståendet kan 
en orsak till att de gav relativt låga betyg vara att respondenterna var där som 
konferensdeltagare och inte fann något motiv till att införskaffa information om verksamheten 
och vet därför inte heller om personalen kunde uppfylla detta krav.  
 
När respondenterna fick möjlighet att anpassa sina svar utifrån Hotel FrykenStrand utmärkte 
sig svaret angående hur viktigt det är för ett hotell att ha attraktiva faciliteter. Svaren var 
relativt lika mellan att Hotel FrykenStrands faciliteter var ganska bra eller varken bra eller 
dåliga. Hotel FrykenStrand framhäver själva sina faciliteter i sin marknadsföring, exempelvis 
nämner de på sin hemsida att deras konferenslokaler är smakfullt inredda och erbjuder den 
teknik som behövs vid en konferens. Dessutom erbjuder hotellet allergivänliga, 
handikappsanpassade och rökfria rum (Hotel FrykenStrand 2007-05-04). Då detta enligt Hotel 
FrykenStrand är ett viktigt element visar respondenternas svar en antydan på att Hotel 
FrykenStrands syn på verksamhetens faciliteter skiljer sig från konsumenternas. Om detta 
beror på Hotel FrykenStrand eller respondenterna är det svårt för oss att ge ett svar på 
eftersom vi inte vet hur respondenterna har tolkat begreppet faciliteter. En annan faktor är att 
vi inte vet hur Hotel FrykenStrand själva värderar sina faciliteter.  
 

5.3 PÅLITLIGHET 
Vidare fick respondenterna ge betyg till påståenden under kvalitetsfaktorn pålitlighet. Denna 
faktor berör den möjlighet som en verksamhet har för att kunna utföra en utlovad service på 
ett pålitligt och riktigt sätt (Zeithaml et al 1990). Konsumenten skall även känna ett förtroende 
för verksamheten och dess personal (Grönroos 2000b). Pålitlighet omfattar de tekniska och 
funktionella kvaliteterna som innebär vad en konsument kommer att erhålla respektive hur 
kunden upplever köp- och säljinteraktioner (Grönroos 2000a). 
 
Det vi finner vara intresseväckande är påståendet som behandlade hur viktigt det är att ett 
hotellrum skall hålla en hög standard. Respondenterna angav att de tycker att det är en mycket 
eller ganska viktig aspekt för ett hotellbesök. Därefter svarade de främst att Hotel 
FrykenStrands rum uppnådde betyget ganska bra. Det tyder på att respondenterna efterfrågar 
en högre standard än vad Hotel FrykenStrand kan tillgodose sina konsumenter med. Hotel 
FrykenStrands standard kan ses i detta fall som den tekniska kvaliteten och den funktionella 
kvaliteten står för vad respondenterna söker. Dessa två kvaliteter avger inget samspel 
eftersom Hotel FrykenStrand och respondenterna har olika krav på hur hög hotellrummens 
standard skall vara.  Respondenterna berörde även hur viktigt det är för ett hotell att kunna 
uppfylla den utlovade servicen. Här fanns det ett bättre samspel mellan hur viktigt 
respondenterna ansåg att det var för ett hotellbesök och hur bra Hotel FrykenStrand uppfyllde 
detta påstående.  
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Hur samspelet mellan Hotel FrykenStrand och konsumenterna funktionellt sker kan ofta bli 
till och med viktigare för kvalitetsupplevelsen än vad företaget gör för konsumenten. Det är 
även betydelsefullt att en verksamhet inte skapar för orealistiska förväntningar hos 
konsumenterna, då det kan vara svårt för verksamheten att leva upp till dessa (Grönroos 
2000a). 
 

5.4 MOTTAGLIGHET 
Den kvalitetsfaktor som benämns mottaglighet innefattar hur villig ett företags personal är att 
hjälpa sina kunder och erbjuda bra service (Zeithaml et al 1990). Det är viktigt att personalen 
finns till hands då företagets konsumenter har frågor och funderingar som de behöver svar på 
(Grönroos 2000b). Ett företag bör alltså ha en klar bild av hur de vill arbeta för att uppnå bästa 
möjliga service.  
 
Respondenterna började med att svara på påståenden angående hur viktigt det är att 
personalen vid ett hotellbesök är öppna för frågor och funderingar, om personalen är hjälpsam 
vid problem och oklarheter samt om personalen finns till hands för att hitta lösningar vid 
problem. Samtliga påståenden ansågs vara främst mycket viktiga för att hotellbesök skall 
upplevas tillfredställande. Konsumenten behöver känna att personalen finns där och kan 
erbjuda den service konsumenten förväntar sig vid ett hotellbesök (Zeithaml et al 1990). Detta 
på grund av att företag ofta i till exempel sin marknadsföring framhäver den service som de 
kan erbjuda sina konsumenter. Detta skapar förväntningar hos konsumenten, och det är viktigt 
att företaget sedan kan nå upp till dessa förväntningar. För om inte förväntningarna kan 
uppnås kommer konsumenten att bli besviken och avsaknaden av den förväntade tekniska 
kvaliteten kommer att upplevas tydligt (Grönroos 2000a).  
 
