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Sammanfattning  
Hotellmarknaden håller på att förändras, här i Kalmar planerar de hotell som inte redan har 

renoverat sina faciliteter, att göra det. Att alla hotell renoverar samtidigt är ganska märklig 

och vi har i och med detta arbete, delvis rett ut varför detta händer just nu. Det beror delvis på 

att de flesta hotell byggdes under samma tidsperiod och är i behov av upprustning samt att det 

är en reaktion av konkurrenternas renoveringar. Något som blev tydligt för oss var att hotellen 

väljer att investera i sina verksamheter samtidigt som en eventuell lågkonjunktur kan komma 

att drabba världsekonomin, det tyckte vi var märkligt men de är helt enkelt tvungna, för att stå 

sig i konkurrensen. Genom att intervjua hotellcheferna för tre av Kalmars största hotell samt 

ett antal affärsresenärer har vi försökt se om hotellen verkligen vet vad kunderna efterfrågar, 

samt vilka organisatoriska förändringar som hade varit nödvändiga vid en ekonomisk 

inbromsning. Vår studie har resulterat i den modell vi kallar ”den långa eller korta vägen till 

kunderna” och syftar till att företagen skall göra sig attraktiva på den lokala marknaden och 

att genom deras ryktesspridning, locka till sig kunder från andra regioner.   
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel av uppsatsen presenterar vi vilket ämne vi har valt att studera. Vi 

förklarar bakgrunden till uppsatsen, presenterar en problemdiskussion samt uppsatsens syfte 

och diskuterar och motiverar de val vi har gjort. I den sista delen förklarar vi vilka 

avgränsningar vi har gjort samt varför dessa har varit nödvändiga i vårt arbete . 

1.1 Bakgrund 

Allt fler hotell renoverar och bygger ut sina verksamheter, detta är ett resultat av att 

konkurrensen har blivit hårdare och det krävs idag mer av hotellen i form av 

marknadsföringsinsatser samt att deras servicescapes ständigt måste utvecklas då kunderna 

kräver allt mer. Det senaste 15 åren har det internationella resandet ökat med 82 % och år 

2020 så beräknar FN-organet World Tourism Organization att antalet övernattningar i norra 

Europa har tredubblats.(www.shr.se). I Kalmar rustas det för att kunna möta en allt hårdare 

konkurrens, Hotell Witt och Packhuset har färdiga planer på att renovera sina byggnader. 

Kalmarsundshotellet har under våren 2008 fått alla sina rum totalrenoverade och det planeras 

för ännu en nybyggnation av 20 rum, fler hotell lär följa samma spår för att kunna konkurrera 

på marknaden (Åke Andersson, Destination Kalmar). En av anledningarna till att vi har valt 

det här ämnet är att vi finner branschen särskilt intressant då den präglas av service 

management. Enligt en studie gjord av Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se) spelar 

hotell och restauranger en allt större roll för individer beträffande den sociala samvaron, de 

har blivit en mötesplats för människor. Detta får till följd att människor lägger mer pengar på 

upplevelser idag än vad de har gjort tidigare och att upplevelsesamhället breder ut sig.  

 

I och med att hotellbranschen befinner sig i ett förändringsskede så krävs det att hotellen 

utvecklar genomtänkta strategier för hur starka band skall knytas mellan företagen och deras 

kunder, på en hårdnande marknad. Som målgrupp för studien väljer vi att studera alla olika 

potentiella grupper samt beaktar affärsresenärernas roll, då de står för cirka 70 % av hotellens 

totala beläggning, enligt Åke Andersson.  
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1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt ligger hotellbranschen för randen av en ökad konkurrens på marknaden 

och Svenskt Näringslivs studie visar (ibid.) att antalet hotellnätter som spenderades i Sverige 

ständigt ökar. Något som inte finns med i deras beräkningar och prognoser är frågan; om 

ekonomin håller på att falla i lågkonjunktur eller inte. Detta ger hotellen anledning att 

förbättra sina verksamheter för att stå rustade för en eventuell nedgång på marknaden, inte 

minst tydligt på marknaden i Kalmar där samtliga stora aktörer nu ser över, och förbättrar sina 

verksamheter. 

 

Enligt en artikel i Barometern (www.barometern.se) såldes det under 2007, 16,5 miljoner 

hotellnätter vilket kan jämföras med 10 miljoner, år 1990 (Svenskt Näringsliv). Svenskt 

Näringsliv skriver även att 70 % av hotellens gäster är affärsresenärer och endast 30 % 

privata. Detta gör att hotellen måste fokusera på att skapa långsiktiga relationer med sina 

kunder för att inte tappa dem till konkurrenterna. Eftersom hotellbranschen är väldigt 

beroende av affärsresenärerna kan en fallande konjunktur eller ett skadat varumärke slå hårt 

mot hotellen. Tävlingen om kunderna kommer att avgöras av den aktör som kan hitta nya 

segment att vända sig till när marknaden svänger.  

 

Vi vill försöka reda ut hur marknaden ser ut i dagsläget, hur den kommer att utvecklas i 

framtiden, kommer en eventuell lågkonjunktur tvinga hotellen till stora förändringar?  

 

Något vi har funnit är att det byggs många nya hotell runt om i landet och en överskattning av 

framtida efterfråga kan leda till att hotell står obelagda till följd av ett för stort utbud. För 

tillfället byggs det flera nya hotell i Stockholm, Göteborg och Malmö och även i de mindre 

städerna (www.metro.se). Enbart i Göteborg skall det byggas 1700 hotellrum under 2008 

(www.restauratoren.se) vilket visar att det finns en stark tilltro för den framtida marknaden. 

Hur skall hotellen kunna stå sig på en marknad med så hård konkurrens? Finns det några 

”nycklar till framgång”? Hur viktigt är kundmötet, kommer det att bli allt viktigare beroende 

på att konkurrensen hårdnar? Något vi tydligt kan se är att hotellbranschen håller på att 

förändras, idag efterfrågas mer än bara ett rum, hotellen måste vara kreativa och kunna 

erbjuda något mer än ”bara en säng att sova i”.  
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1.3 Syfte 

Vi vill med vårt arbete undersöka hur en eventuell lågkonjunktur skulle drabba 

hotellbranschen i Kalmar samt komma med strategier till hur de skall möta en sådan 

konjunktursvängning. Analysera vilka organisatoriska förändringar som blir nödvändiga, samt 

reda ut om det finns alternativa segment att rikta sig till, om nuvarande kunders konsumtion 

förändras.  

 

1.4 Förklaringar 

Vi har lagt vår kraft på det kvalitativa arbetet, detta för att vi vill ta reda på hur individer inom 

hotellbranschen samt deras kunder ser på framtiden. I och med att det händer så pass mycket 

på den lokala marknaden tror vi att resultaten av våra studier kommer bli goda, samt delvis 

genrealiserbara för mellanstora städer i Sverige. Vi kommer att belysa de fenomen som vi 

finner viktiga för vårt syfte, nyckelord i arbetet kommer att vara; Service management 

systemet, varumärken, tjänstekvalitet och segmentering, samt hur en eventuell lågkonjunktur 

leder till nödvändiga förändringar av dessa. Vi har valt att arbeta ur ett 

hotelledningsperspektiv då vi vill analysera marknadssituationen samt komma med förslag till 

hur de skall utveckla sina strategier för den förändrande marknadssituationen. Vad gällande 

målgrupp har vi valt att göra en generell studie över alla segment. 

 

Vi har använt oss av många Internetkällor i arbetet, vilket delvis orsakar en viss osäkerhet vad 

gällande reliabiliteten hos arbetet. Anledningen är att vi undersöker en nutida förändring 

vilket medför en brist av aktuell litteratur. Vi har därför endast använt de källor som vi anser 

tillförlitliga. 
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2 Metod 
Vi kommer i följande kapitel att gå igenom vilka forskningsmetoder vi använt samt motivera 
varför vi har valt dem. 

 

2.1 Ansats 
Vad det gäller val av process framhåller Bryman & Bell och Patel & Davidsson tre olika sätt 

att gå till väga. Dessa tre tillvägagångssätt är induktion, deduktion och abduktion. Med 

deduktion menas att utifrån teorier skapas hypoteser och antaganden som sedan testas mot 

empirin. Vad det gäller induktion så har den metoden sin grund i empirin istället och att 

undersökaren utifrån insamlad data använder sig av denna metod för att skapa egna teorier. 

Den tredje och sista processen, abduktion, som vi har valt att använda oss av är en blandning 

av de två tidigare nämnda processerna. Här använder sig forskaren av induktion och försöker 

skapa egna teorier för att sedan testa dessa genom deduktion och se om de är användbara eller 

om de behöver utvecklas eller förändras.  

Vi har i vår forskning, som vi nämnt ovan, valt att arbeta utifrån det abduktiva synsättet med 

en liten inriktning mot den deduktiva ansatsen. Den induktiva delen i vår uppsats utgörs av att 

respondenterna i största möjliga mån tillåts svara fritt. Dessutom var vi helt på det klara med 

vilka problem vi ville belysa innan insamlandet av teorin tog fart. På så sätt anser vi oss ha 

fått en bra mix mellan den deduktiva och induktiva ansatsen som tillsammans utgör det 

abduktiva synsättet. 

 
 

2.2 Kvalitativ metod 
Den här C-uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Kvalitativa studier kan göras på flera 

olika sätt men enligt Patel & Davidsson(2003) är det karakteristiska med en kvalitativ studie 

att de har ambitionen att försöka förstå och analysera helheter.  

 

Enligt Starrin och Svensson (1994) så handlar en kvalitativ undersökning om att upptäcka 

eller identifiera företeelser eller egenskaper för att få djupare kunskaper.  Vi tycker det här bra 

då vi på ett smidigt sätt kan få reda på information om ett ämne som vi har ganska så lite 

kunskap om.  
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Vi har använt oss av intervjuer som vår huvudsakliga grund, det som är positivt med en 

kvalitativ intervju enligt Karin Wideberg (2002) är att den ger oss chansen att ställa 

följdfrågor vilket gör att vi på ett mer effektivt sätt kan få fram personers åsikter. Det känns 

också viktigt att belysa det faktum att denna typ av intervju kan ge en färgad bedömning på 

grund av den förförståelse som intervjuaren har. Wideberg (2002) påpekar också skillnaden 

mellan en kvantitativ och en kvalitativ och menar att en kvalitativ undersökning svarar på 

frågorna ”Få en förståelse för fenomenet?” och ”Vad kan det innebära?” Vi har valt att 

analysera hur framtidens marknad ser ut för affärsresenärer och tycker att vi genom en 

kvalitativ undersökning kan komma djupare in i ämnet än om vi hade valt oss av en 

kvantitativ.  

 

2.3 Urval 
Då vi i vår undersökning vill få en inblick i hur hotellen skall jobba för att locka till sig fler 

affärsresenärer så har varit viktigt att få komma i kontakt med såväl affärsresenärer som 

hotellchefer. Genom att genomföra intervjuer med personal på tre av de största hotellen i 

Kalmar och genom att prata med affärsresenärer som kontinuerligt bor på hotell så tror vi oss 

ha en bra grund att stå på. Vi har också upptäckt att affärsresandet beror på många faktorer 

som är svåra för hotellen själva att påverka. Marknadsföringen av staden Kalmar och 

nyetableringar är väldigt viktigt för att få hit affärsresenärer så därför har vi också valt att 

hålla intervjuer med Åke Andersson på Destination Kalmar, då de arbetar med 

marknadsföringen av Kalmar stad.  

 

2.4 Intervjumetod 
Vi har föredragit att hålla våra intervjuer på ett personligt plan och har sett det som viktigt att 

träffa personen vi intervjuar för att precis som Jacobsen (2002) påpekar i sin bok att det är 

lättare att skapa en förtroendeingivande stämning och föra ett öppet givande samtal ansikte 

mot ansikte än vad det är i telefon. Även Kylen (2004) påpekar att ett personligt möte ger bäst 

förutsättningar för att få fram hur personerna i fråga verkligen tycker och tänker. Eftersom 

tiden är begränsad har vi även hållit telefonintervjuer med affärsresenärer, vilket har funkat 

bra. Alla våra intervjuer som vi har gjort har spelats in för att göra det lättare att exakt få fram 

exakta citat och för att vi inte skall missa något viktigt.  

Innan vi gjorde våra intervjuer med hotellen så skrev vi en intervjuguide som enligt Hartman 

(2004) skall utarbetas för att undvika att ge intervjuobjekten irrelevant information. I guiden har 
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vi skrivit ner de frågor vi vill ha besvarade sett från vår teoretiska del. Eftersom vi gjorde vår 

teoretiska del först, var vi helt på det klara med hur vi skulle utforma frågorna till intervjuerna då 

intervjuguiden bygger på vår teoretiska referensram. Vårt mål med våra intervjufrågor har varit att 

kunna få uttömmande svar som kan leda till följdfrågor, vi vill inte hålla våra intervjuobjekt 

stängda till enskilda frågor utan vi vill ha kreativa samtal där de intervjuade personerna öppnar sig 

därför har vi valt en semistrukturerad form. Enligt Bryman & Bell (2005) innebär en 

semistrukturerad form att ha en hög standardisering, lägre strukturering samt att frågorna skall 

ställas i ordning men informanten har en stor möjlighet att formulera sig fritt.  

