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Executive	summary	

The purpose of this thesis is to examine customer behaviour in the hotel industry. There will be a 

general examination of the customer behaviour which will form the basis for specific 

recommendations to Arp-Hansen Hotel Group and how they can have more loyal customers. The 

thesis will use answers from selected respondents as primary data. Furthermore the thesis will use 

various theories as basis and background information for this paper. This thesis consists of four sub 

questions designed to help answer the problem statement. 

 

First of all the thesis will examine what is important for the respondents when choosing a hotel. The 

attribute that the respondents found most important is location. Overall the thesis will find that what 

is important in selecting a hotel depends on the purpose of the trip. Moreover the respondents’ 

expectations of the hotel increase as the hotel goes from a budget hotel to a luxury hotel. 

 

The respondents’ overall experiences with the hotels have been good. The thesis will find that the 

respondents’ satisfaction with the hotel depends deeply on the employees. Therefore it is very 

important for hotels to make sure that the employees are always helpful and friendly. 

 

Overall the respondents will recommend the hotels they have stayed at. Usuallly the respondents 

explain that the hotel will have to deliver an extraordinary service if they should recommend it to 

friends and family. Many of the respondents believe it is important with recommendations and 

appreciate recommendations from others. The thesis will also find that respondents will only 

recommend to others who have the same values as themselves. 

 

Based on these analyses it is very important for Arp-Hansen to make sure that their customers have 

a good experience which includes the employees and the service they can deliver. A 

recommendation the thesis have for Arp-Hansen is that they could use their employees in their 

marketing. Another recommendation is storytelling and making sure to tell the hotels’ unique 

histories. 

 

  



	

	
	

Side 3 af 167	

Indholdsfortegnelse	

Executive	summary	 2	
1.	Indledning	 5	
1.1	Problemformulering	 6	
1.2	Afgrænsning	 7	

2.	Specialets	opbygning	 9	
3.	Virksomhedsbeskrivelse	 11	
3.1	Beskrivelse	af	hotellerne	 13	
3.1.1	Wakeup	Copenhagen	 13	
3.1.2	Gentofte	Hotel	 14	
3.1.3	Tivoli	Hotel	&	Congress	Center	 14	

4.	Videnskabsteori	 15	
5.	Metode	 17	
5.1	Terminologi	 18	
5.2	Datakritik	 19	
5.3	Interviews	 19	
5.4	Bearbejdning	af	interviews	 20	
5.5	Metodiske	overvejelser	 20	

6.	Teori	 21	
6.1	Beslutningsprocessen	 22	
6.2	Oplevelse	 24	
6.3	Loyalitet	 27	

7.	Analyse	 30	
7.1	Hvad	lægger	kunder	vægt	på	ved	udvælgelse	af	hotel?	 30	
7.1.1	Generelle	attributter	 30	
7.1.2	Forskel	på	forventninger	i	forhold	til	hoteltype	 31	
7.1.3	Lavprishoteller	 32	
7.1.4	Luksushoteller	 33	
7.1.5	Forskel	i	forhold	til	ferieform	 34	
7.1.6	Forskel	i	forhold	til	alder	 35	
7.1.7	Rationel/emotionel	 36	
7.1.8	Reduktion	af	usikkerhed	 36	
7.1.9	Leisure	vs.	business	 38	
7.1.10	Delkonklusion	 39	

7.2	Hvordan	lever	hotellerne	op	til	kundernes	kriterier?	 40	
7.2.1	Generel	tilfredshed	med	ophold	 40	
7.2.2	Tilfredshed	med	lavprishoteller	 42	
7.2.3	Endemål	for	hotelophold	ved	lavprishoteller	 44	
7.2.4	Tilfredshed	med	luksushoteller	 45	
7.2.5	Endemål	for	hotelophold	ved	luksushoteller	 47	
7.2.6	Forskellige	roller	 48	
7.2.7	Klagehåndtering	 48	
7.2.8	Delkonklusion	 49	

7.3	Hvordan	defineres	og	bruges	loyalitetsbegrebet	i	hotelbranchen?	 50	
7.3.1	Anbefalinger	 50	
7.3.2	Genkøb	 54	
7.3.3	Former	for	loyalitet	 57	



	

	
	

Side 4 af 167	

7.3.4	Delkonklusion	 59	
7.4	Hvordan	kan	disse	informationer	bruges	til	at	give	anbefalinger	til	Arp-Hansen	således,	at	de	kan	
få	flere	loyale	kunder?	 59	
7.4.1	Wakeup	Copenhagen	 60	
7.4.2	Gentofte	Hotel	 61	
7.4.3	Tivoli	Hotel	&	Congress	Center	 62	
7.4.4	Anbefalinger	 63	
7.4.5	Delkonklusion	 68	

8.	Konklusion	 69	
9.	Perspektivering	 73	
Bibliografi	 74	
Bilag	 77	
Bilag	1	–	Respondent	1	 77	
Bilag	2	–	Respondent	2	 86	
Bilag	3	–	Respondent	3	 91	
Bilag	4	–	Respondent	4	 98	
Bilag	5	–	Respondent	5	 103	
Bilag	6	–	Respondent	6	 110	
Bilag	7	–	Respondent	1	Gentofte	Hotel	 116	
Bilag	8	–	Respondent	2	Gentofte	Hotel	 120	
Bilag	9	–	Medarbejder	1	Gentofte	Hotel	 124	
Bilag	10	–	Medarbejder	2	Gentofte	Hotel	 128	
Bilag	11	–	Medarbejder	1	Tivoli	Hotel	 132	
Bilag	12	–	Medarbejder	2	Tivoli	Hotel	 136	
Bilag	13	–	Respondent	1	Tivoli	Hotel	 143	
Bilag	14	–	Respondent	2	Tivoli	Hotel	 147	
Bilag	15	–	Respondent	1	Wakeup	Copenhagen	 151	
Bilag	16	–	Respondent	2	Wakeup	Copenhagen	 154	
Bilag	17	–	Medarbejder	1	Wakeup	Copenhagen	 158	
Bilag	18	–	Medarbejder	2	Wakeup	Copenhagen	 162	
Bilag	19	–	Spørgeskema	 165	
Bilag	20	–	Samtale	med	key	account	manager	 167	

	
 

  



	

	
	

Side 5 af 167	

1.	Indledning	

Virksomheder har i mange år fokuseret på, hvad de kan levere til kunden, og i den forbindelse 

hvordan de på bedste vis kan skabe et behov hos kunden, så kunden vil købe virksomhedens 

produkter. Dette ”indefra-ud”-perspektiv er en forældet tankegang, hvilket nyere artikler har påvist. 

I de senere år er der lavet undersøgelser, der viser, at virksomheder i højere grad har brug for at 

vide, hvilke behov deres kunder har, så virksomhederne har bedre mulighed for at imødekomme 

disse behov. Dette betyder, at virksomhederne i stedet skal have et ”udefra-ind”-perspektiv, hvor 

kunden er i fokus (Nielsen, u.d.). Hvis virksomheder bliver bedre til at forstå deres kunder og deres 

adfærd, kan virksomhederne give kunderne de bedste løsninger, hvorfor det igen giver større 

sandsynlighed for, at kunderne forbliver hos dem og dermed øger både tilfredshed og loyalitet. Det 

vigtige, i arbejdet med kundeadfærd, er at forstå hele kunderejsen og alle kontaktpunkterne1, 

kunden går igennem ved handel med virksomheden. Derfor handler det for virksomhederne om at 

arbejde kundeorienteret, og sørge for, at kunden kommer i centrum, og at arbejdet med kunden sker 

i hele virksomheden og ikke kun i dele af virksomheden. Loyalty Group har udarbejdet en række 

punkter, hvortil de beskriver, hvordan virksomheder kan blive bedre til at holde på deres kunder og 

sørge for, at virksomheden arbejder kundeorienteret (Munkholm, 2014). Dette vil blive brugt 

gennem specialet. 

 

Fokus på kundeadfærd er naturligvis vigtigt i mange forskellige brancher, men det er især vigtigt i 

servicebrancher, hvor store dele af virksomheden er i kontakt med kunderne. Eksempelvis inden for 

turisme, herunder restaurations- og hotelbranchen. Inden for disse brancher er det vigtigt, hvordan 

kunderne opfatter og oplever den modtagne service. Hvis en kunde ikke har været tilfreds med 

servicen eller hotelopholdet, er det nemt, for kunden, at gå ind på diverse internetsider og anmelde 

den pågældende virksomhed, hvilket på længere sigt kan resultere i mange dårlige anmeldelser og 

mistede kunder. På den baggrund er det vigtigt at holde kunderne tilfredse, så virksomheden ikke 

mister omsætning. En anden årsag til vigtigheden af kundefokus skyldes, at der, inden for især 

hotelbranchen er efterspørgsel efter de samme elementer, dvs. et værelse og en seng. Derfor kan det 

være en god idé at inddrage kunderne, så de føler, de får noget medbestemmelse, og dermed kan 

virksomheden få idéer til videreudvikling af deres produkter og services. Inddragelse af kunderne 

har VisitDenmark beskrevet i en artikel, hvor de kommer ind på en række trends inden for turisme 

og rejseforbrug (VisitDenmark, 2015). VisitDenmark beskriver også i denne artikel, at forbrugere 
																																																								
1	Touch	points	



	

	
	

Side 6 af 167	

generelt er blevet ”… specialister inden for, hvad de ønsker at opleve. Og fordi de dermed får noget 

unikt at fortælle omverdenen …” (Ibid.). Der er flere hoteller i Danmark, der ønsker at give deres 

kunder en god oplevelse ved at give dem specielle tilbud og pakker oven i hotelopholdet. Grundet at 

mange hoteller i Danmark gør det samme, bliver det ikke længere et unikt tilbud, og derfor er det 

vigtigt for de enkelte hoteller at undersøge, hvad netop deres kunder går op i, og hvorfor de vælger 

at bo på hotellet, samt hvordan de mener, hotellet performer. Da kunderne efterspørger de samme 

elementer fra et hotel, og hotellerne dermed står over for en større udfordring i, hvordan de kan gøre 

hotelopholdet til en større oplevelse og gøre det mere specielt, udgør dette en interessant 

problemstilling. 

 

Specialets forfatter er ansat hos Arp-Hansen Hotel Group (herfra Arp-Hansen) som 

studentermedhjælper og har derfor valgt denne virksomhed som case. Arp-Hansen har 22 % af 

værelseskapaciteten i København og er dermed Københavns største hotelkæde (Arp-Hansen Hotel 

Group, Om os, 2017). Branchen, de opererer i, er en del af overnatningsbranchen, da overnatning er 

den primære årsag til at bo på hotel. Da specialet fokuserer på hoteller (jf. nedenstående 

afgrænsning), vil definitionen fremadrettet være hotelbranchen. Arp-Hansen har gennem tiden 

udvidet kæden med flere hoteller (Arp-Hansen Hotel Group, Historie, 2017), og hotelkædens 

omsætning er også steget gennem de seneste år (Arp-Hansen Hotel Årsrapport, 2016). Der kan 

argumenteres for, at 22 % af værelseskapaciteten, i København, stadig giver mulighed for vækst, 

hvorfor fokus på kundetilfredshed og -loyalitet kan være medvirkende til, at hotelkæden får flere 

kunder og dermed kan udvide med flere hoteller og øge omsætningen. 

 

På baggrund af ovenstående problemstilling leder dette frem til følgende problemformulering: 

 

1.1	Problemformulering	

• Hvordan er kundeadfærden inden for hotelbranchen ved valg af hotel, kundernes oplevelse 

samt loyalitet, og hvordan kan Arp-Hansen bruge denne information til at gøre deres kunder 

mere tilfredse og dermed øge loyaliteten? 

 

Som hjælp til besvarelse af ovenstående problemformulering, er der stillet følgende 

underspørgsmål: 

1. Hvad lægger kunder vægt på ved udvælgelse af hotel? 
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2. Hvordan lever hotellerne op til kundernes kriterier? 

3. Hvordan defineres og bruges loyalitetsbegrebet i hotelbranchen? 

4. Hvordan kan disse informationer bruges til at give anbefalinger til Arp-Hansen således, at 

de kan få flere loyale kunder? 

 

1.2	Afgrænsning	

Kundeadfærd, inden for hotelbranchen, er et stort emne, hvorfor dette speciale ikke kan dække alle 

områder inden for dette emne. Arp-Hansen opererer på det danske marked, primært i 

Københavnsområdet. Markedet er, som nævnt, defineret som hotelbranchen, men for at gøre 

sammenligningerne overskuelige, og for at det er muligt at komme med anbefalinger til Arp-

Hansen, har specialets respondenter kun taget udgangspunkt i hoteller og ikke Bed & Breakfast, 

Airbnb eller andre værelsesudlejninger. I afsnittet virksomhedsbeskrivelse vil der kort beskrives, 

hvordan branchen ser ud, dog der vil, undervejs i specialet, ikke blive lavet en dybere beskrivelse af 

markedet eller konkurrencesituationen, da dette vil udvide specialet og ikke bidrage væsentligt til 

besvarelse af problemstillingen. 

 

Selvom anbefalingerne er til Arp-Hansen, er formålet, med specialet, at beskrive den generelle 

kundeadfærd og beslutningsproces i hotelbranchen. Derfor har respondenterne, der er udvalgt fra 

egen omgangskreds, taget udgangspunkt i hotelophold i forbindelse med ferier i udlandet. Som 

analysen vil vise senere, lægger respondenterne vægt på bl.a. pool, hvis de eksempelvis skal på ferie 

til varme steder. Da dette speciale er afgrænset til Københavnsområdet, er denne form for attributter 

ikke væsentlige for videre analyse. Dog vurderes resten af respondenternes svar som relevante, 

hvorfor de stadig kan anvendes til specialet. 

I forbindelse med anbefalinger til Arp-Hansen er der anvendt kunder fra tre udvalgte hoteller, der 

hver repræsenterer forskellige typer af Arp-Hansens hoteller, Wakeup Copenhagen på Carsten 

Niebuhrs Gade (herfra Wakeup), Gentofte Hotel og Tivoli Hotel & Congress Center (herfra Tivoli 

Hotel). Grundet specialets omfang tages der ikke udgangspunkt i alle Arp-Hansens hoteller men 

kun de tre ovennævnte, der kan betragtes som repræsentative for Arp-Hansens hotelkæde. Dog skal 

der gøres opmærksom på, at specialet ikke begrænser sig til disse hoteller, men de vil danne basis 

for anbefalinger og konklusioner for hele Arp-Hansen kæden. Da der ikke findes en international 

standard for, hvad hotellerne skal tilbyde ved de forskellige antal stjerner, vil der igennem specialet 
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blive benyttet termerne lavprishoteller og luksushoteller. Dette er for at teste, om yderpunkterne i 

hotelbranchen vil give anledning til forskellige vurderinger fra respondenterne. 

 

Som det bliver beskrevet i teoriafsnittet, har Arp-Hansen flere erhvervskunder end privatkunder, 

dog har det ikke været muligt at få et mere præcist antal inden for de to kategorier. Arp-Hansen 

benytter terminologien businesskunder og leisurekunder, hvorfor dette speciale også vil gøre brug 

af dette. Da Arp-Hansen allerede gør meget for deres businesskunder (jf. virksomhedsbeskrivelsen), 

vil det primære fokus for specialet være på leisuresegmentet. I den forbindelse ses det relevant at 

benytte en artikel, der beskriver en sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og 

kundetilfredshed. Specialet vil undervejs indikere en sammenhæng mellem disse, det har dog ikke 

været formålet med specialet at undersøge dette nærmere. 

 

I teoriafsnittet beskrives Evolutionary Consumer System (herfra ECO-modellen), som værende 

omdrejningspunktet for denne opgave. Der vil dog kun blive taget udgangspunkt i udvalgte dele af 

modellen, da disse menes at have størst relevans for opgaven. Dette beskrives dybere i teoriafsnittet. 
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2.	Specialets	opbygning	

Nedenstående figur skal give et visuelt overblik for læseren over, hvad specialet indeholder.  

 

  
(Figur 1 – Specialets opbygning – Egen tilvirkning) 

Indledningsvis er lavet en introduktion til specialet (kapitel 1) med dertilhørende 

problemformulering samt afgrænsning af specialet. Herefter beskrives hotelkæden Arp-Hansen i 

afsnittet virksomhedsbeskrivelse (kapitel 3), der skal være med til at give et billede af, hvordan 

situationen ser ud i hotelbranchen, samt hvad der karakteriserer Arp-Hansen. Efterfølgende 

beskrives hvilke metoder, der vil anvendes i specialet, og hvilke fordele og ulemper der kan være 

ved disse. I denne del er også beskrevet den videnskabsteoretiske del af specialet (kapitel 4 & 5). 

Det efterfølgende kapitel 6 har til formål at beskrive de teorier, der anvendes i specialet samt 

hvordan, de vil anvendes i de senere analyser, og hvordan de hjælper til besvarelse af 

problemformuleringen. I dette kapitel bliver desuden beskrevet hvilke begrænsninger, teorierne har. 
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Herefter begynder analysen, hvor al indsamlet data skal analyseres, og underspørgsmålene skal 

besvares. Analysen starter med kapitel 7.1 der skal beskrive de overvejelser, kunderne gør sig, 

inden de tager på hotel. Her bliver fokus på, hvilke attributter kunderne opsætter for hoteller, og 

hvordan deres attributter og forventninger til hotellerne ændres alt efter, hvad formålet med 

hotelopholdet er. Det efterfølgende kapitel 7.2 skal beskrive næste trin i processen, hvilket er selve 

oplevelsen af hotelopholdet. Her bliver de tidligere definerede attributter evalueret af kunderne. 

Sidste del af analysen, kapitel 7.3 & 7.4, har til formål at beskrive den sidste del af kunderejsen, der 

omhandler loyalitet. Kapitel 7.4 omhandler anbefalinger til Arp-Hansen, og hvordan de kan benytte 

de tidligere analyser til at få flere loyale kunder. 

 

Efter analysen skal de forskellige dele samles til besvarelse af problemformuleringen i kapitel 8. 

Som det sidste vil blive lavet en perspektivering i kapitel 9, der skal beskrive, hvilke andre mulige 

vinkler specialet kunne have haft. 
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3.	Virksomhedsbeskrivelse	

Arp-Hansen har en lang og interessant historie. I modsætning til andre hotelkæder benytter Arp-

Hansen sig ikke af ensartede hoteller, de dyrker i stedet det enkelte hotels individualitet (Arp-

Hansen Hotel Group, Historie, 2017). Arp-Hansen beskriver selv deres hoteller som ”unikke 

bygninger med unik beliggenhed” (Arp-Hansen Hotel Group, Om os, 2017). Historien begynder i 

1960, hvor Arp-Hansen Hotel Group blev grundlagt af murermester Alf Arp-Hansen. Hotelkæden 

er i dag et aktieselskab, hvor sønnen Henning Arp-Hansen er bestyrelsesformand, og Dorte Krak er 

administrerende direktør. Det første hotel i kæden var Gentofte Hotel. Herefter blev pakhusene i 

Nyhavn opkøbt og omdannet til 71 Nyhavn Hotel, der stod færdigt i 1971. Efterfølgende er 

hotelkæden fortsat med at udvide, og har i dag 11 hoteller samt et hostel ved navn Steel House. 

Hotellerne består af: Phoenix Hotel, 71 Nyhavn Hotel, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel & 

Congress Center, Copenhagen Island, Copenhagen Strand, Wakeup hotellerne (på Borgergade, 

Carsten Niebuhrs Gade og i Aarhus) og Gentofte Hotel (Arp-Hansen Hotel Group Vores hoteller, 

2017). Grundet specialets begrænsninger, til kun at omhandle hoteller samt den geografiske 

begrænsning til Københavnsområdet, vil Wakeup i Aarhus og Steel House ikke blive uddybet 

nærmere. 

Hotellerne har mellem to og fire stjerner. Selvom specialet har afgrænset sig fra brugen af 

terminologien 2-, 3- og 4-stjernet hotel, er det interessant at se, hvad der kræves af et hotel med 

henholdsvis to, tre og fire stjerner. Berlingske har i en artikel samlet kravene for de forskellige 

hoteltyper. I artiklen er vist det Europæiske stjernesystem, mens Spanien og Frankrig har eget 

stjernesystem. Dog vil der i det følgende, kun ses på det Europæiske stjernesystem. Dette viser bl.a., 

at det er forskelligt fra land til land, hvilke krav der er til hotellerne alt efter, hvor mange stjerner, 

de har (Betak, 2014). 