Då respondenterna skulle anpassa sina svar efter hur bra Hotel FrykenStrand kunde 
tillfredställa dessa påståenden, blev resultatet vid frågan om hur viktigt det är att hotellets 
personal är öppna för frågor och funderingar även det mycket bra. Personalen vid Hotel 
FrykenStrand är alltså öppna för frågor och kan hjälpa sina konsumenter med de funderingar 
de har. De påståenden angående om hotellets personal är hjälpsamma vid problem samt om 
hotellets personal finns till hands för att hitta lösningar på problem fick dock inte riktigt lika 
bra betyg, då de resultaten var mer spridda. Hotel FrykenStrands personal har varit öppna för 
konsumenternas frågor, men har inte lyckats lika bra med att finnas till hands och hitta 
lösningar på konsumenternas problem. Sociala interaktioner mellan människor är den sociala 
miljön som konsumenter vistas i (Peter och Olsen 2005). I detta fall agerar konsumenterna 
tillsammans med Hotel FrykenStrands personal och det är viktigt att samspelet fungerar på ett 
bra sätt för att konsumenten skall uppfatta personalen som villig att hjälpa. 
 

5.5 KOMPETENS 
För att kunna erbjuda sina konsumenter bra service behöver ett företag och dess personal ha 
rätt kompetens och kunskap angående ämnet. Kunskap om konsumenterna är nödvändigt för 
att företaget skall kunna tillfredställa dem och deras behov (Zeithaml et al 1990). Utifrån detta 
formulerade vi tre påståenden gällande om ett hotells personal erbjuder konsumenterna 
information om verksamheten och dess omgivning med mera, om personalen ger ett intryck 
av att ha kunskap och kompetens i ämnet samt om konsumenten kan känna en personlig 
relation med personalen.  
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Gällande hur viktigt ett påstående är vid ett hotellbesök var respondenterna relativt överens 
vid påståendena som berör om personalen erbjuder information kring verksamheten, 
omgivningen med mera, och om personalen ger ett intryck att ha kunskap i ämnet. Resultatet 
visade att svaren på dessa två påståenden var spridda mellan att det var mycket viktigt, ganska 
viktigt och varken viktigt eller oviktigt. Orsaken till att resultaten var olika tror vi kan bero på 
att kravet på en kompetent personal kan skifta beroende på av vilken anledning konsumenten 
vistas på hotellet, om det är nöjesresa eller affärsresa. Vid en konferensresa kanske inte 
konsumenten själv behöver fråga personalen om hjälp, då det mesta kan vara anordnat av 
företaget som har konferensen. Är konsumenten istället där som turist på en nöjesresa kan 
konsumenten komma att behöva hjälp och svar på frågor angående bland annat förslag på 
aktiviteter, vägbeskrivningar eller information kring verksamheten i allmänhet.  
 
Respondenternas följande svar, när de skulle anpassa sina svar efter hur bra Hotel 
FrykenStrand är på dessa punkter, var relativt lika de svar som hade angivits gällande ett 
hotellbesök. Svaren var fördelade mellan mycket bra, ganska bra samt varken bra eller dåligt, 
med en mindre majoritet på ganska bra. Detta tror vi var på grund av att konsumenterna på 
Hotel FrykenStrand var just konferensgäster.  
 
Vårt tredje påstående gällande kompetens, tog upp om konsumenten kunde känna en 
personlig relation med hotellets personal. Respondenterna ansåg att detta var en faktor som 
för hotellbesök var varken viktigt eller oviktigt. När de sedan anpassade svaren efter hur bra 
Hotel FrykenStrand hade uppfyllt denna faktor, var svaren spridda mellan mycket bra, ganska 
bra samt varken bra eller dåligt. Vi kan här utläsa att Hotel FrykenStrand har överträffat de 
förväntningar konsumenterna hade angående denna punkt genom att kunna erbjuda en 
personlig kontakt mellan personal och konsument samt skapa en personlig stämning.  
 
Att personal på ett hotell skapar en personlig kontakt med konsumenterna kan bidra till att 
konsumenternas attityder till hotellet förbättras (Blythe 1997). Konsumenter iakttar hur 
personalen beter sig, både mot annan personal och mot konsumenten själv. Denna iakttagelse 
påverkar konsumentens kognitiva tankesätt på så sätt att konsumentens kunskap om hotellet 
och personalen ökar genom att iaktta ett beteende. Tankar och förståelse skapas, och hur 
personal beter sig kan påverka hur starka eller positiva dessa tankar blir, den affektiva faktorn 
hos konsumenten förändras (Nationalencyklopedin 2007-04-19). Att hotellets konsumenter 
ser hur personal på hotellet beter sig och agerar kan i sin tur påverka konsumentens beteende.  
 

5.6 ARTIGHET 
Denna kvalitetsfaktor syftar till att verksamhetens personal skall vara artig, respektfull och 
vänlig (Zeithaml et al 1990). Dessutom skall personalen vara hjälpsamma och avge ett 
intresse för konsumenten (Grönroos 2000b). Det element som har mest inflytande gällande 
artighet är den sociala miljön som medför att det sociala beteende påverkas av andra 
människor, exempelvis beroende på vilka sorters människor som finns i konsumentens 
omgivning och hur de beter sig (Peter och Olsen 2005).  
 