 

2.5 Validitet 

När en undersökning genomförs är det enligt Patel & Davidsson (2003) viktigt att få god 

validitet, det vill säga att veta att det vi undersöker är det vi avser att undersöka. Enligt Bell 

(2006) är det viktigt att informationen granskas kritiskt för att få en hög tillförlitlighet i sitt 

arbete. Vi anser att detta är något vi har lyckats med i vårt arbete och att den informationen vi 

har fått fram har gjort att vi kan komma med förslag till förbättringar. Genom att vara tydliga i 

vår utformning av frågor har vi kunnat ställa våra respondenter emot varandra och kunna göra 

tydliga jämförelser dessa emellan. För att försäkra oss om att inte missa viktig information har 

vi spelat in våra intervjuer för att i efterhand kunna granska och tolka svaren vi har fått.  

 

2.6 Metodkritik 

Något som vi ansåg vara viktigt var att kunna sitta ansikte mot ansikte med våra 

intervjupersoner. På så sätt tycker vi att vi lättare har kunnat få fram en kvalitativ 

undersökning med uttömmande svar från våra respondenter. Eftersom vi har velat ha ett djup i 

våra intervjuer så var det aldrig aktuellt med telefonintervjuer eller intervjuer via e-post. 

Dessa intervjuer tenderar ofta enligt oss att bli opersonliga och dessutom så tror inte vi att det 

skulle ge oss tillräckligt uttömmande svar. Vi anser att våra resultat har varit goda men hade 

gärna velat ha flera intervjuobjekt. Vi kände redan i början av vårt arbete att våra frågor 

uppfattades som känsliga för två av hotellen i Kalmar, därför fick vi inga intervjuer med 

Scandic och Stadshotellet. Däremot så flöt samtalen med övriga hotell på bra och vi fick bra 

information att jobba med, samtalen var avslappnade och det märktes att intervjupersonerna 

var intresserade av vad vi kunde komma fram till. Vi tror nu i efterhand att vårt arbete hade 

kunnat få en större tyngd genom fler intervjuer med anställda på de olika hotellen, cheferna 
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kan svara på mycket men det är trots allt det anställda som är företagets ansikte utåt och som 

möter gästerna dagligen. Dock tror vi för att få svar på vårt syfte att se hur en lågkonjunktur 

skulle påverka hotellen i Kalmar så lämpar det sig bäst med intervjuer med högre uppsatt 

personer. Genom att dessutom genomföra intervjuer med affärsresenärer så tycker vi att vi har 

fått en bredare och tydligare bild hur hotellen måste jobba i framtiden. 

 

2.7 Avgränsningar 

Den tidsmässiga aspekten är något vi har fått lov att ta hänsyn till under vår uppsats. Den har 

främst påverkat antalet intervjupersoner. Vi har valt att avgränsa vårt arbete till hotellchefer 

och affärsresenärer, därför att vi anser att de sitter inne på den mest väsentliga informationen 

för att uppfylla vårt syfte. Vi har också valt att försöka få med flera hotell för att kunna göra 

bra jämförelser.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi den teoretiska bakgrunden till vårt arbete. Utifrån denna 
utformar vi våra slutsatser med hjälp av resultatet av våra undersökningar. 
 

3.1 Makroekonomiska påverkningsfaktorer 

Kotler (2000) menar att alla företag, världen över och deras leverantörer, mellanhänder, 

kunder och konkurrenter styrs av de makroekonomiska krafterna och trenderna som skapar 

möjligheter och utformar hot. Dessa krafter är okontrollerbara, vilket gör att de berörda 

parterna måste övervaka och vara uppmärksamma på vad som kan förväntas hända i 

framtiden. För att exemplifiera resonemanget kan Kalmar tas som exempel. Hotellen måste 

förbereda sig för en eventuellt avsvalnande marknadssituation. Kotler (2000) menar att de 

följande faktorerna är de som har störst inflytande på de makroekonomiska förändringarna. 

 

3.1.1 Demografi 
Den första faktorn som marknadsförare följer är populationen, människorna är marknaden. 

Intresset ligger i hur populationen är uppbyggd efter kön, ålder, civilstånd, etniskt tillhörighet 

med mera. Som det ser ut idag är cirka 17,5 % av Sveriges befolkning 65 år eller äldre, aldrig 

tidigare har andelen varit så stor (SCB). Detta är en marknad som kommer att få betydelse i 

framtiden då en studie gjord av SCB (2006) visar att människor 65 år eller äldre, har cirka 38 

% av Sveriges realförmögenhet vilket bekräftar deras köpkraft. Att förmögenhetsfördelningen 

är så pass ojämn beror till stor del på att de yngre generationerna har en större andel lån än 

vad de äldre har. Hos individer mellan 30-49 år har cirka 89 % något slags lån medan samma 

andel för individer 65 år eller äldre, är cirka 23 %. 

  

3.1.2 Ekonomi 
Alla marknader och i vårt fall med hotellmarknaden kräver människor med köpkraft. Olika 

personers köpkraft beror på nuvarande inkomst, priser, sparande, skulder och tillgång till 

kredit, enligt Kotler (2000). Därför gäller det att vara särskilt uppmärksam och reaktiv på 

tendenser till stora förändringar vad det gäller variabler såsom förändringar i inkomst eller 

köpbeteende. Denna anpassning blir allt mer nödvändig eftersom affärsresenärerna, som vi 

nämnt tidigare, står för cirka 70 % av besöken. Många hotell rustar för framtiden, då främst 

för att kunna möta en lågkonjunktur, när den väl kommer. När den väl slår till gäller det att 
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hotellen är förberedda så att en minskande efterfrågan utan att stå handfallna och riskera 

konkurs. Beroende på den osäkra framtiden borde hotellens ekonomiska medvetenhet och 

långsiktighet ligga i fokus. Maria Skärvik sade i en artikel publicerad av tidskriften 

affärsresenären, att många företag fokuserar på kostnaderna av till exempel produktionen och 

andra kostnadsposter som direkt kan härledas till vissa moment. Att de inte ser 

resekostnaderna som några avgörande kostnader trots att de kan vara det.  

 

En artikel i Dagens Industri visar att den svenska kronan förstärks gentemot de utländska 

valutorna, speciellt dollarn. Samtidigt visar arbetslöshetsstatistik att arbetsmarknaden 

fortfarande är stark, men håller på att försvagas. Konjunkturinstitutet (KI) har gjort prognosen 

att Sveriges tillväxt kommer att bromsas in ytterligare under resten av år 2008 och även år 

2009. En stor bidragande anledning till nedgången är enligt KI, en dämpad inhemsk efterfråga 

som härstammar från att hushållen håller igen, på grund av den internationella finansoron.            

3.1.3 Natur och miljö 
 Försämrandet av miljön och den globala uppvärmningen som det medför är något som berör 

alla och i många städer har den dåliga luften och det förorenade vattnet nått alldeles för höga 

nivåer. En miljöeffekt som affärsresenärerna är delaktiga i är utsläppen som kommer till stånd 

genom flygplanstrafiken. Om flygbränslet beskattades lika hårt som bilbensinen skulle en 

enkelresa från Stockholm till Malmö bli 263 kronor dyrare. Priset på en flygning till Paris 

skulle stiga med 534 kronor och till Bangkok med 2 300 kronor (www.dn.se). I dagens 

situation är det mest klimatpåverkade resealternativet minst belastat av bränsleskatter, alltså 

flyget. En liter flygplansbensin beskattas inte alls och kostar endast 3.50 kr per liter. Något 

som skulle vara bättre än skatter är om flyget blev delaktiga i handeln med utsläppsrätter. Det 

skulle ha en mer ledande effekt och på så sätt tvinga fram bättre teknik än om skatter skulle 

införas. I dagsläget är den tidsvinst som generellt utgörs av att ta flyget, 60 gånger sämre för 

miljön än om tåget användes istället  

 

I slutet av 2004 tog riksdagen upp riktlinjer för ramarna kring budgeten av den nya 

flygskatten. Med en sådan skatt riskerar resandet att fördyras med ungefär 95 kr per 

flygbiljett, vilket i sin tur skulle innebära ett minskat resande. Eftersom flyget är ett snabbt 

och effektivt sätt att resa, blir påläggskostnader som denna flygskatt medför en aspekt som 

kan göra det svårare att locka utländska besökare till Sverige, bland annat 

(www.svenskturism.se). 
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Beroende på en högre medvetenhet vad gällande de stora miljöeffekter som resandet innebär 

samt bättre teknologiska förutsättningar medför att möten kan hållas via telefon eller webben 

istället. Detta kan leda till att hotellen tappar besök och de intäkter affärsresenärer annars 

skulle ha inbringat till företaget.   

 

3.1.4 Teknologi 
Om det är något område där organisationerna måste hålla sig uppdaterade, är det inom den 

teknologiska utvecklingen. I fall hotellen skall kunna ta emot affärsresenärer från alla 

världens hörn gäller det att de har de produkter, hjälpmedel och dataprogram som deras 

kunder efterfrågar. Det gäller att ha det senaste vad det gäller kommunikationsteknologi och 

uppkopplingsmöjligheter. En variant av konferenser som inte är likadan som den traditionella 

varianten där människor sitter runt ett bord och diskuterar, är telefonkonferensen. Precis som 

vi skrev ovan kan det bli vanligare att resor uteblir för de växande möjligheterna att 

kommunicera digitalt. Detta kan vara ett hot mot hotellen om de inte tillhandahåller tjänsten 

då det istället kan bli en av deras styrkor, tror vi. 

 

Enligt en studie gjord på Lunds universitet visar Peter Arnefalk på Internationella 

Miljöinstitutet, att tekniken fortfarande är lite för begränsad för att kunna minska resandet. 

Han tror att resandet skulle kunna minska men att det då krävs att företagen i större grad 

arbetar med videokonferenser, telefonkonferenser och distansarbete. Han menar att 

distansarbetet försvåras mycket på grund av ett föråldrat ledarskapssystem och rutiner som 

tvingar de anställda att vara på plats. Han tycker sig kunna se en rädsla för isolering och 

minskade karriärmöjligheter, och en lagstiftning som är anpassad för arbete som kräver att de 

anställda är på plats. Arnefalk sade att det är få av dagens affärsresenärer som kan hantera 

tekniken och inte vet hur de skall hantera utrustningen, därför blir det svårt att organisera 

möten på distans. Han menade att företagen kan tjäna stora pengar på att minska på de 

anställdas resande, däremot förlorar de anställda på det genom att de går miste om 

traktamente, flygbonuspoäng och taxfreesprit. 

 

 

Enligt tekniktidningen ”PC för Alla” så är miljötänkande årets största trend, och att detta 

bidrar till att resandet minskar och antalet konferenser på distans ökar lavinartat. 



 16

Undersökningar gjorda av Telia visar att 9 av 10 företag ser miljövinster som viktiga vid 

nyinvesteringar. Videokonferenserna har på kort tid ökat med 200 % och övergången från 

pappersformat till elektronisk form ökar ständigt. 

 

3.1.5 Politik 
Kalmar är en stad där det för tillfället jobbas med två stora etableringar; Fanerdun är den ena 

och World Trade Center den andra. Det har spekulerats mycket om de två momenten som om 

de går i lås, kommer ge ett uppsving för Kalmar som både stad och ekonomisk aktör, enligt 

Åke Andersson. 

  

Enligt en artikel i Barometern så har fastighetsbolaget Kärnhem köpt mark i Kalmar och 

planerar att göra en satsning på två miljarder för att bygga upp ett World Trade Center mitt i 

centrala Kalmar. Skulle satsningen gå igenom så innebär det för Kalmar att 250 nya bostäder 

byggs, ett nytt hotell, en galleria, flera affärer, konferenscentrum och kontorslokaler. Det hade 

även inneburit ett ökat antal parkeringsplatser vilket länge har varit ett stort problem i Kalmar. 

Kommunalrådet Johan Persson (Barometern.se) menade att den här satsningen verkligen 

skulle sätta Kalmar på kartan och det är en av pusselbitarna för att kunna göra Kalmar mer 

attraktivt och skapa en hållbar utveckling.  