Stjerner Krav 
1 stjerne Toilet, bruser, badekar, sæbe, stol, bord, farve TV med fjernbetjening, reception 

med service, morgenmad og tilbud om drikkevarer 
2 stjerner + badehåndklæde, shower gel, tilbud om yderligere toiletartikler som tandbørste 

og barbergrej, hotellet skal acceptere kreditkort 
3 stjerner + varme på badeværelse, hårtørrer, renseservietter, sygrej, skopudse-udstyr, 

vaske- & strygeservice, tilbud om drikkevarer i værelset, plads til at kufferter kan 
komme væk, telefon, Wi-Fi, reception åben i 14 timer, to-sproget personale 
(engelsk/tysk) 

4 stjerner + badekåbe, slippers, kosmetik-produkter som neglefil, badehætte, makeupspejl, 
Wi-Fi, lænestol med lille bord, minibar eller 24-timers roomservice, 
morgenmadsbuffet eller morgenmadsmenu via roomservice, reception åben i 18 
timer, lobby med siddepladser, bar, a’la carte restaurant 
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5 stjerner + dørmand, concierge, reception åben 24 timer med personale, der er fler-
sprogede (skal mestre engelsk, tysk og fremmedsprog), personlig hilsen med 
blomster eller frugt på værelset ved ankomst, Wi-Fi, pengeskab/Safetyboks, små 
flasker sæbe på badeværelset, minibar, 24-timers roomservice, rummelig lobby 
med mange siddepladser og bar 

(Tabel 1 – Egen tilvirkning) 

Nogle af ovenstående krav matcher ikke, hvad hotellerne faktisk kan tilbyde. Eksempelvis har 

Wakeup hotellerne, der er 2-stjernede, Wi-Fi, hvilket er et krav for 3-stjernede hoteller og op efter. 

Desuden har Tivoli Hotel en concierge, hvilket alene er et krav til 5-stjernede hoteller. Samlet 

betyder det, at det er svært at lave en entydig sammenligning mellem eksempelvis et 5-stjernet hotel 

i et land, med et tilsvarende hotel i et andet land. 

 

Som enhver anden virksomhed har også Arp-Hansen opsat målsætning, strategi, filosofi samt 

værdigrundlag, der skal være med til at styrke virksomhedens position i hotelbranchen (Arp-Hansen 

Hotel Group, Om os, 2017). 

Målsætning: At være blandt de bedste i branchen, når det gælder kvalitet og service, samt 

tilfredshed hos gæster og medarbejdere. 

Strategi: At udvikle og drive spændende hotelprojekter. 

Filosofi: Unikke bygninger – unik beliggenhed – unikke hoteller på de bedste adresser. 

Værdigrundlag: Tillid – nærvær – vilje til nyskabelse. 

 

Arp-Hansen har gennem de seneste år, øget deres omsætning samt bruttofortjeneste (Proff, u.d.). 

 
(Tabel 2) 

Her kan ses, at omsætningen er steget støt fra 2013, og i 2017 havde Arp-Hansen et årsresultat på 

279,7 mio. kr. Det har desværre ikke været muligt at få at vide, hvordan udviklingen har været i 

antal kunder på Arp-Hansens forskellige hoteller.  

En analyse fra PwC viser, at antallet af hotelovernatninger er steget over de seneste par år. I 

analysen af hotelovernatninger viser PwC at udviklingen i hotelovernatninger er steget 6,5 % fra 
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2014 til 2015. Heraf har hotelovernatninger i København stået for en stigning på 6,7 % mens det 

øvrige Danmark har fået en stigning på 6,1% (PwC, 2016). Dette betyder, at der er efterspørgsel 

efter at bo på hotel i både København og resten af landet. 

 

3.1	Beskrivelse	af	hotellerne	

Som nævnt dyrker Arp-Hansen det enkelte hotels individualitet, hvorfor hvert hotel har deres eget 

særpræg. Wakeup-hotellerne er lavprishoteller. Tivoli Hotel henvender sig både til business- og 

leisurekunder, hvorfor hotellet består af forskellige mødelokaler og en stor kongressal, samt at der 

naturligvis også er almindelige hotelværelser (Arp-Hansen Hotel Group, Historie, 2017). Samtlige 

hoteller har en eller flere restauranter tilknyttet. Wakeup bliver i specialet karakteriseret som et 

lavprishotel, mens Tivoli Hotel karakteriseres som et luksushotel. Som specialet vil vise, er det 

individuelt, hvad kunderne mener god service og et godt ophold er, kan Gentofte Hotel ses som 

både et lavpris- og luksushotel. 

 

Som tidligere vist er omsætningen for Arp-Hansen steget de senere år. Dette indikerer, at det går 

godt med at få kunder ind på hotellerne. Da Arp-Hansen har både business- og leisurekunder, bliver 

det vanskeligere at holde begge typer kunder tilfredse, fordi de antages at have forskellige krav. 

Dette vil blive uddybet senere. Arp-Hansen har et loyalitetsprogram, hvor medlemmerne bl.a. kan 

optjene point, der kan bruges på gratis ophold (Arp-Hansen Hotel Group, Loyalitet, 2017). I forhold 

til leisuresegmentet har Arp-Hansen diverse tilbud på deres hjemmeside, og på hotellernes egne 

hjemmesider (Arp-Hansen Hotel Group, Hoteltilbud, 2017). Tilbuddene varierer alt efter årstiden, 

dog er der også nogle faste tilbud som eksempelvis et weekendophold eller en familietur. I forhold 

til loyalitetsmedlemmer, det vil sige de kunder, der tilmelder sig deres mailingsystem, får disse en 

mail nogle gange om måneden med forskellige tilbud. I forhold til businesskunderne er Arp-Hansen 

lidt mere personlig. Ofte bliver de ansvarlige for hotelbookingerne inviteret på rundtur på hotellerne 

for at se, hvordan faciliteterne er. Ydermere, hvis en af værelseskategorierne er overfyldt, vil 

businesskunden, Arp-Hansen har et godt forhold til, blive opgraderet (Bilag 20). 

 

3.1.1	Wakeup	Copenhagen	

Wakeup hotellerne består af tre hoteller. To af hotellerne findes i København, nærmere bestemt på 

Borgergade og Carsten Niebuhrs Gade, mens det tredje hotel findes i Aarhus tæt på Bruuns galleri. 
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Hotellerne er de eneste lavprishoteller i Arp-Hansen koncernen. Formålet med hotellerne er, at det 

skal være nemt og billigt. Desuden er kun muligt at få morgenmad på hotellerne. 

Hotellet har både business- og leisurekunder. Hotellet på Carsten Niebuhrs Gade ligger tæt på flere 

store virksomheder (bilag 17), hvorfor det er nærliggende for businesskunderne at bo på Wakeup, 

hvis de skal til konference eller møde. I modsætning til andre af Arp-Hansens hoteller har Wakeup 

hotellerne ikke nogle mødelokaler. Der findes dog et business-center, hvor det er muligt at have 

forretningsopkald eller andet arbejde. Tilsammen har hotellerne 1.323 værelser (Wakeup 

Copenhagen, u.d.). I 2019 forventes det fjerde Wakeup hotel at blive opført på hjørnet af 

Bernstorffsgade og Kalvebod Brygge (Arp-Hansen Hotel Group, Om os, 2017). 

 

3.1.2	Gentofte	Hotel	

I modsætning til de andre Arp-Hansen hoteller ligger dette hotel ikke i centrum af København. Det 

ligger i Nordsjælland, og var det første hotel, der blev en del af Arp-Hansen kæden. Hotellet har i 

2008 gennemgået en renovering ”… og selvom du ankommer til lækre og moderne omgivelser, er 

det lykkedes at bevare den oprindelige stemning af hygge og intimitet, som stammer helt tilbage fra 

hotellets grundlæggelse for næsten 350 år siden” (Arp-Hansen Hotel Group, Vores hoteller, 

Gentofte Hotel, 2017). Ligesom med flere af hotellerne har dette hotel også både business- og 

leisurekunder. Hotellet har også flere forskellige mødelokaler, hvor der kan holdes møder eller 

konferencer. I alt har Gentofte Hotel 98 værelser. Restauranten, der er tilknyttet Gentofte Hotel, er 

Jordnær. Denne restaurant har lige fået sin første Michelin-stjerne (Lund, 2018). 

 

3.1.3	Tivoli	Hotel	&	Congress	Center	

Tivoli Hotel er Arp-Hansens største hotel. I modsætning til andre Arp-Hansen hoteller er dette hotel 

et temahotel. Indretningen af hotellet har taget inspiration fra Tivoli, herunder Harlekin og 

Columbine. Hotellet har 679 værelser (Arp-Hansen Hotel Group, Vores hoteller, Tivoli Hotel, 

2017) og 55 mødelokaler samt en stor kongressal, hvor der er plads til 2.400 mennesker. Tivoli 

Hotel er det eneste af Arp-Hansens hoteller, hvor der er et stort udvalg af restauranter. 
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4.	Videnskabsteori	

Videnskabsteori handler om, hvordan man skaber viden om bl.a. verdenen, det vil sige de 

grundantagelser man har om verdenen. Virkelighedsbilledet og opfattelsen af hvad virkelighed er, 

samt hvordan dette erkendes, det vil sige ontologien og epistemologien, er forskellig alt efter 

hvilket syn, man ser det igennem (Darmer & Nygaard, 2012). Ontologi handler om, hvad 

virkeligheden er, mens epistemologien handler om, hvordan virkeligheden erkendes (Ibid.). Da 

dette speciale har til formål at undersøge, hvordan kundeadfærden er i hotelbranchen, og dermed 

har til formål at finde ud af, hvad den enkelte kunde lægger vægt på i udvælgelsesfasen og ved 

oplevelsen, er det den enkeltes sandhed og virkelighed, der ønskes beskrevet. På den baggrund vil 

udgangspunktet for dette speciale være det konstruktivistiske paradigme. I dette paradigme er 

opfattelsen, at der findes flere forskellige virkeligheder, hvilket vil sige, ontologien er relativistisk. 

Desuden erkendes virkeligheden forskelligt, hvilket betyder, at epistemologien er subjektiv (Ibid.). I 

forhold til dette speciale, hvor hver kunde antages at have hver deres opfattelse af, hvad et godt 

hotelophold er, og hvordan beslutningsprocessen foregår, er virkeligheden derfor en konstruktion 

mellem kunden og hotellet. Når jeg som undersøger skal klarlægge respondenternes 

virkelighedsopfattelse, bliver både undersøgeren og det undersøgte påvirket af interaktionen ”På 

den måde bliver data ikke noget objektivt, der findes derude; men derimod noget der skabes i 

samspillet mellem undersøgeren og det undersøgte, hvilket fodrer en kompleks metodologi … I kraft 

af dette må konstruktivisterne fortolke virkeligheden i al dens kompleksitet, for ad den vej at 

konstruere en forståelse … af, hvad der foregår” (Ibid., s. 28-29). Det er netop denne konstruktion 

og subjektiviteten, der ønskes undersøgt gennem interviewene og det, der også skal benyttes til 

videre analyse. 

 

Metoden til at undersøge problemformuleringen, og de dertilhørende underspørgsmål, vil blive 

gennemført ved hjælp af dybdeinterview, hvilket vil sige, det er en kvalitativ metode. Fordele og 

ulemper ved denne form for interview uddybes senere, ligeledes vil definitionen af dybdeinterview 

også beskrives senere. Dybdeinterviewene skal ende med at give indsigt i den enkelte respondents 

virkelighedsopfattelse af et godt hotelophold. Eftersom virkelighedserkendelsen, epistemologien, 

skabes gennem interaktion mellem forskeren, jeg, og respondenten, er der sandsynlighed for, at der 

kan opstå bias, hvilket er vigtigt at være opmærksom på. Dette vil være en naturlig del af processen 

ved undersøgelse af den enkelte respondents virkelighed og kan være en ulempe ved denne form for 

interview. 
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Interviewene er specialets primære data. Udover interviewene vil der også benyttes forskellige, 

sekundære data. Dette vil være i form af tidligere teorier samt akademiske artikler. Ydermere vil der 

også gøres brug af information fra Arp-Hansen, der primært skal bruges som baggrundsviden til 

specialet. I forhold til indsamlingen af data og materiale, er det vigtigt, som undersøger, at være 

åben og få bygget materialet op (Andersen, Ib, 2013, s. 196). Før der er indsamlet data, har 

undersøgeren en forståelse for den problematik, undersøgeren står overfor. Når der indsamles data, 

foregår der en fortolkning, der giver undersøgeren en ny forståelsesramme, der så gør, at 

undersøgeren får en ny forståelse af emnet, der undersøges. Dette betegnes som ”Den 

hermeneutiske spiral” og foregår undervejs gennem hele arbejdsprocessen. ”I en sådan proces 

spiller sproget en central rolle, fordi dialogen er det centrale arbejdsinstrument. En sådan form for 

tolkning af selvforståelse har til formål at forstå sociale handlinger og hændelsesforløb …” (Ibid., 

s. 266). Inden teorien undersøges, har jeg, som undersøger, en forståelse af den proces, kunderne 

går igennem ved køb og valg af et hotelophold. Ved gennemgang af teori og interviews opstår der 

ny viden ovenpå de tidligere indsamlede informationer, hvilket udmønter sig i en ny forståelse. Til 

dette speciale indsamledes først teoretisk viden i form af akademiske artikler samt tidligere teorier. 

Dette giver et teoretisk fundament for det videre arbejde med dataindsamling. Ved først at have 

indsamlet teoretisk viden sikres, at de data, der indsamles, er relevante i det videre arbejde. Den 

valgte fremgangsmetode kan derfor karakteriseres som den deduktive metode (Ibid., s. 31). 

 

Formålet med indsamlingen af data er at give en ny forståelse for, hvad kunderne går igennem i 

beslutningsprocessen, samt hvad de karakteriserer som et godt hotelophold. Da der i 

litteratursøgningen, i diverse databaser, ikke er fundet mange undersøgelser, der har beskæftiget sig 

med dette emne, findes det derfor relevant at undersøge. Da dette speciale har til formål aktivt at 

bidrage til denne forståelse, befinder denne opgave sig inden for ”anvendelsesorienteret videnskab” 

(Nielsen, Michael Møller, 1991). 

 

Det vigtigste, når data er indsamlet, er at finde ud af, hvorvidt der undersøges det, man gerne vil 

undersøge (validitet), og om målingen er pålidelig (reliabilitet) (Andersen Ib , 2013, s. 84). Ved at 

lave interviews er der en sandsynlighed for, at respondenterne ikke altid forstår, hvad der menes 

med spørgsmålene, hvorfor der kan være chance for, at de giver et andet svar end forventet. 

Generelt ser det dog ud til, at respondenterne har forstået meningen med spørgsmålene og dermed 

har svaret som forventet, hvorfor det antages, at der er undersøgt det, der ønskes. Det bør dog 
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nævnes, at da flere af respondenterne havde svært ved at definere loyalitet, måtte dette defineres på 

forhånd, hvorfor spørgsmålene vedrørende loyalitet omhandler egne definitioner af, hvad loyalitet 

er. På den baggrund kan respondenterne ikke give deres egen opfattelse af, hvad de mener, loyalitet 

er, men hvorvidt de mener de opsatte definitioner giver mening. Ydermere kan der, ved selve 

interviewene, være chance for, at jeg som undersøger er inde og påvirke respondenterne, hvorfor 

der her er chance for bias. Dette er vigtigt at være opmærksom på gennem specialet. Ud over at 

respondenterne ikke selv definerer loyalitet, virker det dog ikke til at være tilfældet, at der er 

yderligere bias, fordi det antages, at de har fået mulighed for at give deres egen forståelse af deres 

virkelighed. Ydermere bør det også noteres, at interviewene med respondenterne, fra de udvalgte 

Arp-Hansen hoteller, er foretaget på hotellerne, hvorfor der her kan have været forstyrrende 

elementer for respondenten. Desuden bør også noteres, at da interviewene er foretaget på hotellerne, 

har flere af respondenterne formentlig gerne villet videre med deres dag, hvorfor dette kan have haft 

en indflydelse på længden af deres svar og dermed længden på interviewet. Det vurderes dog ikke 

at have haft en afgørende rolle, hvorfor det antages, at respondenterne har forklaret i den 

udstrækning, de ville. På den baggrund antages at specialets undersøgelse er valid. 

Det vides ikke, hvorvidt respondenterne vil have samme svar, hvis undersøgelsen blev lavet igen, 

eller hvis en anden lavede undersøgelsen med andre respondenter, dog virker respondenternes svar 

så ensartede, at det antages, at specialets undersøgelse har en tilstrækkelig reliabilitet. 

5.	Metode	

For at det er muligt at besvare problemformuleringen og få indsigt i, hvordan den enkelte kundes 

beslutningsproces og opfattelse af hotelopholdet er, er det valgt at lave interviews. Grundet at 

specialet handler om kundeprocessen og den enkelte kundes oplevelse med hotellet, og hvad der gør 

et hotelophold godt, er det besluttet, at interviewformen, dybdeinterview fungerer bedst. I alt er der 

lavet 18 interviews med hotelkunder fra egen omgangskreds samt kunder og medarbejdere på de 

udvalgte Arp-Hansen hoteller – Wakeup, Gentofte Hotel og Tivoli Hotel. 

 

I dybdeinterviews får intervieweren mulighed for at stille dyberegående spørgsmål og forsøge at få 

respondenten til at give sin ærlige mening og finde ud af, hvorfor respondenten svarer, som 

respondenten gør. Dette gør sig især gældende ved denne undersøgelse, da specialet, som tidligere 

nævnt, har til formål at undersøge respondenternes beslutningsproces og opfattelse af et godt 

ophold. Som en del af specialet skal det undersøges, hvad kunderne lægger vægt på i deres 
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beslutningsproces, det vil sige hvilke attributter de tillægger størst værdi ved et hotelophold. 

Desuden skal også undersøges, hvad den enkelte respondent definerer som et godt hotelophold. 

Dette vil blive uddybet nærmere i teoriafsnittet. Som hjælp til at undersøge ovenstående, vil blive 

benyttet interviewmetoden laddering technique. Dette er en metode til at undersøge 

respondenternes underliggende attitude omkring beslutningsproces og, hvilke værdier respondenten 

tillægger et godt hotelophold. Det vigtige ved laddering technique er, at undersøgeren bliver ved 

med at stille ”hvorfor” spørgsmål, så respondenten tvinges til at forklare, hvorfor et givent element 

er vigtigt (Nunkoo & Ramkissoon, 2009, s. 347-349). 

 

Ved denne interviewmetode bliver der anvendt et semistruktureret interview, hvor undersøgeren har 

nogle på forhånd givne spørgsmål, der undervejs ændrer sig alt efter, hvad respondenten svarer. I 

det semistrukturerede interview er der plads til, at undersøgeren kan stille uddybende spørgsmål, 

såfremt der er noget, der bør forklares yderligere. Ydermere er denne interviewform bedst 

anvendelig, når interviewet foregår en-til-en, hvilket også er grunden til, at denne synes mest 

anvendelig til dette speciale. 

 

5.1	Terminologi	

Dette afsnit giver en kort beskrivelse af de termer, der benyttes gennem specialet, og som ikke er 

defineret tidligere. Inden der sker et køb, er definitionen en forbruger, hvilket benyttes kort i dette 

speciale. Efter køb bliver forbrugeren en kunde. Inden for hotelbranchen benyttes normalt 

betegnelsen ”gæst”, men for overskuelighedens skyld, vil specialet kun benytte termen kunde. Arp-

Hansen benytter selv definitionen business- og leisurekunder, hvorfor specialet vil gøre brug af 

samme definition. Businesskunderne er kunder, der rejser i forbindelse med arbejde, mens 

leisurekunder er almindelige danskere eller udlændige, der eksempelvis kan være på familietur. 

Der vil løbende igennem specialet blive lavet oversættelser af engelske begreber til dansk for at 

respektere, at specialet er på dansk. Oversættelsen vil fremgå af fodnoterne. Længere citater fra 

artikler eller engelsksprogede respondenter er dog fasthold på engelsk, for at undgå 

meningsforstyrrende oversættelser. 
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5.2	Datakritik	

Data til dette speciale består af primære og sekundære data. De primære data er fundet gennem egne 

interviews med en række respondenter både fra egen omgangskreds og respondenter på de udvalgte 

Arp-Hansen hoteller. Dette bliver beskrevet i nedenstående afsnit. De sekundære data består 

hovedsagligt af akademiske artikler, der benyttes som baggrundsviden og til at understøtte nogle af 

de valgte teorier. Ydermere består de sekundære data af relevante teorier til specialet. Da der 

anvendes akademiske artikler og teorier er det nødvendigt at forholde sig kildekritisk til disse 

(Andersen, Ib, 2013, s. 208). Dette indebærer bl.a. en vurdering af om kilderne findes relevant i 

forhold til specialets analyser. 

 

5.3	Interviews	

Som nævnt tidligere vurderedes det relevant for dette speciale kun at lave dybdeinterview grundet 

formålet med specialet. Da specialet har til formål at belyse kundeadfærden generelt i 

hotelbranchen, er det derfor relevant at finde kunder, der har boet på hotel før. Grundet tiden til 

specialet vurderedes det at være nemmest at finde interviewpersoner fra egen omgangskreds. Disse 

interviewpersoner befinder sig i forskellige aldersgrupper, og nogle af respondenterne har rejst 

meget. I alt er der interviewet 6 hotelkunder fra egen omgangskreds. 

