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Sammanfattning   
Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi III – 

Ekonomistyrning (2FE40E), VT-12 

 

Författare: Marlena Glans och Anna Scheler 

Handledare: Petter Boye 

Titel: ”Individuella förmåner – en möjlighet till ett mer åtråvärt lojalitetsprogram i 

hotellbranschen” 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Lojalitetsprogram används av många företag för att 

bygga kundrelationer genom att belöna frekvent återkommande kunder med förmåner. 

Inom hotellbranschen erbjuds gäster i dagsläget standardiserade förmåner som baseras på 

gästens grad av medlemsnivå. Individuella förmåner som anpassas till varje enskild gäst 

går inte att identifiera, och det är denna aspekt vi valt att utforska i vår uppsats.  

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att uppmärksamma samt undersöka viktiga faktorer som 

kan uppstå i arbetet med individuella förmåner hos hotellkedjor. Vi vill ta fram underlag 

som kan vara intressant att beakta vid ett sådant arbete. 

 

Metod: Vi har i vår uppsats använt oss av en kvantitativ studie i syfte att ta reda på 

hotellgästers behov av individuella förmåner och därigenom få empiriskt underlag för att 

besvara våra forskningsfrågor. 

 

Analys och slutsats: Vi har utifrån vårt teoretiska och empiriska material skapat en modell  

i analysen som förbinder teori och empiri. Denna modell lyfter fram viktiga faktorer att 

tänka på vid arbetet med individuella förmåner. I slutsatsen sammanfattar vi modellen 

samt utvecklar ytterligare en modell där möjligheter som inte grundas på empiriskt 

material lyfts fram.   
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Disposition 
 

Inledning 

Inledningen består av bakgrund, problemdiskussion, frågeställning samt syfte. 

 

  Metod 

Metoden består av forskningsansats, forskningsmetod, datakällor, forskningskvalité 

samt metod- och källkritik. 

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är uppdelad på följande delar: lojalitetsprogram, 

förmåner, resurseffektivisering, individuella  förmåner samt lojalitet och  

kundrelation.  

 

Redovisning av enkätdata och intervju 

Detta kapitel presenterar enkätdatan under rubriken  ”Hotellgästernas åsikter” 

och intervjun under rubriken ”Ur en hotellkedjas perspektiv”.  

 

Analys 

Analysen är uppdelad på följande delar: förmåner, resurseffektivisering samt 

lojalitet/kundrelation. 

 

Slutsats 

Kapitlet består av en slutsats av analysen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Detta kapitel ger rekommendationer på vidare forskning. 
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_______________________________________________________________ 

1. Inledning 

Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning till ämnet vi valt att studera. Därefter följer en 

problemdiskussion som leder till en frågeställning där våra forskningsfrågor ställs i fokus.    

___________________________________________________________________________ 

 

”Changes in the environment can quickly alter prices and technologies, but close 

relationships can last a lifetime.” 

(Regis McKenna; Butscher, 2002:1) 

  

1.1 Bakgrund 

En förutsättning för framgång i dagens ekonomiska omvärld är att företag skapar kundlojalitet. 

En förskjutning från kundtillfredsställelse till kundlojalitet verkar vara en världsomfattande 

förändring i strategi för de flesta företag då allt fler förstår den vinstdrivande effekten av att ha 

en lojal kundbas (Oliver, 1999).  

Kundlojalitet handlar om mer än att få kunder att göra upprepade köp och vara tillfreds med 

ett företags produkter eller tjänster. Kundlojalitet innebär att kunden anförtror sig till ett 

specifikt företag som han eller hon handlar av, och samtidigt motstår erbjudanden från 

konkurrenter med liknande erbjudande. Denna relation som uppstår vid kundlojalitet skapar 

ett band mellan organisationen och kunden, och detta band är för kunden mycket mer än bara 

en positiv känsla av företaget (Butscher, 2002).   

 

Många företag arbetar för att bygga långvariga relationer med sina kunder genom 

lojalitetsprogram. Begreppet lojalitetsprogram definieras som det program ett företag utformar 

för att belöna frekvent återkommande kunder. Målet med lojalitetsprogram är att skapa ett 

starkt emotionellt och bestående förhållande med kunderna samt ge dem värdefulla förmåner. 

Ett lojalitetsprogram fungerar enbart om dess förmåner består i ett kundvärde (Butscher, 

2002). Vad gäller lojalitetsprogram samlar kunden i vissa fall poäng som de senare kan byta 

mot produkter eller tjänster från företaget.  I andra fall blir kunden erbjuden speciella förmåner 
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som baseras på hans eller hennes nivå av lojalitet. Då företagets kunder är olika lojala 

gentemot olika varumärken är det fördelaktigt för företag att utforma lojalitetsprogram 

(Kumar, 2008). Vissa konsumenter är fullständigt lojala mot ett varumärke medan andra är 

lojala mot ett flertal varumärken inom samma produktgrupp (Armstrong et. al, 2009).  

 

Utmärkande för lojalitetsprogram inom alla branscher är att de kräver att kunden är 

registrerad, att de ger belöningar baserade på kundens utgifter samt att de kommunicerar de 

förmåner som finns tillgängliga inom programmet. Flygindustrin i USA var under början av 

80-talet pionjärer när det gäller dagens moderna variant av lojalitetsprogram som så 

småningom togs efter av företag inom andra områden i resebranschen. Inte långt därefter 

började tjänsteleverantörer i allmänhet förstå den strategiska betydelsen av att belöna 

återkommande kunder och på detta sätt skapa kundlojalitet (Soman & N-Marandi, 2010).  

 

Då forskning har visat att 44 % av intäkterna kommer från 10 % av kunderna inom 

hotellbranschen (Dowling & Uncles, 1997) är det förståeligt att hotellkedjor använder sig av 

olika lojalitetsprogram för att behålla sina gäster. Lojalitetsprogrammen skiljer sig mellan 

olika hotellkedjor men den gemensamma nämnaren är förmåner som gästen får efter att ha 

köpt hotellnätter. Gästen tillhandahåller ett medlemskort där poäng samlas genom att köpa 

hotellnätter. Poängen kan sedan omvandlas till gratis frinätter eller andra förmåner. Det finns 

olika medlemskap där fler inköp ger en högre nivå på medlemskapet. Oavsett nivå är det 

vanligast att förmånen består av finansiella incentiv. Förmånerna som gästerna tillhandahåller 

är standardiserade, och beroende på medlemskapets nivå tillfaller samma förmån samtliga 

gäster. Tillfredsställande förmåner är viktigt för kunderna inom ett lojalitetsprogram. Enligt en 

undersökning i hotellbranschen anser 18 % av hotellgästerna att förmånerna från 

lojalitetsprogrammen är avgörande vid val av hotell (marketmatrix.com).  

 

 

 

 

 

 

http://www.marketmatrix.com/
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1.2 Problemdiskussion 

Trots ett ständigt införlivande av lojalitetsprogram är det svårt att bevisa att de skapar 

kundlojalitet.  Samtidigt är det kostsamt att initiera och upprätthålla ett lojalitetsprogram. Det 

krävs omfattande insatser för att hantera poängregistrering och belöningsemissioner. Men 

även om ett lojalitetsprogram frambringar kostnader för företaget visar det också företagets 

engagemang för att etablera en långsiktig relation med kunder. Ett sådant åtagande kan 

fördjupa relationen mellan företaget och kunderna (Dowling & Uncles, 1997). 

 

För att företaget ska ha möjlighet att skapa kundlojalitet genom lojalitetsprogram är det viktigt 

att företaget utvärderar vilka förmåner som har högst värde för kunden i relation till de lägsta 

interna kostnaderna. Principen innebär att företag ska identifiera förmåner som inte omfattas 

av monetära rabatter. Då olika kunder värderar samma förmån olika är det viktigt att företag 

har kunskap om sina kunder samt skapar flexibla förmåner. Att implementera denna princip är 

en utmaning och kräver en kännedom om vad gästerna värderar högt 

(europeanbusinessreview.com). 

                 

För att ett företag ska kunna skapa konkurrensfördelar med hjälp av ett lojalitetsprogram 

måste programmet skapa ett unikt värde som inte går att imitera. Dagens lojalitetsprogram är 

oerhört populära bland kunder, men programmens förmåga att skapa värde har hävdats som 

ganska begränsad. Enligt en studie utförd av Capizzi & Ferguson (2005) kan inte kunder skilja 

på lojalitetsprogram när programmets namn inte är synligt. Då kunder inte kan uppleva någon 

skillnad mellan lojalitetsprogrammen är det inte möjligt för företag att skapa 

konkurrensfördelar med hjälp av sina lojalitetsprogram.  

 

Enligt Butscher (2002) så finns det förutsättningar för hotellen att individualisera förmånerna 

genom att använda information som samlats in via lojalitetsprogrammen, till exempel de val 

gästen gjorde när han eller hon senast övernattade på hotellet. Trots detta kan inte trenden med 

individuella förmåner identifieras i hotellbranschen. En faktor som är viktig för att hotellen 

ska lyckas med sina lojalitetsprogram är inte enbart att samla så mycket information som 

http://www.europeanbusinessreview.com/
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möjligt om gästerna via lojalitetsprogrammen utan även att använda sig av informationen 

(europeanbusinessreview.com). Det är viktigt att ha kunskap om kunderna samt att anpassa sig 

till dem för att kunderna ska bli lojala till företaget och inte bara till själva 

lojalitetsprogrammet (Dowling & Uncles, 1997).  

 

                Många självständiga hotell som inte ingår i någon kedja lyckas bygga relationer till sina 

kunder utan användning av lojalitetsprogram. Detta framgångsrika relationsbyggande grundar 

sig i personlig kundservice som resulterar i en långsiktig kundrelation. Hotellen bygger en 

personlig relation till återkommande gäster genom att skräddarsy sina tjänster. Ett exempel på 

en sådan personlig relation återfinns i en intervju med en receptionschef på ett hotell i 

Ryssland där det berättades att återkommande gäster har egen morgonrock med sitt namn 

inbroderat (Machulsky, 2011). Vidare har vi personliga erfarenheter av självständiga hotell 

som inte har lojalitetsprogram men som erbjuder individuell service och på det viset skapar en 

varaktig kundrelation. Ett exempel är hotell som erbjudit hämtning på flygplatsen samt hört 

sig för vad som önskats till frukostbordet. Vid återkommande besök vet sedan 

hotellpersonalen gästens preferenser och önskemål. Då tjänster produceras och konsumeras 

samtidigt är det den synliga delen av produktionsaktiviteten som spelar roll för kunden. De 

synliga aktiviteterna upplevs och värderas in i minsta detalj och kvalitetskontrollen måste 

därför äga rum vid tiden och platsen för den samtidiga produktionen och konsumtionen av 

tjänsten (Grönroos , 1990). Då detta sker på hotellet är det väsentligt att gästerna upplever en 

stark relation till hotellet.     

Dock kan det vara svårt för hotell som ingår i hotellkedjor att jobba med ett sådant 

relationsbyggande som nämns ovan. Då dessa hotell oftast tar emot fler hotellgäster kan det 

vara en utmaning att jobba med relationen till gästen på samma sätt som självständiga hotell 

gör. Samtidigt finns det möjligheter för de hotell som ingår i hotellkedjor att använda 

lojalitetsprogram som verktyg för att bygga djupare relationer mellan hotellet och gästen. Att 

utveckla ett lojalitetsprogram vars förmåner individualiseras genom att skräddarsy dem till 

varje enskild gäst kan vara ett sätt att skapa en sådan relation. Frågan som uppkommer är vilka 

faktorer som bör tänkas på vid utformningen av ett sådant lojalitetsprogram samt vad detta 

http://www.europeanbusinessreview.com/
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möjliggör för hotell och deras gäster.  

 

 

1.3 Frågeställning 

Med utgångspunkt i föregående problemdiskussion utformades följande frågor som avser vara 

övergripande i uppsatsen och som vi fördjupar oss i: 

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 

Huvudfråga: 

 Vilka faktorer är viktiga att tänka på vid utformningen av ett lojalitetsprogram hos 

hotellkedjor som erbjuder individuella förmåner anpassade efter den enskilda 

gästen? 

 

Delfrågor: 

 Vad värdesätter hotellgästen vad gäller förmåner i förhållande till vilket 

behov han eller hon har? 

 Vilka förutsättningar har hotellkedjor att effektivisera resurser och 

därigenom skapa individuella förmåner?  

 På vilket sätt kan individuella förmåner möjliggöra en relation/lojalitet till 

hotellkedjan/hotellet? 

 

 

1.4 Syfte 

Målet med vår studie är att uppmärksamma samt undersöka viktiga faktorer som kan uppstå i 

arbetet med individuella förmåner hos hotellkedjor. Vi anser att detta är ett aktuellt ämne och 

tror att hotellkedjor kommer att jobba med individuella förmåner på lång sikt. Med hänsyn till 

detta vill vi ta fram underlag som kan vara intressant att beakta vid ett sådant arbete. 
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2. Metod 

_______________________________________________________________ 

Metodkapitlet ämnar beskriva olika metoder samt tillvägagångssätt vi valt avseende våra 

tillämpningar i uppsatsens teoretiska och empiriska delar. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2.1 Forskningsansats 

För att kunna fånga in samhälleliga förhållanden med hjälp av enkla teorier krävs det att 

systematiskt ta sig an samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt. Till detta finns det två 

angreppssätt, den deduktiva samt induktiva ansatsen (Holme & Solvang, 1997). En deduktiv 

ansats handlar om att följa “bevisandets väg” då forskaren utgår från befintliga teorier och 

först skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut för att därefter går ut och samla 

empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna 

bygger på tidigare empiriska rön och tidigare teorier (Jacobsen 2002). 