 

Kinasatsningen i Kalmar har stått still under en tid mycket beroende på att Fanerdun har haft 

svårigheter med att få tillstånd att föra ut pengar ur Kina för fortsatta investeringar. Pengarna 

skall enligt Barometern användas till att fortsätta med mässhallsbygget i stadsdelen Snurrom 

och starta hotell samt att bygga bostäder. Fanerdun har också länge kritiserats för att de saknar 

kollektivavtal, detta är också något som håller på att lösas och förhoppningen är att byggandet 

skall återupptas inom en snar framtid, säger Johan Persson till Barometern. 

 

En annan viktig faktor som hotellen alltid måste jobba efter är de kollektivavtal som styr 

bland annat lönesättning och arbetstider och det är Hotell och Restaurangfacket (HRF) som 

representerar de fackligt anslutna inom branschen. 

 

3.1.6 Värderingar och kultur 
Det samhälle vi lever i har delvis skapat den tro vi känner oss hemma med, de värderingar vi 

har kring vissa saker och de normer vi har vuxit upp med. Denna punkt går lite in på samma 
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område som ett företags image behandlar. Företagen vill enligt Schmitt (2007) projicera en 

viss bild av sig själva och sin organisation emot andra genom att bete sig på ett visst sätt och 

konsumera vissa varor. Tydligt är att de affärsresenärer som har ett behov att verka 

framgångsrika antagligen väljer de finare hotellen, då det går i linje med deras företagskultur. 

En process som har pågått under en längre period är att kvinnornas roll som makthavare inom 

stora organisationer har vuxit, och växer. Billing och Alvesson (2000) menar att chefsrollen 

har varit en manligt präglad roll, men att förändringar i vårt globala samhälle gör att ett 

traditionellt manligt ledarskap inte längre ses som det bästa chefskapet för alla situationer. Att 

kvinnor ger en större del av beslutfattandemakten till de anställda, än vad män gör. 
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3.2 Service Management Systemet 

Den här modellen kallas ”Service Management Systemet” och är skapad av Richard 

Normann (2000). Modellen tar upp samspelet mellan fem olika delar, och vad som är viktig 

för att skapa en bra interaktion dessa delar emellan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Figur 2 (Normann)) 
 

3.2.1 Marknadssegmentet 
Detta syftar på de särskilt utvalda kundgrupper som servicesystemet är utformat för.  

Sten Jansson förklarade via sin hemsida (marknadsakuten.se) att företagare måste bestämma 

vem eller vilka du vill ha som kund. Vad det gäller valet av kunder måste det göras realistiskt 

och vara överseende med att alla inte efterfrågar det du har att erbjuda. En produkt kan vara 

för liten, för stor, för avancerad, för enkel, etcetera. Samma situation kan uppstå vad det gäller 

utformande av tjänster som exempelvis en konsult har att erbjuda. Den kan vara för 

omfattande, för enkelt, för dyr eller för billig. Därför krävs det att du som företagare delar in 

marknaden i delar eftersom du ensam inte kan tillgodose hela marknadens behov och 

efterfrågan. Sten Jansson beskrev segmentering som en uppdelning av marknaden i grupper 
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som har gemensamma behov och förväntas reagera på samma sätt på olika erbjudande och 

dessutom har tillräckligt med pengar för att kunna köpa det som erbjuds. Det segmentet vi har 

valt att inrikta vår uppsats på är segmentet affärsresenärer, då de enligt Åke Andersson på 

Destination Kalmar står för ungefär 70 % av beläggningsgraden på alla hotell per år. 

Söderlund (1998) beskrev uppdelandet av marknaden och identifierandet av undergrupper och 

dess segment som grunden för marknadssegmentering. Vidare beskrev Söderlund (1998) att 

uppdelningen av marknaden i mindre hanterbara bitar genom segmentering, maximerar 

effekten av företagets marknadsföringsinsatser. Detta gör att du inte lägger ner resurser, 

pengar och onödig tid på att rikta dig till en grupp som kanske inte är det minsta intresserade 

av att köpa din produkt eller tjänst. Därför är det viktigt att ha tillgång till så aktuell och ny 

information som möjligt för att på så sätt genomföra en lyckad segmentering, istället för att 

bara förlita sig på tidigare erfarenheter och studier. För hotellen kan det även visa sig viktigt 

att förstå vad deras kunder efterfrågar utöver det som erbjuds på hotellet. De vill kanske ta en 

runda till gymmet, surfa lite på nätet eller varför inte göra ett försök att sänka sitt handikapp i 

golf. En grundläggande tanke inom marknadsföringen är enligt Söderlund (1998) att en kund 

inte köper en produkt eller tjänst för dess egenskaper i sig, utan för att den tillfredställer ett 

eller flera behov som kunderna har. En produkt eller tjänst ses därför oftast som ett medel och 

inte ett mål i sig, för att tillfredställa kundens behov. Behovet blir på så sätt en viktig orsak till 

kundens köp och kan därför användas för segmentering.        

 

3.2.2 Servicekonceptet 
Servicekonceptet behandlar enligt Normann (2000) de fördelar som erbjuds kunden och är 

ofta komplext och består av värderingar som är svåra att analysera. Fördelarna kan vara 

fysiska, psykologiska och emotionella. Vissa fördelar är dessutom viktigare än andra och 

kallas kärnservice medan andra kan vara mer perifera. Kärnservice för ett hotell är deras 

utbud av ”tak över huvudet”, medan stödtjänsterna ofta är de som positionerar och 

differentierar företag på homogena marknader. En stödtjänst på ett hotell kan vara pool, gym 

eller andra extratjänster som gör vistelsen till mer än bara ”en övernattning”.  För att få nöjda 

kunder så krävs det ett bra samspel mellan kärntjänsterna och kringtjänsterna skriver 

Normann (1985), viktigt att tänka på dock är att kvalité är subjektivt. På grund av detta så 

måste serviceorganisationer vara kritiska när de skall genomföra en förändring eller lägger till 

något nytt enligt Kapferer (2004). Han menade dock att förändringen är otroligt viktig för alla 

företag att genomgå, då omvärlden hela tiden förändras. 
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3.2.3 Serviceleveranssystemet 
Jämförs serviceleveranssystemet med en tillverkande organisations leverans, ter det sig så att 

själva leveransen ofta är serviceleveranssystemets produkt i form av sitt distributionssystem. 

Här återfinns ofta de mest unika och innovativa idéerna i ett serviceföretag. Normann (2000) 

har i sin modell lagt upp tre delkomponenter som han analyserar: 

 

Personal: Serviceorganisationer är i allmänhet personlighetsintensiva, med detta menar 

Normann att företag för att bli framgångsrika måste tänka ut kreativa och rigorösa sätt att 

finna, utveckla och fokusera mänskliga resurser. Inom en bransch som hotellbranschen är det 

extremt viktigt med kompetent personal då kvaliteten kan bero helt och hållet på deras 

bemötande och service. Detta är en betydande del i leveransen av tjänsten som både kan lyfta 

den till skyarna genom att vara väldigt bra eller dra ned den i fördärvet genom att vara dålig. 

”Personalen är frontlinjen” och företagets ansikte utåt.  

 

Kund: En kund i ett serviceföretag är intressant inte bara för att denne mottar och konsumerar 

en tjänst utan också för att kunden är med i produktionen och i leveransen av den. I och med 

detta måste en kund i en serviceverksamhet väljas ut och ledas lika omsorgsfullt som 

företagets anställda. Detta är särskilt tydligt hos hotell där skyltningen till rum eller toaletter 

ofta är skyltade på flera olika språk samt att de stora kedjorna använder sig av liknande 

servicescapes världen över, för att kunderna skall känna igen sig, vart i världen de än är. 

 

Teknologi och fysisk support: Tjänster som är personlighetsintensiva kräver ofta mycket 

kapital. Den nya teknologin kan ha en stor inverkan på dagens tjänsteföretag, eftersom tjänster 

nästan alltid innehåller sociala interaktioner där fysiska verktyg som exempelvis datorsystem 

används. Då vi har valt att inrikta vårt arbete på affärsresenärer är denna del av 

leveranssystemet av väldigt stor betydelse, detta då efterfrågan på trådlöst Internet samt andra 

tekniska möjligheter blir allt viktigare i det digitala samhället.   

 

För tillverkande företag är leveranssystemen oftast snarlika varandra, konkurrenter emellan. 

Varorna skall levereras snabbt och säkert . När det kommer till tjänsteproducerande företag är 

dock själva leveransen ofta det som utgör skillnaden mellan företagen, alltså 

konkurrensfördelen eller själva positioneringen. Ett tydligt exempel på detta är Swedbank 
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som har utökat sina öppettider på 52 kontor i Sverige till att vara öppna till 18.00 alla 

vardagar (finansforbundet.se). Det är alltså i denna del av service- systemet som 

tjänsteproducenterna har möjlighet att urskilja sig från sina konkurrenter. Tillgängligheten är 

alltså vad Swedbank satsar på.  

 

Vi spekulerar i om höga servicenivåerna motsvarar stora prisskillnader? 

 

Enligt Schmitt (2007) innefattar service- och leveranssystemet alla de kontaktpunkter som 

kunder har med ett företag och det gäller fysiska kontakter såsom kundbesök, interaktioner 

med försäljare såväl som icke fysiska kontakter via telefon eller ett företags hemsida, 

exempelvis. 

3.2.4 Image 
Enligt Normann (2000) är imagen ett informationsverktyg som används för att förmedla en 

bild av företaget till dess kunder. Med imagen kan företagets ledning påverka såväl kunder 

som personal och även andra intressenter. Företagets handlingar och kundernas uppfattningar 

om företaget är viktiga för marknadspositioneringen och kostnadseffektiviteten. Långsiktigt 

så beror imagen på vad företaget verkligen tillhandahåller och vilka som är dess kunder. 

Kortsiktigt kan däremot imagen användas för att skapa en ny verklighet för såväl anställda 

som företagets kunder. 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 3 (Normann)) 

 

 

Imagemodellen som Normann skapat visar att den image som serviceföretaget skapar i sinnet 

hos sin personal och i omgivningen runt omkring, till stor del bestäms av karaktären hos 

tjänsten, organisationen, kulturen, medlemmarna och marknadssegmentet. 
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Image fungerar enligt Grönroos (2007) som ett filter för serviceupplevelsen. En bra image 

förhöjer upplevelsen medan en sämre image förstör den. Därför är image och 

kommunikationen av den, en viktig del när det gäller att utveckla serviceerbjudandet. 

Långsiktigt sett så är marknadskommunikation såsom reklam, hemsidor, försäljning och PR 

viktigt för att kunna förbättra och forma sin image. Viktigt att hålla i minnet är att imagen är 

dynamisk och fungerar som ett strategiskt verktyg när det kommer till förändring.  

 

I Grönroos bok ”Service Management and Marketing” refererade han till Berry som menar att 

ett företag skall uppfylla kundernas förväntningar, men inte mer än så. Om företaget hela 

tiden överträffar kunders förväntningar kan de få det svårt att leva upp till den höjda imagen 

vid kundens nästa besök. Beroende på att imagen hela tiden förändras alltefter tiden går.  Det 

här kan göra att kunden blir missnöjd vilket i sin tur kan sänka imagen och dessutom 

lönsamheten, då de tappar kunder till följd av det.  

 

Vi funderar över om hotellen lever upp till de förväntningar som ställs på dem, generellt? Är 

vi mer kräsna under privata besök än jobbrelaterade?  

 

Kapferer (2004) menade att varumärken har ett värde för konsumenten och det beror på att 

varumärket har en bestämd position i kundens medvetande. Innan ett företag försöker skapa 

en image i konsumenternas medvetande måste de ha klart för sig vad som skall porträtteras, 

de måste ha en klar identitet internt för att sedan sprida på det externa planet. Ett lågprishotell 

måste alltså inte serva sina kunder på samma sätt som ett hotell med en positionering som 

grundas i utmärkt service. 

 

Viktigt att tänka på när image behandlas är att kunder bygger sin identitet delvis genom olika 

företag och de produkter de konsumerar. Ett företags image behöver därför grundas i hur 

kunderna vill framstå när de använder företagets produkter då människor bygger och förstår 

sin existens genom de varumärken och sammanhang de vill bli förknippade med. De företag 

som vill att deras anställda skall framstå som framgångsrika och professionella lägger ofta sin 

personal på exklusiva hotell för att projicera en proffsig bild av företaget gentemot andra, 

enligt Schmitt (2007). Kapferer (2004) skrev att de varumärken vi väljer speglar vår egen bild 

av oss själva. Detta understryker vikten av att företag är väl medvetna hur deras kunder ser på 

sig själva när de konsumerar deras produkter och tjänster. 
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3.2.5 Kultur och filosofi 
När ett överlägset servicesystem är skapat och ett lämpligt servicekoncept, så finns det enligt 

Normann (2000) som är mer avgörande för företagets långsiktliga effektivitet kultur och 

filosofi. Kulturen och filosofin kontrollerar, bibehåller och utvecklar den sociala processen 

som leder till leverans av tjänster och till fördelar för dess kunder. Företagets kultur och 

filosofi är det som skapar och föryngrar de värderingar och etiska normer som ger företaget 

framgång. Vad gäller hotell så är kulturen en viktig faktor som managementverktyg då 

marknaden präglas av hög personlighetsintensitet i tjänsten som är immateriell, vilket i sin tur 

förstärker behovet av regler och normer för att kunna sköta verksamheten på ett effektivt sätt. 