Ydermere søger specialet bl.a. at undersøge beslutningsprocessen for kunder på Arp-Hansens 

hoteller for derved at få indblik i, om Arp-Hansen lever op til kundernes forventninger. Derfor er 

der interviewet 6 kunder, der har boet på de udvalgte Arp-Hansen hoteller. For at det er muligt i 

analysen at sammenligne, hvorvidt kundernes forventninger stemmer overens med, hvordan 

hotellerne selv mener, de klarer sig, vil det være relevant at interviewe medarbejdere på de udvalgte 

Arp-Hansen hoteller. Der er derfor interviewet 6 medarbejdere på de udvalgte Arp-Hansen hoteller. 

I forhold til de udvalgte hoteller, er der forsøgt at få så forskellige hoteller samt kunder fra Arp-

Hansen som muligt, eftersom det forventes, at arbejdet med service og oplevelsen af service er 

forskellig alt efter hvilket hotel, kunderne bor på. Respondenterne på hotellerne er tilfældigt 

udvalgte, men er baseret på hvem, der havde tid. Medarbejderne på Wakeup og Gentofte Hotel er 

valgt, fordi de var på arbejde. Medarbejderne på Tivoli Hotel er valgt af Tivoli Hotel selv. 
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5.4	Bearbejdning	af	interviews	

Efter interviewene er afholdt, er de blevet transskriberet, da dette gjorde den efterfølgende analyse 

nemmere at håndtere. De transskriberede interviews er vedlagt som bilag. Som det vil blive 

beskrevet under teoriafsnittet, vil specialet have ECO-modellen som rammeværktøj, hvor fokus vil 

ligge på beslutningsprocessen, oplevelsen og loyaliteten. Dette er således det, specialet ønsker at 

komme ind på gennem analysen. De efterfølgende transskriberede interviews blev tematiseret i de 

førnævnte tre temaer for at gøre analyseprocessen mere overskuelig (Ibid., s. 203). Det skal 

understreges, at respondenterne, inden interviewene, er gjort opmærksom på, at de forbliver 

anonyme igennem interviewene. 

 

5.5	Metodiske	overvejelser	

Ved udførelse af et interview, især ved dybdeinterview, er det vigtigt, at der skabes et trygt rum og 

en tryg atmosfære for respondenten. Dette har været muligt ved interviewene af hotelkunder fra 

egen omgangskreds, eftersom interviewene foregik hjemme hos respondenterne, hvorfor disse 

respondenter antages at være trygge ved interviewet. Interviewene af respondenterne på hotellerne 

foregik, som nævnt, på hotellet, hvorfor der har været støj, der kan have påvirket respondenterne. 

Dette er med i overvejelserne men antages ikke at have påvirket respondenterne, således at de ikke 

kan svare fyldestgørende. Ydermere er det også vigtigt at overveje, hvordan spørgsmålene bliver 

stillet. Der kan undervejs være mulighed for, at respondenten ikke forstår, hvad der menes, hvorfor 

respondenten kan ende med ikke at svare på det egentlige spørgsmål. I dette speciale er det forsøgt 

at stille spørgsmålene på en måde, der antages at kunne forstås af respondenterne. Da 

respondenterne ved de første interviews ikke virkede til at forstå meningen med begrebet loyalitet, 

er dette undervejs ændret, således at det er egne betegnelser af loyalitet der benyttes. Dette vil dog 

ikke give samme forståelse for, hvad respondenterne har af definitioner af loyalitet, hvilket er med i 

det videre arbejde. Derfor baseres de videre analyser på egne prædefinerede begreber af loyalitet. 
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6.	Teori	

I nedenstående vil teorien, der ligger til grund for besvarelsen af problemformuleringen, blive 

gennemgået. For at undersøge, hvordan kundeadfærden er på et bestemt marked, er det vigtigt at 

have styr på, hvordan selve kundeprocessen foregår, da virksomheden her kan få en dybere indsigt i 

kunden og dennes behov. Det vil sige, der skal undersøges, hvad kunden går igennem, når denne 

beslutter sig for at købe et produkt. 

På den baggrund er ECO-modellen valgt. Modellen skal fungere som et rammeværktøj, da det 

gennem hele specialet vil være denne model, der er referencepunktet, således at de forskellige dele 

af specialet vil gennemgå udvalgte dele af modellen. Ydermere er ECO-modellen valgt, fordi 

kundeprocessen ikke kun kan beskrives som lineær. 

 
(Figur 2 – Andersen, Claus, 2014) 

ECO-modellen beskriver overordnet, hvilke trin en forbruger gennemgår ved et køb, og modellen er 

formet som uendelighedstegn, eftersom det er en proces uden egentlig start eller slut. Inden der 

foretages et egentligt køb, er forbrugeren ”ude af markedet”2, hvor forbrugeren på et tidspunkt 

bliver ”påvirket”3 til at blive interesseret i en produktkategori og dermed komme ind på markedet. 

Eksempelvis, hvis forbrugeren skal på en rejse og derfor har brug for et hotel . Efter forbrugerens 

indledende overvejelser, begynder selve informationssøgningen. På dette tidspunkt har forbrugeren 

besluttet sig for at ville ind på markedet for eksempelvis hotelværelser, hvorfor forbrugeren på 

nuværende tidspunkt undersøger, hvad der findes på markedet. Informationssøgningen kan 

eksempelvis foregå ved at søge på nettet eller få gode råd gennem venner og familie. Efter 

informationssøgningen vil forbrugeren have forskellige alternativer, herunder mulige hoteller at bo 

på, hvorefter forbrugeren skal træffe en beslutning ud fra disse alternativer. Det vil sige, der sker en 
																																																								
2	Out	of	market	
3	Trigger	
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købsbeslutning. Efter forbrugeren har besluttet sig for et bestemt produkt, skal forbrugeren bruge og 

opleve produktet, hvilket er ensbetydende med, at forbrugeren bliver en kunde. I forhold til et 

hotelophold vil dette være selve oplevelsen af hotellet, værelset og den service, kunden modtager på 

hotellet. Efter produktet er brugt og oplevet, evaluerer kunden på oplevelsen. Hvis kunden er 

tilfreds med produktet, kan det ende ud i, at kunden vil købe det samme produkt igen og dermed 

ende med at blive loyal over for den valgte virksomhed. Hvis det ender med, at kunden bliver loyal, 

vil kunden blive i loopet ”loyalitet”, men hvis kunden ikke er tilfreds med produktet, vil processen 

starte forfra (Andersen Claus , 2014). Ud fra ovenstående beskrivelse virker modellen meget 

overordnet i sin tilgang til kundeprocessen. For at få en dybere forståelse for kundeprocessen, bliver 

der, i specialet, fokuseret på enkelte trin i modellen, og dertil vil der blive benyttet forskellige 

modeller og teorier til dybere beskrivelse af disse trin. 

 

6.1	Beslutningsprocessen	

I forhold til problemformuleringen, er det nødvendigt at vide, hvordan kunderne udvælger det hotel, 

de ønsker at bo på. Det vil sige, det er nødvendigt at vide, hvad kunderne mener er vigtigt, når de 

vælger et hotel, det vil sige hvilke attributter de lægger vægt på. En attribut skal forstås som den 

egenskab en kunde forbinder med et produkt, i dette tilfælde et hotel. En viden om dette vil gøre det 

nemmere for hotellerne at vide præcist, hvad de skal fokusere på for at gøre kunden mere tilfreds 

med opholdet. For at få en bedre forståelse for denne proces, kan benyttes Means-end chain (herfra 

MEC) fremgangsmåden.  

 
(Figur 3 – Marketingteorier, 2018) 

Ved at bruge denne model er det muligt at undersøge, hvilke attributter kunderne vurderer et hotel 

på, og hvad de føler, de får ud af at bo på et hotel med netop disse attributter. Der er tidligere lavet 

undersøgelser af kunders valg af forskellige produkter ved hjælp af MEC. Eksempelvis har Jooyen 

Ha & SooCheong (Shawn) Jang (2013) undersøgt, hvad kunder lægger vægt på ved udvælgelse af 

restauranter. Det findes relevant at benytte denne artikel, da både hoteller og restauranter befinder 

sig inden for servicebranchen, hvor det her er vigtigt at kunden får en god oplevelse. Dette skyldes, 
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at den enkelte udbyder hurtigt kan miste omsætning, hvis en kunde taler dårligt om hotellet eller 

restauranten til andre potentielle kunder. Artiklen vælger at fokusere på tre typer af restauranter: 

fastfood-restauranter, almindelige restauranter4 og finere restauranter5. Der er på forhånd defineret 

hvilke attributter, der menes at være dem, alle kunder vurderer et restaurantbesøg på. Attributterne 

er mad, service og miljø. Igennem en spørgeguide finder artiklen frem til hvilke endemål6, kunderne 

associerer med de forskellige typer restauranter. Endemålene associeret med fastfood-restauranter 

er nemhed7, succes, og at det er billigt8, mens almindelige restauranter er relateret til 

”følelsesmæssige værdier”, samt en følelse af at høre til9. Finere restauranter er associeret med 

livskvalitetsværdier10 (Ha & Jang, 2013). Dette vil blive brugt som inspiration til at opsætte 

attributter, der kan associeres med et hotelophold. Det skal naturligvis understreges, at det er en 

anden branche end hotelbranchen, men det antages alligevel, at tanken bagved kan overføres. 

Eksempelvis antages det, når en kunde booker et værelse på et lavprishotel, vil denne kunde 

forvente, at det er billigt og formentligt også nemt at komme til og fra. Hvilket kan overføres fra 

fastfood-restauranten, hvor kunderne også associerede fastfood-restauranter med nemhed. 

Som i ovennævnte artikel vil det, i dette speciale, også vurderes relevant på forhånd at opsætte 

nogle attributter ved et hotelophold for derefter at undersøge, hvorvidt det er attributter, kunderne 

selv vil vurdere et ophold på, og hvor stor indflydelse disse attributter vil have på opfattelsen af 

opholdet. Attributter, der opsættes i forhold til et hotelophold, vil i specialet være hotelværelse, 

beliggenhed og service, da dette anses for at være de mest essentielle elementer, en kunde vil lægge 

vægt på. I analysen vil undersøges hvorvidt respondenterne lægger vægt på førnævnte attributter, 

eller om de lægger vægt på andet. 

 

Det bør understreges, at ovenstående, opstillede attributter ved et hotelophold, forventes at være 

forskellige alt efter, om det er en business- eller leisurekunde. Det forventes, at businesskunden 

ønsker, det skal være nemt fra start til slut af opholdet. I forhold til leisurekunder forventes der også 

her at være forskel på, hvorvidt kunden eksempelvis rejser som en familie, eller om det er en 

venindetur. 

 
																																																								
4	Casual	dining	
5	Fine	dining	
6	End-delen	i	means-end	chain	
7	Convenience	
8	Economic	value	
9	Emotional	&	beloning	values	
10	Quality	life	values	
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For at vurdere hvordan fordelingen i specialet skal være af henholdsvis business- og leisurekunder, 

vil der blive taget udgangspunkt i, hvordan fordelingen er hos Arp-Hansen. Dette skyldes, at det er 

denne hotelkæde, der laves anbefalinger til, hvorfor dette er nødvendigt at vide. Det har desværre 

ikke været muligt at få den nærmere fordeling af business- og leisurekunder, men Arp-Hansen har 

flest businesskunder. Da der allerede bliver gjort meget for businesskunderne, vil det primære fokus 

for specialet være leisurekunder. Det vil dog stadig være interessant at undersøge, hvordan 

beslutningsprocessen er for businesskunderne. Ydermere vil det også være interessant at undersøge, 

hvorvidt Arp-Hansen lever op til business- og leisurekundernes forventninger. 

 

Som tidligere nævnt har forskellige teorier og artikler beskrevet, hvordan kunderne vælger deres 

produkter. Eksempelvis beskriver Susan Horner & John Swarbrooke (2016), at der er en række 

faktorer, der kan påvirke forbrugerens beslutning om at rejse. Dette anses for relevant for dette 

speciale, da forbrugere typisk vælger hotel i forbindelse med rejser. Nogle af disse faktorer er 

kundens: personlighed, livsstil, tidligere oplevelser samt hvordan kunden ønsker at blive opfattet af 

andre (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 77). Dette antages også at kunne overføres til hotelbranchen. 

Det bør igen understreges, at der skal tages højde for, at hotel- og rejsebranchen er forskellige 

brancher, hvorfor det antages, at det er nogle andre faktorer, der påvirker kunden ved køb af 

hotelværelse. Ovennævnte faktorer, kan dog være med til at understøtte, at forbrugernes 

forventninger skifter alt efter, hvad de er på udkig efter. Derfor kan kunderne, ved køb af 

hotelværelse, også blive påvirket af eksempelvis deres personlighed, eller hvordan de ønsker at 

blive opfattet af andre. Gennem specialet vil undersøges, hvorvidt kunderne bliver påvirket af 

sådanne faktorer. 

I kundernes købsbeslutningsproces kan der opstå usikkerheder. Dette kan eksempelvis være, 

hvorvidt hotellet er placeret i et godt område, eller om hotellet vil leve op til billederne, kunderne 

har set på nettet. Denne usikkerhed, kunderne kan opleve, kan skyldes, at forbrugerne, inden et køb, 

ikke har mulighed for at prøve produktet, hvilket ellers kan være muligt med andre produkter. 

 

6.2	Oplevelse	

I forhold til selve brugen af produktet, i dette tilfælde hotelopholdet, vil fokus ligge på, hvordan 

kunderne oplever dette. I interviewene vil der være fokus på, hvad kunderne mener har været godt, 

både i forhold til selve værelset men også i forhold til servicen. Dette betyder, at de opsatte 

attributter, fra MEC-modellen, skal evalueres i denne del. Desuden vil der, i denne del af analysen, 
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også blive kigget på, hvad respondenterne ønsker at få ud af opholdet. Tanken med dette er at 

undersøge den sidste del af MEC, hvor der er fokus på endemålet. Eksempelvis beskriver Jooyeon 

Ha & SooCheong Jang (2013) i deres artikel om restauranter, at fastfood-restauranter typisk er 

associeret med hurtig service, hvilket igen er linket til nemhed, hvilket er linket til konsekvensen at 

spare tid. Dette er så linket til, at mere tid til studierne eller arbejdet, hvilket i sidste ende linker til 

målet at få succes (Ha & Jang, 2013, s. 396-397). Specialet vil derfor undersøge, hvilke endemål 

der associeres med de forskellige hoteltyper, og hvorvidt det er de samme endemål, som i 

ovennævnte artikel. 

 

Når man som kunde køber produkter, er det ofte fordi, man synes, det passer til ens stil. Typisk når 

man, som kunde, vælger et hotel, er det fordi, det passer til kunden. Når man bor på hotel, bliver 

hotellet derfor på en måde en del af kunden selv. Det kan være, at kunden er på afslapningsferie, 

hvor hotellet kan tilbyde forskellige spamuligheder, hvorfor dette vil blive en del af kunden, så 

kunden føler sig frisk og veludhvilet til at komme hjem igen. Denne forestilling, om at ting kan 

blive en del af en selv, er beskrevet af Belk (1988). I artiklen står bl.a. ”McClelland (1951) 

suggested that external objects become viewed as part of self when we are able to exercise power or 

control over them, just as we might control an arm or a leg” (Belk, 1988, s. 140). Hvis man, som 

forbruger, kan kontrollere objektet, vil forbrugeren, ifølge Belk, være i stand til at opfatte objektet 

som en del af selvet. I forhold til et hotelophold kan dette eksempelvis være, at kunden gerne vil 

slappe af, og står med valget mellem en drink eller at gå i spaafdelingen. Desuden skriver Belk 

(1988) i artiklen ”These findings also may suggest that possessions are regarded not only as part of 

self, but also as instrumental to the development of self” (Belk, 1988, s. 141). Det vil sige, man, 

som forbruger, har mulighed for at udvikle sig gennem sine ejendele. I forhold til et hotelophold vil 

dette stemme godt overens, da det antages, at mange forbrugere vælger at tage på hotelophold eller 

ferie, fordi de trænger til at slappe af og dermed finde sig selv igen, inden de skal hjem til 

hverdagen. Gennem interviewene ønskes derfor undersøgt, hvorvidt respondenterne føler, at 

hotellet passer til dem. 

 

Undervejs i analysen om respondenternes oplevelse med deres pågældende hotel, vil der benyttes 

Arnould & Thompsons (2005) artikel, der skal forklare, at respondenterne kan forskellige roller, alt 

efter hvem de er på hotel med. En nærmere uddybning kommer i analysen. 
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Der er tidligere teorier, der pointerer, hvor vigtig personalet, og dermed servicen, er for kundernes 

opfattelse af et hotelophold. Eksempelvis har Lars Grønholdt & Anne Martensen (2016) forsøgt at 

beskrive sammenhængen mellem tilfredse medarbejdere, tilfredse kunder og profit. Da denne 

artikel benytter hoteller i deres undersøgelse, ses artiklen som særlig relevant for specialet. Samlet 

set kommer artiklen frem til, at medarbejdertilfredsheden har en positiv indflydelse på kundernes 

tilfredshed (Grønholdt & Martensen, 2016). På baggrund af dette vil der, gennem specialet og 

interviewene, undersøges, hvorvidt medarbejderne har indflydelse på kundernes tilfredshed. 

Ydermere vil det også være interessant at undersøge, hvorvidt hotellerne lever op til kundernes 

idéer og forventninger om et godt ophold. Derudover kan det også være interessant at undersøge, 

om hotellerne har samme opfattelse som kunderne. Her menes, hvorvidt hotellerne mener, de 

leverer en god service, og hvor vigtigt de mener, det er at have fokus på, at personalet leverer en 

god service. Dermed er der grundlag for at lave en direkte sammenligning af kundernes 

forventninger og hotellets egen idé om den service, de leverer, og hvorvidt det stemmer overens. 

 

Disse forventninger, kunderne har til et godt hotelophold, bliver beskrevet  af Tat Y. Choi & 

Raymond Chu (2001). I deres artikel beskriver de, at det er vigtigt for et hotel at vide, hvad 

kunderne har af forventninger. Dette er vigtigt at undersøge, hvis hotellet gerne vil differentiere sig 

fra sine konkurrenter. Når hotellet ved, hvad kunderne går op i, har hotellet således mulighed for at 

bruge ressourcer på at gøre netop dette element endnu bedre, så kunderne fortsætter med at være 

tilfredse. Som artiklen skriver ”In this regard, what hoteliers need to do is to understand their 

customers’ needs, and to meet or exceed these needs” (Choi & Chu, 2001, s. 278). Det er dog 

vigtigt at have in mente, at basiselementerne, også er vigtige for kunderne, hvorfor hotellet stadig 

skal bruge ressourcer på at vedligeholde disse. Dette skyldes, at hvis hotellet ikke vedligeholder 

deres basiselementer, vil dette bevirke, at kunderne bliver utilfredse (Ibid., s. 293-294). Derfor 

bliver hotellerne også nødt til at adskille sig på andre ting som eksempelvis service. Dette beskriver 

Lars Grønholdt & Anne Martensen (2016) også i deres artikel, når man befinder sig i sådan en 

industri, er det svært at differentiere sig, hvorfor der derfor bør være fokus på servicen. Ved at 

vedligeholde og videreudvikle disse elementer og sørge for at kunderne forbliver glade, øger 

hotellet dermed også chancen for, at kunderne vil tale positivt om dem. Hotellet øger dermed også 

chancen for, at kunderne vil komme igen og blive loyale. Dette vil blive beskrevet yderligere 

nedenfor. 
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6.3	Loyalitet	

Den sidste del af ECO-modellen, der skal undersøges, er loyalitetsdelen. Denne del af analysen 

indeholder to dele, den generelle loyalitet og loyalitet i forhold til Arp-Hansen. Hvis kunderne er 

tilfredse med alle de oplevelser, de har haft på hotellet, er der stor sandsynlighed for, at de vil 

komme igen og bo på samme hotel. Da respondenterne ikke bor på hotel hver dag, vil målingen på 

loyalitet være i forhold til, hvorvidt kunderne ønsker at anbefale hotellet til venner og familie, samt 

om de har intention om at komme tilbage til hotellet. For at kunderne bliver loyale, skal de, som 

nævnt, være tilfredse med hele hotelopholdet. Tilfredshed med service fra medarbejderne er et af 

elementerne, Jones & Sasser (1995) beskriver som vigtige for, at kunden er tilfreds med en 

virksomhed. I artiklen nævnes at følgende fire elementer er vigtige for kundetilfredsheden ”… the 

basic elements of the product or service that customers expect all competitors to deliver; basic 

support services such as customer assistance …; a recovery process for counteracting bad 

experiences; and extraordinary services …” (Jones & Sasser, 1995). Gennem specialet og 

interviewene kan undersøges, hvorvidt det er disse elementer, der gør kunderne tilfredse med 

hotelopholdet. Ofte kan god klagehåndtering også gøre, at kunderne ender med at være tilfredse 

med opholdet, hvilket er beskrevet af Jones & Sasser (1995) som værende vigtigt. Derfor kan dette 

være et emne til senere undersøgelse. 