  Deduktion: Teori               observationer/ resultat      (Bryman & Bell, 2003) 

  

Den induktiva ansatsen handlar däremot om att följa “upptäckandets väg” då forskaren först 

går ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar och studerar forskningsobjektet utan att 

först ha förankrat undersökningen i en redan befintlig teori. Här utgår forskaren från den 

insamlade informationen, empirin, för att sedan formulera en teori. (Jacobsen, 2002) 

  Induktion: Observationer/ resultat              teori      (Bryman & Bell, 2003) 

  

Vidare finns det en kombination mellan deduktiv och induktiv ansats, den abduktiva ansatsen. 

Här utgår forskaren från ett enskilt fall och formulerar ett hypotetiskt mönster som kan 

förklara fallet som blir ett förslag till en teoretisk struktur. Denna första fas kännetecknas av 

att vara induktiv. Därefter prövas teorin på nya fall, och här övergår processen till att bli 

deduktiv. Den ursprungliga teorin kan på så sätt utvecklas för att bli mer generell. (Patel & 

Davidson, 2003) 
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2.1.1 Vår forskningsansats 

Vår uppsats utgår från en abduktiv strategi där vi påbörjade insamlingen av information 

genom ett samtal med en regelbunden hotellgäst. Under samtalet diskuterade vi intressanta 

aspekter att undersöka i hotellbranschen, lojalitetsprogrammen var en av dessa. Därefter 

samlades information om lojalitetsprogram via hotellens hemsidor, samtidigt som arbete med 

individuella lojalitetsprogram kunde identifieras i detaljhandelsektorn. I samband med detta 

bestämdes även uppsatsens teoretiska referensram och därefter kopplade vi ihop detta med 

empirin. Empirin består av enkätundersökningar bland hotellgäster på sammanlagt nio hotell 

fördelade i Stockholm och Göteborg. Efter sammanställningen av enkätundersökningarna 

kontaktades lojalitetsansvarig för en av hotellkedjorna för att få information som inte 

enkätundersökningen täckte in.   

 

 

2.2 Forskningsmetod 

Med den kvantitativa metoden betraktar man den omgivande verkligheten objektivt. Individen 

placeras som en åskådare eller observatör av en mer eller mindre objektiv omvärld (Backman, 

1998). Kvantitativ metod försöker standardisera uppläggningen. Detta innebär att när 

problemformuleringen är avklarad är också planen för undersökningens fortsättning klar 

(Holme & Solvang, 1997). För den kvantitativa metoden passar det med en testande 

frågeställning som fokuserar på omfånget, frekvensen eller utsträckningen av ett fenomen. Då 

undersöker forskaren många fenomen och går på bredden (Jacobsen 2002). Ett huvudsakligt 

problem för den som använder sig av den kvantitativa metoden är den stora tilltro människor 

har till allt som kan beskrivas med siffror. När ett resultat täcker den företeelse som undersöks 

beror detta på det arbete som lagts ner, inte siffrorna i sig. Vidare kan problem identifieras 

med kvantitativ metod, nämligen att den inte ger utrymme för individuell anpassning. 

Forskaren begränsas till frågor eller kategorier som gäller alla enheter i undersökningen 

(Holme & Solvang, 1997). 

 

I den kvalitativa metoden betraktar forskaren den omgivande verkligheten som subjektiv. 

Verkligheten är en individuell, social och kulturell konstruktion där intresset ligger i att 
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studera hur människan uppfattar och tolkar denna. En kvalitativ metod passar till en explorativ 

problemställning då man måste gå på djupet och nyansera data. Detta passar då några få 

undersökningsenheter fokuseras (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden lägger inte 

tyngden på begreppsplanet i form av teorier, frågeställningar eller hypoteser. Här börjar 

forskaren med att samla in data för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller 

teorier (Backman, 1998). Kvalitativa undersökningar kritiseras dock ibland för att kvalitativa 

resultat i alltför stor utsträckning bygger på forskarnas olika osystematiska uppfattningar om 

vad som är viktigt och betydelsefullt och även på det nära och personliga förhållande som de 

etablerar med undersökningspersonerna. Dessutom är undersökningarna svåra att generalisera 

och replikera till andra miljöer utöver situationen i vilken de producerades då 

undersökningarna ofta är ostrukturerade och enbart omfattar ett litet antal individer (Bryman 

& Bell, 2003). 

 

Då det finns både starka och svaga sidor med de båda metoderna kan ett flertal fördelar 

identifieras med att kombinera dem. Tilliten till analysresultaten kan stärkas på detta sätt. När 

olika metoder leder till likartade analysresultat är detta ett tydligt tecken på att resultatet inte är 

en följd av de speciella metodredskap som forskaren använt sig av. Vidare kan en kombination 

leda till att skapa en nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om de sociala fenomen som 

studeras. Genom att studera och analysera fenomen ur olika synvinklar kan de fungera 

stimulerande för fortsatt teoriutveckling samt göra teorin mer fullständig. (Holme & Solvang, 

1997) 

 

2.2.1 Vår forskningsmetod 

I uppsatsen har vi valt att kombinera båda de föregående beskrivna metoderna genom att den 

kvalitativa undersökningen blir en uppföljning av den kvantitativa. Den kvantitativa 

undersökningen består av kundundersökningar på sammanlagt nio hotell fördelade i 

Stockholm och Göteborg inom hotellkedjorna Best Western, Radisson Blu och Scandic. 

Anledningen till att vi valde dessa hotellkedjor är att vi anser att de är stora och välkända samt 

har många gäster som är medlemmar i deras lojalitetsprogram. Detta är den första delen av 
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undersökningen. Den kvantitativa undersökningen följs upp av en kvalitativ undersökning i 

form av en intervju med en person som ansvarar för lojalitetsprogrammet på en av 

hotellkedjorna. Anledningen till att vi valde att kombinera den kvantitativa och kvalitativa 

metoden beror främst på att vi ville göra en uppföljning på sådant som gäster inte kunde svara 

på.  

 

 

2.3 Datakällor 

Inför en undersökning kan informationsanskaffningen behöva göras från olika håll. Viss 

information kan ha samlats in från ett tidigare tillfälle, medan annan information måste samlas 

in helt ny. Informationen benämns primär- och sekundärdata. (Dahmström, 2011)  

Primärdata består av helt ny data i form av ögonvittnesrapporeringar samt 

förstahandsrapporteringar såsom intervjuer och enkäter. När man vill ta reda på åsikter, 

tyckanden, uppfattningar och kunskaper hos en population så använder man sig i 

forskningssammanhang av dessa typer av data (Ejvegård, 2009). En stor fördel med 

primärdatan är att uppgifterna som fås fram är så aktuella som möjligt och att definitioner kan 

anpassas till given frågeställning (Dahmström, 2011). Dock finns det även nackdelar med 

insamling av primärdata, till exempel kan det vara mycket tidskrävande samt kostsamt att 

använda i en undersökning (Bryman & Bell, 2003). 

 

Information som finns i den officiella statistiken bör också alltid användas, både i vanliga 

publikationer och på Internet, för att kunna komplettera samt kombinera primärdatan 

(Dahmström, 2011). Denna sekundärdata är data som samlats in från andra forskare eller av 

olika institutioner och organisationer som en del av deras ordinarie verksamhet. Fördelar med 

insamling av sekundärdata är att de inte är lika tidskrävande och kostsamma som insamling av 

primärdata. Dock finns det begränsningar med sekundärdatainsamling, till exempel att 

material inte är lika bekant som vid kvalitativ insamling samt att det i vissa fall kan vara svårt 

att bedöma kvalitén och äktheten av datan (Bryman & Bell, 2003). 
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2.3.1 Val av datakällor 

I vårt uppsatsskrivande har vi samlat in information både från primär- och sekundärdata. Då 

uppsatsens syfte var att uppmärksamma viktiga faktorer vid arbetet med individuella förmåner 

ansåg vi att en kvantitativ undersökning i form av enkäter som görs bland hotellgäster var 

lämpligast för oss. Utifrån enkäterna ville vi se om det fanns ett behov bland gästerna av mer 

individuella förmåner i hotellkedjors lojalitetsprogram samt utifrån deras önskemål och svar 

kunna besvara våra forskningsfrågor. Efter insamlingen av enkäterna genomfördes en intervju 

med en av hotellkedjornas lojalitetsansvariga för att gå mer på djupet samt för att få ett 

styrkande komplement till enkäterna. Dessa empiriska enkätundersökningar samt intervjun 

utgör vår insamling av primärdata. För uppsatsens teoretiska referensram använde vi oss av 

sekundärdata. 

 

2.3.1.1 Primärdata - Kvantitativa enkäter 

Enkäter är formulär och en teknik för att samla in information som bygger på frågor. De kan 

vara formulär som skickas ut per post eller så kallade “enkäter under ledning” där 

undersökaren tar med sig formulären och besöker de personer som ska besvara dem. Genom 

att finnas på plats kan undersökaren hjälpa till och eventuellt förtydliga i vissa avseenden 

(Patel & Davidson, 2003). Eftersom bortfallet är det helt dominerande problemet vid denna 

insamlingsmetod, bör det sistnämnda förfarandet vara att föredra (Dahmström, 2011). Enkäter 

passar sig bäst när folk i allmänhet ska utfrågas och då det gäller att få fram attityder, smak 

och åsikter (Ejvegård, 2009). 

 

Genom att lägga ner ett omsorgsfullt arbete på utformningen av enkätens frågor och 

svarsalternativ på ett så bra sätt som möjligt kan stora fördelar med en enkätundersökning 

uppnås. Enkäter kan göras på ett förhållandevis stort urval såväl i relation till en viss kostnad 

som i relation till tiden. Frågorna i enkäten är standardiserade där en korrekt utformning av 

frågor och svarsalternativ leder till förhållandevis lättolkade resultat. Vidare elimineras 

intervjuareffekten där intervjun påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. 

Nackdelar som kan identifieras med enkätundersökningar är att antalet frågor i formuläret är 

begränsat. Enkätundersökningar ger heller inte möjlighet till alltför komplicerade frågor och 
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inte till icke planerade följdfrågor som skulle innebära fördjupning. (Eljertsson, 2005) 

 

Med vår enkätundersökning valde vi att rikta in oss på hotellens gäster. När enkäten 

utformades var det flera aspekter som togs i åtanke när frågorna samt svarsalternativen 

formulerades. Frågorna var inte av ledande karaktär utan vi nämnde både positiva ord samt 

deras motpoler. Detta förekom genom att vissa svarsalternativ bestod av skalor, till exempel 

från ”inte alls stor” till ”mycket stor”. Frågorna formulerades kort utan att kompliceras med 

långa omskrivningar. En lång enkät har risken att bli svåröverskådlig. Vidare valde vi att 

använda oss av udda svarsalternativ som resulterar i ett mittalternativ. Anledningen till detta är 

att vi ville ge svararen chansen att hålla sig neutral. Även rangordningsfrågor förekom där 

olika alternativ skulle rangordnas. Genom detta var det möjligt att mäta människors inställning 

till olika företeelser. 

 

Enkäten var en så kallad väntrumsundersökning. Detta betyder att personerna som deltog i 

undersökningen var personer som valt att befinna sig på platsen av eget initiativ, personerna är 

alltså slumpmässiga och väljs inte ut på förhand (Eljertsson, 2005). För att motverka 

problemet med bortfall valde vi att genomföra enkäterna direkt på plats i hotellen. Hade vi 

skickat enkäterna till hotellen för att sedan låta dem ligga på receptionsdisken är sannolikheten 

att bortfallet hade blivit betydligt större. Vi genomförde enkätundersökningarna i hotellens 

receptioner då vi ställde frågorna direkt till gästerna. Genom att befinna sig på plats för att 

genomföra undersökningen minskade detta risken för att frågorna missförstods. Behovet av att 

utforma frågorna som entydiga var inte av lika stor betydelse då vi kunde förklara 

tolkningarna av frågorna. När vi till exempel frågade om individuella förmåner hade vi 

möjlighet att förklara vad vi menade med begreppet. 

 

Innan en enkät fastställs är det bra att prova den i en så kallad pilotstudie. Syftet med 

pilotstudien är att se om de svarande tolkar frågor och svar på samma sätt som 

frågekonstruktören eller om de lägger en annan innebörd i dem. Dessutom kan det tas reda på 

om några svarsalternativ saknas i någon fråga, och på det viset minska chansen för att frågan 

blir omöjlig att besvara för vissa deltagare (Eljertsson, 2005). På detta sätt får man en kritisk 
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feedback som hjälper att bedöma frågornas validitet och reliabilitet. Ett pilottest kan också ge 

synpunkter på frågornas ordningsföljd och om den grafiska utformningen av enkäten (Ruane, 

2006). 