Respondenterna fick här tre påståenden som alla vidrör den sociala miljön, hur viktigt är det 
att känna sig respekterad som gäst, avger personalen ett positivt intryck och uppträder 
personalen på ett trevligt sätt. Alla tre påståenden ansåg respondenterna vara mycket eller 
ganska viktiga och att Hotel FrykenStrand uppfyller de mycket eller ganska bra. Det ger en 
bra bild av att respondenterna påverkas av de människor som finns i deras närhet. Ett fåtal av 
respondenterna nämnde även att anledning till deras vistelse på Hotel FrykenStrand berodde 
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på att de har fått information om hotellet genom släkt och bekanta. Framför allt fick de 
påståenden som berörde hur en konsument känner sig respekterad och att personalen skall 
uppträda på ett trevligt sätt höga betyg.   
 

5.7 TROVÄRDIGHET 
Gällande den sjätte kvalitetsfaktorn, trovärdighet, fick respondenterna en chans att göra sin 
röst hörd rörande trovärdighet och ärlighet hos ett hotells personal (Zeithaml et al 1990). 
Detta precis som artighet berör den sociala miljön. Kvalitetsfaktorn gav oss även information 
som kan komma till hjälp för att undersöka Hotel FrykenStrands framträdande 
föreställningar (Blythe 1997) samt berör en konsuments attityd gentemot ett objekt (Peter och 
Olsen 2005). 
 
Sett från respondenternas svar angående ett hotellbesök gav de liknande svar till samtliga 
påståenden: hur viktigt är det att ett hotell har ett gott rykte, att personalen avger ett genuint 
intresse för konsumenten och samspelet mellan personalen. Respondenterna var ense om att 
det var antingen mycket eller ganska viktigt. Ur Hotel FrykenStrands perspektiv ansåg 
respondenterna att hotellet uppfyllde konsumenternas behov mycket bra. Att ryktet fick höga 
betyg är ett kännetecken för att konsumenterna har en stark attityd gentemot Hotel 
FrykenStrands varumärke.  
 
Dock var påståendet som behandlade samspelet mellan personalen mer intresseväckande att 
utläsa. Respondenterna var överens om att samspelet är ganska viktigt för hotellbesök, men 
svaren som berörde Hotel FrykenStrand var desto mer spridda. De var relativt spridna mellan 
mycket bra, ganska bra och vet ej. Det vill säga att respondenterna valde att inte svara på 
påståendet eller att de inte kunde ge ett svar. Detta kan vara ett tecken för Hotel FrykenStrand 
att de behöver förstärka styrkan av samspelet (Blythe 1997) för att konsumenterna skall få en 
mer övergripande positiv bild av fenomenet. Hotel FrykenStrand bör öka de positiva åsikter 
som redan finns angående samspelet, men samtidigt försöka öka åsikterna hos andra 
konsumenter.  

5.8 SÄKERHET 
Denna kvalitetsfaktor berör om det finns risk för fara eller tvekan i en verksamhet (Zeithaml 
et al 1990). Därför ställde vi påståenden till respondenterna angående om konsumenten 
känner sig trygg över att bo på hotellet, om konsumenten känner sig trygg över att personalen 
utför sitt jobb korrekt samt att konsumenten aldrig har uppfattat tvekan i personalens 
handlingar. Samtliga påståenden gav ett resultat som visade att respondenterna anser dessa 
faktorer vara viktiga vid hotellbesök. Dessutom antydde svaren att Hotel FrykenStrand 
uppnådde dessa förväntningar på ett bra sätt. Interaktionerna mellan personal och 
konsumenter fungerar på ett tillfredställande sätt, och detta ger konsumenterna en känsla av 
trygghet.  
 
Respondenterna visar på ett resultat som tyder på att säkerhet är en kvalitetsfaktor som i 
många fall kan ses som en självklarhet. Säkerhet är en aspekt som är viktigt både vid 
hotellbesök och i konsumentens vardagliga liv.  
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5.9 TILLGÄNGLIGHET 
Konsumenten skall lätt kunna komma i kontakt med ett hotell (Zeithaml et al 1990) och känna 
att verksamheten drivs på ett tillgängligt och flexibelt sätt (Grönroos 2000b). Det innebär att 
det verksamheten gör för sina konsumenter skall leda till vad konsumenten upplever för 
slutresultat. Tillgänglighet vidrör den tekniska kvaliteten, alltså vad konsumenten kommer att 
erhålla vid ett hotellbesök (Grönroos 2000a). Respondenterna fick bedöma hur betydelsefullt 
det är att kunna kontakta ett hotell, införskaffa information innan ett besök samt hur 
tillgänglig verksamhetens personal är under besöket.  
 
Respondenterna var eniga om personalens tillgänglighet. Detta sågs vara mycket eller ganska 
viktigt, och Hotel FrykenStrand nådde upp till dessa krav. Gällande de två andra frågorna var 
responserna skilda. För ett hotellbesök betraktades påståendena vara från mycket viktigt till 
varken viktigt eller oviktigt. Dessutom gav ett flertal respondenter en antydan till att de inte 
kunde ge ett svar. Sett till svaren angående Hotel FrykenStrand uppgick resultatet till mycket 
bra, men det var även många som inte angav ett svar.  
 
Vad som kan utläsas av responsen var att Hotel FrykenStrand möter sina konsumenter på ett 
tillfredsställande sätt. Det finns en balansgång mellan vad konsumenten efterfrågar och vad 
dem erhåller från verksamheten (Grönroos 2000a). Vi tror att de flertal respondenter som inte 
har angivit ett svar är den grupp av konferensgäster som inte söker information eller 
kontaktuppgifter från Hotel FrykenStrand.  
 