Ovenstående hænger sammen med det, Kunal Basu og Alan S. Dick (1994) beskriver i deres artikel, 

at der findes to slags loyalitet, hvilket er adfærdsmæssig og holdningsmæssig. Den adfærdsmæssige 

loyalitet vil i dette speciale være, hvorvidt kunderne kommer ofte tilbage til hotellet, mens den 

holdningsmæssige loyalitet er, hvorvidt kunderne anbefaler hotellet til venner og familie, hvilket vil 

være mund-til-mund metoden11 (Basu & Dick, 1994). Denne form for loyalitet, hvor man anbefaler 

en virksomhed videre til venner og familie, viser at kunden, har stærke følelser for brandet. Kunden 

kan derfor anses som en ”advokat” for hotellet (Christopher et al., 2011, s. 48). Som nævnt antages 

leisurekunderne ikke at komme ofte tilbage til hotellet, hvorfor det antages, at loyaliteten primært er 

holdningsmæssigt. Dette bliver dog undersøgt nærmere i løbet af opgaven. 

Thomas Jones og W. Sasser (1995) beskriver, at der findes ægte og falsk loyalitet. Dette vil også 

beskrives i løbet af specialet, hvorefter det vil undersøges, hvorvidt respondenterne udviser 

holdningsmæssig eller adfærdsmæssig loyalitet. I forhold til ægte loyalitet vil det være, at kunden er 

tilfreds med hotellet og gerne vil bo der igen, eller hvis kunden vil anbefale hotellet videre. Dette 

kommer David Court, Dave Elzinga, Susan Mulder og Ole Jørgen Vetvik (2009) bl.a. ind på, og 

																																																								
11	Word-of-mouth	(WOM)	
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beskriver loyalitet på følgende måde: ”Of consumers who profess loyalty to a brand, some are active 

loyalists, who not only stick with it but also recommend it. Others are passive loyalists who, whether 

from laziness or confusion caused by the dizzying array of choices, stay with a brand without being 

committed to it. Despite their claims of allegiance, passive consumers are open to messages from 

competitors who give them a reason to switch.” (Court et al., 2009). 

 

Falsk loyalitet kan opstå, hvis der på markedet er en monopollignende tilstand, og kunden derfor 

ikke har mulighed for at vælge andre leverandører end den pågældende, der er på markedet. Dette 

vil formentlig ikke være tilfældet med hotelophold i København, da der er flere forskellige hoteller 

og hotelkæder at vælge i mellem. 

 

Det handler, for hotellerne, om at blive kundernes foretrukne valg. Dette betyder, at hotellerne skal 

sikre, at de er med i kundernes indledende overvejelser om hoteller. Det vil sige, de skal være på 

kundernes ”mentale krog” over hoteller. Som nævnt vil det være bedst at få kunderne til at anbefale 

hotellet videre til andre. Gennem denne mund-til-mund metode, opnår hotellet samtidig gratis 

reklame. Udover at hotellet får gratis reklame, får hotellet også en loyal kunde, der formentlig vil 

være hos dem, indtil hotellet gør noget, der får kunden til at skifte. Dette betyder således, at loyale 

kunder, også kan være med til at øge omsætningen, hvilket i sidste ende er det, det handler om for 

virksomheden. 

 

Som nævnt handler det for virksomhederne om at få tilfredse kunder og sørge for, at de kommer 

igen, hvorfor det handler om at skabe en god og langvarig relation til deres kunder. Det er netop 

denne problemstilling, der er interessant for Arp-Hansen. Det vil sige, hvordan de kan benytte 

indsigten, fra de tidligere analyseafsnit, til at skabe en langvarig relation til deres kunder. Dette er 

også beskrevet af Lova Rajaobelina (2018), der i sin artikel kommer ind på, hvordan 

kundeoplevelsen hos et rejsebureau kan være med til at skabe en langvarig relation. Artikel anses 

for relevant, da den omhandler rejsebureauer, hvilket er inden for samme branche som hoteller, 

hvilket er servicebranchen. Først og fremmest beskriver Lova Rajaobelina (2018) følgende i 

artiklen ”When customers enjoy a positive experience, they strengthen their relationship with and 

come to trust a brand” (Rajaobelina, 2018, s. 208), og fortsætter senere i artiklen ”In restaurant, 

hospitality, and tourism contexts, positive experience induces satisfaction” (Ibid., s. 209). Gennem 

interviewene med respondenterne er der mulighed for at undersøge, om respondenterne har større 
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sandsynlighed for at vende tilbage til hotellet, hvis de har været tilfredse, og om de fremadrettet vil 

vælge det samme hotel fremfor et andet. 

 

Gennem analysen af hvad Arp-Hansen kan gøre for at få flere loyale kunder, vil der benyttes 

forskellige artikler til at understøtte de tiltag, der anbefales. Der vil bl.a. henvises til en 

undersøgelse lavet af CBS af blandt andre Per Østergaard (Bentzen et al., 2015). Undersøgelsen 

gennemgår forskellige loyalitetsklubber i Danmark, og har til formål at undersøge, om kunderne 

selv mener, de er mere loyale over for en virksomhed, hvis de tilmelder sig virksomhedens 

loyalitetsklub. Denne undersøgelse er således relevant i forhold til problemstillingen om Arp-

Hansen, fordi de også kører et loyalitetsprogram, hvor kunderne modtager mails med forskellige 

tilbud. Ved at kigge på CBS’s undersøgelses forskellige resultater, vil det være muligt i analysen at 

komme med forslag til, hvad Arp-Hansen bør være opmærksom på, og dermed komme med 

forbedringsforslag. 

 

Undervejs i analysen af Arp-Hansen vil der benyttes artikler fra virksomheder, der normalt arbejder 

med loyalitet, hvorfor dette ses som særlig relevant. Derudover bliver der i analysen refereret til 

Loyalty Group og forskellige artikler, de har udgivet angående virksomheders arbejde med 

loyalitet. De har bl.a. skrevet en artikel hvori, de beskriver de elementer, der kan påvirke en 

virksomheds kunder til at blive mere loyale (Munkholm, 2014). Her kommer de bl.a. ind på, at 

virksomheden skal lave personlig og målrettet kommunikation til kunderne, hvilket CBS’s 

undersøgelse også fandt frem. Ydermere har Loyalty Group skrevet en anden artikel hvori, de 

beskriver, hvad virksomhederne konkret kan arbejde med i forsøget på at få loyale kunder. Et 

element de bl.a. lægger vægt på er vigtigheden af at lytte til sine kunder, og hvorfor de tilfredse 

kunder er tilfredse, samt hvorfor de utilfredse kunder er utilfredse (Crüger, 2017). 

 

Ovenstående er således elementer, der undervejs i analysen vil ses som argumentation til de 

anbefalinger, der vil komme til Arp-Hansen. 
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7.	Analyse	

7.1	Hvad	lægger	kunder	vægt	på	ved	udvælgelse	af	hotel?	

Gennem interviewene med specialets respondenter er hensigten at kortlægge hvilke attributter, der 

er vigtige for respondenterne, samt hvorvidt respondenterne lægger vægt på de samme attributter. 

Der vil gennem specialets forskellige afsnit sideløbende blive draget paralleller til Arp-Hansens 

kunder. 

 

I teoriafsnittet er beskrevet, hvordan en tidligere undersøgelse ville undersøge hvilke attributter, 

kunder forbinder med restaurantbesøg. Artiklens forfattere fandt frem til, at forbrugerne havde 

forskellige forventninger og attributter alt efter, hvilken type restaurant de besøger. Som nævnt i 

teoriafsnittet, minder restaurationsbranchen og hotelbranchen om hinanden, og det forventes, at 

kunderne også vil have forskellige attributter til de forskellige hoteltyper, som i dette tilfælde er 

lavprishoteller og luksushoteller. 

 

7.1.1	Generelle	attributter	

Baseret på interviewene er der nogle attributter ved hotellet, der går igen. Først og fremmest er det 

vigtigt med beliggenhed, det vil sige, hotellet skal ligge enten i centrum af byen eller tæt på 

transportmidler, så det er muligt, at komme til og fra forskellige seværdigheder. 

 

Nedenfor vil det blive beskrevet, at det er forskelligt fra ferie til ferie, hvad der kræves af hotellet. 

Der er dog flere af respondenterne, der mener, at alle basiselementerne på et hotel skal være i orden, 

da det ellers kan ødelægge en tur. En respondent siger bl.a. følgende ”… Vi fandt så ud af, at det 

værelse vi boede på, slet ikke havde nogle vinduer i … Jeg havde ikke tænkt, at det var et kriterie, 

jeg skulle stille op, at der skal være vinduer på værelset” (bilag 5, s. 107). Dette stemmer overens 

med, hvad Tat Y. Choi & Raymond Chu (2001) beskriver i deres artikel, at hotellet bør 

vedligeholde deres basiselementer. Hvis basiselementerne på et hotel ikke er i orden, påvirker dette 

kundens ophold, da kunden ikke forventer at have behov for at opstille det som et kriterie. Igennem 

artiklen har forfatterne lavet deres egne undersøgelser ”… these hotel factors are found to be less 

important in influencing travellers’ overall satisfaction levels and their likelihood of returning, 

hoteliers should maintain the standards of these services and facilities to meet the basic needs of 

the travellers” (Choi & Chu, 2001, s. 293-294). Flere af respondenterne kommer ind på, at det er 
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vigtigt, at hotellet er rent og pænt, og at der ikke eksempelvis er rotter på værelset. Det vil sige, 

respondenterne går op i disse basiselementer, og hvis ikke basiselementerne er i orden, påvirker 

dette respondenternes lyst til at komme igen. Ydermere forventer de fleste respondenter, at 

medarbejderne yder en form for minimumsservice, som eksempelvis at de altid er smilende. En 

respondent forklarer det på følgende måde ”… De er det første ansigt, man ser, når man kommer 

ind … Hvis man eksempelvis var blevet mødt af en sur receptionist, havde jeg allerede været 

negativ fra starten af” (bilag 16, s. 156). 

Ovenstående er en interessant indsigt. For som nævnt har flere af respondenterne en mening om, at 

medarbejderne skal levere en minimumsservice, og alligevel er det typisk ikke noget, 

respondenterne vælger et hotel på baggrund af. Det er derfor ikke et krav, de opsætter i deres søgen 

på et godt hotel. Det kan skyldes, at det for de fleste respondenternes vedkommende, er et 

basiselement, og at det derfor ikke bør være et krav, ligesom det forventes, at et værelse har 

vinduer, som en anden respondent har fortalt tidligere i analysen. 

 

7.1.2	Forskel	på	forventninger	i	forhold	til	hoteltype	

Gennem interviewene kan det konkluderes, at respondenterne forventer mindre service og generel 

lavere standarder ved et lavprishotel, end hvis de bor på et luksushotel. Som en respondent siger 

”Man får jo, hvad man betaler for, tænker jeg … Ellers er der noget, der er gået min næse forbi …” 

(bilag 13, s. 144). Der er også nogle af respondenterne, der har tidligere erfaringer med hoteller med 

færre stjerner, hvorfor de ved, hvad de går ind til og derfor formentlig hellere vil bo på et mere 

luksuspræget hotel, fordi de antager, at de vil få bedre service. ”Hvis jeg går ud og vælger et 3-

stjernet i dag, så ved jeg jo, at standarden på hotelværelset vil være ringere. Det vil være dårligere 

end et 5-stjernet hotel” (bilag 1, s. 79). En anden respondent har også haft dårlige oplevelser med at 

bo på billige hoteller ”… And our experience is if you stay at a really cheap hotel it would be very 

noisy, and you wouldn’t get a decent night sleep or you find that the facilities aren’t that good or 

the aircondition is so loud you can’t sleep …” (bilag 14, s. 147). 

I sammenhæng med ovenstående, er der alligevel nogle af respondenterne, der gerne vil bo på disse 

hoteller, trods de lave forventninger, fordi de kun skal bo der i få dage. En respondent siger 

eksempelvis ”Det er egentligt bare fordi, det er billigt og nemt. Og vi skal kun være her en aften” 

(bilag 16, s. 154). Dette stemmer desuden også overens med, hvad Jooyeon Ha & SooCheong 

(Shawn) Jang (2013) beskriver i deres artikel. Her skriver de bl.a. at den værdi der oftest forbindes 
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med fastfood-restauranter er ”nemhed”12 (Ha & Jang, 2013, s. 401), altså at det skal være nemt og 

hurtigt, hvilket tidligere forventedes også at være et element respondenterne ville lægge vægt på. 

Gennem interviewene kan ses, at det netop er nemhed og hurtighed respondenterne forventer på 

lavprishoteller, mens der på luksushoteller handler om den samlede oplevelse. 

Dette bliver understøttet af det, Susan Horner & John Swarbrooke (2016) beskriver i deres bog 

”There are clearly different motivators for guests at five-star hotels than would be the case for 

budget motels. The luxury hotel client seeks a special experience, status and a high level of 

personal service. The budget motel user is motivated by a desire for a functional experience, a 

convenient location and economy” (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 222). Eksempelvis fortæller en 

af respondenterne fra Tivoli Hotel følgende ”… Her er en hyggelig atmosfære. Jeg kan godt lide et 

hotel, hvor man får et badekar på værelset … Og så er de bare venlige, søde og rare, lige fra man 

træder ind ad døren, til man går igen … Så synes jeg også, der er mange smukke og hyggelige 

steder, hvor man kan sidde” (bilag 13, s. 143). Her har respondenten behov for at føle sig afslappet, 

og have mulighed for at koble af fra hverdagens stress og jag og dermed lade op til en ny uge. Det 

vil sige, denne respondent er således på udkig efter en speciel oplevelse og gennem interviewet 

fortæller hun også, at hun ikke selv har badekar derhjemme, hvorfor det er rart at komme et sted, 

hvor de har et (bilag 13). 

 

7.1.3	Lavprishoteller	

Selvom respondenterne udtrykker, at de forventer dårligere beliggenhed eller dårligere morgenmad 

ved et lavprishotel, kan nogle af respondenterne dog godt acceptere dette, når det kun er en enkelt 

nat, de skal bo der. En af respondenterne siger eksempelvis ”… we wouldn’t be there for more than 

6-7 hours so therefore we wouldn’t be bothered on how good the breakfast is or where it is located 

as long as we can get to the hotel and back to the train station …” (bilag 14, s. 149). Baseret på 

flere af respondenternes svar, vælger de typisk et lavprishotel, fordi det er billigt, og typisk i 

sammenhæng med, at de skal et andet sted hen. En anden respondent siger ”… Nu har jeg boet her 

før, 2-3 gange tror jeg, når jeg skal ud til lufthavnen …” (bilag 16, s. 156). Nogle af respondenterne 

nævner, når de skal på ferie, og de ved, at de ikke kommer til at være på hotellet så meget, ønsker 

de ikke at betale for meget ”… Jeg gider ikke betale i dyre domme, slet ikke når det er en ferie, hvor 

jeg ikke skal være så meget på hotellet …” (bilag 2, s. 86). 

																																																								
12	Convenience	
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Det faktum, at flere respondenter vælger et lavprishotel på grund af pris, bliver understøttet af 

interviewene med medarbejderne på Wakeup (bilag 17 & 18). Begge medarbejdere mener, at 

hovedårsagen til, at kunderne vælger Wakeup, er prisen. Andre elementer, de mener også kan have 

indflydelse på valg af hotellet, er parkering og beliggenhed. Flere af respondenterne fortæller også, 

at valget af et lavprishotel skyldes, at det har ligget godt i forhold til eksempelvis en togstation. 

Selvom flere af respondenter forbinder lavprishoteller med dårligere service eller dårligere 

morgenmad, kan denne opfattelse ændres, hvis bare hotellet yder en god service. Dette kan 

eksempelvis ses på Wakeup, hvor de to respondenter forklarede, at medarbejderne virkede rigtig 

søde og venlige, og den ene af respondenterne har allerede boet på Wakeup flere gange og anbefaler 

gerne videre. Den anden respondent fortæller følgende om medarbejderne ”… the first night we 

were here we struggled finding a good restaurant … but we got recommended a place and it turned 

out to be really nice. So it is small stuff like that from the staff that is helpful” (bilag 15, s. 153). 

Dette tyder altså på, når hotellet skal fungere som en base for opholdet, kan hotellets medarbejdere 

være med til at vende situationen, så kunderne går fra hotellet og er glade. Dette til trods for, at 

medarbejderne ikke er en attribut, respondenterne opsætter ved valg af hotel. 

 

En af respondenterne forklarer, hvordan familien ofte tager til deres sommerhus i Frankrig om 

sommeren og derfor har behov for en overnatning både til og fra sommerhuset. Her tager de samme 

hotel hver gang, fordi de er tilfredse med den behandling, de får, og det ligger godt placeret. 

Respondenten siger følgende ”… Der har vi valgt en kæde, som vi er tilfredse med. Nemlig Ibis 

Budget som er et helt banalt og simpelt hotel, men det ligger ud til motorvejen, det er altid stille og 

roligt, der er sikker parkering, og vi kender de hoteller, og de er rene og ordentlige og ganske enkle 

…” (bilag 6, s. 110). Dette understreger således det Susan Horner & John Swarbrooke (2016) 

beskriver i deres bog, at det ved lavprishoteller handler om funktionalitet, beliggenhed og pris. 

Hvilket andre respondenter også har givet udtryk for er relevant, hvis de skal bo på et lavprishotel. 

 

7.1.4	Luksushoteller	

Hvis respondenterne vælger at bo på luksushotel, har de ofte høje forventninger, og dette er både til 

servicen og hotellet generelt. Typisk for at respondenten skal opleve stor tilfredshed med 

luksushotellet, kræver det, at hotellet leverer små ekstra services. En respondent beskriver følgende 

kriterier ved et luksushotel ”Altså nu var der jo varmt i Dubai, så gerne en pool, et fitnesscenter 

eller wellnesscenter, hvor man kan få massage. Og der var mulighed for, at man kunne købe 
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morgenmad …” (bilag 1, s. 78). En anden respondent siger ”… Hvis jeg skulle betale mere for det, 

så vil jeg da klart forvente, at der eksempelvis er morgenmad inkluderet … Det er også afhængigt 

af, hvor det er henne. Hvis det nu er et varmt sted, så vil jeg forvente, at der er pool … Hvis det er 

et sted, hvor man skal på udflugter for at opleve nogle steder, så vil hotellet måske kunne hjælpe 

med det …” (bilag 5, s. 104). Flere af respondenterne nævner, at hotellet bør have en pool, og dette 

er i særdeleshed, hvis formålet med opholdet er en badeferie, eller hvis det er et varmt land, de er 

taget til. Flere af respondenterne er af den opfattelse at ved et luksushotel, så er alt ved hotellet 

bedre og mere luksuriøst. En respondent forklarer det på følgende måde ”… Jeg har bare en eller 

anden forventning om, at hvis jeg kommer ind på et 5-stjernet hotel, så er der også bare meget mere 

end bare en seng at sove i. Der er et stort lækkert badeværelse, og der er store senge og altan 

måske med havudsigt …” (bilag 2, s. 90). Baseret på ovenstående virker det til, at respondenterne 

forventer, at hotellet yder ekstra services, hvis det har flere stjerner. 

 

7.1.5	Forskel	i	forhold	til	ferieform	

Overordnet set har alle respondenterne været enige om, at det er forskelligt fra ophold til ophold, 

hvilke kriterier de vælger deres hotel på. Dette bliver understøttet af, hvad Susan Horner & John 

Swarbrooke (2016) beskriver i deres bog ”… every customer is different. Quality is not a fact or a 

reality in such industries; it is a perception in the mind of the customer” (Horner & Swarbrooke, 

2016, s. 339). Dette betyder, hvad der for en kunde opfattes som god service, kan for en anden være 

dårlig service. Det vil også gennem følgende analyse blive vist, at alle respondenterne har 

forskellige holdninger til, hvad der er vigtigt i valg af hotel. Eksempelvis hvis det er en storbyferie, 

vil den vigtigste attribut typisk være beliggenhed, det vil sige om det ligger i centrum eller tæt på 

centrum. En af respondenterne beskriver hendes forventninger til de forskellige typer ferier på 

følgende måde ”Jeg tror, det er meget forskelligt. Hvis vi er på budgetrejse, handler det bare om, at 

få det billigste … Når jeg nu her snart skal til Sydamerika og rejse rundt i to måneder, så handler 

det kun om pris. Og selvfølgelig at der ikke er mug under sengene og dyr i min seng” (bilag 3, s. 

93). For en anden respondent er det eksempelvis også vigtigt, at der er Wi-Fi på hotellet ”… hvis 

man er i andre byer, hvor man ikke har data, så er det vigtigt i forhold til, at man kan skaffe 

informationer eller kort eller andet” (bilag 16, s. 155). 