Ett företags kultur består av de oskrivna regler som vägleder anställda i situationer då de 

måste fatta egna beslut, med begränsad information.   
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3.3  Total upplevd kvalitet 

Grönroos (2007) beskrev att tjänsters totala kvalitet enbart kan bedömas av hur kunderna 

uppfattar det; ”what counts is quality as it is percieved by customers”. Med det menar han att 

det enda sättet att utveckla kvaliteten av en tjänst är att göra noggranna undersökningar över 

vad kunderna verkligen vill ha. Han skriver att många organisationer gör allt för snäva 

bedömningar av vad kunderna vill ha medan kunderna ofta kräver en bredare bas av service. 

För ett hotell skulle det kunna innebära att det fokuseras allt för mycket på att hotellets 

faciliteter skall hålla allra högsta standard med högteknologiska funktioner av alla de slag. 

Det kan vara viktigt på vissa sorters hotell men efterfrågar inte kunderna det så kvittar det hur 

fint hotellet är eller vilken tillgång till teknologi som finns. Schmitt (2003) menade att 

kvaliteten måste komma från kunderna, ”kunden måste sättas i förarsätet och vara den som 

bestämmer tjänstens utformning”.   

 

 

3.3.1 Teknisk och funktionell kvalitet 
För att förstå hur kvaliteten som helhet erhålls, blir det enligt Grönroos (2007) viktigt att 

förstå dess olika komponenter, precis som en naturvetare måste reda ut skillnaden i 

sammansättning hos ämnena bly och aluminium innan han kan förstå ämnenas viktskillnad. 

Grönroos delade in kvaliteten, i vad han kallar resultatkvalitet (teknisk kvalitet) och 

processkvalitet (funktionell kvalitet). Dessa två komponenter påverkar i sin tur företagets 

image som genererar en bild utåt och skapar förväntningar hos kunderna. Tidigare 

erfarenheter bidrar även de till en kunds förståelse av företagets image. Det är dock snarare en 

betingad uppfattning då de subjektivt kan bedöma tjänstens kvalitet i och med sina tidigare 

upplevelser.  
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3.3.2 Teknisk kvalitet 
Det som kallas för teknisk kvalitet eller resultatkvalitet är tjänstens rent prestandaorienterade 

delar; att rummet verkligen har blivit bokat, att rummen är städade i tid och att det finns en 

säng att sova i. Alltså de rent fundamentala delarna av verksamheten, detta brukar liknas vid 

resultatet av en hårklippning. Den tekniska delen av kvaliteten brukar vara själva 

grundtjänsten och om hotellbranschen skulle analyseras gentemot just resultatkvaliteten så 

skulle svaret bli att det innefattar ett rum, en säng att sova i och antagligen frukost på 

morgonen. Bedömningen av resultatkvalitet blir väldigt komplex då den oftast görs på rent 

subjektiva bedömningar som en följd av individers olika preferenser.  

3.3.3 Funktionell kvalitet  
Processkvaliteten, utgörs av hur kunden upplever tjänsten under tiden den konsumeras. Vid en 

hotellvistelse är processkvaliteten den viktigaste komponenten i kvalitetsbedömningen då 

resultatkvaliteten ofta är snarlik hotellen emellan. Det är i själva processen då kunder 

interagerar med hotellens personliga och opersonliga system som de har chansen att vara 

suveräna gentemot sina konkurrenter. En bra service och ett genuint intresse för sina kunders 
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välbefinnande ger en stor konkurrensfördel gentemot ett hotell med sämre förståelse för 

processens betydelse.  

3.3.4 Image 
”If anyone can build a brand, it is the customer. Marketers cannot do that, they can only 

create favourable conditions for a brand image to develop in customers minds”, Grönroos 

(2007).  

 

Grönroos menar att marknadsförare endast kan ge fördelaktiga förutsättningar för att utveckla 

en bra företagsimage. Att det i själva verket är kunderna som bygger upp företagets image 

genom den förståelse de har för den. Exempelvis finns det inga hotell som är suveräna i sin 

service utan att ha nöjda kunder som kan bekräfta det, imagen byggs på kunders upplevelser 

och förståelse av företagen. Någonting som måste beaktas är att imagen är dynamisk och 

subjektiv, individer emellan. Det resultat, och processkvalitet hotellen levererar påverkar den 

totala kvaliteten. Förändras de två komponenterna förändras även imagen och den totala 

upplevda kvaliteten, för att höja imagen måste hotellen alltså höja kvaliteten på något sätt.    

 

3.3.5 Total upplevd kvalitet 
Den totala kvaliteten av en tjänst är även beroende av de förväntningar som kunder har på 

den. Förväntningarna är ett resultat av sex påverkningsfaktorer enligt Grönroos (2007): 

 

• Marknadsföring 

• Försäljning 

• Image 

• ”Word of mouth” 

• PR 

• Kundernas behov och värderingar 

 

Det är alltså samspelet mellan den förväntade kvaliteten, som är ett resultat av hur företaget i 

fråga har påverkat kunderna genom de ovan nämnda kommunikationskanalerna, tillsammans 

med den faktiskt upplevda kvaliteten som avgör hur den totala kvaliteten bedöms enligt 

Grönroos (2007). 
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Enligt Isacson (2000) måste hotellen leverera tjänsten på samma sätt som kunden förväntar 

sig, endast då kan de uppnå en bra totalkvalitet. Hon har exemplifierat det genom att 

hotellrummets pris påverkar vilka förväntningar kunder har, att höga priser bringar höga 

förväntningar och vice versa. Att de anställdas förmåga att uppfylla givna löften påverkar 

hotellets totala förmåga att leva upp till de förväntningar som ställs på dem. För att uppnå en 

bra totalkvalitet krävs det att förväntningarna och de aktuella upplevelserna är balanserade 

mot varandra.  Hon skriver även att kvaliteten måste övervakas genom hela organisationen då 

små fel kan leda till förlorade kunder. Hon tog ett exempel av en kund som ringer till ett hotell 

för att boka rum, får vänta för länge i telefonen och därför ringer ett annat hotell. Är hotellet 

en del av en större koncern menar hon att sådana misstag kan ”smitta” av sig på resten av 

hotellen som bär samma varumärke. 

 

 

4. Resultat/Analys 
I detta kapitel redogör vi för den information vi har samlat in och via de intervjuer vi har 

hållit. Vi har valt att presentera de mest konkreta exempel vi har fått för att underbygga vår 

teori. 

 

Presentation av Hotellen och våra informanter 

 
Hotell Brofästet 

Hotell Brofästet är ett kommunalt ägt hotell som ligger en dryg kilometer från Kalmar 

centrum. Hotellet har 80 rum med 160 bäddar och 10 stycken heltidsanställda. Deras fokus 

ligger helt på konferenser, utbildningar och events. Hotellet lämpar sig väldigt bra för 

konferenser och möten då de delar lokaler med Högskolan i Kalmar. Brofästet har tillgång till 

nio stycken möteslokaler varav den största rymmer 250 personer. I och med att Hotellet är 

inriktat på konferenser så har de genom åren byggt upp en stor erfarenhet och kan därför 

skräddarsy konferenser efter olika behov. Brofästet kan också erbjuda närhet till havet vilket 

kan vara en bra avkoppling efter en intensiv konferensdag. 

 

 

 



 28

Tomas Jonsson 

Tomas är hotellchef på Hotell brofästet och har jobbat som bland annat krögare och kock. 

Tomas har även erfarenhet av hotelledning i Norge. 

 

Kalmarsunds Hotell 

Kalmarsund Hotell är ett hotell beläget i centrala Kalmar. Hotellet har 85 rum, de erbjuder 

standardrum och lite finare rum som de kallar Superior. Samtliga Superiorrum är 

nyrenoverade och standardrummen håller på att renoveras. Det finns även planer på 

ytterligare renoveringar och utbyggnader vilket vi återkommer till. Här erbjuds gästerna 

tillgång till bastu, bubbelpool, avslappningsrum, garage och tillgång till trådlöst Internet. Det 

finns dessutom möjlighet att kombinera sitt boende med golfpaket och konferens. Hotellets 

konferensdel har plats för 80 personer. Hotellet har också ett avtal med gymmet Nordic Club 

som ligger mittemot som gör att deras gäster kan träna gratis på ett av stans bästa gym. 

 

Ulrika Franzén 

Ulrika är hotellchef på Kalmarsundshotellet. Har jobbat 15 år på hotellet, bland annat som 

driftchef och fick sitt nuvarande jobb som hotellchef 2007. 

 

First Hotell Witt 

First Hotell Witt är ett hotell som ligger i de centrala delarna av Kalmar. Hotellet har 112 rum 

och kan erbjuda sina gäster inomhuspool, bastu, gym och garage. Det finns även goda 

möjligheter till konferens då hotellet kan ta upp till 200 konferensgäster. Hotel Witt kan 

dessutom anordna temafester, go-kart, golf och gästabud på Kalmar slott. 

 

Camilla Verner 

Camilla är hotellchef på First Hotel Witt i Kalmar, många års erfarenhet av hotellbranschen, 

har bland annat jobbat på hotell i London i 20 år. 

 

Åke Andersson 

Åke är marknadsansvarig på Destination Kalmar. Har som uppgift att göra Kalmar attraktivt 

och locka fler besökare till regionen.  
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Affärsresenärer 
Alexander Hulten - Jobbar som säljare på Eniro och tillbringar större delen av sin tid på 

hotell.  

Mike Björklind – Jobbar som IT-konsult, cirka 200 resdagar per år. 

Tim Pedersen- Resande säljare åt Phonehouse, ca 100 resdagar per år.  
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4.1 Makroekonomiska påverkningsfaktorer 

 

4.1.1 Demografi 
Tomas berättade för oss att pensionärerna aldrig har blivit så gamla som de blir nu, samtidigt 

som de aldrig har haft så mycket pengar som de har. Piggare pensionärer med mer pengar 

leder till att turismbranschen utvecklas utöver de gamla affärsresenärerna och att det bildas en 

helt ny marknad.  

 

Ulrika bekräftade pensionärernas köpkraft men kommenterade även att 70 och 80-talisterna 

har en helt annan inställning till att resa än de äldre generationerna. Att de yngre unnar sig att 

”sticka iväg” över helgen på ett annat sätt än vad som var vanligt förr. Hon trodde att det kan 

vara ett resultat av att människor arbetar mer och känner behovet av att komma bort och unna 

sig lite avslappning. En annan variabel i det hela trodde hon var att resvanan har förändrats 

drastiskt under senare år, folk är mer vana att resa och det gäller regionalt såväl som 

internationellt. Detta innebär att de kan vända sig till nya marknader och målgrupper om 

affärsresandet minskar till följd av ”sämre tider”.  

 

Camilla har jobbat 20 år inom hotellbranschen och sade att det är tydligt att privatpersoner 

reser alltmer, speciellt bland barnfamiljer menade hon att det var tydligt. Detta samtidigt som 

pensionärerna är mer resvana än någonsin öppnar nya möjligheter att vidga sin verksamhet 

och se nya lönsamma segment växa fram, då andra segment kanske minskar. 

 

De tre cheferna såg möjligheter i de förändrade vanorna och ekonomiska möjligheterna hos 

först och främst pensionärerna. Det som slog oss var att Ulrika lyfte fram 70- och 80-

talisterma medan Camilla pratade mer om familjer som spenderar mer pengar på resande. 

 

4.1.2 Ekonomi 
I dagsläget befinner sig världsekonomin i ett stagnerande skede, det är svårt att veta hur 

framtiden kommer att te sig. Trots en avsvalnad ekonomi med nedskrivna framtidsutsikter av 

exportrådet så görs det massiva investeringar inom hotellbranschen och samtliga stora aktörer 

på den lokala markanden i Kalmar investerar samtidigt, gäller även på det nationella planet. 

Människors ändrade vanor och ekonomiska situation, med mer beresta pensionärer som har 

mer pengar att röra sig, med leder till att hotellen måste förändras för att kunna tillfredställa 



 31

nya växande segment. Hotellen har hittills inriktat sig mot företagsresenärer då de har varit 

mest lönsamma för hotellen. Vad som är tydligt är dock att det privata resandet kommer få en 

betydande roll för framtida inkomster för hotellen. Detta tror vi leder till att den idag, ganska 

smala kundgrupp som hotellen riktar sig åt, måste vidgas för att nå ut till nya, ekonomiskt 

starka segment. Om en lågkonjunktur drabbar ekonomin kommer företagen bli mer 

återhållsamma och använda sig av mer kostnadsbesparande medel, generellt genom 

organisationen, vilket vi tror kan leda till att resandet minskar från deras sida. Att 

pensionärerna med mycket pengar fortfarande kommer att vara köpstarka trots ekonomisk 

nedgång tror vi kan göra att hotellen kan hitta en viktig inkomstkälla om företagen gör 

besparingar.      