5.10 KOMMUNIKATION 
För att ett hotell skall ha en bra relation med sina konsumenter är det viktigt att verksamheten 
kan kommunicera med konsumenterna på ett sätt som är enkelt och lättförståeligt (Zeithaml et 
al 1990), och personalen på verksamheten skall vara beredd på att ha en relation med 
konsumenterna. För att ta reda på vad som är viktigt inom kommunikation med ett hotell samt 
om Hotel FrykenStrand kommunicerar på ett bra sätt med sina konsumenter formulerade vi 
tre påståenden kring detta; om konsumenten upplever sig få bra kontakt med hotellets 
personal, om kommunikationen mellan hotellets personal och dess konsumenter fungerar bra 
samt om konsumenten tycker att hotellet använder bra kommunikationskanaler.  
 
De två inledande påståendena ansågs av respondenterna vara viktiga faktorer vid hotellbesök, 
svaren låg främst mellan mycket viktigt och ganska viktigt. Svaren på påståenden angående 
hotellets kommunikationskanaler var mer spridda bland betygen mycket viktigt, ganska  
viktigt och varken bra eller dåligt. Ett flertal respondenter svarade även att de inte visste. 
Svaren kan tolkas som att konsumenter anser att det är viktigare att den direkta 
kommunikationen mellan hotellets personal och dess konsumenter fungerar på ett 
tillfredställande sätt än att rätt kommunikationskanaler används. Detta på grund av att sociala 
interaktioner mellan människor, som är en del av den sociala miljön, är en faktor som kan 
påverka konsumenter på många sätt i och med att människor lever i den sociala miljön. Den 
sociala miljön kan vara till exempel familjer och familjen är något som alltid finns runt 
konsumenten (Peter och Olsen 2005).  
 
Då respondenterna skulle anpassa sina svar utifrån hur bra Hotel FrykenStrand var gällande 
dessa påståenden, blev svaren på de två inledande påståendena främst mycket bra och ganska 
bra. På frågan om hotellet använder bra kommunikationskanaler blev svaren främst ganska 
bra eller så svarade respondenterna att de inte visste. Eftersom de flesta av våra respondenter 
vistades på Hotel FrykenStrand genom ett konferensbesök hade de inte själva tagit reda på 
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information kring verksamheten, utan blivit inbjudna genom företaget. Därför hade de inte 
tagit del av Hotel FrykenStrands kommunikationskanaler, och kunde därför inte bedöma 
påståendet.  
 
Beroende på om konsumenten är på Hotel FrykenStrand genom en affärsresa eller en 
nöjesresa kommunicerar konsumenten med personalen på olika sätt. En konsument på 
nöjesresa kan behöva kommunicera mer med personalen än en konsument på affärsresa, då en 
konsument på affärsresa redan innan besöket har den information som behövs. I vår studie har 
vi segmenterat konsumenterna utifrån att våra respondenter vistades på Hotel FrykenStrand 
antingen på grund av affärs- eller nöjesresa.  
 

5.11 FÖRSTÅELSE 
Kvalitetsfaktorn förståelse innebär att verksamhetens personal skall skapa en personlig 
relation med konsumenten och identifiera dennes behov (Zeithaml et al 1990). Det leder även 
till att verksamheten skall försöka tillfredsställa sina konsumenter på ett professionellt sätt 
(Grönroos 2000b). Respondenterna fick här redogöra för deras åsikter angående hur viktigt 
det är att marknadsföringen skall vara lättförståelig, att konsumenten skall känna sig förstådd 
som gäst och få sina behov tillgodosedda.  
 
Resultatet för påståendena, angående hur konsumenter känner sig förstådda och får sina behov 
tillgodosedda, visade att det var både mycket och ganska viktigt/bra för ett hotellbesök och för 
Hotel FrykenStrand. Betygen grundas på att samspelet mellan personal och konsument är en 
viktig del för respondenterna (Peter och Olsen 2005) samtidigt som att Hotel FrykenStrand 
har tagit till sig konsumenternas behov och önskemål. Enkätsvaren visade att resultatet av 
marknadsföringspåståendet var mer spritt, då många respondenter antingen inte hade svarat 
eller inte kunnat ge ett svar. Mer om detta kommer i kommande stycke. 
 

5.12 MARKNADSFÖRING 
Hotell använder sig ofta av traditionell marknadsföring till sina konsumenter för att kunna 
skapa förväntningar i relation till deras verksamhet. Detta kan leda till att konsumenterna 
bildar orealistiska förväntningar och det blir svårt för hotellet att leva upp till dessa (Zeithaml 
et al 1990). Om marknadsföringens kvalitet inte uppnår tillräcklig hög standard blir 
kvalitetsupplevelsen mer negativ än vad den kanske hade blivit utan dessa förväntningar 
(Grönroos 2000a).  
 
För oss har det varit svårt att greppa konsumenternas förväntningar på Hotel FrykenStrand 
eftersom av de 21 respondenterna var det endast tolv stycken som hade tagit del av hotellets 
marknadsföring. Någonting som vi dock reagerade över var betygsskillnaderna för begreppen 
information, kommunikation och marknadsföring. Vi ser dessa begrepp som relativt 
likvärdiga med varandra, men begreppet information fick förhållandevis bra betyg i 
jämförelse med de frågor som behandlade kommunikation eller marknadsföring.  
 