 

Innan vi genomförde gästundersökningarna testade vi frågeformuläret i en benämnd 

pilotstudie. Vi skapade en pilotstudie genom att skicka ut enkätfrågorna till hotellcheferna 

samt receptionscheferna i förväg och bad dem titta igenom dem samt eventuellt komma med 

feedback och åsikter. De gav oss bra tips, till exempel på hur vi skulle formulera oss. Enkäten 

finns i bilaga 1. 

 

2.3.1.1.1 Utfall av enkäterna 

Vårt syfte var att utifrån enkätundersökningarna få fram gästernas nuvarande ställning till 

lojalitetsprogrammen, deras åsikter samt analysera intresset av mer individuella förmåner 

inom lojalitetsprogrammen.  

Totalt fick vi in 138 enkäter. Bortfall som vi kunde räkna på var de interna bortfallen av vissa 

av enkätens frågor (se bilaga 3). Av de tillfrågade var 107 personer medlemmar i någon 

hotellkedja och 31 personer var inte medlemmar i någon hotellkedja. Sammanställningen av 

enkätsvaren genomfördes i Excel som sedan fördes in i statistikprogrammet SPSS. Med hjälp 

av detta program kunde vi analysera materialet samt studera och få en överblick över olika 

samband. Analysen gjordes genom att ställa två variabler mot varandra, exempelvis tittade vi 

på vilken relation gästerna anser sig ha till hotellkedjan i förhållande till om de anser att 

individuella förmåner skulle stärka relationen.  

 

2.3.1.2 Primärdata - Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa forskningen handlar om att se omvärlden med undersökningspersonernas ögon 

(Bryman & Bell, 2003). Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av standardisering, det vill 

säga frågorna som ställs ger utrymme för personen som intervjuas att svara med egna ord 

(Jacobsen, 2002). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intresset är riktat mot den 

intervjuades ståndpunkter. Vidare är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar då 
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detta ger kunskap om vad intervjupersonen anser vara viktigt. Avvikelser från frågeschemat 

som formulerats tillåts, där intervjuaren kan ställa nya frågor som uppföljning av det som 

intervjupersonerna svarat samt variera ordningsföljden i frågorna. Dessa egenskaper kan 

identifieras i ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2003). Intervjuer lämpar sig bäst när 

experter ska utfrågas och då strikta fakta efterlyses (Ejvegård, 2009). 

 

Det huvudsakliga syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 

eller uppfattningar om något fenomen. Informationen som fås ut av en intervju kan vara av 

olika karaktär, till exempel kan den leda till nyanserade beskrivningar av allmänna och 

vardagliga förteelser hos den intervjuade (Patel & Davidson, 2003). Fördelar med en kvalitativ 

intervju kan vara att det kan tas reda på vad den enskilda individen tycker och tänker samt hur 

individen tolkar och lägger mening i speciella fenomen. Dessutom kan det vara att föredra när 

relativt få enheter undersöks (Jacobsen, 2002). Nackdelar som kan identifieras med kvalitativ 

intervju är att flexibiliteten gör det svårt att jämföra information från olika källor. Genom olika 

problemupplevelser hos forskaren, dels genom helt skilda förhållanden som gällt under 

insamlingen av information, kan informationen bli svår att jämföra (Holme & Solvang, 1997). 

 

I vår uppsats valde vi att genomföra en ostrukturerad intervju med ansvarig för 

lojalitetsprogram på en av hotellkedjorna. Anledning till detta var att vi önskade diskutera 

vissa delar från det insamlade materialet från kundundersökningarna med en person som har 

kunskap. Detta ansåg vi skulle ge oss störst förutsättning för att ge oss en fördjupning i 

hotellkedjornas arbete med informationshantering.  Genom att använda en kvalitativ intervju 

som en uppföljning av den kvantitativa undersökningen kunde vi ställa frågor som inte 

gästerna kunde svara på. Intervjun genomfördes på telefon då två övergripande frågor 

diskuterades (se bilaga 2). Under intervjun antecknades stödord, och efter intervjun renskrevs 

intervjun på datorn.   

 

2.3.1.3 Sekundärdata 

Sekundärdata som vi använt oss av är relevant litteratur som ligger till grund för den teoretiska 
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referensramen, samt vetenskapliga artiklar. Dessutom har vi använt oss av ett antal 

Internetkällor. Vi har även använt databaser såsom Google Scholar och Google eBooks och då 

använt sökord som loyalty programs, individual loyalty programs resource effectivness, 

loyalty programs+hotel industry etc. För att säkra färskheten och tillförlitligheten har vi valt 

att studera flera olika källor för varje område som vi bearbetat. Vi har refererat till 

originalkällorna i alla delar förutom avsnittet om förmåner i teorin. Anledningen var att vissa 

artiklar krävde betalning.  

 

 

2.4 Forskningskvalitet 

2.4.1 Validitet & reliabilitet 

Det ställs krav på att empirin som samlas in under en undersökning ska vara valid (giltig och 

relevant) samt reliabel (tillförlitlig och trovärdig). Med validitet menas att det som mäts är det 

som avses mätas, att det vi mäter är relevant samt att det vi mäter hos några få också gäller för 

flera (Jacobsen, 2002). Validiteten kan prövas genom att analysera innehållet i instrumentet 

som kan kopplas till den teoretiska ramen för undersökningen. De frågor som sedan 

formuleras i enkät eller intervju bör sedan granskas av någon som är väl insatt i 

problemområdet, för att uppnå så hög innehållsvaliditet som möjligt. För att säkerställa den 

övergripande och samtliga validiteten kan instrumentet prövas på någon grupp som liknar den 

grupp som instrumentet är avsett för (Holme & Solvang, 1997). Genom en pilotstudie kunde 

hotellchefer samt receptionschefer granska våra frågor innan vi utformade enkäten. Detta gav 

oss möjlighet att omformulera frågorna så att dessa blev anpassade till gästen i största mån 

samt gav oss svar på det vi sökte efter. Med pilotstudierna anser vi ha stärkt validiteten i 

uppsatsen. Vidare har vi valt att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod för att få en så 

riktig bild av lojalitetsprogrammen som möjligt och därmed stärka validiteten ytterligare.  

 

Med reliabilitet avses att undersökningen ska gå att lita på och att den är genomförd på ett 

trovärdigt sätt. Detta kan undersökas genom mätningar av ett och samma fenomen, som då ska 

ge samma eller ungefär samma resultat (Holme & Solvang, 1997). Den stora frågan här är om 

resultatet från en undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt 
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och är särskilt aktuell att ha med i beräkningarna vid en kvantitativ undersökning (Bryman & 

Bell, 2003). Reliabiliteten kan prövas genom att den mäts av ett instrument som resulterar i att 

varje individ får en poäng. Dessa mått är uttryck för samband. Om det inte går att mäta 

reliabiliteten får man förlita sig på intervjuarens och/eller observatörens förmåga. Dessa 

personer registrerar svar eller observationer, och ju mer tränade de är i detta ju högre blir 

reliabiliteten (Holme & Solvang, 1997). För att uppnå en hög reliabilitet i denna uppsats valde 

vi att fokusera på en kvantitativ undersökning. För att ta reda på vår frågeställning ansåg vi att 

en kvantitativ undersökning i form av enkäter har bäst förutsättning att ge oss ett riktigt svar. 

Dock kan trovärdigheten minska när tilltron till siffror blir alltför stort och inte ge utrymme för 

individuell anpassning. För att motverka detta valde vi att utföra undersökningen på plats 

vilket innebar en personlig kontakt med personerna som deltog i undersökningen. Vi fick 

chans att observera dessa människor samt vid missförstånd eller oklarheter direkt kunna 

förklara vad som menades. 

 

 

2.5 Metod- och källkritik 

Gällande vårt tillvägagångssätt vid enkätundersökningarna finns några aspekter som vi i 

efterhand anser varit något bristfälliga. Då undersökningen genomfördes på vardagar var 

majoriteten av deltagarna affärsgäster. Flera av dessa konstaterade att de hade valt att svara 

annorlunda om de svarat i person av fritidsgäst, och därav förstår vi att resultatet är något styrt 

av affärsgäster. Vidare var vissa av de tillfrågade inte medlemmar i något lojalitetsprogram 

och ställde sig därför i överlag neutrala till svarsalternativen, vilket kan tyckas inte gav något 

större bidrag till undersökningens syfte. Innan undersökningen hade vi förberett oss på att 

kunna diskutera mer med gästerna och få ta del av detaljerade synpunkter och tyckanden, men 

då många av dem hade bråttom och bara hade tid att uppehållas i några minuter blev detta inte 

riktigt genomförbart i sådan utsträckning. Dessutom upplevde vi att gästernas svar vid 

frågorna med rangordningsalternativ inte alltid var så genomtänkta som de förmodligen blivit 

om de hade haft mer tid. 

 

Vad gäller utformningen av enkätfrågorna har vi i efterhand upptäckt en del brister. I frågan 
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om gästen har ett behov av mer individuella förmåner upplevde vi att ordet ”behov” var ett 

något starkt ord, och att vi möjligtvis hade fått fler ja-svar om vi använt ett mindre starkt ord 

som t.ex. ”intresse”.  Dock kan detta starka ord ge en tydlig bild av att ett behov verkligen 

finns. Vidare upptäckte vi att de interna bortfallen övergripande endast berörde vissa av 

frågorna, och vi förstod att dessa frågor möjligtvis var något oprecisisa. En av dessa var 

rangordningsfrågorna då gästen skulle rangordna egenskaper samt funktioner som de ansåg 

viktigast från 1-3. Rangordningsfrågorna har dock bidragit till en enkel översyn av vilka 

förmåner gästerna prioriterar. Dessutom upptäckte vi i efterhand att fråga 6 i 

enkätundersökningen inte gav vår uppsats relevant information. Detta tror vi dels beror på att 

frågan enbart täckte in den specifika hotellkedjans lojalitetsprogram.  

 

Vad gäller källkritik har vi identifierat en kritisk aspekt, nämligen gällande vissa av källorna 

som använts i google ebooks. Vi har i denna sökmotor sökt på speciella ord och meningar och 

därigenom hittat relevanta källor till vår uppsats. När vi sedan istället sökte på författarna samt 

bokens titel upplevde vi det svårare att hitta till samma källa.  
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3. Teoretisk referensram 

_____________________________________________________________________________ 

Kapitlet presenterar våra teoretiska ämnesval i följande uppdelning: lojalitetsprogram, 

förmåner, resurseffektivisering, individuella förmåner samt lojalitet/kundrelation. Dessa 

ämnen kommer vi sedan relatera till i analyskapitlet.    

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Modell 1: Kapitlets disposition 
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“Vår bransch är en av de mest framgångsrika globalt sett, vi är drivna att alltid tjäna våra 

gäster på hotellen med väl definierade varumärken och med innovativa och skräddarsydda 

tjänster. Ett hotell kommer aldrig att bli en standardiserad maskin, utan kommer alltid att 

vara en sann människobransch” 

(Kurt Ritter, 2012 Travel news) 

 

3.1 Lojalitetsprogram 

Användningen av lojalitetsprogram som ett verktyg för att bygga relationer till kunder har 

förekommit i företag sedan början på 1900-talet. Det finns samlade dokument på hur chefer i 

det engelska livsmedelsföretaget Sainsbury på 1930-talet skrev personliga brev till 

konsumenter som inte gjort sin rutinmässiga shoppingrunda på företaget. Denna åtgärd 

gjordes i ett försök att behålla kundkretsen (Kumar, 2008). Vidare använde sig detaljhandeln 

av så kallade ”green stamps” där affärer delade ut stämplar till sina kunder som en belöning 

för att de handlade hos dem. Genom att få kunder att bli intresserade av att samla dessa 

stämplar kunde affärerna framkalla kundlojalitet (Mattison 2005).  

 

Trots att lojalitetsprogrammen går tillbaka till 1930-talet så är det inte förrän de senaste 25 

åren som det skett störst utveckling inom området. Introduktionen av “frequent reward 

program”, kundklubbar samt bonusar kan identifieras under denna tidsperiod (Kumar, 2008). 

Flygbolagen var först när det gäller dagens moderna variant av lojalitetsprogram. År 1981 

introducerade American Airlines så kallade “frequent flyer program” som innebar att lojala 

kunder belönades med rabatterade eller gratis flygningar efter att ha flugit ett visst antal mil 

med dem (Rogers, 1995). Genom att samla data från individuella kunder kunde flygbolagen 

specificera olika erbjudande till enskild individs behov. Detta blev ett framgångsrikt koncept 

som snabbt många andra flygbolag imiterade (Geller, 2002). Lojalitetsprogram inom 

hotellbranschen introducerades i mitten på 80-talet. Hotellkedjan Mariott var den första 
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hotellkedjan att lansera ett lojalitetsprogram, Honored Guest Award, vilket grundar sig på 

antal gästnätter samt längden för vistelsen. Detta blev starten för lojalitetsprogram hos en 

mängd andra hotellkedjor (Kumar, 2008). 