 

Derudover er der også andre attributter, respondenterne lægger vægt. Disse er dog afhængige af, 

med hvilket formål respondenten skal bo på hotel. Dette bliver yderligere understøttet af, at flere af 
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specialets respondenter udtaler, at det afhænger af formålet med turen hvilke attributter, de 

opsætter. Dette stemmer yderligere overens med det, Susan Horner & John Swarbrooke (2016) 

beskriver i deres bog ”Consumers will also change their behaviour patterns according to the type of 

holiday to be taken, their motives for the particular purchase occasion and their position in the 

family circle” (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 110). Hvilket passer til det, de fleste respondenter 

fortæller gennem interviewene, at de typisk vil have andre kriterier og forventninger alt efter, hvem 

de rejser med, og hvilken slags ferie eller hotel de skal på. 

 

7.1.6	Forskel	i	forhold	til	alder	

Som nævnt tidligere er respondenterne fra egen omgangskreds valgt, fordi de befinder sig i 

forskellige aldersgrupper og det er forskelligt, hvor rejsevante de er. Dette kan give nogle 

interessante perspektiver på de attributter, respondenterne lægger vægt på. Gennem interviewene er 

det tydeligt at se, at attributterne for hotelopholdet ændrer sig, jo ældre man bliver. Dette beskriver 

en af respondenterne på følgende måde: ”… Jeg vil sige, det begynder måske at udligne sig lidt i 

forhold til, at jeg bliver ældre og selv har penge og tjener penge. Så mine krav til hvor jeg gerne vil 

bo, og hvad jeg gerne vil give for det, er også steget” (bilag 5, s. 107). Herefter beskriver 

respondenten at ved hendes tidligere rejser, som studerende, har det primært været beliggenhed og 

pris, der var vigtige faktorer. Hvorimod nu har hun råd til, at få et lækkert hotel, fremfor at det kun 

ligger godt placeret. Derudover er to af respondenterne omkring 25 år, og her kan ses, at de primært 

går op i prisen (bilag 2 & 3). Ydermere er det også vigtigt at få så meget for pengene som muligt. 

I teoriafsnittet er beskrevet, hvordan forskellige aldersgrupper har forskellige motiver for at rejse 

(Horner & Swarbrooke, 2016, s. 80). Dette viser sig også at være sandt ved hotelvalg. Flere af de 

yngre respondenter beskriver, hvordan det er vigtigt for dem, at de bl.a. kan slappe af på hotellet 

men samtidig har mulighed for at komme ud om aften og tage på restaurant. En af respondenterne 

beskriver det således ”… if we were going somewhere else it would be more relaxing I suppose. So 

that is why the swimming pool and having an outdoor bar and restaurant would be the criteria” 

(bilag 15, s. 152). Hvilket stemmer overens med, hvad Susan Horner & John Swarbrooke (2016) 

beskriver af grunde til, at unge er ude at rejse – de vil gerne feste og slappe af. 
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7.1.7	Rationel/emotionel	

Baseret på respondenternes udtalelser er de fleste af dem både rationelle og emotionelle omkring 

valg af hotel. Der er naturligvis kriteriet angående pris, men derudover er de fleste emotionelle 

omkring valget. Inden de tager den endelige beslutning omkring hotellet, er der flere af 

respondenterne, der har været inde og kigge på enten Trustpilot eller en tilsvarende internetside. 

Her er der flere respondenter, der kigger overordnet på hotellets score, og såfremt der i nogle af 

anmeldelserne er beskrevet elementer ved hotellet, som respondenten ikke går op i, vil de typisk 

ikke tage den anmeldelse med i overvejelserne. De rationelle valg kan bestå i, hvor hotellet ligger 

placeret i forhold til de seværdigheder, respondenterne skal ses. De emotionelle valg kan bestå i, 

hvordan respondenterne mener, hotellet ser ud. Om de mener, hotellet har de rigtige faciliteter, eller 

hvordan servicen er fra personalet. Det bør understreges, at dette kun skal fungere som eksempler, 

da andre kunder kan have andre meninger, og mene at ratings i stedet er emotionelle valg fremfor 

rationelle. Hvis ikke respondenten selv har været ude og vælge et hotel, men i stedet vælger et hotel 

en ven har anbefalet, kan dette ses som et emotionelt valg, fordi respondenten regner med, at 

vennen har samme præferencer som respondenten selv, og derfor må det være et godt hotel. Uanset 

hvad, så er kunden meget involveret i købsbeslutningen. Dette bliver understøttet af det, Susan 

Horner & John Swarbrooke (2016) beskriver ”… the behaviour patterns during purchase are not 

routine and every purchase occasion will show different approaches. The consumer will be actively 

involved in the buying process and will ‘shop around’ before coming to a decision” (Horner & 

Swarbrooke, 2016, s. 110). Gennem interviewene har dette vist sig at være sandt, også ved køb af 

hotelophold. Flere af respondenterne fortæller, at de gerne gør brug af Tripadvisor eller Hotels.com 

eller en anden internetside, hvor de kan se andre kunders anmeldelser af hotellet. Grunden, til at 

respondenterne er så omhyggelige i deres søgning af hotel, skyldes, at respondenterne ikke på 

forhånd ved, hvordan opholdet vil blive. Der er derfor meget på spil, for respondenterne. Der kan 

derfor opstå usikkerhed undervejs i processen. Dette vil dog blive beskrevet nærmere nedenfor. 

 

7.1.8	Reduktion	af	usikkerhed	

Selvom de gennemgåede attributter er elementer, respondenterne ønsker, at deres hotel skal have, er 

det ikke sikkert, at dette er tilfældet. Som nævnt i teoriafsnittet, kan der i beslutningsprocessen 

omkring valg af hotel opstå nogle usikkerheder. Dette betyder, at kunderne kan komme i tvivl om, 

hvorvidt det hotel, de har valgt, lever op til deres kriterier. Som en af respondenterne fortæller ”… 

når vi selv skal finde hotellet, så er billeder meget taknemmelige …” (bilag 6, s. 112). En måde 
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hvorpå denne respondent forsøger at mindske usikkerheden ved valg af hotel er gennem andres 

erfaringer og anmeldelser på nettet ”… det er interessant at høre, hvad folk faktisk har haft af 

oplevelser … men jeg prøver at læse et stort antal anmeldelser igennem for at se, hvad det 

generelle billede er for netop det hotel … jeg forsøger at læse igennem, hvad de typiske 

kritikpunkter er og hvilke punkter, der bliver rost …” (bilag 6, s. 112-113). Det at høre anbefalinger 

eller tidligere erfaringer fra venner og familie er noget, flere af respondenterne benytter ”… Og vi 

havde talt med nogle af vores venner, som havde boet derude, om hvor man skulle bo henne …” 

(bilag 1, s. 78). Denne form for anbefalinger antages at være beroligende for respondenterne, 

særligt hvis de ikke har været i landet før. Det antages dog kun at være relevant at spørge andre til 

råds, såfremt dem man spørger, har samme præferencer og interesser som en selv. En respondent 

siger eksempelvis, at han kun vil anbefale, hvis det er til folk, der er interesserede i det samme ”Jeg 

vil kun anbefale et hotel, dels hvis jeg selv har haft en positiv oplevelse, og hvis de mennesker, jeg 

anbefaler til, er nogle, som jeg tror, vil værdsætte de samme ting” (bilag 6, s. 114). En anden måde, 

nogle af respondenterne forsøger at undgå denne usikkerhed, er ved at booke et værelse på et hotel, 

de har været på før. Der er flere af respondenterne, der har valgt et hotel eller en hotelkæde, de har 

boet på før. En respondent fortæller følgende ”… der skulle ikke være noget nyt der, så det er rart, 

at man ved, hvad det er” (bilag 16, s. 157). Eftersom denne respondent boede på hotellet en enkelt 

nat, tyder dette også på, at ved korte ophold, hvor respondenterne ved, at de bare skal til lufthavnen, 

er der ingen grund til at prøve noget nyt, fordi de er der i så kort tid. 

Det at respondenterne vælger et hotel, de har boet på før for at undgå at tage stilling til deres 

kriterier igen, bliver yderligere understøttet af følgende respondent, der gerne vil tilbage til samme 

hotel grundet den gode service, hun modtog fra personalet ”… But if I went back here I would stay 

here again. I would say that the people working here are very important …” (bilag 8, s. 122). Så 

denne respondent følte, at receptionisten havde ydet en rigtig god service, hvorfor dette ville få 

respondenten til at komme tilbage. Baseret på ovenstående virker det til, at respondenterne er villige 

til at komme tilbage til samme hotel, såfremt det er ved kortere rejser, hvor de formentlig skal være 

i samme område, og derfor vil det være rart at være et sted, man har været før og kan føle sig lidt 

hjemme. Dette bliver understøttet af følgende citat af en businesskunde ”Whenever I stay in 

Copenhagen and have to visit this particular customer. Actually because this hotel is near the 

customer I visit it is a good fit for me …” (bilag 7, s. 117). Her ses at dette bestemte hotel ligger 

perfekt placeret i forhold til den givne kunde, hvorfor det er relevant for netop denne kunde at 

komme tilbage til hotellet, når han skal besøge sin kunde. 
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Generelt i forbindelse med nedbringelse af usikkerhed og risiko omkring valg af hotel har det at 

gøre med, at respondenterne ikke ønsker deres ferier ødelagt. Og hvis de har betalt for et 

hotelophold, som så viser sig at være dårligt, kan dette ses som penge ud af vinduet, hvorfor det kan 

være godt, som tidligere nævnt, at få et hotel anbefalet. En af respondenterne siger følgende ”Fordi 

man måske ikke har lyst til at løbe en risiko ved at betale 1.000 kr. for noget dårligt …” (bilag 3, s. 

92). Denne oplevede risiko ved at bo et sted man ikke kender, og ikke har mulighed for at prøve 

inden køb, bliver også understøttet af Susan Horner & John Swarbrooke (2016), der beskriver 

usikkerhed og risiko i forbindelse med rejse på følgende måde ”They involve committing large sums 

of money to something which cannot be seen or evaluated before purchase. The opportunity cost of 

a failed holiday is irreversible. If a holiday goes wrong that is it for another year …” (Horner & 

Swarbrooke, 2016, s. 50). Ovenstående citat kan således forklare, at inden valg af hotel, har forhørt 

sig hos venner og bekendte fordi, de ikke ønsker at få ferien ødelagt, da ferien ikke kan laves om. 

Det kan især tænkes at være relevant ved større og længere rejser, hvor kunderne skal bruge 

længere tid på hotellet, hvor der således vil være mere på spil for kunden. Ydermere kan det også 

tænkes, at de vil mindske chancen for et dårligt hotelophold og dermed en dårligere ferie, fordi de 

normalt bruger lang tid på at planlægge en ferie, og hvad der skal ses osv. 

 

7.1.9	Leisure	vs.	business	

De fleste af ovenstående attributter er i forbindelse med leisurekunder. Efter interview med flere af 

medarbejderne på de udvalgte Arp-Hansen hoteller viser det sig, at der er flere virksomheder, der 

har firmaaftaler med hotellerne, hvorfor det antages, at den enkelte businesskunde vælger det 

pågældende hotel, fordi der er firmaaftale og firmaet derfor kan spare penge. Hovedsageligt virker 

det til, at det for businesskunderne handler om beliggenhed i forhold til det, de skal. Dette bliver 

understøttet af følgende citat ”My wife is attending a conference at the Radisson and we were just 

looking for somewhere close by …” (bilag 14, s. 147). Dette bliver yderligere understøttet af 

følgende citat fra en medarbejder ”Nu har jeg været her i en månedstid, og som jeg forstår på de 

andre, og hvad jeg selv ved, så handler det for firmagæster om, at firmaet ligger i nærheden, så der 

ikke er så langt for dem …” (bilag 9, s. 124). Her ses, at medarbejderne har en fin forståelse af, 

hvorfor businesskunderne vælger hotellet. En anden medarbejder nævner også følgende ”… Hvis 

det er vores businessgæster, så kan det både være hvis der er en konference generelt, eller hvis de 

skal til konference her på hotellet …” (bilag 11, s. 132). Denne begrundelse for at businesskunder 

rejser og skal bo på hotel, bliver understøttet af det, Susan Horner & John Swarbrooke (2016) 
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beskriver i deres bog angående forretningsrejsende ”Business tourism is no longer just about sales 

trips … It now involves conferences …” (Horner & Swarbrooke, 2016, s. 32). Dette kan således 

også overføres til hotelbranchen, hvor businesskunder ofte bor på hotel i forbindelse med en 

konference, eller fordi de skal besøge en kunde. 

 

7.1.10	Delkonklusion	

Baseret på ovenstående analyse er det således meget forskelligt fra respondent til respondent, hvad 

de lægger vægt på i deres udvælgelse af et hotel. En attribut der virker til at være essentielt, er 

beliggenhed. Hvis respondenterne er på storbyferie, er det vigtigt, at hotellet ligger tæt på centrum 

eller tæt på offentlige transportmidler, så de nemt kan komme frem og tilbage. Prisen er vigtig for 

mange, og derudover viser analysen også, at respondenterne har forskellige krav til hotellerne alt 

efter, om det er et lavprishotel eller et luksushotel. Hvis det er et lavprishotel, skal det være nemt og 

billigt, mens det ved luksushotel forventes, at hotellet leverer forskellige, ekstra goder og services. 

Typisk handler det ved et luksushotel om at koble af og lade alle andre ordne arbejde for en. 

Ydermere fortæller respondenterne også, at kriterierne til et hotelophold ændres, jo ældre de bliver, 

og når de får andre prioriteter i livet. Derudover er der fundet frem til, at respondenterne gerne vil 

benytte anbefalinger i udvælgelse af hotel for at mindske risikoen ved at bo på et dårligt hotel. Dette 

kan nemlig ødelægge hele ferien, da respondenterne ikke har mulighed for at prøve hotellet inden 

valget. Overordnet set er det de samme attributter respondenterne lægger vægt på, som dem der er 

opsat i teoriafsnittet. Inden interviewene er foretaget, er der opsat tre attributter, der vurderedes som 

de vigtigste ved et hotelophold. Disse attributter er hotelværelset, beliggenhed og service, hvor 

respondenterne går særligt op i beliggenhed og service. 
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7.2	Hvordan	lever	hotellerne	op	til	kundernes	kriterier?	

I denne del af analysen skal undersøges oplevelsen ved hotellet, hvilket er næste del af kunderejsen 

i ECO-modellen. Det er i denne fase, hotellet har mulighed for at give kunderne den oplevelse, de 

ønsker. Dermed er hotellet medvirkende til, at kunden har hotellet med i de indledende overvejelser 

ved næste hotelophold samt at kunderne fremadrettet vælger hotellet og vil anbefale det videre til 

venner og familie. 

 

I teoriafsnittet er beskrevet forskellige teorier, der bl.a. beskriver sammenhængen mellem tilfredse 

medarbejdere og tilfredse kunder og hvor vigtigt det er, for hotellerne, at fokusere på, hvad 

kunderne lægger vægt på ved hotellet. Dermed kan hotellet bruge ressourcer på de rigtige elementer 

og fremadrettet gøre oplevelsen bedre og få kunderne til at komme igen og anbefale videre til. Der 

vil således i nedenstående blive undersøgt, hvorvidt de opsatte antagelser er sande. 

 

7.2.1	Generel	tilfredshed	med	ophold	

Gennem interviewene kan ses, at de fleste respondenter har været tilfredse med deres ophold på 

diverse hoteller. En respondent fortæller, at hotellet i Dubai til at starte med ikke levede op til 

hendes og hendes mands forventninger. Da de ankom til hotellet midt om natten, fortalte personalet, 

at de ikke kunne få deres værelse, men at der var et andet klart til dem. Servicen de efterfølgende 

modtog opvejede dog for den dårlige modtagelse, de fik første dag ”… de 14 dage vi var der, havde 

vi det jo fantastisk, fordi folk var søde og rare, og de gav en god service. Så de reddede situationen 

ved at ringe op og spørge, om vi var tilfredse …” (bilag 1, s. 81). Her ses, at det er medarbejderne, 

der i sidste ende afgør, at denne kunde bliver glad for opholdet. Der er flere af respondenterne, der 

fortæller, at medarbejderne er rigtig vigtige for opholdet, og at det ofte er dem, der afgør, om 

opholdet bliver godt. En respondent fortæller eksempelvis, da hun var i Jordan med sin mand, var 

der ikke en af medarbejderne på hotellet, der kunne engelsk, hvilket påvirkede deres ophold. Men 

fordi de var så rejsevante, påvirkede det ikke resten af deres tur (bilag 4, s. 100). Dette er et 

eksempel på, hvor vigtigt det er for hotellet at have styr på deres basiselementer. Hvis ikke 

kunderne kan kommunikere med de ansatte, når de er på et turisthotel, eller som tidligere nævnt 

hvis der ikke er vinduer på værelserne, vil kunderne ikke anbefale hotellet videre, hvorfor hotellet 

derigennem kan miste kunder, og dermed miste omsætning. 
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Vigtigheden af medarbejdernes service og den påvirkning, det har på kundernes tilfredshed, 

beskriver Lars Grønholdt & Anne Martensen (2016) i deres artikel ”Satisfaction is largely a result 

of the customers’ perceived value of the service they receive. And this service is, in turn, dependent 

on … the employees’ satisfaction and loyalty …” (Grønholdt & Martensen, 2016, s. 1). Citatet skal 

vise, at tilfredshed også er afhængig af, hvordan kunderne opfatter den service, de modtager. Dette 

understøttes yderligere af at mange af respondenterne også mener, at medarbejderne har stor 

indflydelse på deres tilfredshed med opholdet. Selvom de fleste respondenter er enige om, at 

medarbejdernes service har en påvirkning på deres tilfredshed, er opfattelsen af god service meget 

subjektiv. Gennem interviewene kan ses, hvad respondenterne mener om deres forskellige ophold, 

og hvad de hver især lægger vægt på vedrørende hotellet og medarbejderne. En af respondenterne 

mener eksempelvis, at det er vigtigt, at medarbejderne kan komme med forskellige anbefalinger til 

mad, eller hvordan man kommer fra a til b, og det er især vigtigt, hvis man er udlænding ”The staff 

is important because once you are here and visiting somewhere completely different you actually 

rely on the staff for recommendations … so you see things a tourist probably wouldn’t normally see 

… And also being a foreigner coming abroad to another country it is important to have someone 

who is helpful and kind …” (bilag 15, s. 153). For denne respondent handler det om at få 

anbefalinger fra de ansatte, hvilket antageligvis ikke vil være et krav for en dansk kunde. For andre 

af respondenterne handler det om de små ting, medarbejderne gør for kunderne. Eksempelvis 

fortæller en respondent ”… Når nu jeg bor 14 dage på samme hotel, så føler man sig lidt hjemme, 

når de siger ’Hallo, fru det og det’. Så føler man sig lidt hjemme på en eller anden måde, når de 

kender en efter nogle dage … og de ved lige ’du skal have den yoghurt’, og så kommer de med den 

yoghurt til dig. Det er sådan nogle små ting, men man bliver rigtig glad for, at de kan huske en …” 

(bilag 1, s. 82). For denne respondent handler det om meget andet end bare et smilende og sødt 

personale, hvis medarbejderne skal gøre opholdet godt. 

 

Der er dog også nogle af respondenterne, for hvem medarbejderne ikke betyder så meget, dog er det 

stadig vigtigt, at medarbejderne er søde og venlige ”… Jeg kræver ikke så meget af dem, der er 

ansat, når jeg er på hotel. Jeg kræver, at de er smilende og venlige. Jeg har ikke så meget kontakt 

til personalet generelt set …” (bilag 5, s. 108). Det må ses som værende en form for krav om en 

minimumsservice medarbejderne skal levere, at de altid skal være smilende. Da respondenterne har 

den opfattelse, at medarbejderne er vigtige for oplevelsen af hotellet, antages det, at det skyldes, at 

medarbejderne er hotellets ansigt udadtil. Det er medarbejderne, der repræsenterer hotellet, hvorfor 
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medarbejdernes arbejde giver kunden en idé om, hvad de kan forvente af resten af hotellet. 

Medarbejdernes medvirken, til kundernes tilfredshed, bliver desuden understøttet af det, Jooyeon 

Ha & SooCheong Jang (2013) beskriver i deres artikel om de attributter, der er vigtige for kunder 

på fastfood-restauranter ”The staff’s friendly service was an important attribute that induced 

positive emotions” (Ha & Jang, 2013, s. 398). Desuden beskriver artiklen, hvordan kundernes 

forventninger til restaurantens medarbejdere ændres, jo finere restauranten er. Ved den finere 

restaurant er der en forventning om, at medarbejderne har stor viden om maden, der serveres, og at 

de er søde og venlige, og dermed giver kunderne en god oplevelse. Denne gradvise ændring af 

forventninger til medarbejderne på de forskellige typer restauranter, udviser respondenterne i dette 

speciale også i forhold til de forskellige typer hoteller. De fleste af respondenterne har store krav til 

medarbejderne og deres arbejde. 