Genom vår studie ser vi ett resultat som tyder på att Hotel FrykenStrand bör göra en satsning 
på att försöka nå ut bättre med sin marknadsföring. Vi kan se att hälften av respondenterna 
inte har uppmärksammat Hotel FrykenStrands marknadsföring och därför bör hotellet arbeta 
med att utöka marknadsföringens räckvidd till antalet mottagare. Problemet för Hotel 
FrykenStrand är inte att marknadsföringens innehåll är otillräckligt utan att en stor del av 
hotellets konsumenter inte har tagit del av den. Hotel FrykenStrands marknadskommunikation 



 41

överensstämmer inte helt med det som levereras från hotellet. Detta kan bero på att Hotel 
FrykenStrand har en brist på att kommunicera med potentiella konsumenter, då 
konsumenterna inte vet var de kan ta del av tillgänglig marknadsföring.  
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6. SLUTSATSER 
I detta avslutande kapitel redovisar vi de slutsatser som har framkommit i analyskapitlet. 
Slutsatserna kommer att ge svar på de frågeställningar vi har haft under studiens gång.  
 
Vi inledde vår uppsats med att nämna syftet som följer; syftet med uppsatsen är att granska 
Hotel FrykenStrands konsumenters attityder vid hotellbesök i allmänhet samt på Hotel 
FrykenStrand i synnerhet. Uppsatsen skall även ge en indikation på vad Hotel FrykenStrands 
marknadsföring har för verkan på hotellets konsumenter.  
 
För att uppnå detta syfte ställde vi oss nedanstående frågor: 
 

• Vilka kvalitetsfaktorer påverkar Hotel FrykenStrands konsumenter vid hotellbesök i 
allmänhet och på Hotel FrykenStrand samt hur väl uppfyller Hotel FrykenStrand 
dessa? 

• Hur påverkar den fysiska och sociala miljön Hotel FrykenStrands konsumenter vid ett 
hotellbesök i allmänhet och på Hotel FrykenStrand? 

• Vad har Hotel FrykenStrands marknadsföring för verkan på hotellets konsumenter? 
 
Kvalitetsfaktorerna har visat ett resultat på att de har en stor inverkan på konsumenter vid 
hotellbesök samt på Hotel FrykenStrand. Det är betydelsefullt för ett hotell att ha kunskapen 
om vilka faktorer som konsumenter värderar högre än andra. Detta för att verksamheten skall 
kunna ha en möjlighet att tillfredsställa deras konsumenter på bästa tänkbara sätt. I vår studie 
utgick vi från följande kvalitetsfaktorer: abstrakta, pålitlighet, mottaglighet, kompetens, 
artighet, trovärdighet, säkerhet, tillgänglighet, kommunikation samt förståelse.  
 
Förväntning var ett återkommande begrepp i vår analys. Konsumentens förväntningar skapas 
av hotellets egen bild av verksamheten. Detta kan leda till att orealistiska förväntningar bildas 
hos konsumenten som inte överensstämmer med vad denne erhåller. För att konsumentens 
kvalitetsupplevelse skall uppnå en förväntad nivå, bör ett hotell erbjuda en kvalitet som 
verksamheten faktiskt kan leva upp till.  
 
Analysen visar tydligt att tillfredsställelsen hos respondenterna var hög gällande samtliga 
kvalitetsfaktorer. Dock visades ett resultat på att ett antal faktorer sågs som självklara hos 
respondenterna. Det vill säga att faktorer som till exempel säkerhet och artighet fick höga 
betyg, som tyder på att respondenterna gav höga betyg baserat på vanor i vardagslivet. Hotel 
FrykenStrand ger oss ett intryck av att kunna erbjuda sina konsumenter en tillfredställande 
verksamhet och det finns en balansgång mellan vad konsumenterna efterfrågar samt vad de 
erhåller.  
 
Beroende på om en konsument vistas på ett hotell genom en affärsresa eller en nöjesresa 
kommer konsumenten att ha olika syn på vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga för att ett 
hotellbesök skall upplevas som tillfredställande. Kommunikation är en faktor som inte har 
lika stor påverkan på en affärskonsument som på en nöjeskonsument eftersom 
affärskonsumenten inte efterfrågar kommunikation i samma utsträckning som 
nöjeskonsumenten.  
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Samtliga kvalitetsfaktorer påverkar en konsument vid hotellbesök och på Hotel FrykenStrand. 
Det som skiljer effekten av faktorerna åt är i vilket syfte och mån som konsumenten 
efterfrågar kvalitetsfaktorerna.    
 
Vidare skall vi beröra den fysiska och sociala miljön. Sett till den fysiska miljön fann vi 
betydelsen över att en verksamhet skall tillgodose konsumenters affektiva och kognitiva 
responser samt beteenden. Det vill säga att en verksamhet skall återkoppla till konsumentens 
mentala processer och tankar samt påverka konsumentens ställningstagande för eller emot 
hotellet.  
 
I synnerhet är det Hotel FrykenStrands närliggande omgivning som dess konsumenter har 
uppmärksammat i vår studie. Trots det spridda resultatet angående detta element har Hotel 
FrykenStrand valt att fokusera kring detta i sin marknadsföring. Dock har även den övriga 
fysiska miljön tagit en stor del i detta arbete. Den fysiska miljön har påverkat konsumenterna 
relativt lite på så sätt att de anser att för både hotellbesök och Hotel FrykenStrand är det en 
viktig beståndsdel. Konsumenterna är nöjda över Hotel FrykenStrands kapacitet att skapa en 
tillfredsställande fysisk miljö.  
 