 

Tomas trodde att en eventuell konjunktursnedgång skulle medföra att privata såväl som 

offentliga organisationer måste omorganisera sina verksamheter. Han var dock inte så säker 

på att det skulle påverka dem så mycket, då många av deras kunder är offentliga 

organisationer som ändå kommer att konferera. 

 

Ulrika sade att lågkonjunkturer är oundvikliga efter högkonjunkturer, men att trenden visar att 

lågkonjunkturernas negativa kurvor blir allt mindre för varje gång. Hon påpekade vikten av 

att alla anställda kan varandras arbetsuppgifter vilket gör det enklare att gå ned på färre 

anställda utan att tappa viktiga delar av sin service. ”Det är viktigt att investera försiktigt” 

menade hon. I dagsläget är det många olika aktörer som planerar eventuella etableringar i 

området vilket gör att om de går i lås, kommer leda till en hårdare konkurrenssituation som 

redan är hård. Hon påpekade även att det kan bli svårt för dem att konkurrera med helt 

nybyggda hotell, att deras rum var renoverade men gamla i grunden. 

 

Camilla erkände att det stora samtalsämnet under den konferens hon nyligen var på med 

resten av First koncernens ledning, till stor del handlade om vilka åtgärder som måste tas vid 

en eventuell konjunktursvängning. Hon sade att ”det ena föder det andra”, om färre 

affärsresenärer kommer hit så får vi se nya möjligheter bland andra segment. Exempelvis så 

kommer vi bli tvungna att ta emot fler bussturer som kanske inte genererar så mycket pengar 

men ger beläggning till hotellet. Hon trodde även att satsningar med annonsering utanför 

landet kunde locka andra européer till att besöka Kalmar om hemmamarknaden skulle svalna 

av.  
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Tydligt är att de tre olika hotellcheferna väntade sig en förändring på marknaden, både vad 

det gäller den ekonomiska framtiden samt de nyetableringar som kan ske i regionen. Vi fick 

inga klara svar på hur de trodde framtiden skulle te sig, men att de nämnde möjligheten att 

utnyttja nya segment där det fanns potentiell utveckling.   

 

4.1.3 Natur och miljö 
Ulrika berättade att Kalmarsundshotellet skall bli ”Svanen-märkta” vilket vi tror är en produkt 

av människors miljömedvetenhet och ett försök till att stimulera denna. Folk bryr sig mer om 

miljön generellt vilket har lett till att många stora företag satsar på miljövänliga alternativ 

såsom; hybridbilar, ekologiskt framställda varor och källsortering och liknande. Ulrika 

menade att det var självklart att även de skulle hjälpa till att värna om naturen.  

 

Camilla berättade att miljöansträngningarna antagligen var ganska lika, hotellen emellan, att 

ingen gjorde det sämre än någon annan. Hon tyckte själv att hotellen, generellt sett, skulle 

kunna göra mer för att bevara miljön. ”Vi som hotell kan inte påverka de riktiga 

miljöbovarna, i form av flyg och biltransporter mer än att kanske försöka få ett 

paketerbjudande tillsammans med SJ”, tågen är ju relativt miljövänliga menade hon.  

 

Enligt Åke Andersson har företagens mer utbredda miljötänk lett till att många företag 

planerar sina resor mer noggrant. Detta kan göras genom att, samla flera möten per restillfälle 

och att endast skicka de som faktiskt behöver vara närvarande, menade han. Detta är givetvis 

bra för miljön samt kostnadsbesparande för företagen, men drabbar hotellen på så vis att de 

tappar kunder, tillade han. 

 

Enligt Mike Björklind handlade det inte alls om miljötänkande mer än vad han kallade ”ett 

spel för kulisserna”. Han menade att företagen försöker måla upp en bild av ett aktivt 

miljötänkande, men att det i slutändan handlar om pengar. Vid en eventuell lågkonjunktur 

trodde han att de mest kostnadseffektiva lösningarna skulle komma att användas, miljövänliga 

eller ej. 

 

Av vår erfarenhet i gruppen så verkar företagen variera i sin hantering av miljövänliga medel. 

Vi tror att det viktiga är att analysera hur miljömedvetna kunderna är och hur viktigt de tycker 

att de hotell de bor på är det. Stora företag har alltid en miljöavdelning och miljökrav på sig, 
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detta kan tvinga hotellen att förbättra sitt arbete för miljön, för att vissa företag skall använda 

deras tjänster. 

 

De affärsresenärer vi har intervjuat säger att de inte bryr sig särkskilt om hur mycket hotellen 

de bor på arbetar för miljön.    

4.1.4 Teknologi 
Tomas sade att det inte längre fanns plats för några gamla hederliga tv-apparater på 

hotellrummen. Att kunderna förväntade sig nya platt-tv på rummen och att det skulle finnas 

trådlöst Internet överallt. Han påpekade dock att många frågar om just Internet men att det 

inte är lika många som faktiskt använder det. ”Det skall bara finnas” enligt Tomas. 

 

Kalmarsund Hotell erbjuder sina gäster gratis trådlöst Internet och det är något som Ulrika 

ansåg som ett måste idag, det är en bastjänst som alla kunder förväntar sig att få och även får. 

Sen att det inte kan stå några gamla TV då det anses som standard med platta. Allt hade med 

kundernas förväntningar att göra och att det krävdes väldigt lite för att kunderna skulle bli 

besvikna, sade hon. Detta gällde till största del privatresenärerna, som reser mer sällan, och 

därför målade upp upplevelser som blir nästintill ouppnåeliga för hotellen, skrockade Ulrika. 

 

Precis som vid de två tidigare intervjuerna så bekräftade Camilla vikten av att kunna erbjuda 

trådlöst Internet samt högteknologiska TV och ett stort kanalutbud. Precis som nämnt ovan så 

skall alla hotell inom First koncernen införa ett nytt bokningssystem som förenklar för kunder 

och anställda att kommunicera över gränserna, hotellen emellan. Att detta var ett steg i 

riktningen mot att, på ett teknologiskt sett, minska avstånden för kommunikation. 

 

Något vi i gruppen funderar på är om teknologiska kommunikationslösningar kommer att 

konkurrera med hotellen i en tid då eventuella besparingar måste ske. Alltså att digitala 

möten, vilket är ett billigare alternativ än hotellkonferenser, kommer att användas i en högre 

grad än idag. Tomas menade dock att folk i allmänhet vill träffas allt mer och att mötet, folk 

emellan blir allt viktigare. Detta gäller speciellt för de tjänster som är opåtagliga i större 

utsträckning och ”man vill se folk i ögonen”, menade han.  
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4.1.5 Politik 
Enligt Camilla så styrs hotellens verksamhet mycket av politiska beslut. De delar som 

påverkar hotellen är främst beslut om avbokningar och löneavtal. Enligt beslut tagna av 

Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) gäller följande regler vid avbokning:  

 

• Avbeställning skall ske senast kl. 18.00 dagen före 

ankomst. Uteblir en gäst utan avbeställning eller avbeställer 

senare än kl. 18.00 så måste gästen betala för ett dygn. 

 

•  Om hotellet har särskilda kostnader med anledning 

av en beställning så måste dessa kostnader ersättas. 

 

Camilla sade också att hotellens framtid kommer vara beroende av de satsningar som görs av 

Fanerdun och World Trade Center. Om satsningarna skulle gå i lås byggs troligen två nya 

hotell på dessa områden vilket kommer att öka konkurrensen på marknaden ytterligare. Just 

nu erkände hon att informationen var knapp och att det var svårt att sia om framtiden, men 

hon trodde ändå att dessa satsningar skulle vara ett lyft för hotellen i Kalmar, trots att det 

skulle innebära flera konkurrenter. Hon menade att deras etablering skulle leda till både 

positiva såväl som negativa aspekter. Positivt vore att det skulle bli en större tillströmning till 

Kalmar och negativt vore att konkurrensen som redan är hård, skulle bli än hårdare. 

 

Tomas berättade att det för ett visst antal år sedan endast fanns två restauranger i Kalmar, att 

ingen trodde att det fanns beläggning för fler. Idag är Kalmar en av Sveriges restaurangtätaste 

städer och att det egentligen inte finns något som säger att detsamma inte gäller hotellen. 

 

Samtliga verkar ha blandade känslor inför de stora satsningar som eventuellt kommer till 

stånd i Kalmar, Tydligt är dock att de är lite bekymrade över att fler hotell kanske byggs, 

vilket kan försvåra för dem att få beläggning på sina hotell. 

4.1.6 Värderingar och kultur 
Både Tomas och Ulrika menade att den svenska kulturen förändras kontinuerligt. Det 

tydligaste var att människor verkar spendera allt mer tid ute på restauranger och caféer, de vill 

träffas mer, menade Tomas. Hans tankar var att hotellet som mötesplats för människor, 

kommer att betyda mer och mer i framtiden. På Hotell brofästet kommer Tomas därför 
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utveckla just de platser där människor möts. Ulrika berättade om sina planer för att öppna upp 

sin restaurang för den lokala marknaden, för att ta vara på att folk rör sig mer på staden. 
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4.2 Service management systemet 

4.2.1 Marknadssegmentet 
Som vi nämnde i det föregående kapitlet är det viktigt för företag att begränsa sig till ett eller 

några segment på marknaden, då ingen kan tillgodose alla olika kunder. Tomas bekräftade 

åter att deras kunder består av nästan uteslutande företag, varav många är offentliga 

verksamheter. Han beskrev deras företag som en konferensanläggning med hotell snarare än 

ett hotell med konferensanläggning. I och med deras nisch mot konferens och tillställningar 

begränsar sig Brofästet från privata konsumenter för att fokusera på företagskunderna. Vi kan 

tänka oss att en lågkonjunktur hade kunnat orsaka stora problem för Brofästet då deras kunder 

består till stor del av företag som kanske inte har råd att konferera i samma utsträckning då det 

blir relativt dyrare.  

 

Ulrika menade att cirka 60 % av deras beläggning utgjordes av företagsresenärer men att den 

marknad som verkade växa var 30 och 40-talisterna som reste mer än vad de tidigare 

pensionärerna gjorde. Hon var medveten om att affärsresenärerna skulle förbli deras största 

inkomstkälla, men hon trodde att det privata resandet skulle fortsätta att öka, undan för undan. 

På Kalmarsundshotellet arbetar de hela tiden med att söka nya målgrupper för att få ökad 

beläggning samt att även bjuda in de lokala kunderna till deras verksamhet. Ulrika förklarade 

att många drog sig ifrån att äta på deras restaurang då de trodde att endast hotellets gäster 

hade tillträde till den, detsamma gällde för relax-avdelningen. För att komma förbi dessa 

begränsningar gjorde de reklam för olika bastupaket samtidigt som de försökte öppna upp sin 

verksamhet för att skapa ett inbjudande yttre, och därigenom komma i kontakt med den lokala 

marknaden. Vi tror att deras många sidotjänster förutom konferens och hotell skulle kunna 

spela en ganska stor roll vid en sämre ekonomisk situation. Att kunder kan komma dit och 

basta, slappna av i deras ”relax” och äta i deras restaurang tror vi kan visa sig viktigt.  

 

Camilla visade att cirka 70 % av deras besökare var affärsresenärer. Redan i dagsläget 

menade hon att de märkte av de stora företagens etableringar i regionen och att hon trodde 

deras beläggning skulle öka ytterligare ju fler företag som etablerade sig i Kalmar. Precis som 

de andra hotellcheferna vi intervjuade påpekade Camilla att privatpersoners resande ökade, 

vilket innebär att hotellen, mer idag än förr, måste lägga mer kraft på just privata resenärer 

och ett växande segment. Som gammal restaurangarbetare medgav Camilla att avsaknaden av 
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en restaurang var en av deras svaga sidor där de tappade en stor del av helhetsservicen, detta 

då kunderna måste lämna hotellet för att äta middag exempelvis. Hon sade att, ”även om 

hotellrestauranger sällan går med vinst så är det en del av helhetsservicen till kunderna”. Hon 

tyckte att ett bra hotell hade en restaurang men att allt har sitt pris och att det för dem kunde 

vara ekonomisk ohållbart med en egen. Om en lågkonjunktur drabbade dem inom en snar 

framtid menade Camilla att de allra viktigaste blev att hitta nya segment. ”De segment vi har 

idag är svåra att exploatera mer än vad vi redan har gjort”, hon trodde att en satsning på 

marknader utanför landet skulle kunna vara ett bra alternativ. Vi tycker att hennes tanke är bra 

med att leta nya segment, frågan är varför utlänningar skulle vilja resa till Kalmar i större 

utsträckning än vad de redan gör. Att det antagligen skulle krävas en massiv satsning från hela 

regionen marknadsföringsmässigt för att nå ut, förbi rikets gränser. 