 

7.2.2	Tilfredshed	med	lavprishoteller	

I afsnittet om lavprishoteller beskrives, hvordan respondenterne ikke har de store krav til hotellerne, 

hvorfor respondenterne bare forventer at få en seng og få serveret morgenmad. Typisk er det, som 

nævnt, pris, der afgør, om respondenterne vælger et lavprishotel. Baseret på dette, skal der typisk 

ikke meget til, før kunderne får overgået deres forventninger, og overordnet har respondenterne på 

Wakeup været tilfredse med deres ophold. En af respondenterne fortæller følgende ”… Like I said 

we are travelling here for a quick weekend break so this hotel is actually just a place to put our 

bags and sleep … We didn’t have high expectations in the sense that the main function of the hotel 

was to have a place to sleep” (bilag 15, s. 151). Citatet viser, når hotellet er sekundært, har 

respondenterne ikke mange krav til hotellet, men for denne respondent levede hotellet op til 

kriterierne, hvorfor dette viser, at der ikke skal meget til for at overgå kundernes forventninger. 

Formålet med rejsen for denne respondent har været sightseeing, og at udforske København. Flere 

af respondenterne fortæller, at det vigtigste, ved en storbyferie, er at komme ud og udforske byen, 

hvilket som regel er hele formålet med turen. Dog er det også vigtigt, at hotellet fungerer godt, da 

respondenterne trods alt stadig skal være på hotellet. Som nævnt fortæller flere af respondenterne, 

at det ved storbyferier gælder om at komme ud og opleve byen og dermed få stillet deres 

nysgerrighed, hvorfor hotellet kan gøre oplevelsen bedre ved at anbefale seværdigheder, 

respondenterne kan se. 
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En anden respondent fra Wakeup har kun en enkelt overnatning på hotellet, da han og kæresten skal 

videre ud og rejse. Det bør understreges, at denne respondent først checkede ind på hotellet, da 

interviewet fandt sted, dog har respondenten boet på hotellet før. Denne respondent har valgt 

Wakeup hotellet, fordi det skal være nemt og hurtigt. Dog er det vigtigt at føle sig tilpas på hotellet 

”Det er jo ligesom ens base, og hvis den ikke er tryg, så er det jo ikke godt. Hvis vi nu skulle have 

boet i København eller en anden storby, så er det jo der, man kan trække sig tilbage og have det 

roligt, så der er det vigtigt, at det ’basic’ er i orden …” (bilag 16, s. 156). Her ses, at det er vigtigt, 

at hotellet også kan give en form for sikkerhed for kunderne selvom, det er et lavprishotel, de bor 

på. En anden respondent forklarer, når han og familien skal til deres sommerhus i Frankrig, benytter 

de altid den samme hotelkæde, men her er det vigtig med sikker parkering, og at de kan holde 

ugeneret (bilag 6). I forhold til denne respondents valg af hotel, er det en anden form for sikkerhed, 

i og med at de ved, de får samme service og samme hotel, uanset i hvilket land, de vælger 

hotelkæden. Dette viser igen tydeligt forskellen på respondenternes meninger om, hvad der udgør et 

godt hotelophold. 

 

I forlængelse af ovenstående fortæller medarbejderne fra Wakeup, at de mener, at tilfredsheden med 

opholdet formentligt påvirkes af prisen på hotellet og kvaliteten i forhold til prisen. En af 

medarbejderne fortæller eksempelvis ”… når vi har meget travlt, så ryger prisen op ligesom alle 

andre steder. Og så kan man godt høre, at vi får nogle kommentarer på det …” (bilag 17, s. 158). 

Respondenten følger senere i interviewet op med følgende ”Ligesom med meget andet, hvis de føler 

prisen matcher kvaliteten, så har man opnået, det man skal. Men man vil helst have, at kvaliteten 

overmatcher prisen. Altså at de får indfriet deres forventninger og lidt mere i forhold til, hvad de 

betaler for … Eksempelvis lige nu kører vi lave priser, og så er gæsterne også meget imponerede 

over, hvor flot her er, og at det er godt design …” (bilag 17, s. 159). Her ses at medarbejderne har 

en forventning om, at kunderne vil have en bedre opfattelse af kvaliteten af hotellet, når prisen er 

lav, end hvis prisen er høj. Det virker dog ikke til at være noget, respondenterne er kommet ind på i 

forbindelse med deres valg af hotellerne. I den forbindelse er der flere af respondenterne, der 

mener, der er en sammenhæng mellem antal stjerner og kvaliteten af hotellet. Dette understøttes af 

det, Lars Grønholdt & Anne Martensen (2016) beskriver i deres artikel, hvor de beskriver, at 

kundens tilfredshed er påvirket af kundens egen opfattelse af kvaliteten13 af den service de 

modtager ”… higher employee satisfaction … leads to superior products and services, and that 

																																																								
13	Perceived	value	



	

	
	

Side 44 af 167	

leads back to higher customer satisfaction” (Grønholdt & Martensen, 2016, s. 2). Grønholdt & 

Martensen (2016) kommer frem til, at kundernes tilfredshed med servicen er afhængig af 

medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Flere af respondenterne fortæller, hvor vigtige glade 

medarbejdere er for deres ophold. Der er dog ved interview af medarbejderne ikke undersøgt, hvor 

glade de selv er for deres arbejde. Det bør nævnes, at medarbejderne ved interviewene virker glade, 

hvorfor det antages, at medarbejderne er glade og derfor understøtter citatet om, at 

medarbejdertilfredshed har en indvirkning på kundetilfredshed. 

 

Det er ikke alle respondenter, der har haft gode oplevelser med at bo på lavprishoteller. Der er en af 

respondenterne, der forklarer, at det var en dårlig oplevelse at bo på lavprishotel, dog uden at 

komme yderligere ind på hvorfor (bilag 1). Det antages eksempelvis, at denne respondent har haft 

en dårlig oplevelse med et lavprishotel, fordi den pågældende respondent gik mere op i, at hotellet 

var komfortabelt. Det vil derfor ødelægge ferien, hvis ikke det var komfortabel, hvorfor det var 

dårligere på et lavprishotel, fordi hotellet formentlig ikke brugte ressourcer på disse ting. 

Respondenten forklarer i løbet af interviewet ”… Jeg vil sige i vores unge dage, hvor vi rejste rundt 

på forskellige hoteller, og man valgte sådan nogle 2- og 3-stjernede, der havde man ikke de store 

forventninger … Standarden var ikke god, på de der hoteller. Og jo ældre vi blev, jo større er vores 

krav nok blevet til lidt mere komfort, på de hoteller vi vælger …” (bilag 1, s. 82-83). På baggrund af 

dette citat kan ses, at kravene til hotellerne ændres, jo ældre man bliver, og derfor har ældre kunder 

behov for mere komfort, for at de kan få det optimale ud af deres ferie. 

 

7.2.3	Endemål	for	hotelophold	ved	lavprishoteller	

Jooyeon Ha & SooCheong Jang (2013) beskriver i deres artikel, at fastfood-restauranter i sidste 

ende handler om nemhed og effektivitet14, samt at medarbejderne er med til at give kunden en god 

oplevelse, og dermed har kunden mere tid til arbejde og føler sig velkommen, hvilket er den sidste 

del af MEC. Dette stemmer overens med det, respondenten fra Wakeup ville have ud af opholdet 

(bilag 15), nemlig at komme rundt og se København og samtidig få en god behandling fra hotellets 

medarbejdere, hvilket respondenten mener er opfyldt. Der er flere af respondenterne for hvem, 

ferien handler om at komme rundt og se byen, og dette gør sig især gældende ved storbyferier. En 

anden respondent bor på Wakeup, fordi han skal videre på ferie med sin kæreste. Derfor er målet 

med ferien igen, at det er nemt at komme til hotellet samt, at det er nemt at komme til lufthavnen og 
																																																								
14	Convenience	&	efficiency	
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naturligvis, at personalet er venligt. Gennem interviewet fortæller respondenten, hvilken følelse han 

får, hvis ikke personalet lever op til de forventninger ”… De er det første ansigt, man ser, når man 

kommer ind. Så de sætter ligesom stemningen. Hvis man eksempelvis var blevet mødt af en sur 

receptionist, havde jeg allerede været negativ fra starten af” (bilag 16, s. 156). Baseret på dette er 

endemålet for respondenten at føle sig glad og afslappet efter hotelopholdet. Desuden fortæller 

respondenten, at det er vigtigt med den gode oplevelse på hotellet, og baseret på hvad respondenten 

desuden fortæller, antages, at denne type hotel passer til, hvem han er som person. Det tyder derfor 

på, at han og hans kæreste ønsker at gøre hotellet til en del af dem selv, at få overført deres værdier 

fra hverdagen til hotellet. Ifølge Belk (1988) bliver en forbrugers genstande en del af forbrugerens 

selv, hvilket antages at kunne overføres til hotelophold. Dog vil et hotelophold ikke blive kundens 

ejendel, men fordi det er en del af kunden i den tid, kunden bor på hotellet, antages det alligevel at 

være relevant at diskutere. Ovennævnte respondent vælger hoteller baseret på, hvad han går op i, og 

hvordan han gerne vil have det, hvilket betyder, at han lader hotellet blive en del af ham selv15. Belk 

(1988) skriver i sin artikel ”These findings also may suggest that possessions are regarded not only 

as part of self, but also as instrumental to the development of self” (Belk, 1988, s. 141). I forhold til 

et hotelophold kan dette være, når flere af respondenterne tager på hotel for at lade op til en ny uge, 

forsøger de dermed at finde sig selv igen. Dette bliver yderligere understøttet af følgende citat 

”Thus, having possessions can contribute to our capabilities for doing and being” (Belk, 1988, s. 

145). Det er muligt gennem ens ejendele16 at forbedre ens evner til at gøre og være, hvilket er 

pointen for respondenten fra Wakeup (bilag 15), hvor han fortæller, det handler om oplevelsen, og 

at medarbejderne kan give anbefalinger, der gør, at opholdet bliver bedre, og at han får set en del af 

byen. 

 

7.2.4	Tilfredshed	med	luksushoteller	

Tidligere i analysen er beskrevet, at respondenterne har høje krav og andre forventninger til 

hotellet, hvis det er et luksushotel. Respondenterne fortæller eksempelvis, hvis det er et varmt sted, 

de skal hen, så skal der helst være swimmingpool, og personalet skal yde en ekstra god service. 

Ligesom med oplevelsen hos lavprishotellerne, har alle respondenterne, der har boet på et 

luksushotel, været tilfredse med deres ophold. En af respondenterne siger eksempelvis ”Det var 

bedre end forventet … Altså jeg havde egentligt høje forventninger ” (bilag 3, s. 93) og fortsætter 

																																																								
15	Extended	self	
16	Possessions	
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senere i interviewet ”… Thailand er jo kendt for at være meget høflige. Og jeg synes, at servicen 

var god. De var meget hurtige og forstående” (bilag 3, s. 96). Da denne respondent er på tur med 

sin kæreste, og fordi de er så glade og forelskede, antages det, at opholdet på denne tur er bedre end 

hvis hun er af sted med en anden. Dette viser også, hvor subjektiv opfattelsen af service er, og 

hvordan omgivelserne kan påvirke ens opfattelse af, hvordan opholdet er. Overordnet set er denne 

respondent tilfreds med opholdet, men nævner også selv, hvor stor indflydelse det havde på 

opholdet, at de var i denne fase. Hotellet havde dog de rigtige rammer for et godt ophold. 

 

En anden respondent fra Gentofte Hotel fortæller også, hvor tilfreds hun var med opholdet. Det der 

havde størst indvirkning på opholdet var hotellets medarbejdere, til trods for at hun ikke tilbragte så 

meget tid på hotellet, havde medarbejderne alligevel stor indflydelse. ”… The behaviour and 

hospitality of the people in the reception, and the people at the breakfast, and the way they serve 

breakfast, and just the atmosphere were all part of making it a nice stay” (bilag 8, s. 121). Senere i 

interviewet fortæller respondenten også, at hun og hendes mand havde boet på hotel i Paris, hvor 

hotellet ikke havde særlig god morgenmad eller skiltning med morgenmad, men hvor hotellets 

medarbejdere var søde til at hjælpe. For denne respondent er det altså medarbejderne, der har størst 

betydning for tilfredsheden, dog skal basiselementerne som en god seng og morgenmad være på 

plads. Dette viser igen, hvor vigtigt det er for hotellet, at have styr på disse basiselementer. 

En anden respondent havde været på ferie med familien og børnebørnene, hvor det vigtigste var, at 

børnebørnene havde mulighed for at hygge sig. Derfor var det, som tidligere nævnt, vigtigt med 

swimmingpool, og at hotellet havde nogle restauranter, når der ikke var andet i nærheden. Baseret 

på de attributter, var de tilfredse med opholdet. I nogle tilfælde kan det for denne respondent blive 

for meget, hvis hotellet har for mange elementer. Eksempelvis hvis hotellet har for mange 

restauranter eller for mange barer, kan det påvirke respondents ophold negativt. Som respondenten 

selv siger ”… det kan jo betyde, dels at vi synes, vi betaler for meget for at få de ting, vi gerne vil 

have, og egentligt får en masse oven i, som vi ikke bruger. Eller et klientel som er vant til at bruge 

en masse penge på hoteller, og som ikke nødvendigvis er dem, vi synes, kan være behagelige at 

omgås” (bilag 6, s. 113). Her vil det påvirke respondenten negativt, hvis der er for mange elementer 

på hotellet. Dette viser igen, hvor subjektivt definitionen, af et godt hotelophold, er. For nogle 

kunder vil det måske netop være et krav, at der er flere forskellige restauranter at vælge imellem. 
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7.2.5	Endemål	for	hotelophold	ved	luksushoteller	

Tidligere i analysen, i afsnittet med attributter, er beskrevet, hvordan respondenterne har forskellige 

krav alt efter hvilken type hotel, de bor på. Eksempelvis har en af respondenterne altid et krav til, at 

medarbejderne er søde og smilende. Da denne respondent tidligere har boet på Tivoli Hotel, ved 

hun derfor også, hvilken form for service hun kan forvente, og at der også er badekar på 

badeværelset. For den pågældende respondent handler turen om at lade op, at få massage og nyde 

livet (bilag 13). Dette stemmer overens med det, Jooyeon Ha & SooCheong Jang (2013) beskriver i 

deres artikel. De kommer bl.a. frem til, at det ved almindelige restauranter handler om at slappe af 

og være glad, mens man spiser (Ha & Jang, 2013, s. 401). Ydermere finder forfatterne frem til 

følgende omkring almindelige restauranter ”Overall, customers visiting casual dining restaurant 

pursue hedonic or emotional aspects through the relaxed and welcoming dining environment, which 

are the most important values for customers dining out at casual restaurants. Customers also 

consider value for money important, reflecting utilitarian values …” (Ibid., s. 402). Her er således 

fokus på de følelsesmæssige aspekter af restaurantbesøget, og at det er et rart miljø at være, hvilket 

flere respondenter også har lagt vægt på, eksempelvis de to respondenter gennemgået ovenfor. 

 

En anden respondent, for hvem hotellet bliver en forlængelse af personligheden, er følgende, der 

har været i Thailand med sin kæreste, hvor luksus var vigtigt ”Det var jo også en fase, hvor man var 

meget forelsket, så jeg tror stemningen mellem os, påvirkede opholdet meget. Men rammerne var 

rigtig gode til at sætte en god stemning. Jeg tror bare, at det var afslappende, og der var ikke så 

mange familier, det var mere en kærestetur, man tog på” (bilag 3, s. 93). Hotelopholdet her 

handlede for respondenten om en god afslutning på ferien med sin kæreste. På den baggrund 

antages endemålet at være en fortsættelse af deres forhold, og at de fortsætter med at være 

forelskede, når de kommer hjem. Opholdet kan antages at have til formål at gøre dem glade og, når 

de kommer hjem, kan de fortsætte som par.  

 

Fælles for beskrivelserne under ”tilfredshed ved luksushoteller” er, at det handler om livskvalitet17, 

hvilket Jooyeon Ha & SooCheong Jang (2013) også kommer ind på i deres artikel, er endemålet ved 

finere restauranter. Baseret på hvad respondenterne fortæller om deres kriterier ved luksushoteller, 

vurderes det at handle om kvalitet, og at få mere luksus ind i livet, hvor de kan føle sig afslappede 

ved enden af ferien og dermed klar til nye udfordringer, når de kommer hjem. For businesskunden 

																																																								
17	Quality	life	
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på Gentofte Hotel var det essentielt, at der var en spaafdeling, så han havde mulighed for at slappe 

af efter en lang arbejdsdag (bilag 7). Selvom han kun havde boet der en enkelt gang, følte han, at 

hotellet levede op til hans kriterier. Gennem interviewet fortalte businesskunden, at det var vigtigt 

at kunne slappe af, og dermed antages at afslapning er vigtigt, så businesskunden kan være 

veludhvilet og dermed være klar til næste dag. Såfremt han er veludhvilet vil han performe bedre til 

sine møder med kunderne, og dermed i sidste ende formentlig være mere succesrig. 

 

7.2.6	Forskellige	roller	

I afsnittet om attributter er forklaret, hvordan respondenterne har forskellige krav til deres hoteller 

alt efter, hvem de rejser med. Det betyder også, at respondenternes krav ændrer sig alt efter hvilken 

”rolle”, de befinder sig i på tidspunktet. Eksempelvis er der nogle af respondenterne, der befinder 

sig i rollen som kæreste, hvorfor det kræver et sæt attributter til hotellet, mens andre respondenter 

befinder sig i rollen som ægtefælle eller rejser alene eller med familie, hvorfor det igen kræver et 

nyt sæt attributter. Det, at attributterne ændrer sig alt efter hvilken rolle, respondenten befinder sig i, 

understøttes af det, Arnould & Thompson (2005) beskriver i deres artikel “Consumer culture theory 

research shows that many consumers’ lives are constructed around multiple realities and that they 

use consumption to experience realities …” (Arnould & Thompson, 2005, s. 875). Dette 

understreger også, at kunder forbruger forskelligt alt efter hvilken rolle, de befinder sig. 

Eksempelvis fortæller en respondent, som tidligere nævnt, da hun er i Thailand med sin kæreste, at 

hotellet i sig selv er fint nok, men fordi de er så forelskede, virker hotellet bedre, end det formentlig 

er, hvorfor hun vil have haft en anderledes oplevelse, hvis hun var af sted med en veninde (bilag 3). 

Dog er der også nogle af respondenterne, der vil opsætte samme attributter til hotellet, selv hvis de 

rejser med andre. 

 

7.2.7	Klagehåndtering	

Flere teoretikere har nævnt, at god klagehåndtering kan vende kunder til at være rigtig tilfredse med 

virksomheden. Selvom der ikke er mange af respondenterne, der har gjort brug af klagehåndtering, 

er det stadigvæk nyttigt at komme ind på. En af respondenterne fortæller ved deres sidste tur til 

Dubai, at starten af opholdet ikke var som forventet, hvorfor respondenten og hendes mand så sig 

nødsaget til at klage til hotellet, der efterfølgende leverede en rigtig god service ”… Og så fulgte de 

også op på telefon senere hen, om vi nu også var tilfredse osv. Og der fortalte vi, at vi ikke var 
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særlige tilfredse med den første modtagelse, vi havde fået … De kompenserede så ved at give os 

nogle drikkekuponer … og de gav os en middag … Og det følte vi jo, var en god måde at håndtere 

vores problem på … og det lykkedes dem også meget godt, synes jeg …” (bilag 1, s. 81). Her 

formåede hotellets medarbejdere at vende situationen således, at denne respondent blev tilfreds med 

opholdet. Og vigtigst af alt fortæller respondenten senere i interviewet, at hun gerne vil anbefale 

hotellet videre, alt sammen på grund af medarbejdernes håndtering. Respondenten mener også, at 

klagehåndtering kan være med til at gøre oplevelsen af hotellet bedre, såfremt medarbejderne 

forstår at håndtere det på den rigtige måde. Dette bliver også understøttet af en af medarbejderne fra 

Tivoli Hotel, der siger følgende ”… Vi oplever netop det der med, når vi får noget feedback fra en 

gæst, så er det faktisk forholdsvis nemt at vende situationen til noget positivt. Enten ved bare at 

være lyttende og imødekommende og forstå den feedback, de kommer med eller også ved at 

kompensere på en eller anden måde” (bilag 11, s. 113). Her ses også, at de ansatte forstår, hvor 

vigtigt det er, at lytte til kunden og forsøge at forstå, hvilke problemer, kunderne oplever for så at 

forsøge at rette op på denne fejl. Hvis det lykkes for hotellet at rette op på denne fejl, er der større 

sandsynlighed for, at kunden vil omtale hotellet positivt overfor venner eller familie og dermed 

sørge for, at hotellet får endnu flere kunder og dermed mere omsætning. Den bedste form for 

tilfredshed og loyalitet en virksomhed kan få, er ved at få kunderne til at blive ”advokater” som 

Christopher et al. (2011) beskriver. Dette vil dog blive uddybet i det efterfølgende afsnit. 