 

Berman (2006) har identifierat fyra olika typer av lojalitetsprogram där typ 3 och 4 oftast 

förekommer i tjänsteindustrin: 

 

Typ 2  

Typ 2 baseras på kvantitativa volymrabatter där kunder belönas för antalet köpta produkter 

snarare än köpfrekvens eller känslomässig lojalitet. En kund som köper sju koppar kaffe under 

en enda dag en gång i veckan erhåller samma belöning som en kund som köper en kopp kaffe 

varje dag. Typ 2 är kostnadseffektiv och enkel att administrera. Nackdelar som kan 

identifieras med programmet är att det lätt kan kopieras av konkurrenter. Vidare saknas det 

insamling av uppgifter och förståelse om kunden.  

 

Typ 3  

Typ 3 liknar de lojalitetsprogram som hotell och flygbolag erbjuder sina gäster/resenärer. Här 

används en omfattande databas för att spåra alla köp och ge poäng baserat på kundens 

kumulativa utgifter. Poängen kan kunden sedan lösa in mot belöningar. Typ 3 är mer kostsamt 

till skillnad från Typ 2. Samtidigt ger programmet möjlighet till en omfattande analys av data 

som samlats in om kunden samt strategisk användning för att simulera lojalitet bland 

kunderna.  

 

Typ 4 

Programmets fokus ligger i kundsegmentering baserat på köphistorik. Till skillnad från Typ 3 

kan detta program erbjuda individuella förmåner till enskild kund baserat på kundens 

köphistorik. Vidare är det möjligt att utnyttja uppgifter som samlats in från nyhetsbrev via 

mejl samt köp över nätet för en målinriktad kommunikation och marknadsföring. Detta är en 

kritisk faktor för många lojalitetsprogram inom flygbolag, hotell och restauranger där 
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kuponger, priskampanjer samt nya erbjudanden endast skickas till företagets kunder. Sådan 

marknadsföring är mer kostnadseffektiv till skillnad från traditionella massmedier. Företag 

som erbjuder ett lojalitetsprogram av denna typ har ett stort engagemang till sitt program och 

använder detta som ett viktigt element i marknadsföringsstrategin.  Dock kräver programmet 

en omfattande databas som lagrar information om kunden och dess köphistorik samt ett 

komplext system som jobbar med att distribuera information och förmåner till sina kunder.  

 

Det finns olika anledningar till varför företagen kan välja att uppgradera sitt lojalitetsprogram. 

Detta kan bero på att man vill stärka sitt lojalitetsprogram som konkurrensmedel, öka sina 

intäkter genom lojalitetsprogram samt som en följd av mottagandet av ytterligare resurser 

(Berman, 2006). Efter att kunderna blir medlemmar i ett lojalitetsprogram tenderar de att 

handla mer från företaget. I utbyte för lojaliteten belönas kunderna genom olika förmåner 

(Kumar, 2008). 

 

 

3.2 Förmåner 

Holbrook (1996) menar att kunden har två olika behov: ett där kunden behöver något och ett 

annat där kunden vill ha något. Beroende på vilket behov som tillfredsställs finns det två typer 

av förmåner: de utilitariska samt de hedoniska.  

 

Utilitariska förmåner består i första hand av funktionella medel och brukar relatera till 

människans grundbehov (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008). Utilitariska förmåner 

framkallar känslor av förtroende och säkerhet (Chitturi m.fl., 2008). Här ingår förmåner i form 

av monetär besparing så som ekonomisk återbäring samt stödtjänster. Den monetära 

besparingen uppkommer i form av ekonomisk återbäring eller kuponger som en kund 

tillhandahåller efter att den gjort upprepade köp hos ett märke eller en återförsäljare. Vidare 

täcks stödtjänster in under utilitariska förmåner i form av tillgång till speciella tjänster så som 

förenklade reservationer, enkla betalningssystem och prioriterade incheckningar. Dessa är 

stödtjänster som kan spara kunden tid och möjliggöra till en bättre upplevelse i samband med 

köp (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008).  
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Vidare kännetecknas hedoniska förmåner av emotionella och personligt glädjande förmåner. 

Dessa brukar bestå av förmåner i form av upplevelser och nöjen som kunden vanligtvis inte har 

chans att uppleva (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008). Hedoniska förmåner framkallar känslor 

av glädje och spänning (Chitturi m.fl., 2008). Många företag erbjuder nöjen och upplevelse i 

form av upplevelser så som testkörning av en Jaguar för en dag eller biljetter till operan. När 

hedoniska förmåner erbjuds är det oftast deltagandet i lojalitetsprogrammet som lockar kunden 

att bli medlem, där både samla och lösa in poäng kan vara en upplevelse. Här kan 

lojalitetsprogrammet ge glädje till kunderna och vara ett mål i sig självt (Mimouni-Chaabane & 

Volle, 2008). Dock finns det en risk att kunden inducerar lojalitet till lojalitetsprogrammet 

istället för produkten eller tjänsten, och när lojalitetsprogrammet försvinner finns det ingen 

anledning till att köpa produkten eller tjänsten (Dowling & Unlces, 1997).  

 

När en kund ska välja mellan att uppfylla ett nödvändigt behov eller uppleva en relativ lyx 

brukar de utilitariska förmånerna prioriteras. När kundens nödvändiga behov är uppfyllda är det 

dock vanligt att kunden strävar efter att tillfredställa de önskemål kopplat till de hedoniska 

förmånerna. De utilitariska förmåner har möjlighet resultera i en tillfredsställelse medan de 

hedoniska förmånerna kan resultera i en förtjusning vilket anses vara en högre grad av 

känslosvall (Chitturi m.fl., 2008).  

Prelec och Loewenstein (1998) menar att inköp av lyxvaror kan väcka en skuldkänsla hos 

kunden men genom att öka inträdeskraven för lojalitetsprogram och erbjuda förmåner i form av 

lyxvaror, kan denna lyxkonsumtion reducera skuldkänslan. Vidare är det möjligt att högre krav 

för att erhålla förmåner  har en större effekt på det upplevda värdet av hedoniska förmåner till 

skillnad från utilitariska förmåner. Kivetz och Simonsons (2002) studie visar att när 

lojalitetsprogrammet sätter högre krav så föredrar kunder hedoniska förmåner framför 

utilitariska förmåner. Kunder anser sig vara mer berättigade till konsumtion av lyxvaror när de 

tjänar ihop till dem, även om detta inte inkluderar arbetskraft utan köpkrav. Vidare är det även 

mer troligt att kunderna deltar i lojalitetsprogram som erbjuder förmåner i form av lyxvaror.  
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3.3 Resurseffektivisering 

Det finns en hel del synliga kostnader i samband med lansering av ett lojalitetsprogram. 

Upprättandet och underhållet av en databas, värdet på förmånerna samt marknadsföring av 

lojalitetsprogrammet ut till kunderna är kostnader som inte kan undvikas (Dowling & Uncles, 

1997).  

För att lojalitetsprogrammet ska vara lönsamt bör det effektiviseras till max, 

resurseffektivisering. Effektivitet handlar om att producera samma mängd till lägre kostnad 

eller större mängd till samma kostnad samtidigt som varan eller tjänsten måste vara i 

överensstämmelse med företagets mål (Anthony & Govindarajan, 2007). Enligt Porter (1996) 

måste företagen upprätta en skillnad som den kan bevara för att överträffa sina konkurrenter. 

Företaget måste leverera större kundvärde till samma kostnad eller samma kundvärde till lägre 

kostnad. Att leverera större värde tillåter ett företag att ta ut högre genomsnittliga priser 

(Porter, 1996). 

 

Operationell effektivisering innebär att ett företag genomför liknande aktiviteter på ett bättre 

sätt än sina konkurrenter. Detta behöver inte nödvändigtvis begränsas till att företaget 

producerar mer till samma kostnad eller samma mängd till lägre kostnad.  Istället kan det 

innebära ett antal andra metoder som tillåter företag att bättre utnyttja sina resurser, som till 

exempel att minimera defekter i produkter eller utveckla bättre produkter i en snabbare takt. 

Strategisk positionering innebär att företaget genomför andra aktiviteter än konkurrenterna 

eller liknande aktiviteter på ett annat sätt. Anledning till varför vissa företag får mer utav sina 

resurser beror på att de eliminerar onödig prestation, använder sig av mer avancerad teknologi, 

motiverar sina anställda bättre eller har bättre insikt i att hantera en särskild aktivitet eller en 

uppsättning av aktiviteter. Konkurrensstrategi handlar om att särskilja sig från konkurrenterna. 

Med det menas att avsiktligt välja en annorlunda uppsättning av aktiviteter för att leverera en 

unik blandning av värde. (Porter, 1996)  

  

Den resursbaserade teorin menar att företagets resurser är den huvudsakliga drivkraften bakom 

företagets prestation. Resurser som är värdefulla, ovanliga, svåra att imitera samt icke 
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utbytbara tenderar att vara konkurrenskraftiga för företag. Teknologiska resurser som nätverk 

och databaser anses inte vara konkurrenskraftiga då dessa är relativt enkla att införskaffa för 

konkurrenter (Barney, 1991). Istället menar Powell och Dent-Micallef (1997) att 

informationssystemsresurser har kapacitet att påverka företagets prestation endast då de ingår i 

samarbete med företagets andra resurser och därmed skapar en unik blandning av värde. I den 

resursbaserande teorin har dessa samarbeten beskrivits på två olika sätt. För det första beskrivs 

en resurs fungera som ett komplement till en annan när närvaron av en resurs ökar värdet eller 

effekten av en annan resurs. Det andra sättet beskriver samarbetet baserat på hur resurser 

inriktas och utnyttjas. Det är inte resursernas samtidiga närvaro som skapar en unik blandning 

av värde utan hur företagen väljer att utplacera dem för att ett ömsesidigt förstärkande ska 

uppkomma mellan resurserna. (Ravichandran & Lertwongsatien, 2005).  

 

 

3.4 Individuella förmåner 

“Föreställ dig att du är en av de som flyger mest frekvent med ett flygbolag. När ditt 

morgonflyg lyfter sänder SABRE-systemet ett meddelande till en dator att du sitter på plats 

2B. Flygvärdinnan ger dig sedan en Bloody Mary, då SABRE vet att du föredrar denna drink 

på förmiddagsflygningen. På eftermiddagsturer däremot får du en gin martini on the rocks. 

Detta vet SABRE tack vare informationen som tillvaratas om just dig. När du landat har 

SABRE schemalagt en anslutning till nästa destination med en bekvämlig paus på 30 minuter 

däremellan. Ja, SABRE har koll på dig“ (Rogers, 1995:389).   

 

När American Airlines lanserade ”frequent flyers program” i början på 80-talet tilldelade de 

varje kund ett identifieringsnummer som de registrerade i sitt datorsystem SABRE. På detta 

sätt fick flygbolaget värdefull information om alla dess hundratusentals affärsmän som 

frekvent flög med dem. American Airlines använde sedan datan de fick fram från var och en 

av kunderna till att arrangera individanpassade flygförbindelser samt specialerbjudanden för 

att attrahera och behålla dessa speciella kunder. Detta visar hur den nya 

kommunikationsteknologin kan kontrollera information och samtidigt skapa en viktig 
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konkurrensfördel (Rogers, 1995).  

Matilla (2006) menar vidare att ett sätt att stärka den emotionella relationen och bättre förstå 

kunder är genom att noggrant analysera data om dem som samlas in via lojalitetsprogrammen. 

Genom att utnyttja denna information och tillgodose kunders preferenser visar det på att 

företaget verkligen bryr sig om den enskilda kunden och därigenom bygger lojalitet. Detta kan 

till exempel uppnås genom ökad service, som att erbjuda kunden hans eller hennes favoritvin 

till middagen. Många företag har förmågan att lagra och analysera sådan data, men fördelarna 

kommer inte uppstå förrän datan utnyttjas. 

 

Tack vare den teknologiska utvecklingen är det möjligt för företag att samla och upprätthålla 

omfattande information om sina kunder. Informationen kan användas för att skapa mer 

kundfokuserade lojalitetsprogram. Det blir möjligt för företagen att omvärdera 

belöningssystemets mekanismer, alternativ och initiativ och vidare formulera nya strategier för 

att skapa och upprätthålla ett lönsamt lojalitetsprogram. Denna nya strategi av 

lojalitetsprogram karaktäriseras av en anpassning till kunden på individnivå. Nedan listas 

synbara förändringar i arbetet med lojalitetsprogrammen: 

 

Operativ nivå 

Genom databaser samlar företaget information om kunden vilket leder till att lojalitetsprogram 

standardiseras på individnivå istället för gruppnivå. Medlemskort och andra verktyg möjliggör 

detta genom insamling och lagring av information om kunden. 

 

Belöningssystem 

Istället för att standardisera förmåner till alla kunder bör företagen anpassa dessa till den 

enskilda kunden och på så sätt påverka förändringar i beteendet och attityden hos kunden. 

Detta kan uppnås genom att belöna kunder baserat på deras kundprofiler, personliga intressen 

samt köpbeteende. 
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Belöningsalternativ 

Då olika kunder kan uppleva olika värde med samma förmån är det viktigt att företagen 

erbjuder flera olika belöningsalternativ och på så sätt tillmötesgå olika kunder. Ett sätt kan 

vara att ingå i samarbete med andra företag och därmed erbjuda deras produkter eller tjänster 

som belöningsalternativ. 

 

Belöningsmekanismer 

Tidigare har förmåner enbart baserats på den summa som kunden har spenderat eller spenderar 

för närvarande i företaget. På senare tid är det möjligt att identifiera lojalitetsprogram som 

belönar kunderna i syfte att påverka framtida köpbeteende samt motivera högre utgiftsnivåer. 