Den sociala miljön influerar konsumentens attityd genom att denne vistas bland människor 
vid hotellbesök. Det viktigaste för denna miljö är interaktioner mellan människor. Det tyder 
på att samspelet mellan personal och konsument på ett hotell är en viktig del för att 
konsumenten skall uppleva en känsla av välbehag. Vår studie visar att Hotel FrykenStrands 
konsumenter får sina behov tillgodosedda av hotellets personal sett till den sociala miljön. 
 
Av respondenterna i vår enkätundersökning var det endast hälften som hade tagit del av Hotel 
FrykenStrands marknadsföring. Detta ger en indikation på att hotellets marknadsföring inte 
når ut till befintliga och potentiella konsumenter. Det är inte marknadsföringens innehåll, 
enligt Hotel FrykenStrands konsumenter, som är den största bristen hos Hotel FrykenStrand 
utan räckvidd och omfattning. Vad vi kan se är att Hotel FrykenStrands marknadsföring 
uppnår höga betyg i vår enkätundersökning, och de respondenter som har sett 
marknadsföringen har tagit del av den genom ett flertal kommunikationskanaler.  
 
Som vi nämnde i problematiseringen är de viktigaste delarna i vår uppsats kvalitet, miljö och 
marknadsföring. Dessa tre aspekter har visat sig vara viktiga inom hotellbranschen och är tre 
väsentliga delar vid skapandet av attityder hos en konsument.    
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Diagram 3: Anledning till att Du bor på Hotel FrykenStrand 
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Diagram 4: Hur fick Du information om Hotel FrykenStrand? 
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Diagram 5: Har Du sett Hotel FrykenStrands marknadsföring? 
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Diagram 6: På vilket sätt har Du tagit del av marknadsföringen? 
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Diagram 7: Har Du tidigare erfarenheter av Hotel FrykenStrand? 
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D e t  är  v i k t igt  me d låg l judni vå på hot e l le t
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De t  är  v ik t i gt  med br a  be ly sning på hot e l l e t
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Diagram 8: Det är viktigt med låg ljudnivå på hotellet         Diagram 9: Det är viktigt med bra belysning på hotellet 

D e t  är  v i k t igt  me d lämpl ig  t e mpe r a t ur  på hot e l l e t
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D e t  är  v i k t igt  me d inbjuda nde  lok a l er  på hot e l l e t
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Diagram 10: Det är viktigt med lämplig temperatur på hotellet       Diagram 11: Det är viktigt med inbjudande lokaler på hotellet 



 IV

De t  är  v ik t i gt  a t t  när l igga nde  omgi vning är  i nbjudande
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D et  är  v ik t i gt  me d r e na  och f r äsc ha  l ok a l er  på hot e l l e t
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Diagram 12: Det är viktigt att närliggande omgivning är                Diagram 13: Det är viktigt med rena och fräscha lokaler på hotellet 
inbjudande 

D e t  är  v i k t igt  me d öppna  oc h r y ml iga  loka le r  på hot e l le t
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Diagram 14: Det är viktigt med öppna och rymliga lokaler på  

 
Abstrakta 

D e t  är  v i k t igt  a t t  hot e l l e t  har  a t t r a k t i va  f ac i l i t e t e r
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D et  är  v ik t i gt  a t t  hot e l l e t s per sona l  se r  r e spr esent a t iv  ut
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Diagram 15: Det är viktigt att hotellet har attraktiva faciliteter       Diagram 16: Det är viktigt att hotellets personal ser representativ ut 



 V

D e t  är  v i k t igt  a t t  hot e l l e t  e r b jude r  t i l l r äc k l igt  med i nf or mat ion 
om v er k sa mhe t e n
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Diagram 17: Det är viktigt att hotellet erbjuder tillräckligt med  
information om verksamheten 
 

Pålitlighet 
H ot e l l e t s r um hål l e r  e n hög st andar d
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H ot e l le t  uppf y l l e r  de n ut lova de  se r v ic en
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Diagram 18: Hotellets rum håller en hög standard            Diagram 19: Hotellet uppfyller den utlovade servicen 

H ot e l l e t  har  pål i t l ig  per sona l
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Diagram 20: Hotellet har pålitlig personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VI

Mottaglighet 
Hot e l le t s pe r sona l  är  öppna  f ör  f r ågor  oc h f unde r i ngar
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H ot e l le t s per sona l  är  h jälpsa mma v i d pr oble m och ok l ar het er
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Diagram 21: Hotellets personal är öppna för frågor och                Diagram 22: Hotellets personal är hjälpsamma vid problem och 
funderingar             oklarheter 

H ot e l l e t s pe r sona l  f inns t i l l  hands f ör  a t t  h i t t a  lösningar  f ör  
f r ågor  oc h pr oble m
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Diagram 23: Hotellets personal finns till hands för att hitta  
lösningar för frågor och problem 
 