 

7.2.8	Delkonklusion	

Overordnet set har alle respondenterne været tilfredse med deres ophold på hotellerne. Fælles er, at 

medarbejderne har en stor indvirkning på, hvor tilfredse respondenterne har været med opholdet. 

Forventningerne til serviceniveauet hos medarbejderne stiger, jo flere stjerner hotellet har, dog 

virker det til, at alle respondenter, om de har boet på et lavpris- eller luksushotel, har været tilfredse 

med den service, de har modtaget på det pågældende hotel. I løbet af analysen er også gennemgået, 

hvad endemålet har været med rejsen, med dette menes den sidste del af MEC. Baseret på en 

tidligere undersøgelse med restauranter, handler det ved lavprishoteller om nemhed og effektivitet, 

hvilket respondenterne fra Wakeup også har forklaret. I sammenhæng med dette har en medarbejder 

forklaret, at kundernes forventninger til hotellet, hænger sammen med den pris, de giver for 

hotellet, hvor kunderne typisk vil være mere tilfredse, når prisen ikke er så høj. Ved luksushotel 

handler endemålet om livskvalitet og at føle sig afslappet, når de kommer hjem. For 

businesskunderne handler det også om afslapning, og dermed mulighed for at performe bedre på 
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arbejdet. I analysen er også fundet frem til, at respondenterne har forskellige oplevelser med 

hotellet alt efter hvem, de rejser med og hvilken ”rolle”, de har. Som det sidste viser analysen, at 

klagehåndtering kan være med til at gøre respondenterne mere tilfredse med deres ophold. Dette 

bliver understøttet af en medarbejder fra Tivoli. 

 

7.3	Hvordan	defineres	og	bruges	loyalitetsbegrebet	i	hotelbranchen?	

I nedenstående analyseres den sidste del af ECO-modellen, hvilket er loyalitetsdelen. Baseret på 

attributterne respondenterne har opsat, og den oplevelse de har haft, vil her undersøges, hvorvidt 

hotellerne lever op til respondenternes krav. Og hvorvidt hotellerne formår at gøre respondenterne 

loyale. 

 

I teoriafsnittet er beskrevet forskellige teoretikeres anskuelser af loyalitet, hvoraf to teoretikere 

beskriver at der findes en holdningsmæssig og adfærdsmæssig loyalitet, mens to andre teoretikere 

beskriver forskellen på ægte og falsk loyalitet. På baggrund af dette, vil der gennem analysen 

beskrives og analyseres, hvorvidt respondenterne udviser ægte eller falsk loyalitet, og i den 

sammenhæng om loyaliteten er holdningsmæssig eller adfærdsmæssig. 

 

7.3.1	Anbefalinger	

Som nævnt i teoriafsnittet er der inden interviewene på forhånd defineret, hvad loyalitet er. 

Grunden til dette er primært, at flere af respondenterne ikke har en klar idé om, hvad loyalitet 

betyder, hvorfor der er behov for en definition. Et af elementerne, der udgør loyalitet, er hvorvidt, 

respondenterne vil anbefale hotellet til andre. Generelt vil respondenterne gerne anbefale det 

pågældende hotel. Den primære årsag, til at de gerne vil anbefale, skyldes, at de har været tilfredse 

med oplevelsen af hotellet i forhold til deres tidligere opsatte attributter. I de fleste tilfælde virker 

det til, at det er medarbejderne, der gør kunderne tilfredse, og dermed giver kunderne lyst til at 

anbefale hotellet videre ”… Men det der gør, at jeg er loyal over for et hotel, det er måske den 

service, jeg får af personalet. Når man føler, man kommer hjem på en eller anden måde, at man 

bliver modtaget af nogle søde mennesker og føler, at de gør mig speciel … Og viser interesse for 

en. Det synes jeg, er med til at gøre det godt” (bilag 1, s. 84). For denne respondent kan det ses, at 

det er medarbejderne, der er med til at gøre opholdet endnu bedre, og det er også medarbejderne, 

der giver respondenten lyst til at være loyal over for hotellet. Senere i interviewet fortæller 
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respondenten ”… Og jeg vil også sige, når vi snakker med venner og bekendte, som måske har 

planer om at tage til Dubai, så vil vi da stærkt anbefale det her hotel, fordi vi var glade og tilfredse. 

Så det er også noget med mund-til-mund metoden” (bilag 1, s. 84). En anden medvirkende faktor, til 

denne respondents loyalitet over for hotellet, er hotellets håndtering af respondentens klage. 

Tidligere i analysen er beskrevet, at denne respondent klagede over modtagelsen ved ankomst til 

hotellet, og oplevede efterfølgende en rigtig god service fra medarbejderne. Respondenten fortæller 

i interviewet, at medarbejdernes håndtering af klagen har været med til at gøre opholdet bedre, 

hvilket har været medvirkende til respondentens tilfredshed og dermed lyst til anbefaling. 

 

Flere af respondenterne vil kun anbefale et hotel videre, hvis den person, de anbefaler til, har 

samme smag og præferencer som dem selv ”Jeg vil kun anbefale et hotel, dels hvis jeg selv har haft 

en positiv oplevelse, og hvis de mennesker, jeg anbefaler til, er nogle, som jeg tror, vil værdsætte de 

samme ting” (bilag 6, s. 114). Som respondenten selv siger, vil han kun anbefale til mennesker, der 

værdsætter de samme ting, fordi de ellers ikke vil få en god oplevelse, hvis ikke det passer til, hvem 

de er som personer. En anden respondent siger ”… For hvis nu de ikke synes, det er godt, dem man 

anbefaler til, så er det lidt nederen at have anbefalet det. Jeg synes selv, at personlige anbefalinger 

vægter højere end Tripadvisor, fordi jeg kender ikke de mennesker, der har skrevet anbefalingerne 

…” (bilag 16, s. 156). Dette stemmer overens med, hvad Susan Horner & John Swarbrooke (2016) 

beskriver som motivationer for at rejse, hvilket bl.a. er turistens personlighed, livsstil og tidligere 

oplevelser som turist. Baseret på dette vil ovennævnte respondenter kun anbefale hoteller videre til 

andre, hvis det passer til deres personlighed. Som tidligere nævnt søger de fleste respondenter også 

at finde et hotel, der passer til deres personlighed, hvilket antages at være særlig relevant ved 

længere rejser, hvor respondenterne gerne vil befinde sig godt på hotellet. De personlige 

anbefalinger ser ud til at have stor betydning for respondenterne, og det antages, at grunden er, når 

man skal på ferie, ønsker man ikke at få en dårlig oplevelse og dermed ”miste” den potentielle gode 

virkning, en ferie og et hotelophold kan have. For nogle af respondenterne skal hotellet levere 

ekstra god service, før de har lyst til at anbefale. En af respondenterne siger eksempelvis ”… jeg 

tror, der skal mere godt end dårligt til, før jeg vil anbefale. En dårlig oplevelse betyder mere end en 

god. Det gør det desværre” (bilag 3, s. 97). Respondenten føler således, at der skal en væsentlig 

bedre oplevelse til, før hun vil have lyst til at anbefale, hvorimod der kun skal en lille dårlig 

oplevelse til, før hun vil sige det videre til venner og familie. 
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En anden respondent mener, det er svært at skabe loyalitet i hotelbranchen ”Jeg tænker, det er svært 

… Medmindre det er hotelkæder, der er det lidt nemmere at komme tilbage til det samme. Men 

generelt så er det svært, at skabe loyalitet, tænker jeg på et hotelmarked …” (bilag 2, s. 88). 

Respondenten understreger dog, at det formentlig vil være nemmere at vende tilbage til det samme 

hotel, hvis man rejser det samme sted hen igen. Nogle respondenter fortæller, at de ikke 

nødvendigvis føler behov for at rejse tilbage til samme sted. 

En anden respondent fortæller, når hun er ude og rejse med sin mand, giver de ofte feedback til 

hotellet, når de tjekker ud. Ydermere giver de også ofte anmeldelser på Trustpilot, så andre kunder 

også får mulighed for at bo på et dejligt hotel og få en god oplevelse ”… Hvis vi synes, det har 

været en rigtig god oplevelse, så kunne vi godt finde på at skrive en anmeldelse. Og hvis det har 

været dårligt, så kunne vi også godt finde på det. Men hvis det bare har været, som vi havde 

forventet, så vil vi ikke gøre det …” (bilag 4, s. 102). Da der her er tale om en længere rejse, vil den 

opfattede risiko for et dårligt ophold formentlig være høj, fordi der er mere på spil for respondenten. 

Eftersom respondenten er rejst langt væk og måske i en længere periode, vil det betyde meget, at 

det er et godt ophold. Hvis det har været en god tur, vil der således være stort incitament til at 

anbefale videre, så andre forbrugere kan få en lige så god oplevelse. Denne problemstilling nævner 

en af respondenterne i løbet af interviewet ”… Og så vil man gerne give sine venner og bekendte 

den samme gode, positive oplevelse og sikre, at deres ferie også bliver god. Så de ikke bliver nødt 

til at tage den ’risiko’ ved at tage et ukendt hotel, som man ikke har været på” (bilag 2, s. 89). Dette 

stemmer igen overens med, når respondenterne er på længere ture, har de en opfattelse af større 

risiko for at ende med at bo på et dårligt hotel, hvilket vil ødelægge turen, hvorfor det derfor er 

vigtigt med anbefalinger. 

En anden begrundelse, for at respondenterne gerne vil give anbefalinger men også ønsker at få 

anbefalinger, kan skyldes, at respondenterne ikke kender det land, de rejser til og derfor har behov 

for anbefalinger. En af respondenterne nævner også anbefalinger i forhold til seværdigheder ”… Jeg 

prøver da altid at høre lidt, når jeg skal af sted. Både i forhold til hoteller men også i forhold til, 

hvad man skal se … Men der er hoteller også en del af anbefalingerne, om man kender nogle, som 

kan anbefale et sted, så man kan sove godt” (bilag 5, s. 105). Dette understøtter yderligere, at 

respondenterne formentlig oplever en form for risiko, særligt når de rejser længere væk på ferier. 

Til trods for dette har alle respondenterne været tilfredse med deres ophold, og de vil derfor gerne 

anbefale videre. 
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Andre respondenter kigger på anmeldelser på nettet for at undersøge, hvilke oplevelser folk generelt 

har haft med hotellet. Dette vil typisk være for at vide, hvorvidt hotellet passer til den, respondenten 

er som person. En af respondenterne fortæller eksempelvis ”… Men jeg forsøger at læse igennem, 

hvad de typiske kritikpunkter er og hvilke punkter, der bliver rost. Eksempelvis støj fra naboer, eller 

er der nogle byggeprojekter i gang …” (bilag 6, s. 113). Støj vil således være med til at ødelægge 

ferien for denne respondent, hvorfor han ikke ønsker, at der skal være støj, når han er på hotel. 

Baseret på flere af respondenternes svar virker det til, at anbefalinger, typisk er i forbindelse med 

ferier, hvor respondenterne vil opholde sig meget på hotellet. Hvis ikke respondenten opholder sig 

så meget på hotellet, ødelægger hotellet ikke ferien i så høj grad, som hvis det er en ferie, hvor 

respondenten tilbringer størstedelen af tiden på hotellet. En af respondenterne forklarer det på 

følgende måde ”… For instance if you are going on a holiday to a city and have to stay in the 

centre of the city and have to visit a lot of places then it is very important. But if you are going to 

visit family and you just need to be near by … then it is not that important” (bilag 8, s. 121). Denne 

respondent mener ikke, at anbefalinger er vigtige, hvis ikke hun tilbringer så meget tid på hotellet, 

og især når hun besøger familie. En anden respondent mener slet ikke, at anbefalinger er vigtige. 

Hun vil i stedet gøre sine egne erfaringer ”… Første gang jeg var her, var jeg bare inde og søge på, 

hvordan det så ud, og hvad de kunne tilbyde. En ting er, at man anbefaler det, men det er ikke 

sikkert, at andre har de samme kriterier, som jeg har … Jeg kan godt lide selv at gå ud og finde ud 

af det og lave min egen undersøgelse” (bilag 13, s. 145). Det, at den enkelte respondent har samme 

smag, som den man får anbefalinger fra eller giver anbefalinger til, virker til at være vigtigt for 

respondenterne. Det skyldes formentligt, at man, som rejsende, ikke vil have en god ferie, hvis det 

er et hotel, der ikke passer til ens personlighed, hvilket også er nævnt tidligere som værende et af 

kriterierne til at tage på ferie. 

 

Baseret på respondenternes svar ser det ikke ud til, at der er en sammenhæng mellem lyst til at 

anbefale og den type hotel, respondenterne har boet på. Hvis respondenterne har boet på et 

luksushotel, har hotellet selvsagt haft en større opgave i at tilfredse respondenten, fordi 

respondenten har haft store forventninger og krav til hotellet, mens respondenterne ved et 

lavprishotel, har haft lavere forventninger og færre krav. Gennem analysen af oplevelsen ser det 

dog også ud til, at hotellerne har levet op til respondenternes krav, hvorfor respondenterne er 

tilfredse og dermed gerne vil anbefale videre. Den store indflydelse af anbefalinger, både fra venner 

og familie, men også Tripadvisor, anser hotellernes medarbejdere også som vigtige for kunderne 
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”… Men det tror jeg også helt generelt, at anbefalinger har. Man vil hellere høre noget fra en god 

ven, end man vil se i en reklame …” (bilag 11, s. 135). En anden medarbejder siger følgende om 

betydningen af anbefalinger ”Jamen det betyder rigtig meget. Det er også derfor, det er vigtigt for 

os, at de har en positiv holdning til hotellet. Så vi gør vores bedste for at sørge for, at de er glade, 

når de forlader hotellet” (bilag 12, s. 141). Her er hotellet opmærksom på, at en anbefaling, fra en 

kunde, skyldes tilfredshed med opholdet. Dette tyder også på, at hotellet arbejder på deres 

kundetilfredshed. Ydermere siger denne medarbejder også, at de, på hotellet, gør meget for at 

undersøge kundernes tilfredshed. Hotellet udsender bl.a. spørgeskemaer, og kunderne opfordres til 

at anmelde hotellet på bl.a. Tripadvisor eller Trustpilot. 

Der er flere medarbejdere, der fortæller, at hotellet gør meget for at undersøge kundernes 

tilfredshed, bl.a. ved at udsende spørgeskemaer ”Vores chef, direktør og receptionschef sender 

spørgeskemaer ud og sidder og analyserer, og vores bookingchef kigger også meget på det … Og 

så sætter de os ind i det til vores personalemøder, og vi får gerne en oversigt med kommentarer” 

(bilag 17, s. 160). Her ses, at hotellet også forklarer de ansatte, hvad kunderne fortæller i de 

udsendte spørgeskemaer. Dette indikerer også, at hotellet lytter til de kommentarer, kunderne måtte 

komme med i spørgeskemaet og dermed forsøger at gøre hoteloplevelsen bedre fremadrettet. Senere 

i interviewet kommer medarbejderen ind på følgende i forbindelse med anbefalinger ”… Jeg ved, 

når jeg selv skal ud og rejse, så læser jeg altid anmeldelser på Booking.com eller Hotels.com, eller 

hvad der nu er … Så for mig er det godt med anmeldelser, og så gælder det om at have mange” 

(bilag 17, s. 161). Medarbejderne ved derfor godt, hvor vigtig anmeldelser på bl.a. Booking.com 

eller Trustpilot er. På den baggrund stemmer det også overens med det arbejde, hotellerne lægger i 

kundernes tilfredshed, og at hotellerne opfordrer kunderne til at anmelde på nettet. Overordnet set 

mener alle medarbejderne, at det er vigtigt med anmeldelser, da de også selv gør brug af dem. 

 

7.3.2	Genkøb	

Udover anbefalinger som definition af loyalitet, er genkøb også benyttet som definition. I tilfældet 

med hoteller er definitionen af genkøb, hvorvidt respondenten har lyst til at komme tilbage til 

hotellet. Baseret på interviewene kan ses, at alle respondenterne gerne vil tilbage til det hotel, de har 

boet på. Nogle af respondenterne har allerede boet på hotellet før. Det gælder bl.a. en respondent fra 

Tivoli Hotel og en fra Wakeup. 

I de fleste tilfælde hvor respondenten udtaler, at han/hun gerne vil tilbage til det hotel, han/hun har 

boet på, vil det kun være, hvis respondenten skal tilbage til samme land eller samme del af byen. En 
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af respondenterne nævner bl.a., da hun var med sin mand i Dubai, boede de på en hotelkæde, de har 

boet på før ”Vi kendte jo hotelkæden. Så vi vidste, at hotellet som sådan var i orden med hensyn til 

værelser. Men vi kendte jo ikke personalet, før vi kom derud” (bilag 1, s. 79). For denne respondent 

er det vigtigt, at det er et hotel, hun kender eller får anbefalet, da hun så ved, at hun får en god 

oplevelse. Dette stemmer overens med, som tidligere nævnt, at det ved længere rejser er vigtigt for 

respondenterne at få en følelse af at være hjemme og føle sig godt tilpas. 

Nogle af respondenterne vil ikke nødvendigvis tage tilbage til samme hotel, hvilket også kan 

skyldes, at respondenterne ikke altid tager tilbage til samme land. En af respondenterne siger 

eksempelvis ”… hvis jeg kom tilbage til den samme by, og jeg havde boet et sted, jeg godt kunne 

lide, så vil jeg nok også vælge det igen. Men jeg rejser ikke så mange gange tilbage til det samme 

sted … Hvis jeg var glad for det sted, jeg havde boet, så ville jeg gerne bo der igen …” (bilag 5, s. 

106). Respondenten vil således gerne bo på det samme hotel igen, såfremt hun kommer tilbage til 

samme land. Da flere af respondenterne, bl.a. i afsnittet om attributter, nævner, at de ofte tager på 

storbyferie for at se de seværdigheder, der er i byen, kan det antages, at respondenterne i disse 

tilfælde ikke har lyst eller tid til at bruge tid på at finde et hotel, da det ikke er derfor, de er på ferie. 

De vil i stedet bruge tid på at se seværdigheder, hvorfor det vil være nemmere at bo på et hotel, de 

har fået anbefalet eller kender fra tidligere. 

 

Den hyppigste årsag til, at respondenterne enten vender tilbage til hotellet eller har planer om at 

vende tilbage, er medarbejderne. Ydermere har det naturligvis også at gøre med, hvordan hotellet 

generelt lever op til respondenternes forventning. Hvis respondenterne er glade for opholdet og 

føler, at hotellet har levet op til deres forventninger, og gerne oversteget dem, er der større chance 

for, at respondenterne vil komme igen. En af respondenterne siger bl.a. følgende ”Det kan være alt 

muligt. Det kan være, hvis der bare har været en enkelt person, der har gjort noget ekstra, hvor vi 

har tænkt, ’wow det var da helt super’ … Så det kan være alt muligt” (bilag 4, s. 102). For denne 

respondent vil det så typisk være medarbejderne, der skal yde en god service, hvis respondenten 

skal anbefale videre eller komme tilbage. En anden respondent har lidt svært ved at definere, hvad 

der skal til, for at hun vil tilbage til samme hotel, men siger bl.a. ”For at jeg skal tilbage til det 

samme hotel, så tror jeg næsten, at det er nødt til at overstige mine forventninger …” (bilag 5, s. 

107). Senere i interviewet fortæller respondenten, at hun på en anden ferie opdagede, at 

hotelværelset ikke havde noget vindue. Til trods for at resten af hotellet levede op til 

forventningerne, vil respondenten ikke anbefale eller komme tilbage til dette hotel. Dette 
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understreger igen vigtigheden af, at hotellet vedligeholder eller forbedrer deres basiselementer og 

derigennem holder kunden tilfreds i forhold til disse. 

For andre respondenter handler det eksempelvis om de ekstra services, hotellet kan tilbyde, hvis de 

skal have lyst til at komme igen. En respondent nævner eksempelvis parkering (bilag 7, s. 117). En 

anden respondent nævner ”… the hospitality of the staff, cleanness, the hotel is comfortable, and the 

breakfast, and that’s it” (bilag 8, s. 122). Her handler det også om, hvordan hotellet performer på de 

attributter, kunden har opsat. Der er flere respondenter, der mener, at det ikke kun handler om den 

service, medarbejderne kan yde. Eksempelvis siger en respondent følgende ”Nu har jeg jo været her 

et par gange, så det, der har været vigtigt for mig, og grunden til at jeg nok er tilbage, er igen den 

her service, man får. Altså den venlighed man møder, og de muligheder man har, at man 

eksempelvis kan komme herned i lobbyen og slappe af … og at der er badekar på værelset. Det er 

helt sikkert sådan nogle ting, der er vigtige” (bilag 13, s. 145). For denne respondent er det vigtigt 

at have mulighed for at kunne slappe af, og at hotellet har forskellige siddepladser, så der er 

mulighed for at være rundt på hele hotellet. Samlet handler det for respondenterne om den samlede 

oplevelse, de får på hotellet, hvilket også har at gøre med disse små, ekstra services. En af 

respondenterne siger eksempelvis ”Det er nok den gode oplevelse. En god seng er også vigtigt og 

pæne forhold, at der er rent og sådan noget” (bilag 16, s. 156). Baseret på ovenstående analyse, er 

det den samlede oplevelse og service, respondenterne modtager på hotellet, der afgør, om de bliver 

tilfredse og har lyst til at komme igen. 