 

Belöningsformer 

Istället för att erbjuda enbart materiella förmåner bör företagen kombinera dessa med icke 

materiella och upplevelsebaserade förmåner. Anledningen är att influera attitydmässiga 

beteenden hos kunden som inte kan påverkas av enbart materiella förmåner. 

 

Programmål 

Målet med lojalitetsprogram har varit att öka omsättningen och bygga marknadsandelar. Dock 

är det inte säkert att det leder till en lönsamhetsökning. De nya lojalitetsprogrammen strävar 

efter att knyta lojalitet till lönsamhet. 

 

Mätmetoder 

En viktigt aspekt i utvecklingen av lojalitetsprogrammen är att företagen har en 

framtidsvision. För att uppmuntra till framtida inköp bör kunderna belönas aktivt. Ett 

framtidsfokuserat mätsystem som CLV (Customer Lifetime value) möjliggör det för företag 

att skapa sådana lojalitetsprogram på ett effektivt sätt. CLV uppmärksammar inte enbart den 

lönsamhet som kunden tillför utan även fördelningen av marknadsföringsutgifter i syfte att 

maximera lönsamheten. (Kumar, 2008) 
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3.5 Lojalitet och kundrelationer 

”Repeat business or behavior can be bribeb. Loyalty has to be earned” 

    (Janet L. Robinson, New York Times, 2011) 

 

Reichheld (1996) menar att skapandet av kundvärde i många fall leder till lojalitet, och 

lojalitet i sin tur bidrar till tillväxt, vinst samt mervärde. Lojalitet skapar ett slags ramverk som 

gör det möjligt att modifiera och integrera företagets strategi på ett sätt som bättre kommer att 

tjäna långvariga intressen hos kunder, anställda och investerare. Vad som kanske är ännu 

viktigare, menar Reichheld, är att ramverket tillåter en uppsättning praktiska åtgärder som 

bolaget kan använda för att hantera företagets process av värdeskapande som källan till vinst 

och tillväxt. Vidare menar Söderlund (2003) att man måste försöka identifiera vilka faktorer 

som driver lojalitet. Ett vanligt påstående är att “den nöjda kunden är lojal”, men det, menar 

Söderlund, är en långt driven förenkling. Det finns nämligen gott om lojala kunder som inte är 

nöjda, samtidigt som det finns gott om nöjda kunder som inte är lojala.  Kunder kan vara 

lojala till märken, enskilda affärer och ett helt företag. De kan delas in i grupper beroende på 

grad av lojalitet (Kumar, 2008). Nedan illustrerar figur 1 en segmentering av kunder baserat 

på deras lojalitet.  
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Figur 1  

 

 

Vissa kunder är helt lojala; de köper bara ett märke hela tiden. En äkta lojal kund definieras 

som någon som känner starkt till att företaget bäst kan möta hans eller hennes relevanta behov 

så att konkurrensen från andra företag exkluderas. Dessa kunder köper nästan uteslutande från 

ett företag. För att bygga och upprätthålla riktig kundlojalitet krävs det att inkludera kundens 

drivkrafter som påverkar dess beteende (Kumar, 2008).  Andra kunder är ganska lojala; de är 

lojala till två eller fler märken av en given produkt eller favoriserar ett märke medan de ibland 

köper andra märken. Vissa kunder visar ingen lojalitet till något märke; de vill antingen ha 

något annorlunda varje gång de konsumerar eller så köper de vadhelst som finns till 

försäljning (Armstrong et al., 2009). Vidare existerar det falsk lojalitet som innebär att kunden 

är lojal till företaget så länge inte något bättre erbjudande från någon konkurrent dyker upp. 

Anledningen till att kunden handlar från det nuvarande företaget kan bero på tillgängliga 

erbjudanden, bekvämlighet eller influens av andra människor. Så fort ett annat erbjudande 

dyker upp som anses vara bättre byter kunden företag  (O’Malley, 1998). Ett lojalitetsprogram 

som inte tar hänsyn till kundens beteendeaspekt maximerar inte potentialen för lönsamhet 

(Kumar, 2008).  

 

Enligt Armstrong m.fl. (2009) är nyckeln till att bygga varaktiga kundrelationer att skapa ett 

överlägset kundvärde samt kundtillfredsställande. Kundvärde definieras som den totala fördel 

Äkta 
lojalitet 

Någorlunda 
lojalitet 

Ingen 
lojalitet 

Falsk 
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över tid kunden upplever sig få av en vara eller tjänst i relation till den totala uppoffringen i 

form av pris och övriga kostnader som kunden blir tvungen att göra (Grönroos, 2003). En 

kund väljer vanligtvis företaget som erbjuder det högsta kundvärdet. Högt tillfredsställda 

kunder tenderar att återvända samt berätta för andra om deras positiva upplevelse av företaget, 

”word of mouth” (Armstrong m. fl., 2009). 

 

För att skapa varaktiga kundrelationer och kundlojalitet krävs det att kundnöjdhet fokuseras. 

Söderlund (2003) beskriver en modell där tre faktorer beskrivs i interaktionen mellan kunden 

och personalen som skapar kundnöjdhet:  

•  Kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakat 

• Begäran av specialbehandling, till exempel skräddarsydda produkter eller erbjudanden. 

Individuell specialbehandling bidrar till positiv samverkan med kundlojalitet 

• “Det lilla extra” som överträffar kundens förväntningar, till exempel en extra bonus 

Vidare kan denna nöjdhetsskapande interaktion innebära att företaget försöker komma ihåg 

vilka faktorer som är betydelsefulla för den individuella kunden. Företaget måste därmed ha 

något typ av minne som kan aktiveras när kunden kommer tillbaka. Att ihågkomst uppskattas 

av kunder finns dokumenterat i olika sammanhang. (Söderlund, 2003) 

 

                Smarta företag bör förtjusa kunder genom att inte bara leverera det som de lovat att leverera, 

utan också leverera mer än de lovat. Syftet med kundrelationsbyggandet är inte bara att skapa 

kundtillfredsställelse utan även ett mervärde för kunden, en slags förtjusning (Armstrong et 

al., 2009). För att skapa detta mervärde är relationsperspektivet viktigt att ta i beaktning, det 

vill säga samverkan mellan producent och förbrukare i viss utsträckning (Grönroos, 2003). 

Aktörer har möjlighet att skapa värde tillsammans genom relationen till varandra. Då kunder 

inte enbart konsumerar värde utan även skapar värde är det viktigt att företag förstår hur 

kunderna skapar ett eget värde och därmed skapa ett system som möjliggör detta. Genom 

omfördelning av aktiviteter till olika aktörer är det möjligt att uppfinna nya sätt att skapa värde 

på. Det är viktigt att anpassa värdeskapandet till en viss kategori som kunden tillhör då 

värdeskapande skiljer sig mellan olika kunder. För att leverantörens erbjudande ska kunna 
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matcha värdeskapandet måste dessa levereras på rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt form, av den 

rätta parten för varje utvald kund. (Normann & Ramirez, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Redovisning av enkätdata och intervju 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet består av den primärdata vi samlat in dels via enkätundersökningarna som 

genomfördes på hotellkedjorna Scandic, Best Western och Radisson Blu, dels från intervju 

med lojalitetsansvarig. Kapitlet börjar med att redovisa resultat från enkätundersökningen 

under rubriken ”Hotellgästernas åsikter” som i sin tur är indelat på tre delrubriker: 

förmåner, resurseffektivisering samt kundrelation/lojalitet. Kapitlet avslutas med intervjun 

under rubriken ”Hotellkedjornas syn”.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Hotellgästernas åsikter 

Enkätundersökningens syfte var att ta reda på hur gäster ställer sig till olika aspekter som rör 

lojalitetsprogram samt deras relation till hotellkedjan/hotellet. I det följande följer tabeller med 

olika variabler som sammanställts samt en kort förklaring till var och en. Aspekterna vi valt att 

studera delas upp på följande underrubriker: förmåner, resurseffektivisering samt 

kundrelation/lojalitet. 
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4.1.1 Förmåner 

 

Figur 1  

 

 

Figur 1 visar vilken egenskap vad gäller förmåner gästerna föredrar. I undersökningen har 

gästerna rangordnat tre alternativ från 1-3, där 1 är förmånen som de anser viktigast. V står för 

värdet, T står för typen och K står för kvalitén. Med värdet menar vi förmånens ekonomiska 

värde. Med typen menas olika typer av förmåner, till exempel frinätter eller spa-upplevelser. 

Kvalitén är det som gästen anser vara hög standard av en förmån. Den rangordning som flest 

antal gäster valt är kvalitén på första plats, typen på andra plats och värdet på sista plats.  
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Figur 2 

 
 

Figur 2 visar vilken egenskap vad gäller förmåner som är viktigast för de gäster som har ett 

behov av individuella förmåner. Ur figuren kan utläsas att den rangordning som flest antal 

gäster gjort är kvalitén på första plats följt av typen och sist värdet. Dock har värdet bättre 

placering i denna figur än i figur 1.  

 

 

 



 

  38 (72) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

 

 

Figur 3 visar vilken funktion vad gäller förmåner gästerna föredrar. I undersökningen har 

gästerna rangordnat tre alternativ från 1-3, där 1 är förmånen de anser viktigast. E står för 

ekonomisk återbäring, U står för upplevelser och S står för stödtjänster som underlättar vid 

hotellvistelsen. Ekonomisk återbäring innebär att ju mer pengar som gästen spenderar på 

hotellet, desto mer pengar får gästen sedan i återbäring. Exempel på upplevelser är biobesök 

och teaterbesök. Exempel på stödtjänster är restaurangbokning och taxibokning. Av figuren 
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kan utläsas att rangordningen som majoriteten av gästerna valt är stödtjänster på första plats, 

upplevelser på andra plats och ekonomisk återbäring på tredje plats.  

 

”Jag uppskattar väldigt mycket om jag har tillgång till vattenkokare och strykjärn på 

hotellrummet. Jag är ofta på tjänsteresa och spenderar mycket tid på hotellet, och därför är 

det viktigt för mig att ha tillgång till föremål som jag värderar högt” - Hotellgäst  

 

 

 

 

Figur 4 

 
 

 

I Figur 4 visas vilken funktion vad gäller förmåner som är viktigast för de gäster som har ett 

behov av individuella förmåner. Ur figuren utläses att flest gäster rangordnat stödtjänster på 

första plats följt av upplevelser och sist ekonomisk återbäring. Den rangordning näst flest 

gäster gjort är dock ekonomisk återbäring på första plats följt av upplevelser och sist 

stödtjänster. Jämför detta med figur 3 kan man se tydligt att den ekonomiska återbäringen är 

viktigare hos de gäster som anser att de har ett behov av individuella förmåner. 
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4.1.2 Resurseffektivisering 

 

Figur 5 

 

 

Figur 5 visar antal gäster som anger vilken mängd av information som hotellkedjorna får 

använda sig av för att skräddarsy förmånerna till gästerna. Denna information består främst av 

sådan data som lagras när ett gäst ingår i ett lojalitetsprogram samt information om tidigare 
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köp på hotellet och även önskemål. Figuren visar att flest gäster, 61 st, anser att hotellkedjan 

får använda begränsad information.  Därefter anser 46 gäster att obegränsad information får 

användas.  29 gäster anser att ingen information om dem får användas.  

 

”Så länge informationen används för att skapa ett större värde för mig, kan hotellkedjorna 

använda sig av obegränsad information om mig” – Hotellgäst  

 

 

4.1.3 Kundrelation/lojalitet 

 

Tabell 1 visar vilken grad av relation till hotellkedjan som gästerna anser sig ha i förhållande 

till om de är medlemmar i hotellkedjans förmånsprogram eller inte. Graderingen ligger på 

intervallet mellan 1-5, där 1 innebär att gästen lika gärna kan bo på annan hotellkedja och 5 

innebär att gästen inte skulle bo på annan hotellkedja. Gästernas relation sammanställs i ett 

medelvärde. Ur tabellen kan utläsas att medelvärdet av relationen till hotellkedjan för de 

gäster som är medlemmar är 3,4, vilket tyder på en ganska stark men inte fullständig relation. 

Vidare visas att medelvärdet av relationen till hotellkedjan för icke-medlemmar är 2,1, vilket 

tyder på en ganska svag relation. Med tanke på svarsalternativens formulering kan det 

upplevas att ordet relation relateras till lojalitet i enkäten (se bilaga 1).  

 

 

Tabell  

Relation till 

hotellkedjan 

Medlem 

 

n m  

Inte medlem 

 

n m  

1 5  23  

2 11  9  

3 22  14  

4 36  6  

5 11  1  

Totalt 85 3,4 53 2,1 
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 Tabell 2 visar vilken grad av relation till hotellet som gästerna anser sig ha i förhållande 

till om de är medlemmar i hotellkedjans förmånsprogram eller inte. Graderingen ligger på 

intervallet mellan 1-5, där 1 innebär att gästen lika gärna kan bo på annat hotell och 5 

innebär att gästen inte skulle bo på annat hotell. Med hotellet menar vi det enskilda hotellet 

där undersökningen genomfördes. Gästernas relation sammanställs i ett medelvärde. Ur 

tabellen kan utläsas att medelvärdet av relationen till hotellet  för de gäster som är 

medlemmar är 3,4, vilket tyder på en ganska stark men inte fullständig relation. Vidare 

visas att medelvärdet  av relationen till hotellet för icke-medlemmar är 2,2, vilket tyder på 

en ganska svag relation. 