Kompetens 
H ot e l le t s pe r sona l  e r b juder  mig som gäst  in f or ma t i on om 

ve r k sa mhet en,  de ss omgi vning m.m.
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Hot e l le t s per sona l  ge r  mig som gäst  e t t  i nt r y c k  av  a t t  hon/ ha n 
ha r  kunsk a p i  ämne t
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Diagram 24: Hotellets personal erbjuder mig som gäst            Diagram 25: Hotellets personal ger mig som gäst ett intryck av att 
om information om verksamheten, dess omgivning m.m.               hon/han har kunskap i ämnet 
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Jag som gäs t  kan känna  en per sonl i g r e l at i on med per sona l en

0

2

4

6

8

10

12

14

5 4 3 2 1 0

Hotel l besök

Hotel  Fr yk enStr and

 
Diagram 26: Jag som gäst kan känna en personlig relation med  
personalen 
 

Artighet 
Jag som gäst  känner  mi g r espek t e r ad
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H ot e l le t s per sona l  ger  e t t  posi t i v t  i nt r y c k
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Diagram 27: Jag som gäst känner mig respekterad            Diagram 28: Hotellets personal ger ett positivt intryck 

Hot el l e t s per sonal  uppt r äder  på et t  t r ev l i gt  sät t
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Diagram 29: Hotellets personal uppträder på ett trevligt sätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VIII

Trovärdighet 
Jag som gäst  anser  at t  hot el l et  har  et t  got t  r yk t e
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Hot el l et s per sonal  avger  e t t  genui nt  i nt r esse f ör  mi g som gäst
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Diagram 30: Jag som gäst anser att hotellet har ett gott rykte         Diagram 31: Hotellets personal avger ett genuint intresse för mig 
              som gäst 

Jag som gäst  uppl ever  a t t  hot e l l e t s  per sonal  är  i  samspel  med var andr a
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Diagram 32: Jag som gäst upplever att hotellets personal är i  
samspel med varandra 
 

Säkerhet 
Ja g som gäst  känne r  mi g t r ygg öv e r  a t t  hot e l l e t s pe r sona l  gör  

si t t  jobb på e t t  kor r e k t  sät t
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J a g som gäst  k änner  mig t r y gg a t t  bo på hot e l l e t
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Diagram 33: Jag som gäst känner mig trygg över att hotellets        Diagram 34: Jag som gäst känner mig trygg att bo på hotellet 
personal gör sitt jobb på ett korrekt sätt 



 IX

J a g som gäst  har  a ldr i g uppf a t t a t  a t t  hot e l l e t s per sona l  ha r  
t v ek a t  i  sina  ha ndl i nga r
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Diagram 35: Jag som gäst har aldrig uppfattat att hotellets  
personal har tvekat i sina handlingar  

 
Tillgänglighet 

De t  va r  l ät t  f ör  mig som gäst  a t t  k omma  i  k ont a k t  me d hot e l l e t  
inna n mi t t  be sök
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D et  v ar  l ät t  f ör  mig som gäst  a t t  hi t t a  t i l l r äc k l ig  i nf or mat ion 
om hot e l le t  inna n mi t t  be sök
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Diagram 36: Det är lätt för mig som gäst att komma i kontakt       Diagram 37: Det var lätt för mig som gäst att hitta tillräcklig 
med hotellet innan mitt besök           information om hotellet innan mitt besök 

Hot e l le t  ha r  t i l lgängl ig  per sona l
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Diagram 38: Hotellet har tillgänglig personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 X

Kommunikation 
J a g som gäst  uppl ev er  a t t  j a g f år  br a  kont a kt  me d hot e l l e t s 

pe r sona l
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K ommunik at ione n mel la n hot e l l e t s pe r sona l  oc h gäst er  f unge r ar  
br a
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Diagram 39: Jag som gäst upplever att jag får bra kontakt med      Diagram 40: Kommunikationen mellan hotellets personal och gäster 
hotellets personal              fungerar bra 

J a g som gäst  t yc k er  a t t  hot e l l e t  a nvände r  sig  a v  br a  
k ommuni ka t i onska na le r  ( t . e x .  a nnonser ,  he msi da  och 

br osc hy r er )
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Diagram 41: Jag som gäst tycker att hotellet använder sig av bra  
kommunikationskanaler (t.ex. annonser, hemsida och broschyrer) 

 
Förståelse 

Hot el l e t s  mar knadsf ör i ng är  l ät t f ör s t åe l i g
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Jag känner  mi g f ör st ådd som gäs t
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Diagram 42: Hotellets marknadsföring är lättförståelig           Diagram 43: Jag känner mig förstådd som gäst 



 XI

H ot e l le t  f ör sök e r  a l l t i d t i l lgodose  mina  be hov
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Diagram 44: Hotellet försöker alltid tillgodose mina behov 
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Bilaga 2: Enkätundersökning 
 

Marknadsundersökning FrykenStrand 
 
Vi heter Emma Karlsson och Lena Berggren, och studerar ekonomi på Karlstads 
Universitet, och skriver vår C-uppsats i ämnet marknadsföring under våren 2007. Syftet 
med vårt arbete är att undersöka FrykenStrands kunder och deras attityder samt beteende. 
Därför är vi mycket tacksamma om Du skulle vilja hjälpa oss genom att fylla i denna enkät.  
 