 

Att affärsresenärerna betyder oerhört mycket för hotellen står klart, det viktiga är att kunna 

hitta nya kunder om deras största inkomstkälla blir mer återhållsam. De olika cheferna 

berättade att det fanns flera alternativa lösningar att skaffa beläggning till sina hotell på och vi 

tror att deras resultat av sådana satsningar kan komma att bli avgörande för deras framtida roll 

på marknaden.     

4.2.2 Servicekonceptet 
På Brofästet Hotell var kärnan, förutom “tak over huvudet”, deras konferensavdelning. Som 

vi nämnt tidigare så är Brofästet snarare en konferensanläggning med hotell än ett hotell med 

konferensmöjlighet. Tomas påpekade att det var viktigt att kunna erbjuda mer en bara lokaler 

och bra utrustning, pauslogistiken var det som Tomas såg som väldigt viktigt och som något 

de gjorde bra, men alltid kunde bli bättre på. Affärsresenärer som reser mycket och är vana 

vid konferenser tenderar att ställa höga krav på kringsservicen, fikan och lunchen blir viktiga 

positiva faktorer som kunden värdesätter, om det levereras på ett bra sätt. På grund av detta 

kommer de vid ombyggnationen bygga till så kallade pauspentryn där konferensgästerna skall 

kunna samla kraft, inför fortsatta diskussioner i konferensrummen. 

 

Vad gällande Kalmarsundshotellets koncept så menade Ulrika att deras läge gav dem en viss 

fördel gentemot konkurrenterna, samtidigt som de kunde erbjuda garageplats i anslutning till 

hotellet vilket förenklar för kunderna. En annan viktig bit i av deras verksamhet var de många 

paketlösningar de anordnade, ”kunden kan i förväg boka en helg med flera måltider 

inplanerade samt bastupaket, golfpaket vilket vi tycker ger hotellet en vidd för att fånga en 
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bred målgrupp”, berättade hon. Något de även arbetade med är vad Ulrika kallade; ”den 

oväntade servicen”. Det kan vara småsaker som kunderna inte förväntar sig men som lyfter 

den totala upplevelsen och servicenivån för kunderna. Hon tog ett exempel från en man som 

besökte ett tyskt hotell med sin fru och sina barn, beställde schnitzel till hela familjen. När 

schnitzeln kom förväntade föräldrarna sig att de skulle behöva skära upp barnens mat innan 

de kunde börja äta, men det hade kocken redan gjort vilket ledde till att alla fick äta sin mat, 

medan den fortfarande var varm. 

 

First Hotell Witt är för tillfället under ett upprustningsskede. ”Jag har en extremt kompetent 

personal som jag kan skryta med, tyvärr så håller inte vår standard samma mått” medgav 

Camilla. Hon menade att de för tillfället inte hade så mycket att skryta med, varför en 

totalrenovering av de 112 rummen kommer påbörjas till slutet av sommaren. ”Jag sökte det 

här jobbet för att jag har erfarenhet av att bygga upp nya hotell och det är precis vad jag håller 

på med här”. ”När rummen står färdiga har jag både en kvalificerad personal och en läcker 

tjänst att erbjuda”, sade hon förhoppningsfullt. 

 

Det vi finner intressant är i vilken omfattning hotellen måste förändra sitt koncept i fråga om 

utbud, service, kärnvärden vid en ekonomisk recession. Rent hypotetiskt kan vi tänka oss att 

ett hotell med ett exklusivt koncept kanske avskräcker ”den mer ekonomiska kunden”. Frågan 

är om de inte måste frångå den exklusiva taktiken, om kunderna ändrar sina 

konsumtionsvanor.  

  

4.2.3 Serviceleveranssystemet  
På Brofästet Hotell är det tydligt att fokus ligger på konferenstjänsten och Tomas bekräftade 

att de arbetade hårt för att utveckla och förbättra den. De flesta av deras kunder väljer dem 

just för att de kan ta emot stora grupper för konferens såväl som middag, han sade stolt att de 

kunde ta emot upp till 500 ätande gäster, vilket de är ensamma om i Kalmar. Han sade att 

deras kärntjänst var deras konferens och att de vid vissa tillfällen höll shower och 

tillställningar vilket gjorde dem till ett slags evenemangsanläggning snarare än hotell. För 

stunden håller de på att utveckla sina lokaler för vad Tomas tyckte var det viktigaste tillfället 

under en rådande konferens, nämligen mötet. Fikapausen var enligt honom en av de allra 

viktigaste kontaktpunkterna de hade med sina kunder. ”Det är då allting måste fungera 

perfekt” och att kunderna skulle få sina behov tillfredställda snabbt och professionellt. ”Det är 
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då kunderna möter de anställda samt minglar bland kollegor och knyter kontakter och det sista 

de behöver är att bekymra sig över servicen de får”, menade Tomas.  

 

Ulrika betonade vikten av att deras kunder kände sig väl bemötta och att detta skulle ske på ett 

personligt sätt. Att det genomgående i deras marknadsföring kommunicerades ut att de var ett 

personligt hotell inom en hemtrevlig koncern. På Kalmarsundshotellet finns det goda 

möjligheter för kunderna att spendera helkvällar på då det finns restaurang, bastu, bar samt 

närliggande gym. Detta tror vi gynnar dem då deras nätverk av samarbeten hjälper till att 

skapa helhetsupplevelser, för de kunder som är intresserade av det. Som det ser ut i nuläget är 

alla rum nyrenoverade, vilket Ulrika berättade med ett leende på läpparna. Anledningen till 

renoveringen var delvis att lokalerna börjar bli till åren samt att kundernas förväntningar blir 

allt högre. ”Vi vill inte bli det hotellet som väljs bort för att vi står still i utvecklingen” 

förklarade hon det mer utförligt.   

    

Camilla upprepade hennes tankar om personalen som enligt henne byggde hela verksamheten, 

utan dem, och med den standard de hade för tillfället, skulle hotellet aldrig klara sig, trodde 

hon . Det ligger i framtiden att alla hotell inom First koncernen byter ut sitt bokningssystem så 

att det är integrerat nationellt för att förenkla bokning mellan städerna samt främja samarbete 

hotellen emellan. ”Om en gäst bor på First i Karlskrona så kan receptionisten boka in dem i 

den stad de skall resa vidare till” sade Camilla. Att detta skulle leda till att kunden får en 

bättre service samtidigt som hotellen förhoppningsvis kunde behålla kunderna inom 

koncernen.    

 

First hotells nya bokningssystem tror vi är ett väldigt bra sätt att knyta kunderna till sin 

koncern på. Ulrika sa att kunderna kan ha alla olika kedjors kundkort, och ber personalen 

berätta vilket som gäller för deras hotell. Detta säger att kunderna inte är så trogna kedjorna 

utan att det är andra faktorer som avgör vart de väljer att bo. 

 

4.2.4 Image 
Brofästet vill ses som den stora mötesplatsen för företag som konfererar i Kalmar. Tomas 

delade in Brofästet efter ”tre ben”, de tre benen var konferenser, fester och hotellrum vilket 

utgjorde en bra mix för att kunna skapa en mötesplats av högsta klass. Tomas ville gärna att 

Brofästet skulle ses som ett hotell där gästerna får vad de betalade för och att de därför sågs 

som prisvänliga. 
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Ulrika ville att Kalmarsundshotellet skulle uppfattas som ett personligt hotell med fördel av 

sitt centrala läge och lättillgängliga parkeringsmöjligheter. Lokalt förekom inte så mycket 

marknadsföring, de verkade förlita sig mycket på deras Best Western status.    

 

First som kedja vill bli betraktade som ”inte störst, men bäst”. Camilla sade att hon inte visste 

vad de var bäst på för tillfället, men att de efter renoveringen skulle ”pusha” på deras nya 

fräscha lokaler och lyfta fram en ny image som de faktiskt kunde leva upp till. Hon sade, och 

stora affischer med bilder på trendenliga interiörer i entrén bekräftar, att de skulle ”framtidens 

hotell”. Detta var vad Camilla kallade fas ett i renoveringsplanerna. I fas två skulle byggnad 

av en restaurang samt upprustning av de befintliga konferenslokalerna ingå, det är dock 

osäkert när detta kommer ske, påpekade hon. ”Som konferenslokalerna ser ut idag har man 

helst folk där på kvällen, då mörkret kan dölja alla skavanker” skrattade hon.   

 
Eftersom alla tre hotellen har planer för renovering eller har renoverat skulle det inom de 

närmsta åren kunna bli så att rummens standard inte avgör var kunderna väljer att bo. I och 

med att standarden höjs generellt, ställer vi oss frågan om helhetslösningar kommer att bli mer 

fokuserade, än själva hotellrummen. Renoveringarna gör att hotellen kommer stå väl rustade 

inför en eventuell lågkonjunktur, vad som är intressant att fundera över är om en hög standard 

vad gällande faciliteter, räcker för att locka kunder i framtiden.  

 

4.2.5 Kultur och filosofi 
Brofästet präglades enligt Tomas av deras kunder, som till stor del bestod av konferensgäster. 

Tomas menade att deras professionalitet betydde väldigt mycket för deras framgång och att 

fokus låg på att kundernas möte med varandra, och med servicepersonalen, var så smidig som 

möjligt. 

 

I och med att Ulrika ville att Kalmarsundshotellet skall uppfattas så personligt som det bara 

gick så betonade hon vikten av att anställa kompetent personal som var väl insatta i alla de 

olika arbetsmoment som kan uppstå på hotellet. ”Jag anställer inga receptionister eller 

servitriser utan hotellmedarbetare” och menade att alla skulle kunna varandras 

arbetsuppgifter, i största möjliga mån. För några år sedan gick de ut med att de var ett mysigt 

familjehotell berättade Ulrika, ”lite synd att vi inte hade mer än fem rum som rymde en hel 

familj dock”. Hon menade att tanken var god men att hotellet inte kunde ta emot de kunder, 
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de faktiskt försökte locka till sig. De fick istället byta fokus och lägga mer krut på att försöka 

sälja mer dubbelrum.  

 

Camilla var noga med att påpeka hennes korta tid på hotellet, hon hade bara haft sin 

nuvarande tjänst i drygt tre månader. Än en gång lyfte hon fram personalen insatser, ”vi vill 

jobba med att serva våra kunder på det bästa sätt vi bara kan”. Att lokalerna inte riktigt höll 

måtten gjorde att de fick arbeta i uppförsbacke. Hon sade att de precis hade bokat in flera 

busslaster med turister som var kända för att betala relativt lite för att bo på hotellet, men att 

hon valde att ta in dem till följd av en osäker sommarbeläggning på hotellet. 

 

Både Camilla och Ulrika tyckte att personalen var det viktigaste, en personal som kan 

tillämpa bra service gentemot gästerna och kunna jobba över gränserna. Att en receptionist 

skulle kunna mer än att bara checka in och ut gäster, utan vara flexibel och kunna hjälpa till 

där det behövs. 

 

Vid en eventuell lågkonjunktur tror vi att en välutbildad personal kan betyda oerhört mycket 

om hotellen tvingas göra personalnedskärningar. I ett sådant fall blir det särskilt viktigt att de 

anställda kan varandras arbetsuppgifter för att slippa investera i utbildning av dem. Ulrika på 

Kalmarsundshotellet gav detta som en av anledningar till varför hon känner att de är 

någorlunda rustade för sämre tider.  
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4.3 Total kvalitet 

4.3.2 Teknisk kvalitet 
Egentligen erbjuder de tre olika hotellen snarlika tekniska delar av tjänsterna, det är typiskt 

för tjänsteproducenter. Att själva grundtjänsten i sig inte är någon konkurrensfördel utan att 

fördelarna utgörs av hur tjänsten levereras. 

 

Resultatet av en vistelse på ett hotell beror på vilka förväntningar kunderna har. Ulrika 

berättade för oss att de privata resenärerna var mycket mer krävande än affärsresenärerna, 

generellt sett. Hon menade att ”det är alltid viktigare att allt stämmer, när pengarna kommer 

ur egen ficka”. En affärsresenär som reser ofta vet antagligen vad denne kan förvänta sig 

medan privata resenärer som reser sällan, bygger upp förväntningar som kan vara nästintill 

orimliga. Vi utvecklar detta vidare i nästa avsnitt.   

4.3.3 Funktionell kvalitet 
Det är under denna del av tjänsten som hotellen har möjlighet att utmärka sig och utveckla 

sina leveranssystem för att överglänsa konkurrenterna.  