 

     Tabell 2 

 

 

Jämförs tabell 1 och tabell 2 kan vi se att relationen till hotellkedjan i jämförelse med 

relationen till hotellet för gäster som är medlemmar är likartad, det vill säga 3,4 i 

medelvärde.  För icke-medlemmar däremot är relationen till hotellet (2,2 i medelvärde) 

något starkare än till hotellkedjan (2,1 i medelvärde). 

 

 

 

 

 

 

 

Relation till 

hotellet 

Medlem 

 

n 
m  

Inte medlem 

 

n 
m  

1 11  29  

2 9  2  

3 19  11  

4 28  6  

5 18  5  

Totalt 85 3,4 53 2,2 
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Tabell 3 visar om gästerna har ett behov av individuella förmåner i förhållande till grad av 

relation de i dagsläget anser sig ha till hotellkedjan. Gästernas relation sammanställs i ett 

medelvärde. Med individuella förmåner menas att förmånerna anpassas så långt som 

möjligt till den enskilda gästen. Ur tabellen kan utläsas att 51 av 138 gäster (37%) anser sig 

ha ett behov av individuella förmåner. Medelvärdet av relationen till hotellkedjan för de 

som anser sig ha ett behov av individuella förmåner är 3,0, vilket tyder på en neutral 

relation. Medelvärdet av relationen till hotellkedjan för de som inte anser sig ha ett behov 

av individuella förmåner är däremot 2,9, vilket tyder på en knapp neutral relation. 

 

 

 

Tabell 3  

 

 

 

 

Relation till 

hotellkedjan 
Har ett behov av individuella förmåner 

 

Ja 

 

n m  

Nej 

 

n m  

1 11  17  

2 4  16  

3 15  21  

4 17  25  

5 4  8  

Totalt 51 3,0 87 2,9 
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Tabell 4 visar om gästerna har ett behov av individuella förmåner i förhållande till grad av 

relation de i dagsläget anser sig ha till hotellet. Gästernas relation sammanställs i ett 

medelvärde. Ur tabellen kan utläsas att medelvärdet av relationen till hotellet för de som 

anser sig ha ett behov av individuella förmåner är 2,8, vilket tyder på att relationen är 

ganska svag/knappt neutral.   

 

 

Tabell 4  

 

 

Jämförs tabell 3 och tabell 4 kan vi se att av de som har ett behov av individuella förmåner 

har något starkare relation till hotellkedjan (3,0 i medelvärde) än till hotellet (2,8 i 

medelvärde). Samtidigt utläses att de som inte har ett behov av individuella förmåner har 

en något starkare relation till hotellet (3,0 i medelvärde) än till hotellkedjan  (2,9 i 

medelvärde). 

 

 

 

Relation till 

hotellet 
Har ett behov av individuella förmåner 

 

Ja 

 

n 

 

m  

Nej 

 

n m  

1 16  24  

2 2  9  

3 12  18  

4 16  18  

5 5  18  

Totalt 51 2,8 87 3,0 
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Tabell 5 visar hur många av gästerna som anser att individuella förmåner skulle stärka 

relationen till hotellkedjan i förhållande till vilken grad av relation de i dagsläget anser sig 

ha till hotellkedjan. Ur tabellen kan utläsas att majoriteten av gästerna, 63%, anser att 

individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellkedjan. Vidare kan utläsas att 

majoriteten av de som anser att individuella förmåner skulle stärka relationen till 

hotellkedjan är de gäster som har en 4a i relation. Vidare visar tabellen att majoriteten av de 

som inte anser att individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellkedjan är de 

gäster som har en 1a i relation. Tabellen ger en överblick över att majoriteten av ja-svaren 

kommer från gäster med en i dagsläget stark men inte fullständig relation till hotellkedjan, 

samt att majoriteten av nej-svaren kommer från gäster med en i dagsläget svag relation till 

hotellkedjan. 

 

     Tabell 5  

 

 

Relation till 

hotellkedjan 
Individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellkedjan 

 

Ja 

 

n 

 

Nej 

 

n 

 

1 16  13  

2 8  11  

3 24  11  

4 30  11  

5 7  5  

Totalt 85 63% 51 37% 
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Tabell 6 visar hur många av gästerna som anser att individuella förmåner skulle stärka 

relationen till hotellet i förhållande till vilken grad av relation de anser sig ha till hotellet. Ur 

tabellen kan utläsas att 49% av gästerna anser att individuella förmåner skulle stärka 

relationen till hotellet. Vidare kan utläsas att majoriteten av de som anser att individuella 

förmåner skulle stärka relationen till hotellet är de gäster som har en 4a i relation. Vidare visar 

tabellen att de som inte anser att individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellet är 

de gäster som har en 1a i relation. Tabellen ger en överblick över att majoriteten av ja-svaren 

kommer från gäster med en i dagsläget stark men inte fullständig relation till hotellet, samt att 

majoriteten av nej-svaren  kommer från  gäster med en i dagsläget svag relation till hotellet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 

 

 

Jämförs tabell 5och tabell 6 kan vi se att fler gäster anser att individuella förmåner skulle 

stärka relationen till hotellkedjan än till hotellet.  

 

 

 

 

Relation till 

hotellet 
Individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellet 

 

Ja 

 

n 

 

Nej 

 

n 

 

1 16  23  

2 4  5  

3 15  14  

4 20  14  

5 11  12  

Totalt 66 49% 68 51% 
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Tabell 7 visar hur många gäster som har ett behov/inte har ett behov i förhållande till om de 

anser att individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellet eller inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har ett behov av 

individuella förmåner 

Individuella förmåner skulle stärka relationen till 

hotellet 

 
Ja 

 

n 

Nej 

 

n 

Ja 33 16 

Nej 33 52 

Totalt 66 68 
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4.2 Ur en hotellkedjas perspektiv 

Enligt en tillfrågad ansvarig för ett lojalitetsprogram så skiljer sig arbetet med 

lojalitetsprogram i resebranschen till skillnad från andra branscher. Detta beror på olika 

drivkrafter som styr val av varor och tjänster. I detaljhandelsektorn kan man individualisera 

förmånerna baserat på vad kunden handlar då denne handlar den specifika varan på grund av 

ett tycke för den. I hotellbranschen däremot är det vanligt att en gäst ofta bor på ett hotell på 

en särskild ort på grund av jobbet, och inte för att gästen personligen har ett tycke för hotellet. 

Vidare anser personen att på lång sikt kommer hotellkedjorna använda detaljerad information 

om gästens köphistorik för att individualisera förmånerna till enskild gäst. ”Den stora 

utmaningen med detta arbete är att hotellkedjan idag endast lagrar detaljerad information från 

bokningar och beställningar på rumsnotan. Någon detaljerad information om gästens 

beställningar i hotellets andra faciliteter förekommer inte”. Dock ser inte personen några 

större problem med att i framtiden börja samla detaljerad information om gästens köpvanor 

för att individualisera förmånerna efter denna information. Efter en analys av informationen 

kan man avgöra gästens mest frekventa köp för att sedan fråga gästen om han eller hon 

föredrar dessa i form av förmåner. Efter ett godkännande från gästen kan man automatiskt 

erbjuda de individuella förmånerna till gästen innan gästen själv hinner efterfråga dem 

(Intervju med Lojalitetsansvarig, 2012).  
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 5. Analys 

_______________________________________________________________ 

 Analysen av våra resultat baseras på vårt empiriska material i förhållande till de definitioner 

och antaganden som presenteras i teoriavsnittet. Målet med vår studie är att undersöka 

viktiga aspekter i arbetet med individuella förmåner samt vad detta kan leda till. Kapitlet 

delas upp på följande delrubriker: förmåner, resurseffektivisering samt kundrelation/lojalitet. 

Eftersom majoriteten av de som deltog i enkätundersökningen var affärsgäster har de troligen 

påverkat resultatet i en speciell riktning. Detta märks särskilt i frågorna om hotellkedjornas 

förmåner.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Resurs- 

effektiviserin

g

Förmåner 
Individuella 

förmåner 

Lojalitet/ 

kundrelation 

Lojalitesprogram 

1 

 3  

 2  



 

  50 (72) 
 

Modell 2: visar sambanden mellan teoriavsnitten grundat på insamlingen av vår empiri.  

 

5.1 Förmåner 

 

FörmånerResurseffektivisering (Pil 1) 

Pil 1 visar att standardiserade förmåner som hotellkedjor erbjuder idag har möjlighet att 

effektiviseras. Information om vad gästen föredrar och värdesätter när det kommer till 

förmåner kan användas för att erbjuda gästen de förmåner som de verkligen vill ha. Enligt 

Kumar (2008) upplever olika kunder olika värde med samma förmån vilket inte enbart innebär 

att flera belöningsalternativ måste erbjudas utan förmånen måste även anpassas efter den 

enskilda kunden.  

Figur 1 visar att majoriteten av gästerna som deltog i enkätundersökningen anser att kvalité är 

den viktigaste egenskapen vad gäller förmåner. Då kvalité och lyxvaror förknippas med ett 

högre pris kan det antas förmåner som karaktäriseras av en högre kvalité är hedoniska 

förmåner. Hedoniska förmåner kännetecknas av att vara emotionella och personligt glädjande 

förmåner (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008). En förklaring till varför gästerna föredrar 

förmåner av högre kvalité kan vara för att de anser att de har gjort sig förtjänta av detta. Enligt 

Kivetz och Simonson (2002) så anser kunder att de är mer berättigade till konsumtion av 

lyxvaror när de tjänar ihop till dem, även om detta inte inkluderar arbetskraft, utan köpkrav. 

Efter att det har spenderats pengar på hotellnätter samt andra tjänster föredrar gästen förmåner 

av hög kvalité då gästen anser att han eller hon har gjort sig förtjänt av dem.  Eftersom många 

av de gäster som deltog i studien är affärsgäster innebär detta, till skillnad från fritidsgästen att 

det inte är gästen som personligen betalar för sin hotellvistelse utan gästens arbetsplats. Detta 

innebär att det inte är affärsgästen som spenderar sina egna pengar på hotellvistelsen.  

Samtidigt övernattar affärsgästen mer frekvent än fritidsgästen. Då affärsgästen (arbetsplatsen) 

handlar mer hotellnätter samt andra tjänster som konferens till skillnad från fritidsgäster är det 

troligt att dessa spenderar mer pengar och därför anser sig vara berättigade till förmåner av 

hög kvalité. Vidare menar Prelec och Loewenstein (1998) att högre krav för att erhålla 

förmåner har en större effekt på det upplevda värdet av hedoniska förmåner till skillnad från 
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utilitariska förmåner. Att hotellgästen uppfattar ett högre värde i kvalité kan vara en annan  

anledning till varför den värdesätter denna egenskap.  

 

Vidare visar figur 1 att den egenskap som gästerna anser är minst viktig hos förmåner är 

värdet vilket klassas som en utilitarisk förmån. Anledning till att värdet anses minst viktigt 

kan vara för att majoriteten av de gäster som deltog i undersökningen är affärsgäster. I de fall 

då gästen inte betalar personligen för sin hotellvistelse kan värdet av förmånen vara av mindre 

betydelse. Några gäster förklarade att de troligtvis skulle rangordnat värdet högre upp om de 

istället hade varit gäster på hotellet i samband med en privat vistelse. Då utilitariska förmåner 

relaterar till människans grundbehov (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008) kan det ekonomiska 

värdet tyckas spela en större roll när gästen personligen betalar för sin hotellvistelse.  

 

När det gäller förmånens funktion så visar figur 3 att majoriteten av gästerna anser att 

stödtjänster som underlättar hotellvistelsen är den viktigaste funktionen. Stödtjänster ingår 

under de utilitatiska förmånerna, där dessa sparar kunden tid och möjliggör till en bättre 

upplevelse i samband med köp. Utillitatiska förmåner leder till en känsla av förtroende och 

säkerhet hos kunden (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008). Förmåner i form av stödtjänster i 

hotellbranschen kan bestå av tjänster som exempelvis sen utcheckning.  Precis som tidigare 

nämnt, kan anledningen till varför stödtjänster anses viktigast bero på att majoriteten av 

gästerna som svarade på enkäten var affärsgäster. Då dessa gäster är på tjänsteresa har de inte 

mycket tid, och därför kan alla tjänster som underlättar vistelsen uppskattas. En affärsgäst 

förklarade att hon uppskattar om hon har tillgång till vattenkokare och strykjärn på rummet. 