Ålder (Ringa in Ditt svar) 
Yngre än 30  30-45 46-60 Äldre än 60 
 
Kön (Ringa in Ditt svar) 
Kvinna  Man 
 
Anledning till att Du bor på FrykenStrand? (Ringa in Ditt svar) 
Nöjesresa  Affärsresa   Annat:_____________________ 
 
Hur fick Du information om FrykenStrand? (Ringa in Ditt svar) 
Turistbyrå  Internet           Släkt/bekanta  
 
Annons i tidning eller dyl.  Annat:______________________ 
 
Har Du sett FrykenStrands marknadsföring? (Ringa in Ditt svar) 
Ja  Nej 
 
Om ja, på vilket sätt har Du tagit del av marknadsföringen? (Ringa in Ditt svar) 
Tidning  Internet  Broschyr     
 
Annat:__________________ 
 
Har Du tidigare erfarenheter av FrykenStrand? (Ringa in Ditt svar) 
Ja  Nej 
 
Vad var Ditt första intryck av FrykenStrand? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Finns det någonting som Du anser att FrykenStrand kan förbättra? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Vi kommer här nedan att ställa frågor utifrån ett flertal kvalitetsfaktorer, därav rubrikerna. 
Denna del av undersökningen består av två delar; Du ska först, i den vänstra kolumnen, 
betygsätta de olika påståendena och dess betydelse utifrån ett hotellbesök där FrykenStrand 
inte får medräknas i betygsättningen. Därefter ska Du bedöma hur bra FrykenStrand är 
gällande samma påstående i den högra kolumnen. Var vänlig och använd de sifferbetyg 
som står ovan de två kolumnerna.  
 
Hur viktigt är påståendet    Hur bra är FrykenStrand 
vid ett hotellbesök?    gällande detta påstående? 
5 = Mycket viktigt    5 = Mycket bra 
4 = Ganska viktigt    4 = Ganska bra 
3 = Varken eller    3 = Varken eller  
2 = Ganska oviktigt    2 = Ganska dålig  
1 = Helt oviktigt    1 = Mycket dålig 
0 = Vet ej     0 = Vet ej   
 
 
Betygsätt 

 
Fysisk miljö 

 

 
Betygsätt

 • Det är viktigt med låg ljudnivå på hotellet 
 

 

 • Det är viktigt med bra belysning på hotellet 
 

 

 • Det är viktigt med lämplig temperatur på hotellet 
 

 

 • Det är viktigt med inbjudande lokaler på hotellet 
 

 

 • Det är viktigt att närliggande omgivning är inbjudande 
 

 

 • Det är viktigt med rena och fräscha lokaler på hotellet 
 

 

 • Det är viktigt med öppna och rymliga lokaler på hotellet 
 

 

  
Abstrakta 

 

 

 • Det är viktigt att hotellet har attraktiva faciliteter 
 

 

 • Det är viktigt att hotellets personal ser representativa ut 
 

 

 • Det är viktigt att hotellet erbjuder tillräcklig information om 
verksamheten 

 

  
Pålitlighet 

 

 

 • Hotellets rum håller en hög standard 
 

 

 • Hotellet uppfyller den utlovade servicen 
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 • Hotellet har pålitlig personal 
 

 

  
Mottaglighet 

 

 

 • Hotellets personal är öppna för frågor och funderingar 
 

 

 • Hotellets personal är hjälpsamma vid problem och oklarheter 
 

 

 • Hotellets personal finns till hands för att hitta lösningar för 
frågor och problem 

 

  
Kompetens 

 

 

 • Hotellets personal erbjuder mig som gäst information om 
verksamheten, dess omgivning m.m.  

 

 • Hotellets personal ger mig som gäst ett intryck av att hon/han 
har kunskap i ämnet 

 

 • Jag som gäst kan känna en personlig relation med personalen 
 

 

  
Artighet 

 

 

 • Jag som gäst känner mig respekterad 
 

 

 • Hotellets personal ger ett positivt intryck 
 

 

 • Hotellets personal uppträder på ett trevligt sätt 
 

 

  
Trovärdighet 

 

 

 • Jag som gäst anser att hotellet har ett gott rykte 
 

 

 • Hotellets personal avger ett genuint intresse för mig som kund 
 

 

 • Jag som gäst upplever att hotellets personal är i samspel med 
varandra 

 

  
Säkerhet 

 

 

 • Jag som gäst känner mig trygg över att hotellets personal gör 
sitt jobb på ett korrekt sätt 

 

 • Jag som gäst känner mig trygg att bo på hotellet 
 

 

 • Jag som gäst har aldrig uppfattat att hotellets personal har 
tvekat i sina handlingar 

 

   



 XV

 
Tillgänglighet 

 
 • Det var lätt för mig som gäst att komma i kontakt med 

hotellet innan mitt besök 
 

 • Det var lätt för mig som gäst att hitta tillräcklig information 
om hotellet innan mitt besök 

 

 • Hotellet har tillgänglig personal 
 

 

  
Kommunikation 

 

 

 • Jag som gäst upplever att jag får bra kontakt med hotellets 
personal 

 

 • Kommunikationen mellan hotellets personal och gäster 
fungerar bra 

 

 • Jag som gäst tycker att hotellet använder sig av bra 
kommunikationskanaler (t.ex. annonser, hemsida och 
broschyrer) 

 

  
Förståelse 

 

 

 • Hotellets marknadsföring är lättförståelig  
 

 

 • Jag känner mig förstådd som gäst 
 

 

 • Hotellet försöker alltid tillgodose mina behov 
 

 

 
 
Övriga synpunkter? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 