 

Hotellen 

Tomas bekräftade vikten av att de uppförde sig professionellt under kundernas möte med 

varandra och med servicepersonalen. Detta tyckte han var deras viktigaste tillfälle vid 

kundkontakter.  

 

Ulrika ville att deras service skulle vara så personlig det bara gick och att kunderna skulle 

kunna få all service av samma person, om det behövdes. Hon sade till oss att ett svårt 

ögonblick de nyligen ställdes inför, var ett nygift par som skulle bo på hotellet efter sitt 

bröllop. Parets förväntningar var skyhöga och att de efterfrågade saker som egentligen låg 

utanför hotellets tjänster. Hon sade att det var svårt att leverera den tjänst som paret 

förväntade sig att få, ”det kunde i princip inte lyckas”.  Något Kalmarsundshotellet använder 

som en del av sin helhet är deras parkeringsgarage i bottenplan.   

 

Camilla sade till oss att deras funktionella kvalitet är under all kritik för tillfället, ”det är 

därför vi bygger om”, menade hon. Att de för tillfället fick kompensera sin rumstandard 

genom att sköta alla andra delar av tjänsten så smidigt som möjligt. Hon påpekade dock att 
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deras nya bokningssystem skulle ge dem en fördel för tillfället, och skulle bli en viktig del av 

helhetstjänsten även när rummen var renoverade.  

 

Resenärerna 

Tim berättade för oss att personalens agerande gentemot honom kunde kompensera en sämre 

rumstandard. ”Jag har bott på flera hotell med riktigt dåliga rum, är personalen då trevlig så 

har jag väldigt stort överseende”.  

 

Mike menade att hans många resdagar per år, antagligen hade gjort honom ganska kräsen. 

”Visst spelar personalen en stor roll, men är rummen dåliga väljer jag antagligen en 

konkurrent vid nästa besök”, menade han. Han tyckte även att hotellen ofta missar i sina 

satsningar på tekniska lösningar som var avsedda att förenkla för kunderna. Att dessa sällan 

höll i längden och han tyckte att det var viktigt ” att de tänker på enkelhet i underhåll och 

robusthet i kvalitet eftersom underhållet brukar vara eftersatt och finesser därmed obrukbara 

eller trasiga”.   

 

Alexander sade att han inte hade varit affärsresenär så länge och därför nöjer sig med vad han 

får, hittills i alla fall. Han trodde dock att detta kommer att förändras med tiden, då han har 

något att jämföra med. 

4.3.4 Image 
Vi frågade Tomas vad de skulle göra om allt färre resenärer besökte deras hotell. Han menade 

på att de skulle fortsätta marknadsföra sig som ett evenemangshotell, då de var speciella 

genom sin kapacitet att ta emot stora sällskap, han verkade dock inte så oroad över hur 

framtidens utveckling skulle se ut.  

 

Ulrika ville att de skulle satsa på att bli ett attraktivt genom att öppna upp företaget mot den 

lokala marknaden och även försöka konkurrera som restaurang. ”Vi fortsätter att öppna upp 

verksamheten och vill att det personliga intrycket skall finnas kvar och genomsyra allt vi gör”, 

berättade hon. 

 
 
Camilla sade att när rummen står färdiga ”skall jag vända ut och in på hela hotellet, det skall 

bjudas på premiärer, röda mattan skall rullas ut och champagnen skall flöda”. First hotell i 

Kalmar försöker ändra sin image totalt och förbättra deras nuvarande, ganska tråkiga, tekniska 
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kvalitet. ”Nu skall framtidens hotell skapas”, sade Camilla. Detta skall åstadkommas genom 

att gå emot det nordiska designkonceptet, de skall sticka ut med mer orientaliskt inspirerade 

rum. Liv och glädje skall känslan vara av att bo på vårt hotell, enligt Camilla.  

 

Mike menade att ett hotells image innebar ganska mycket för honom. Att det dock inte 

handlade om någon slags prestige utan att han valde efter vad han tror att de kan leverera. 

”Jag väljer inte hotell på impuls, utan långt i förväg och stannar ofta under långa perioder”, 

berättade han. Han trodde att imagen hade inneburit mer för honom om han bytte hotell oftare 

och vore mer impulsiv i sina val.    

 

4.3.5 Total upplevd kvalitet 
Den totala upplevda kvaliteten måste ligga i centrum, det verkar alla tycka som vi har pratat 

med, såväl resenärer som hotell. Detta är ett direkt resultat av vad kunderna förväntar sig och 

hotellens möjlighet att motsvara detta. 

 

Ulrika och Camilla var båda överrens om att många lovade för mycket och att det därför 

kunde få det svårt att tillfredsställa sina kunder. Camilla sade att ”det inte alltid är positivt att 

vara en del av en större kedja, speciellt inte med den standard de höll för tillfället”. Att 

människor hade ett visst förtroende för First- koncernen och i vissa fall blev besvikna på 

hotellet här i Kalmar. ”Efter vår ombyggnad blir det bättre”, tillade hon. 

 

Tim berättade för oss att ”den totala kvaliteten beror mycket på hur jag upplever sakerna som 

omger hotellet, närhet till affärer, restauranger och att det skall vara gångavstånd till detta ”. 

Ett centralt läge är alltså vad han önskade sig, gångavstånd. 

 

Alexander menade att han i framtiden skulle försöka hamna på hotell med nära till någon 

golfbana. ”Det är alltid skönt om man kan försöka röra på sig lite och förena nytta med nöje 

under resorna”, menade han.  
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5. Diskussion 
 

5.1 Makroekonomiska påverkningsfaktorer 
Vad gällande den påverkan de makroekonomiska faktorerna har på marknaden för hotellen 

här i Kalmar, lyfter vi fram fyra stycken specifika. De fyra vi har valt är resultatet av våra 

intervjuer samt att vi har jämfört dem gentemot våra teorier. 

 

Den första faktorn som samtliga hotellchefer påpekade var pensionärernas stora köpkraft. Att 

de enligt SCB har 38 % av Sveriges realförmögenhet vilket visar på att ”få människor har 

mycket”, då de endast utgör 17,5 % av befolkningen. Vi har dock förstått att deras starka 

ekonomi inte är det enda skälet till att de är ett växande segment, utan att de även har en helt 

annan resvana än vad tidigare pensionärer har haft. 40-talisterna är uppvuxna med 

charterresor, de vill resa bekvämt och deras förväntningar är höga. En människa med mindre 

pengar men en stor reslust, sparar antagligen pengar till denne har råd att resa. De nutida 

pensionärerna tycker om att resa samtidigt som många av dem har bra ekonomi vilket leder 

till att de faktiskt kan resa. Sten Jansson skrev, enligt ovan, att kunder måste efterfråga samt 

ha råd med företags produkter för att ett utbyte skall ske. Detta betyder att pensionärerna är 

bra kunder för hotellen genom deras vilja att resa och uppleva saker samt att de har 

ekonomiska förutsättningar för det.       

 

Till skillnad från de tidigare pensionärerna har de nuvarande en helt annan syn på resandet, 

precis om vi skrev ovan. Camilla menade dock att familjerna reser mer än tidigare, medan 

Ulrika lyfte fram 70 och 80-talisterna. Detta tycker vi visar att resandet ökar generellt, 

oberoende av segment. Vi tycker inte att hotellen borde utesluta några segment i sina 

strategier för att nå ut till marknaden. Att de snarare borde förstå att människor överlag 

tenderar att resa mer, oberoende av demografiska faktorer. Vi funderar över om det är de 

ekonomiska förutsättningarna som sätter gränserna för vilka som reser, eller om det snarare  

är så att de med mer pengar reser längre och till mer exotiska platser, medan de med sämre 

ekonomi nöjer sig med kortare resor. Att unna sig en upplevelse på ”bortaplan” verkar 

intressera alla olika kundgrupper. Detta kan helt klart vara av vikt för hotellen att förstå om 

deras tidigare huvudsegment, affärsresenärer, blir färre.  
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Den andra viktiga faktorn vi har valt att presentera är de politiska beslut som ligger i luften 

gällande en eventuell beskattning av flygplansbränsle. Enligt en artikel i DN skulle en 

beskattning av flygbränslet med samma proportion som skatten på bilbensin, höja priserna på 

resor markant. Detta gör att hotellen måste förstå vilka av deras besökare som har kommit via 

flyg och vilka som reser via mer miljövänliga medel. Vi kan tänka oss att högt uppsatta chefer 

ofta flyger, i brist av tid, men att ”vanliga anställda” kanske reser via tåg i större utsträckning. 

Vi funderar över om statistiken över hur hotellens kunder reser till dem, kan komma att bli 

viktig i avgörandet av vilka kunder de skall satsa på och därigenom marknadsföra sig mot.   

 

Att bränslet blir dyrare och att konjunkturen bromsas kan göra det mycket svårare att locka 

resenärer från avlägsna orter, detta då det blir dyrare för dem att resa samtidigt som de bidrar 

till en försämrad miljö. Som vi skrev ovan är det viktigt för företagen att de visar en bild av 

företaget utåt, dess image. Många av de stora företagen vill idag visa att de aktivt arbetar för 

miljön. Detta kan tänkas eskalera än mer i framtiden, speciellt om hotellens kunder är 

miljömedvetna.     

 

Detta leder direkt till den tredje faktorn; teknologiska substitut till resande. Som det ser ut 

idag kan de teknologiska kommunikationsmedlen inte ersätta mötet mellan människor, det 

menade Peter Arnefalk (Internationella Miljöinstitutet). Bristen ligger inte i den tillgängliga 

teknologin utan att få av dagens affärsresenärer kan hantera tekniken och kanske inte ens har 

den tillgänglig. Under en period av god ekonomi via den högkonjunktur som har varit har 

företagen antagligen bara skött sin verksamhet ”som de alltid har gjort”. Det kan dock tänkas 

att det är själva inställningen hos företagen som delvis kommer att avgöra hur deras framtida 

resande ser ut. Blir de mer restriktiva med sina ekonomiska medel kan de bli tvungna att se 

över sina reskostnader och hitta alternativa kanaler att kommunicera genom, vartefter resandet 

eventuellt minskar. Enligt en undersökning gjord av Telia har antalet videokonferenser ökat 

med cirka 200 % på kort tid och dessutom ersätter de elektroniska kommunikationsmedlen de 

gamla pappersformaten allt mer. På detta vis öppnas en ny möjlighet för hotellen att skapa en 

helt ny tjänst för sina kunder. Om hotellen investerar i modern kommunikationsteknik, såsom 

konferenslokaler med möjlighet till videokonferens som kan spridas till ”hela världen”, kan 

det innebära för företagen att de kan konferera i den stad de är belägna men nå ut till alla 

andra parter, runtom i världen. Företagen samlas lokalt, vilket innebär att de inte måste resa 

långa vägar, följden blir att de sparar pengar då de inte behöver resa långt samtidigt som de 
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skonar miljön från onödiga utsläpp. Hotellen kanske inte får lika många övernattande kunder 

men vi tror att deras investeringar i sådana kommunikationsmedel kan göra att de företag som 

efterfrågar sådana tjänster kommer att bindas till dem. Att locka lokala företag till att utnyttja 

hotellets tjänster, tror vi i sig leder till att företagarna kommer att rekommendera hotellet till 

besökare, såväl privata resenärer som affärsresande. Alltså att det blir en ”positiv spiral” där 

deras goda rykte på den lokala marknaden sprider sig till andra regioner, och kanske till och 

med länder om deras lokala kunder har samarbetspartners globalt. Hotellen skall alltså skapa 

en mötesplats lokalt, där företagare kan kommunicera globalt. Om hotellet ingår i en större 

kedja skulle en konferens kunna leda till att koncernen tjänar mycket på ett 

landsgränsöverskridande samarbete. Vi skulle därför föreslå att alla hotell inom respektive 

koncern investerar i samma teknologi vilket förenklar för kunderna att välja dem vid 

videokonferenser, samt att det finns en grad av igenkännande för dem beträffande den 

tillgängliga tekniken.     

 

Den fjärde faktorn vi vill belysa är de stora etableringar av Fanerdun och World Trade Center 

som eventuellt kommer till stånd i Kalmar. Enligt en artikel i Barometern skulle dessa 

satsningar inkludera att två nya hotell byggs. Deras etableringar, med alla deras 

kringverksamheter, skulle kunna öka resandet till regionen men leda till svårigheter för 

nuvarande aktörer att behålla sin beläggningsgrad. Ulrika trodde att det skulle bli tufft att 

konkurrera med två, helt nybyggda hotell, ”vi kan rusta upp hur mycket som helst, men våra 

byggnader är ändå gamla i grunden”, menade hon. Camilla och Tomas verkade mer positiva 

och menade att de stora företagen hade lockat fler resenärer till staden, vilket kunde 

kompensera för fler konkurrenter.   