Då hon ofta är på tjänsteresa spenderar hon mycket tid på hotell och därför är det viktigt för 

henne att ha tillgång till föremål som hon värdesätter högt. En vattenkokare har inget större 

ekonomiskt värde men för en gäst som värdesätter att ha tillgång till den på sitt hotellrum, kan 

den få ett större värde. Vidare kan utilitatiska förmåner leda till en känsla av säkerhet, vilket 

kan anses av stor betydelse i hotellbranschen. Då gästen oftast befinner sig på en främmande 

ort i samband med hotellvistelse kan det underlätta för gästen att tillhandahålla stödtjänster 

som underlättar vistelsen och leder till en känsla av säkerhet och förtroende hos gästen.  
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I figur 3 kan utläsas att gästerna anser att den näst viktigast funktionen vad gäller förmåner är 

upplevelser. Upplevelser ingår i hedoniska förmåner och skapar en känsla av glädje och 

spänning hos kunden (Chitturi m. fl., 2008). Dessa upplevelser brukar bestå av något som en 

kund vanligtvis inte brukar uppleva (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008). Enligt Kumar 

(2008) bör ett företag kombinera materiella förmåner med icke materiella och 

upplevelsebaserade sådana. Ett hotell kan erbjuda en hedonisk förmån genom att förse 

gästerna med biljetter till operan, vilket innebär att de oftast måste ingå i samarbete med andra 

aktörer för att möjliggöra detta. En risk som uppstår när ett företag erbjuder förmåner som inte 

har ett direkt samband med den produkt som kunden handlar är att kunden får en starkare 

relation till lojalitetsprogrammet än till produkten (Dowling & Uncles, 1997). Dock kan denna 

beskrivning ifrågasättas när det kommer till hotellbranschen. Här kan man istället anta att 

upplevelserna fungerar som ett komplement till övernattningen på hotellet och kan därmed 

skapa ett mervärde för den tjänst som hotellet erbjuder. Hedoniska förmåner har möjlighet att 

berika gästens hotellvistelse.  

 

Vidare visas i figur 3 att ekonomisk återbäring anses vara den minst viktiga funktionen vad 

gäller förmåner. Ekonomisk återbäring är precis som värdet, en utilitarisk förmån. 

Anledningen till varför ekonomisk återbäring anses vara den minst viktiga förmånen kan vara 

precis som med värdet, att majoriteten av de som svarade är affärsresenärer. Dock är det fler 

gäster som anser att ekonomisk återbäring är viktigast, till skillnad från de som anser att värdet 

är viktigast i figur 1. Anledningen till detta kan vara att ordet ekonomisk återbäring ger en mer 

klar bild av att det handlar om pengar, än vad ordet värde ger. Då gästerna får en mer konkret 

bild av ett fenomen kan det vara lättare att relatera till frågan.  

 

För att kunna erbjuda individuella förmåner till gästerna är det av intresse att titta på hur 

värderingen av förmånerna ser ut bland de gäster som anser att de har ett behov av 

individuella förmåner. När det kommer till förmånens egenskap så anser de gäster som har 

behov av individuella förmåner precis som övriga gäster att kvalité är den viktigaste 
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egenskapen och värdet den minst viktigaste (figur  2).  

När det gäller förmånens funktion anser de gäster som har ett behov av individuella förmåner 

att stödtjänster är viktigast, vilket framkommer i figur 4. Dock är det en större majoritet som 

anser att den ekonomiska återbäringen är viktigast, till skillnad från figur 3. Då både 

stödtjänster och ekonomisk återbäring är utilitiska förmåner, kan man se ett samband mellan 

utilitiska och individuella förmåner.  

De personer som känner ett behov av individuella förmåner värdesätter även de utilitiska 

förmånerna högre. En förklaring till varför de gäster som anser att utilitiska förmåner är 

viktigast också känner ett behov av individuella förmåner kan vara att det är viktigt att dessa 

gäster får förmåner som de verkligen behöver. Då utilitiska förmåner relaterar till människans 

grundbehov (Mimouni-Chaabane & Volle, 2008) värdesätter denna gäst sådant som 

tillfredställer dennes nödvändiga behov. Anledningen till denna gäst har ett behov av 

individuella förmåner beror nog inte på att den är intresserad av några särskilda förmåner, utan 

istället att den är mån om att få de förmåner som täcker grundbehoven. Vi förmodar att dessa 

gäster inte är intresserade av förmåner som de inte har någon nytta av. När vi utvecklade idén 

med individuella förmåner i hotellbranschen tänkte vi att de gäster som skulle ha ett behov av 

dessa skulle vara de som föredrar hedoniska förmåner. Genom att skräddarsy förmånerna till 

enskild gäst antog vi att de gäster som skulle föredra vardagslyx skulle vara de som föredrog 

individuella förmåner. Istället visade det sig att gäster som värdesätter förmåner som täcker 

grundbehov är de som har ett behov av individuella förmåner.  

Som Chitturi m. fl. (2008) nämner kan de utilitiska förmånerna enbart resultera i 

tillfredsställelse, till skillnad från de hedoniska som kan resultera i förtjusning. För att gäster 

ska föredra hedoniska förmåner krävs det att deras grundbehov är uppfyllda (Chitturi m. fl., 

2008). Genom att erbjuda individuella förmåner kan detta vara ett sätt för hotellkedjan att 

försäkra sig om erbjuda förmåner som tillfredställer gästens grundbehov för att sedan erbjuda 

hedoniska förmåner och därmed skapa ett större känslosvall hos gästen genom sina förmåner. 

Syftet med kundrelationsbyggandet är inte bara att skapa kundtillfredsställelse utan även ett 

mervärde för kunden, en slags förtjusning (Armstrong m.fl., 2009).  
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5.2 Resurseffektivisering  

 

ResurseffektiviseringIndividuella förmåner (pil 2) 

För att hotellkedjorna ska ha möjlighet att skapa individuella förmåner krävs det bland annat 

att utvidgad information kan erhållas om hotellkedjornas gäster. Detta innebär detaljerad 

information om gästernas köphistorik. Enligt intervju med lojalitetsansvarig på en av 

hotellkedjorna lagras i dagsläget detaljerad information om gästernas inköp på rumsnotan. 

Övrig detaljerad information som till exempel vad gästen beställer i restaurangen finns inte 

tillgänglig, datan lagras enbart som en transaktion. Som figur 5 visar så anser 34 % av 

gästerna att hotellkedjorna får använda obegränsad information som lagras om gästen för att 

skapa individuella förmåner. En gäst förklarade detta följande ”Så länge informationen 

används för att skapa ett större värde för mig, kan hotellkedjorna använda sig av obegränsad 

information om mig”. Många hotellgäster har inget problem med att hotellkedjorna använder 

sig av obegränsad information om detta leder till en förbättring av förmåner som erbjuds.  

 

Genom att hotellkedjorna använder information om gästernas köphistorik i syfte att skapa 

individuella förmåner effektiviseras resurser. Hotellkedjan har möjlighet att inta en strategisk 

position där man utnyttjar sina resurser bättre än konkurrenterna (Porter, 1996). Då de flesta 

hotellkedjor tillhandahåller ett lojalitetsprogram, handlar det om att hotellkedjan skulle 

använda sig av liknande resurser som konkurrenterna tillhandahåller men på ett annat sätt. 

Som nämndes i teorin fungerar inte teknologi i form av databaser i sin enkla form som ett 

konkurrensmedel (Barney, 1991) men genom att fungera som ett verktyg till att utveckla 

individuella lojalitetsprogram kan dessa bidra till att utveckla ett konkurrensmedel. 

Informationsteknologin utnyttjas på ett bättre sätt och förmånerna skräddarsys till den enskilda 

individen. Utöver att resurser effektiviseras leder ett samarbete mellan 

informationssystemsresurser och lojalitetsprogram till en unik blandning av värde. I detta fall 

består värdet av ett kundvärde där förmåner anpassas till den enskilda gästen och gästen 
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belönas med förmåner som han eller hon verkligen vill ha. Enligt Söderlund (2003) så 

uppskattar kunder när företaget kommer ihåg vad den enskilda kunden prioriterar.  

 

Enligt en lojalitetsansvarig på en av hotellkedjorna finns det olika drivkrafter som styr 

beteenden och attityder i hotellbranschen jämfört med andra branscher. En gäst som reser i 

affärer styrs av andra drivkrafter än en gäst som reser på sin fritid. För att en affärsgäst 

frekvent bor på ett hotell på en speciell ort är anledningen inte nödvändigtvis att hotellet är en 

personlig favorit. Snarare är det förmodligen gästens jobb som kräver att gästen ska befinna 

sig på platsen. Detta tror vi kan innebära att köphistoriken får annan mening, och för att skapa 

ett kundvärde med individuella förmåner krävs det att drivkrafterna bakom köpet studeras. För 

att belöna affärsgästen med rätt förmåner bör beteende som styrs av gästens personliga 

drivkrafter fokuseras, inte jobbets. Istället för att förmånerna består av frinätter på hotellet som 

gästen övernattar mest frekvent på, kan förmånerna istället bestå av gästens personliga 

favoriter. Detta innebär att information om köphistorik tillsammans med kundprofil och 

personliga intressen måste kombineras. Enligt Kumar (2008) krävs det att inkludera kundens 

drivkrafter som påverkar dess beteende för att kunna bygga och upprätthålla riktig 

kundlojalitet.  

 

 

5.3 Lojalitet/kundrelationer  

 

Individuella förmåner lojalitet/kundrelationer (pil 3) 

Enligt Söderlund (2003) bidrar skräddarsydda produkter och erbjudande till en positiv 

samverkan med kundlojalitet. I tabell 5 kan man se att 63 % av samtliga gäster som deltog i 

enkätundersökningen anser att individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellkedjan. 

Vidare anser 49 % att individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellet (tabell 11). 

Både tabell 5 och 6 visar att majoriteten (35 % respektive 30 %) av de som tycker att 

individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellkedjan anser att den nuvarande 

relationen till hotellkedjan är en 4a. Detta innebär att relationen är någorlunda stark till både 
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hotellkedjan och hotellet. I samband med en utveckling av individuella lojalitetsprogram 

skulle relationen stärkas. En mycket stark relation innebär att gästen inte skulle kunna tänka 

sig att bo på en annan hotellkedja. Hänvisas detta till figur 1 som segmenterar kunden utifrån 

kundens lojalitet på sida 33 är det möjligt att se att lojaliteten skulle gå från någorlunda till 

äkta. Detta skulle kunna innebära att gästerna går från att vara lojala två-tre hotellkedjor till att 

de skulle vara lojala en hotellkedja och därmed eliminera konkurrensen för hotellkedjan.  

Detta resultat samstämmer med Söderlunds teori som menar att skräddarsydda erbjudanden 

bidrar till kundlojalitet. Vidare visar tabell 5 och 6 att majoriteten av de som inte anser att 

individuella lojalitetsprogram skulle stärka relationen till varken hotellkedjan eller hotellet 

anser att deras relation till hotellkedjan samt hotellet är väldigt svag. Anledningen till varför 

de inte anser att individuella lojalitetsprogram kan stärka relationen kan antas vara att det 

skulle krävas fler åtgärder för att förstärka den nuvarande relationen.  

 

Från tabell 1 och 2 kan man se att medlemmar i hotellkedjans lojalitetsprogram anser sig ha en 

starkare relation till både hotellkedjan och hotellet till skillnad från icke-medlemmar. 

Lojalitetsprogram har alltså en tendens till att stärka medlemmens relation till hotellkedjan 

samt hotellet. Medelvärdet visar att både medlemmar och icke-medlemmar anser sig ha en lika 

stark relation till hotellkedjan som till hotellet. Jämförs tabell 5 och 6 kan det dock urskiljas 

att det är fler gäster som anser att individuella förmåner skulle stärka relationen till 

hotellkedjan än till hotellet. En anledning till detta kan vara att det är lättare att stärka 

relationen till hotellkedjan än till hotellet. Hotellgäster kan övernatta inom samma hotellkedja 

med förutsättning att hotellkedjan är etablerad på den orten som gästen befinner sig på. För att 

välja samma hotell krävs det att gästen befinner sig på orten som hotellet befinner sig i. 

Eftersom val av ort brukar ske före val av hotell är det förståeligt varför fler gäster anser att 

individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellkedjan än till hotellet.  

 

37 % av alla tillfrågade anser att de har ett behov av individuella lojalitetsprogram. I tabell 3 

och 4 kan även urskiljas att de gäster som upplever att de har ett behov av individuella 

förmåner har en bättre relation till hotellkedjan och en sämre relation till hotellet. De gäster 
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som inte har ett behov av individuella förmåner har däremot en bättre relation till hotellet och 

en sämre relation till hotellkedjan. Att vilja stärka relationen till hotellet kan vara en anledning 

till varför dessa gäster upplever ett behov av individuella förmåner. Då mötet mellan gästen 

och leverantören uppstår på hotellet och där denna synliga del av produktionsaktiviteten är det 

som spelar roll (Grönroos, 1990), bör det vara av intresse att förbättra gästens relation till 

hotellet. Det är på hotellet som gästen kommer i kontakt med tjänsteleverantörer och som 

produktionsaktiviteten upplevs samt utvärderas i minsta detalj. Det är denna utvärdering som 

avgör om gästen återvänder till hotellet. Vidare visar tabell 7 att 33 av de 66 gäster som har ett 

behov av individuella förmåner anser att dessa skulle stärka relationen till hotellet. Alltså är 

det 24 % av samtliga gäster som deltagit i enkätundersökningen som har en sämre relation till 

hotellet än till hotellkedjan och som anser att de har ett behov av individuella förmåner samt 

att individuella förmåner skulle stärka relationen till hotellet.   
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6. Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet redogör för de slutsatser som analyskapitlet har lett fram till genom våra empiriska 

resultat, utvecklade tankar samt idéer. Dessutom avser vi besvara uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. Avslutningsvis kommer vi att beskriva faktorer (pil 4 och 5) som vi 

tror har möjlighet att uppkomma i modell 3.  