 

De nya projekten är ämnade för affärsresande, Fanerduns hotell är ämnat att hysa rum för de 

asiatiska företag som ställer ut sina varor på områdets mässområde. I dagsläget bor de 

kinesiska handelsmännen/kvinnorna på de befintliga hotellen i Kalmar och då byggnationen 

av området pågick, bringade den många övernattande gäster till hotellen. Om hotellet byggs 

tror vi dock att de gamla hotellen tappar de flesta resenärerna som är kopplade till Fanerduns 

verksamhet. Om deras nya hotell hade lockat de gamla hotellens övriga gäster är svårt att 

förutspå men det kan inte uteslutas.    
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5.2 Service management systemet 
Det viktiga att hålla i minnet är att Service management systemet är dynamiskt, ändras en av 

delarna, ändras de andra. Vi väljer utifrån vårt resultat, att utgå från att det är 

marknadssegmentets förändring som leder till att de andra delarna måste korrigeras. Det som i 

grund och botten leder till att marknadssegmentet förändras är den ekonomiska framtiden som 

tvingar hotellen att vara beredda på att se alternativa segment, samt människors ökande vilja 

att spendera pengar på upplevelser. Hotellen kan inte längre förlita sig på att affärsresenärerna 

skall stå för 70 % av beläggningen i framtiden, då konkurrensen om dem hårdnar och de 

eventuellt blir färre. Som det ser ut idag ökar resandet generellt beroende på nya resvanor hos 

individerna. Detta tror vi leder till att hotellen måste vidga sina vyer för en bredare kundgrupp 

vilket innebär att Service Management Systemet måste utformas för att passa en bredare 

målgrupp.  

 

Precis som Sten Jansson (2001) skriver att företag måste ”välja” sina kunder, måste hotellen 

göra det noggrant om marknadssituationen förändras. En ny kundgrupp leder direkt till att 

imagen förändras då denna utgörs av vilka som konsumerar tjänsten och i vilket sammanhang 

de gör det, enligt Schmitt (2007). Ett hotell som tidigare varit inriktad mot i huvudsak 

affärsresenärer, kommer inte att förstås på samma sätt om deras kundgrupp förändras, alltså 

ändras imagen automatiskt. Vi tror att det är viktigt att imagen förändras för att hotellen inte 

skall gå miste om nya kunder, som annars kanske inte kan relatera till hotellets koncept.  

 

Även servicekonceptet kommer att behöva förändras, kärnservicen (ett tak över huvudet) 

kommer att förbli densamma, det är snarare så att kringtjänsterna måste förändras för att locka 

nya kunder. Som vi skrev ovan tror vi att teknologiska kommunikationsverktyg kommer vara 

en del av de framtida tjänsterna som kunderna efterfrågar, bland andra. Vi kan också tänka oss 

att många kunder vill ha närhet till kringaktiviteter som hotellen inte kan erbjuda. Kapferer 

(2004) skrev att företagen måste göra förändringar i sin verksamhet kontinuerligt, för att 

omvärlden hela tiden förändras. Han påpekade dock att förändringar måste göras försiktigt för 

att företagen inte skall tappa sina kärnvärden, och på så sätt förvirra kunderna. I och med att 

alla stora aktörer bygger om sina verksamheter samtidigt tror vi att flera av dem kommer få 

det svårt att konkurrera med sin rumsstandard. Att helhetslösningar med ett tydligt 

kundbaserat utbud och med ett koncept utformat ifrån deras förväntningar kommer bli viktiga 

i utformandet av sina tjänster. Det som kan tänkas bli svårt för hotellen är att rikta sig mot 
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samtliga kunder men samtidigt bibehålla ett tydligt koncept som inte är för riktat mot 

företagsresenärer. 

 

Något vi blev lite förvånade av var Tomas tilltro för att deras kunder skulle fortsätta nyttja 

deras tjänster. Han påpekade att pensionärerna var ett starkt segment men att de skulle 

fortsätta med samma målmarknad även i framtiden. Ulrika och Camilla verkade mer oroliga 

och menade att de alternativa marknaderna kan komma att spela en stor roll om 

förutsättningarna förändras.  

 

Vi känner att Tomas borde tänka mer på vad som skulle hända om marknaden mattades av, 

samtidigt som det byggdes nya hotell att konkurrera med. Just nu kanske Brofästet har en 

egen nisch, men vad är det som säger det efter konkurrenterna har byggt färdigt? Vi får en 

känsla av att deras situation som statligt ägda, inger en sorts trygghet och att de kanske inte 

har lika höga prestationskrav som de övriga hotellen har gentemot sina ägare. 

 

En sak som Camilla poängterade var att de hade specialdesignade rum för kvinnor. Detta 

tycker vi är ett smart sätt att göra tjänsten mer personlig på, då det anspelar på känslor och 

kundernas upplevelser centreras. Vi har nämnt det tidigare i arbetet att vad som ligger för 

tiden är att individer betalar för att uppleva saker, varför vi spekulerar i om detta är ett, av 

flera bra sätt att göra sitt hotell mer personligt anpassat på, men trots det inte allt för 

begränsat. 

5.3 Total upplevd kvalitet 
Vad vår studie av begreppet kvalitet visar så är det ett direkt resultat hur väl företagen 

motsvarar sina kunders förväntningar. Grönroos (2007) skrev att det viktiga är att inte lova för 

mycket, att det då blir svårt att leva upp till kundernas förväntningar. Vi frågade våra 

affärsresenärer om de tyckte att hotellen, generellt sett, lever upp till sina löften. Mike svarade 

att skötseln och städningen ofta håller ganska låg standard. Han tyckte att det var ett typiskt 

exempel på hur småsaker kan sänka den totalt upplevda kvaliteten. Som nämnt ovan måste 

grunden till tjänsten komma från vad kunderna efterfrågar, att sätta dem i ”förarsätet” för 

utvecklingen av tjänsten tror vi att hotellen måste lägga stor vikt vid, och således anpassa sina 

leveranssystem efter kunders kompetens och önskemål.  
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Om markanden förändras och hotellen får svårare att locka kunder till sig, är risken enligt 

Grönroos är att de börjar avskeda folk, men fortfarande lovar lika mycket. Risken är då att 

hotellen inte kan bibehålla servicenivån och kunderna blir missnöjda. Ulrika försöker 

motverka att kvaliteten försämras på ett sådant sätt genom att de anställda lär sig varandras 

arbetsuppgifter. Vår känsla är att detta kan hålla under en kortare period, men att det i längden 

sliter ut de anställda.  
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till för 
hotellbranschen i Kalmar. Avslutningsvis presenterar våra rekommendationer till hotellen.  
 
 

• Nyetableringarna i Kalmar kommer troligen att locka mer folk till Kalmar men det 

kommer också att byggas fler hotell. Det gäller för hotellen att stå beredda vid en 

eventuell lågkonjunktur då efterfrågan förmodligen kommer att minska samtidigt som 

det finns fler rum att tillgå.  

 

• Det blir allt viktigare för hotellen att jobba med att skapa en mötesplats. Våra studier 

visar att konkurrensen mot teknologiska medel blir allt mer påtaglig och här gäller det 

för hotellen att tillvarata företags behov att mötas. Att hotellen tillhandahåller de 

teknologiska lösningar som krävs.  

 

• Om beslut tas att flygplansbränslet beskattas tror vi att resandet kommer att avta till 

regionen, i vilken utsträckning kan vi inte bedöma men att det tillsammans med andra 

påverkningsfaktorer kan spela en avgörande roll för hotellens framtida beläggning. 

 

Att vara attraktiv på den lokala marknaden tror vi kan bli väldigt viktigt under en 

svalnande ekonomi. Speciellt att hotellen har något att erbjuda, förutom just 

övernattningar varpå de kan utnyttja den inhemska marknaden genom att se nya 

möjligheter och tjäna pengar även om beläggningsgraden sjunker.  

 

• En viktig sak som hotellen måste tänka på vid en eventuell lågkonjunktur är att hitta 

nya segment att rikta sig till. Skulle den svenska ekonomin bli sämre och det inhemska 

resandet minska till följd av det så gäller det att hitta nya marknader. Pensionärerna ser 

ut att bli en viktig marknad i framtiden då Sveriges befolkning bli äldre och dessutom 

står för en stor del av köpkraften. 

 

• Det kommer att bli oerhört viktigt för hotellen i Kalmar att skapa något unikt. Alla 

hotellen i Kalmar rustar upp sina verksamheter och det kommer att bli svårt att bara 

konkurrera med sina rum. Vi tror hotellen måste kunna skapa attraktiva paketlösningar 

där kunden kan få ett mervärde. Hotellen lägger i dagsläget sin fokus på att förbättra 
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sin rumskvalitet. Vi tror dock att fokus måste förflyttas mot att tänka på helheten av 

hela tjänsten. 

 

• En eventuell lågkonjunktur skulle kunna leda till att det krävs mer av personalen, får 

hotellen dra ner på personal så kommer det att krävas att personalen är välutbildad 

och kan arbeta över gränserna, tillexempel att receptionisterna klarar av mer än bara 

receptionsjobbet. De hotell som har en duktig personal som har gränsöverskridande 

kompetens. 

 

• Den teknologiska utvecklingen är delvis en produkt av företags och individers 

miljötänkande, delvis beroende av företags kostnadsbesparingar. Ju dyrare resandet 

blir desto större tryck blir det på innovativa lösningar som kan ersätta de gamla 

vanliga affärsresorna. 
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6.1 Våra rekommendationer 

Vid minskat resande till regionen tycker vi att hotellen skall skapa en inkomstkälla på den 

lokala marknaden, att fungera som en mötesplats för lokalbefolkningen och ordna evenemang 

för att skapa rörelse på just sitt hotell. Vi tror att det hotell som blir attraktivt lokalt kommer få 

mer kunder till följd av den lokala marknadens rekommendationer, så kallad ”word of mouth” 

eller ryktesspridning. Istället för att investera i dyra reklamer kan de fokusera på att utveckla 

sina erbjudanden och ge kunden den bästa möjliga upplevelsen. Detta gäller inte endast vid 

lågkonjunktur men det blir mer påtagligt när det nalkas sämre tider och nya inkomstkällor 

måste hittas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Modell: ”Den långa eller korta vägen till kunderna”) 
 

Vi tycker alltså att hotellen skall gå vad vi kallar ”den korta vägen till kunderna”, via de gröna 

pilarna i modellen. Fas ett innebär som vi skrev innan att skapa en tillströmning av 

lokalbefolkningen via olika evenemang och tillställningar. Skapa ett tycke för hotellet hos den 

inhemska marknaden. 

 

Fas två handlar enbart om att de lokala företagen och privatpersonerna skall rekommendera 

hotellet/hotellen till kollegor, familj, vänner med flera.  Vi menar inte att den traditionella 

marknadsföringen skall upphöra helt och hållet men att den skall ses som underordnad de 

interna satsningarna. Därför har vi valt att kalla den externa marknadskommunikationen för 

”den långa vägen till kunderna”, via de röda pilarna i modellen.  

 
Hotell 

Kunder från andra 
regioner 

Lokala marknaden 

 
Reklam Resultatet av 

reklaminsatser 
Fas 1 

Fas 2 
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Precis som Kalmarsundshotellet har bastu-paket som de erbjuder den lokala befolkningen 

kunde de andra hotellen bygga mer kringtjänster såsom bowling eller whiskeykällare, något 

som lockar även de som inte övernattar. Att på något sätt finnas i invånarnas tanke vad det 

gäller möten eller trevliga upplevelser och kanske nischa sin verksamhet mot att öppna upp 

sig för att släppa in allmänheten. Lyckas en sådan satsning kan hotellet bli mindre beroende 

av just sina övernattande gäster och kan stå sig bättre om resandet minskar. 

 

En annan rekommendation vi har är att hotellen kan ta vara på att företagen reser mindre och 

därför investera i ett högteknologiskt videokonferenssystem. Precis som vi skrev ovan är 

tekniken i dagsläget för svår för många företag att använda. Om till exempel First- koncernen 

installerade samma system runtom i norden och utbildade sina kunder så att de lärde sig att 

sköta det, tror vi att de hade börjat använda tekniska lösningar i högre grad. Detta hade 

inneburit att företagen kunde samlas på sitt lokala First hotell och hålla konferens med 

samtliga nordiska avdelningar av företaget samtidigt. De företag som låg nära hotellet hade 

sluppit övernattningskostnader samtidigt som de besparar miljön från de utsläpp som resandet 

hade fört med sig. Hotellen missar intäkter av övernattningar, men vi tror att det är 

oundvikligt, då tekniken kommer få en betydande roll. Att hotellen måste försöka göra det till 

sin fördel att affärsresandet eventuellt minskar och se möjligheter i de alternativ som växer 

fram.   
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Modellen ovan förtydligar vad vi menar med att hotellen kan dra nytta av tekniska 

utvecklingar och investera i dem. Konferensen ovan är direktsammankopplad mellan fyra 

olika städer. 
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