 

Uppsatsens syfte var att uppmärksamma viktiga faktorer som kan uppstå i arbetet med 

individuella förmåner och med hänsyn till detta ta fram underlag som kan vara intressant att 

beakta vid ett sådant arbete. När det kommer till förmånens egenskap är det hedoniska 

förmåner som värderas högst. I vår studie framkommer det att kvalitén anses vara den 

viktigaste egenskapen. En förklaring till det kan vara att gäster anser att de förtjänar förmåner 

av högre kvalité då det krävs åtaganden från gästens sida för att erhålla förmåner. Vidare är 

det möjligt att hotellgästen upplever ett högre värde i kvalité i samband med högre krav för att 

tillhandahålla dessa förmåner. När det kommer till förmånens funktion är det istället utilitiska 

förmåner som värderas högst bland gästerna. Här anses stödtjänster vara den viktigaste 

funktionen, vilket kan förklaras med att många affärsgäster inte har mycket tid och värdesätter 

tjänster som underlättar hotellvistelsen i samband med tjänsteresa. Utilitiska förmåner ger 

även en känsla av säkerhet vilket kan prioriteras av gäster som befinner sig på en annan ort i 

samband med hotellvistelsen. Näst viktigaste funktionen anses vara upplevelser, vilket 

kännetecknas som en hedonisk förmån. Till skillnad från andra branscher där hedoniska 

förmåner i form av upplevelser kan resultera i att kunden utvecklar en starkare lojalitet till 

lojalitetsprogrammet än till produkten, kan hedoniska förmåner istället berika gästens vistelse 

på hotellet och skapa en känsla av glädje och förtjusning hos gästen.  

De gäster som anser att de har ett behov av individuella förmåner värdesätter de utilitiska 

förmånerna högre än vad övriga gäster gör. En anledning till det kan vara att det är viktigt för 

dessa gäster att få de förmåner som de verkligen behöver och som täcker deras grundbehov. 
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Genom att erbjuda individuella förmåner och därmed försäkra sig om att gästens grundbehov 

tillfredsställs kan hotellkedjan vidare erbjuda hedoniska förmåner och därmed skapa ett större 

känslosvall hos gästen genom sina förmåner.  

Det som dock är viktigt att uppmärksamma i vår studie är kanske inte att generalisera vilka 

förmåner som majoriteten av gästerna anser är viktigast, utan lyfta fram det faktum att gäster 

värdesätter olika egenskaper och funktioner hos förmåner. Olika gäster upplever olika värde 

med samma förmåner. Beroende på vad gästen har för behov så värdesätter de förmåner olika, 

vilket är viktigt att hotellkedjor beaktar.  

 

För att möjliggöra arbetet med individuella förmåner krävs det att hotellkedjan lagrar 

information och använder sig av informationen om gästen. 34 % av gästerna anser att det går 

bra att använda obegränsad information om dem i syfte att skapa individuella förmåner. 

Attityden bland de som svarade var att så länge användningen av informationen leder till 

något bra för gästen, kan obegränsad information användas. För tillfället lagrar hotellkedjor 

begränsat med detaljerad information om gästens köphistorik, dock finns det förutsättning att 

lagra mer information om gästernas köphistorik. Genom att hotellkedjan skulle använda sin 

databas som ett verktyg till att utveckla individuella förmåner hos lojalitetsprogram, skulle det 

sistnämnda kunna fungera som ett konkurrensmedel.  En väsentlig del som måste lyftas fram i 

arbetet med individuella förmåner är att inte enbart grunda individuella förmåner på gästens 

köphistorik utan att även titta på drivkrafter bakom köpet. Man bör belöna kunden med de 

förmåner som den personligen föredrar. Detta gäller framförallt för affärsgäster där en 

hotellvistelse i samband med tjänsteresa innebär att det är företaget som står bakom bokningar 

och köp. För att belöna gäster med förmåner som de personligen föredrar kan det vara relevant 

att titta på gästens köphistorik tillsammans med kundprofil och intressen.  

 

Vår studie visar att individuella förmåner har förutsättning att stärka relationen till både 

hotellkedjan och hotellet. 24 % av samtliga gäster som deltog i vår studie har en sämre relation 

till hotellet än till hotellkedjan och anser att de har ett behov av individuella förmåner 

samtidigt som de tror att dessa skulle stärka relationen till hotellet. En anledning till varför de 
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har behov av individuella förmåner kan vara en vilja att stärka relationen till hotellet. Även om 

vår studie visat att medlemmar samt icke-medlemmar har samma relation till hotellkedjan som 

till hotellet, så är det fler som anser att individuella förmåner skulle stärka relationen till 

hotellkedjan än till hotellet. Detta beror troligtvis på att det är svårare att stärka relationen till 

ett enskilt hotell som är beläget på en plats, än en hotellkedja som täcker många hotell. 

Samtidigt är det på hotellet som gästen tillhandahåller sin tjänst och det är även där som 

gästen utvärderar den. Med utgångspunkt i detta bör det vara av intresse för hotellkedjor att 

vilja stärka gästens relation till hotellet. Som nämndes i problemdiskussionen kan hotell som 

inte ingår i hotellkedjor bygga nära relationer med sina gäster. För hotell som ingår i 

hotellkedjor kan detta vara en svårare uppgift då de kan antas ha fler återkommande gäster. 

Genom att hotellkedjan använder sig av lojalitetsprogram för att erbjuda individuella förmåner 

är det möjligt att stärka gästens relation både till hotellkedjan samt hotellet. Genom att gästens 

relation stärks till hotellet, kan det möjliggöra att gästen övergår i ”riktig lojalitet” och 

exkluderar hotellkedjans konkurrenter.  

 

Vidare har vi uppmärksammat möjligheter som vi tror har förutsättning att uppkomma genom 

arbetet med individuella förmåner, utan att ha någon empirisk grund för dessa antaganden. 

Dessa möjligheter demonstreras i modell 3 nedan i pil 4 och 5.  
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Modell 3 

 

 

Lojalitet/kundrelation  Individuella förmåner (Pil 4) 

Enligt Normann och Ramirez (1998) konsumerar inte kunder enbart värde, dessa skapar det 

också. Det innebär att företag måste skapa ett system som möjliggör för kunderna att skapa ett 

eget värde. I detta fall skulle lojalitetsprogrammen som erbjuder individuella förmåner kunna 

vara systemet som möjliggör för kunderna att skapa ett eget värde. Då olika gäster upplever 

olika värde med samma förmån innebär individuella förmåner att gäster kan erhålla de 

förmåner som de finner större värde i. På detta sätt kan förmånen få ett ökat värde enbart på 

grund av att den hamnat hos den rätta gästen utan att leverantören behöver investera i resurser 

för detta värdeskapande. Det är gästen som skapar värdet. Samma förmån kan minska i värde 

då den tillfaller en gäst som inte ser något större värde i den. Kundrelation/lojalitet leder till 

individuella förmåner då det är gästerna som skapar ett eget värde i och med den individuella 

förmånen.  

Resurs- 

effektiviserin

g

Förmåner 
Individuella 

förmåner 

Lojalitet/ 

kundrelation 

Lojalitesprogram 

1 

 3 4 

 2 5 
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Individuella förmåner  Resurseffektivisering (Pil 5) 

Enligt Kumar (2008) skapar ett företag en mer målinriktad kommunikation och 

marknadsföring genom att utnyttja uppgifter om kunderna som samlats in, till exempel från 

nyhetsbrev via mejl samt köp över nätet. En sådan kundsegmentering där köphistorik 

fokuseras gör marknadsföringen mer kostnadseffektiv till skillnad från traditionella 

massmedier. Till följd av att marknadsföringsutgifter kan effektiviseras kan värdet av en 

kunds totala intäkter till företaget, CLV, förbättras. På samma sätt har individuella förmåner 

möjlighet att bidra till en kostnadseffektiv marknadsföring då mer lojala gäster innebär att 

hotellkedjan inte behöver lika omfattande marknadsföring för att tävla med sina konkurrenter 

om dessa gäster. Vidare kan individuella förmåner leda till resurseffektivisering i form av att 

hotellkedjor slutar erbjuda förmåner till gästen som han eller hon inte är intresserad av och 

kanske inte förbrukar. Istället kan man titta på gästens köphistorik för att inte enbart ta reda på 

vad han eller hon föredrar, utan även i vilka mängder som det förbrukas.  

Vår uppsats har lyft upp aspekter samt identifierat möjligheter som bör tas hänsyn till vid 

arbetet med individuella förmåner. Enligt den lojalitetsansvariga som intervjuades kommer 

hotellkedjan att införa ett arbete med individuella förmåner på lång sikt. Vi hoppas att de 

aspekter som lyfts fram i uppsatsen kommer att vara av intresse inte enbart för de hotellkedjor 

som planerar ett sådant arbete utan även för de som inte tänkt något vidare på detta. 

Förhoppningsvis har vår uppsats resulterat i att individuella förmåner blir värt att beakta och 

reflektera kring vid utveckling och förbättring av lojalitetsprogram i hotellbranschen.  
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7. Förslag till vidare forskning 

I vår uppsats har vi fokuserat på viktiga aspekter att beakta vid arbete med individuella 

förmåner. Vidare finner vi det intressant med fortsatta studier där fokus ligger på hur lönsamt 

ett individuellt lojalitetsprogram skulle kunna bli. Då skulle CLV (Customer Lifetime Value) 

kunna användas för att beräkna hur mycket den ökade lojaliteten från individuella förmåner 

skulle ha kunnat vara värt i ekonomiska termer. Vidare skulle det vara intressant att titta 

närmare på de möjligheter som kan uppstå i förhållandet mellan individuella förmåner och 

resurseffektivisering (pil 5 i slutsatsen). Ett sätt för detta är en simulering av 

resurseffektiviseringen i form av minskade marknadsföringsintäkter samt besparing i slösade 

förmåner för att försöka beräkna hur lönsamt det skulle bli för hotellkedjor att jobba med 

individuella förmåner.  
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Bilaga 1 

         Enkätundersökning            

1. Är du medlem i hotellkedjans  lojalitetsprogram?     Ja      Nej 

- Om ja, vilken medlemsnivå?         

- Om nej, varför inte?  

 

2. Är du medlem i ett lojalitetsprogram i en annan hotellkedja?     Ja     Nej 

 

 

3. Hur stor betydelse har lojalitetsprogram vid val av hotell? 

1               2      3         4          5 

              1 = Inte alls stor                                                           5= Mycket stor 

 

 

4. Hur stark relation anser du att du har till denna hotellkedja?        

                1                               2                        3                        4                        5 

 

  1 = kan lika gärna bo på annan hotellkedja     5 = skulle inte bo på annanhotellkedja 

 

 

5. Hur stark relation anser du att du har till detta hotell?      

    1                               2                       3                        4                          5 

  1 = kan lika gärna bo på annat hotell     5 = skulle inte  bo på annat hotell 

 

6. Hur väl känner du till hotellkedjans förmåner? 

  1                       2                          3                           4                               5 

1 = Känner inte till                                                     5 = Känner väl till  

- Hur får du information om hotellkejdans förmåner?  

- Hur önskar du få information om hotellkedjans förmåner? 
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7. Vilken egenskap vad gäller  förmåner är viktigast för dig? Rangordna från 1-3 

- Värdet av förmåner 

- Typen av förmåner 

- Kvalitén på förmåner 

 

8. Vilken funktion vad gäller förmåner är viktigast för dig? Rangordna från 1-3 

- Ekonomisk återbäring 

- Upplevelser  

- Stödtjänster som underlättar hotellvistelsen 

 

9. Att individualisera  förmåner skulle innebära att förmånerna anpassas så långt som möjligt 

till den enskilda gästen.  Känner du att du har ett behov av  mer individuella förmåner?                     

Ja              Nej  

 

10. Hur mycket information om dig skulle  hotellkedjan få  använda för att individualisera 

förmånerna? 

 

- Hotellkedjan  kan  använda obegränsad information om mig  från mina tidigare köp  för 

anpassning  till individuella förmåner  

- Hotellkedjan kan  använda begränsad information om mig  från mina tidigare köp för anpassning 

till individuella förmåner 

- Hotellkejdan kan inte använda information om mig från mina tidigare köp för anpassning till 

individuella förmåner  

 

11. Anser du att individuella förmåner skulle stärka din relation till hotellkedjan?  

Ja              Nej 

 

12. Anser du att individuella förmåner skulle stärka din relation till hotellet?    

Ja              Nej 

Tack för din insats! 



 

  71 (72) 
 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur mycket information tillhandahåller hotellkedjan om kunden från 

lojalitetsprogrammen? 

 

2. Anser du att det är genomförbart att samla in detaljerad information om gästens köp även i 

till exempel restaurangen för att skräddarsy förmånerna eller blir detta för dyrt? 
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Bilaga 3 

Enkätundersökningens interna bortfall: 

 

Fråga 7: 8 st 

Fråga 8: 7 st 

Fråga 11: 2 st 

Fråga 12: 4 st 