 

Gennem interviewene med medarbejderne fortæller de, at der er flere af kunderne, der kommer 

igen. Det er dog primært businesskunderne, der ofte kommer igen. En af medarbejderne siger bl.a. 

”… Vi har jo stamgæster, der bor her mandag, tirsdag og torsdag” og siger videre ”… Så har vi 

også mange familiegæster, der kommer igen. Det kan måske godt bare være en gang om året, men 

for dem er det jo, at de kommer igen. Så det hele tæller jo” (bilag 11, s. 134). Her er hotellets 

medarbejder således opmærksom på, at leisuresegmentet ikke kommer på hotel hver og hver anden 

dag, men selvom en leisurekunde kun kommer en gang om året, betyder det stadigvæk, at denne 

kunde vender tilbage til hotellet. Typisk har nogle af businesskunderne en firmaaftale med hotellet, 

hvorfor dette betyder, at businesskunden vælger hotellet igen og igen. 

 

Desuden gør Arp-Hansen også andet i deres arbejde med at gøre kunderne tilfredse i håb om, at 

kunderne kommer tilbage. De fleste af Arp-Hansens hoteller har et loyalitetsprogram, kunderne kan 
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melde sig ind i, hvilket flere af medarbejderne også fortæller, at de oplyser kunderne om. 

Undtagelsen er Wakeup hotellerne, da disse er lavprishoteller, og koncernen har besluttet, at 

loyalitetsklubben kun skal omfatte de andre hoteller . Dog er det primært businesskunderne, der 

spørges. Udover loyalitetsklubben fortæller en medarbejder på Tivoli Hotel, hvad hun mener er 

årsag til, at kunderne kommer igen ”Det er meget på grund af hotellet, altså vores faciliteter, og at 

det er så stort, og at der er så meget at lave her. Altså her er jo pool, fitness og restauranter …” 

(bilag 11, s. 135). Medarbejderen mener, som flere af respondenterne også fortæller, at det er de 

ekstra faciliteter på hotellet, der gør, at kunderne har lyst til at komme igen. Baseret på 

interviewene, med medarbejderne på de udvalgte Arp-Hansen hoteller, virker det til, at de har en 

god forståelse for, hvor vigtige anbefalinger er for kunderne, og hvad kunderne lægger vægt på, 

samt hvad der gør, at kunden kommer tilbage. 

 

7.3.3	Former	for	loyalitet	

Baseret på ovenstående analyse virker det til, at respondenterne er oprigtigt loyale over for det 

hotel, de har boet på. Desuden er der, gennem analysen, fundet frem til, at flere af respondenterne 

skal have oversteget deres forventninger i forhold til hotellet, hvis de skal anbefale videre. Dette 

bliver understøttet af Basu & Dick (1994) der beskriver ”… the conceptualization of loyalty as the 

relationship between the relative attitude toward an entity and patronage behaviour …” (Basu & 

Dick, 1994, s. 100). For at have en intention om at komme tilbage til hotellet, handler det om 

kundens attitude til hotellet, hvilket flere af respondenterne fortæller i interviewene. 

Basu & Dick (1994) beskriver også, at loyalitet, over for en virksomhed, handler om at kunden kun 

har den pågældende virksomhed i tankerne og dermed ikke tænker på andre konkurrenter ”… a 

person with a high relative attitude would probably not accept an alternative regardless of 

situational/social conditions” (Basu & Dick, 1994, s. 106). Denne form for loyalitet er 

holdningsbaseret, hvor kunden ikke overvejer andre muligheder end den virksomhed, kunden har 

haft en god oplevelse med. Dette har også været tilfældet for en af respondenterne. Hun fortæller, at 

hun gik direkte ind og bookede et værelse på Tivoli Hotel og dermed ikke havde andre hoteller i 

tankerne, fordi hun vidste, hvad hun gik ind til og hvilken service, hun kunne forvente sig (bilag 

13). 

 

Som beskrevet tidligere går medarbejderne meget op i, at kunderne skal have det godt og være 

tilfredse, så kunderne får en positiv oplevelse af hotellet og dermed har lyst til at anbefale videre 
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eller komme tilbage. Dette kommer Basu & Dick (1994) også ind på i deres artikel ”… we view an 

attitude as serving an object appraisal function. Fundamentally, it represents an association 

between an object and an evaluation” (Basu & Dick, 1994, s. 100). Baseret på dette handler det, for 

hotellerne, om at få en stærk, positiv holdning frem hos kunderne. Dette kan være både at dele 

oplevelsen på nettet og i lige så høj grad at fortælle om oplevelsen til venner og familie, altså mund-

til-mund metoden. Vigtigheden af mund-til-mund metoden beskrives desuden også af Basu & Dick 

(1994) ”… consumers appear more likely to engage in word of mouth when they experience notable 

emotional experiences. That is, more than an expectation-performance cognitive appraisal appears 

to underlie the specific behaviour” (Basu & Dick, 1994, s. 107). I ovenstående analyse kan ses, at 

flere af respondenterne fortæller, hvordan hotellet er nødt til at overstige deres forventninger, hvis 

de skal komme tilbage eller anbefale videre. Samtidig handler det også om hotellets ansatte, og 

hvordan respondenterne opfatter den modtagne service. På den baggrund handler det, for 

respondenterne, både om, hvordan hotellet lever op til respondenternes forventninger, hvilket kan 

ses som kognitivt, men det handler også om respondenternes opfattelse af den modtagne service, 

hvilket må ses som emotionelt. 

 

Ud over den adfærdsmæssige og holdningsmæssige loyalitet bør også undersøges, om 

respondenterne udviser falsk eller ægte loyalitet. Som nævnt i teoriafsnittet kan falsk loyalitet opstå 

ved monopollignende tilstande, hvis der er høje omkostninger forbundet ved at skifte virksomhed 

eller loyalitetsprogrammer som eksempelvis til flyrejsende18 (Jones & Sasser, 1995). I forlængelse 

af dette har Jones & Sasser (1995), gennem deres artikel, fundet ud af, at kunder kun er loyale over 

for en virksomhed, hvis de er fuldstændig tilfredse ”They will only remain rock-solid loyal if they 

are completely satisfied. That is why seemingly loyal customers defect when they exhaust their 

frequent-flier miles …” (Jones & Sasser, 1995). Da hotelbranchen er en branche, hvor der er mange 

konkurrenter, antages det ikke at være falsk loyalitet, når nogle af respondenterne har boet på 

hotellerne før. I tilfældet med businesskunderne kan det diskuteres om de udviser ægte loyalitet, 

eftersom de har firmaaftaler, der gør, at de får procenter på deres ophold. Hvis disse businesskunder 

fik samme eller endda bedre procenter på et andet hotel, ville de måske skifte. Ligeledes med 

respondenterne, der har boet på lavprishotel, kan det her også tænkes, at de vil benytte et andet 

hotel, hvis de får en bedre aftale med et andet hotel. 

																																																								
18	”frequent-flier	plans”	
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Fordi det handler om at gøre kunderne tilfredse med hotellet, så de føler sig ekstra godt behandlet 

og vil komme tilbage, gælder det for hotellerne om at vide, hvad kunderne lægger vægt på. Gennem 

ovenstående analyse og interview kan det ses, at de fleste af respondenterne har fået overgået deres 

forventninger i forhold til hotellets performance og derfor har mere lyst til at anbefale hotellet, og i 

flere tilfælde vil respondenterne også komme tilbage til hotellet. På den baggrund virker det således 

til, at de fleste hoteller gør et godt stykke arbejde, og flere af medarbejderne, fra Arp-Hansen, 

fortæller også, at de arbejder intensivt med kundernes anmeldelser og forsøger derigennem at give 

kunderne en bedre oplevelse. Baseret på ovenstående virker det ikke til, at respondenterne udviser 

falsk loyalitet men er oprigtigt loyale over for hotellerne. 

 

7.3.4	Delkonklusion	

Generelt vil respondenterne gerne anbefale de hoteller, de har boet på. I de fleste tilfælde skyldes 

det medarbejdernes indsats. Desuden har det også været afgørende for nogle af respondenterne, at 

hotellet har leveret en ekstra service og har haft nogle ekstra ydelser i form af wellnesscenter, 

restauranter osv. I forlængelse af dette vil respondenterne i de fleste tilfælde også komme tilbage til 

hotellet, hvis de vel at mærke skal tilbage til samme land. Hvis respondenterne har boet på en 

hotelkæde, der også er i andre lande, vil de sandsynligvis benytte samme hotelkæde. Medarbejderne 

fortæller, hvordan de arbejder med at give en god oplevelse til kunderne og ved derfor også, hvor 

vigtige anbefalinger er. Baseret på respondenternes svar virker det til, at de udviser både 

holdningsmæssig og adfærdsmæssig loyalitet i form af, at de både anbefaler hoteller videre men 

også har lyst til at komme tilbage til hotellerne. Desuden virker det til, at respondenterne udviser 

ægte loyalitet. I nogle tilfælde, eksempelvis med businesskunder, kan det være vanskeligt at afgøre, 

om der er tale om falsk loyalitet, dog virker dette ikke til at være tilfældet. 

 

7.4	Hvordan	kan	disse	informationer	bruges	til	at	give	anbefalinger	til	Arp-Hansen	

således,	at	de	kan	få	flere	loyale	kunder?	

Nedenstående belyser, hvordan de foregående dele af analysen kan være behjælpelige for Arp-

Hansen, til at få mere tilfredse kunder og dermed flere loyale kunder. På den baggrund vil 

anbefalinger til Arp-Hansen således tage udgangspunkt i de foregående analyser, og hvad de har 

fundet frem til. 
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Som nævnt i teoriafsnittet vil der løbende gennem dette analyseafsnit benyttes tidligere artikler og 

undersøgelser, der skal understøtte de anbefalinger, der kommer undervejs til Arp-Hansen. 

Inden der kommer en egentlig anbefaling til Arp-Hansens videre arbejde med loyalitet og 

kundetilfredshed, vil der i nedenstående kort gennemgås, hvad de tidligere analyser har fundet frem 

til for de tre udvalgte Arp-Hansen hoteller. Desuden vil der også blive lavet yderligere analyser af 

respondenternes udsagn for de udvalgte Arp-Hansen hoteller. 

 

7.4.1	Wakeup	Copenhagen	

Respondenterne fra det udvalgte Wakeup hotel har, som størstedelen af de andre respondenter, lagt 

vægt på medarbejderne og den service, de har leveret. I analysen af beslutningsprocessen kan ses, at 

den typiske attribut, for valg af Wakeup, generelt har været pris og beliggenhed. Dette er især 

vigtigt for respondenterne, hvis de skal på storbyferie, hvor det handler om at se så meget som 

muligt. En af respondenterne fra Wakeup siger følgende om oplevelsen på hotellet ”… Like I said 

we are travelling here for a quick weekend break so this hotel is actually just a place to put our 

bags and sleep … We didn’t have high expectations in the sense that the main function of the hotel 

was to have a place to sleep” (bilag 15, s. 151). Den anden respondent fortæller, at det kun er en 

enkelt overnatning, fordi han og kæresten skal videre på ferie dagen efter. Det primære formål, med 

at bo på Wakeup hotellet, har, for de to respondenter, været at have et sted at sove, fordi de kun er 

på hotellet i kort tid. 

 

Til trods for at medarbejderne har stor indflydelse på respondenternes opfattelse af opholdet, er det 

normalt ikke en attribut, respondenterne opsætter. Der er en af respondenterne fra Wakeup, der 

fortæller ”… But if someone was to say that the hotel staff wasn’t helpful or the bedrooms were 

dirty I would obviously take that into account …” (bilag 15, s. 152). Her ses, hvis der er andre 

kunder, der har haft en dårlig oplevelse med hotellets medarbejdere, kan det være grund nok til at 

fravælge et hotel, selvom det ikke er en attribut i sig selv. På baggrund af respondenternes svar ser 

det dog ud til, at medarbejderne på Wakeup er hjælpsomme og yder en god service ”… They have 

been really helpful here … the first night we were here we struggled finding a good restaurant 

because they are all very expensive but we got recommended a place and it turned out to be really 

nice. So it is small stuff like that from the staff that is helpful” (bilag 15, s. 153). Det betyder, at de 

ansatte, på det udvalgte Wakeup hotel, skal fortsætte med at være hjælpsomme over for deres 

kunder og være smilende, da dette er vigtigt i hvert fald for den ene af respondenterne, der fortæller 
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”… De er det første ansigt, man ser, når man kommer ind. Så sætter de ligesom stemningen. Hvis 

man eksempelvis var blevet mødt af en sur receptionist, havde jeg allerede været negativ fra starten 

af” (bilag 16, s. 156). Det vil sige, respondenterne bliver mødt af søde og smilende medarbejdere, 

hvorfor Wakeup skal fortsætte dette arbejde. 

 

Medarbejderne fortæller, at de også mener, de er med til at give kunderne en god oplevelse, og at de 

kan være med til at påvirke opholdet. Desuden fortæller medarbejderne også, at de typisk får 

kommentarer omkring størrelsen af værelserne. En af medarbejderne på Wakeup fortæller, hvordan 

supervisoren på hotellet sender spørgerskemaer ud, og når kunderne har svaret på spørgeskemaet, 

gennemgås svarene med de ansatte (bilag 17). Det betyder, at de ansatte bliver bedre rustet til at yde 

en god performance, når de ved, hvad kundernes kommentarer har været. 

 

7.4.2	Gentofte	Hotel	

Gennem analysen af loyalitet er fundet frem til, at begge respondenter fra Gentofte Hotel går meget 

op i de ekstra services, hotellet og dets medarbejdere kan levere. Disse elementer er vigtige, hvis 

kunderne skal vende tilbage til hotellet. For den ene respondent, businesskunden, er det 

eksempelvis vigtigt, at der er parkering, venligt personale, og at hotellet har en spaafdeling, så han 

har mulighed for at slappe af (bilag 7). For den anden respondent, leisurekunden, handler det om 

medarbejderne og den service, de leverer samt renlighed på hotellet og den generelle atmosfære på 

hotellet (bilag 8). 

Selvom det, overordnet set, er de samme elementer, de to respondenter fra Gentofte lægger vægt på, 

kan der gennem interviewene ses, at der alligevel er forskel på business- og leisurekunden. 

Businesskunden nævner, baseret på hans ene besøg, at årsagen til at han gerne vil tilbage til hotellet 

er, fordi det ligger tæt på den kunde, han arbejder med i dette område. Dette betyder, at den 

primære årsag, til at businesskunden vil vende tilbage, er beliggenhed. I interviewet fortæller 

businesskunden også, at det har været vigtigt med spa, parkering og personalet. Baseret på 

respondentens kommentarer er førnævnte elementer vigtige i udvælgelse af hotellet, men ikke 

elementer der er afgørende for, om han vil vende tilbage. Det er kun faciliteter, der er rare at have 

på hotellet. 

For leisurekunden er det altafgørende, at hotellet har venlige medarbejdere. Respondenten fortæller 

bl.a. følgende om sin oplevelse på Gentofte Hotel ”… The behaviour and hospitality of the people 

in the reception, and the people at the breakfast, and the way they serve breakfast, and just the 
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atmosphere were all part of making it a nice stay” (bilag 8, s. 121). Vigtigheden af søde 

medarbejder understreges yderligere, da respondenten senere i interviewet fortæller, at hun var på 

ferie med sin mand i Paris, og her flyttede de på et andet hotel, fordi medarbejderne på det første 

hotel ikke var så venlige. Baseret på respondenternes svar virker det til, at også medarbejderne på 

dette hotel er venlige og hjælpsomme og er gode til at håndtere kunderne. På den baggrund skal 

Gentofte Hotel fortsætte med at have venlige medarbejdere, der kan hjælpe kunderne, hvis behovet 

opstår. 

Medarbejderne mener også selv, at de er med til at gøre kundernes ophold bedre. Generelt fortæller 

medarbejderne på Gentofte Hotel, at de får tilbagemeldinger, hvis kunderne føler, de har fået en god 

service. Dog får medarbejderne også nogle kommentarer om, at der ofte ikke er god belysning på 

værelserne (bilag 10). Dette understreger vigtigheden af, at have styr på basiselementerne, da det 

ellers kan gøre opholdet dårligere for kunden, hvilket også er nævnt tidligere i analysen. 

 

7.4.3	Tivoli	Hotel	&	Congress	Center	

En af respondenterne på Tivoli Hotel fortæller, at hun har boet på Tivoli Hotel før og valgte at 

komme igen grundet servicen (bilag 13). Som for de andre respondenter fra hotellerne er service en 

vigtig faktor, hvis respondenterne vil tilbage til hotellerne. Det er interessant, at analysen finder 

frem til dette, da mange af respondenterne normalt ikke vælger deres hoteller på baggrund af 

servicen. Dog er der flere af respondenterne, der nævner, at de vil fravælge et hotel, hvis andre 

kunder nævner en dårlig service. 

Den ene respondent fra Tivoli fortæller, hvor vigtigt det er med servicemindede medarbejdere, og at 

hun normalt har en forventning om, at de yder en vis form for service ”… Man har jo en eller anden 

forventning om, at de selvfølgelig er søde og rare. Og man har en eller anden forventning om, at de 

lige siger `godmorgen´ eller kommer med en eller anden kommentar. Så det er meget gennemført, 

synes jeg” (bilag 13, s. 145). Ligesom med de fleste andre respondenter, er det også medarbejderne, 

der for denne respondent, er med til at gøre opholdet godt. Respondenten fortæller gennem 

interviewet, at hun mener, hotellet overordnet har levet op til forventningerne, og at medarbejderne 

er imødekommende, og hun har det godt på hotellet. 

 

Den anden respondent fra Tivoli er på konference med sin kone og som med businesskunden fra 

Wakeup, har det for denne respondent og hans kone været vigtigt, at hotellet lå tæt på konferencen. 

Beliggenhed er således den primære attribut. Overordnet har hotellet levet op til deres 
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forventninger, og præcis som med de foregående respondenter, er det her også medarbejderne, der 

er medvirkende til, hvorvidt respondenten har lyst til at komme tilbage til hotellet ”Anything from a 

friendly reception and the room being really nice and comfortable … and not being noisy … Things 

like a coffee machine … Just everything nice like that. And of course have all the nice facilities in 

the hotel like breakfast …” (bilag 14, s. 150). For denne respondent er det også vigtigt med de 

ekstra faciliteter og services, hotellet kan tilbyde, der medvirker til, at respondenten vil komme 

tilbage til hotellet. 

Medarbejderne på Tivoli Hotel mener, ligesom medarbejderne på de andre hoteller, at deres arbejde 

er med til at gøre kundernes ophold bedre. Både på Tivoli Hotel, Gentofte Hotel og Wakeup bliver 

der, efter opholdet, sendt en mail ud til kunderne, hvori de bliver bedt om at fortælle, hvor tilfredse 

de har været med opholdet. Hotellerne arbejder således aktivt med kundetilfredshed. En af 

medarbejderne på Tivoli Hotel fortæller, at kunderne ofte kommenterer på størrelsen af værelserne, 

i den forstand at kunderne mener, det er små værelser (bilag 11). Ydermere fortæller en af 

medarbejderne, at der også er flere kunder, der kommenterer på morgenmaden, og at der ofte er kø 

til morgenmaden, hvilket kan virke som et irritationsmoment for kunderne (bilag 11, s 133). 

 

7.4.4	Anbefalinger	

Ud fra ovenstående samt de tidligere analyser er fundet frem til, at respondenterne går meget op i 

servicen, de modtager fra medarbejderne. Ofte er det medarbejderne, der afgør, hvorvidt 

respondenterne er tilfredse med opholdet og dermed har lyst til at komme tilbage til hotellet. I 

forhold til de udvalgte Arp-Hansen hoteller virker det til, at medarbejderne leverer en god service, 

således at kunderne går tilfredse fra hotellerne. Ydermere fortæller medarbejderne også gennem 

interviewene, at de har meget fokus på kundetilfredshed, da hotellerne udsender spørgeskemaer 

hvori, de beder kunden om at fortælle om opholdet. Derudover forsøger medarbejderne også ved 

check-ud at spørge kunderne, hvordan opholdet har været. Dette fokus på kundetilfredshed, og 

sørge for at kunderne har det godt på hotellerne, stemmer overens med Arp-Hansens målsætning 

om at være blandt de bedste i branchen, når det gælder kvalitet og service samt tilfredshed hos 

kunder og medarbejdere, hvilket er nævnt under virksomhedsbeskrivelsen. 

 

Eftersom medarbejderne spiller en så central rolle i kundens tilfredshed, og dermed senere loyalitet, 

kan Arp-Hansen med fordel fokusere mere på medarbejderne i deres markedsføring. Dette vil 

differentiere dem fra deres konkurrenter, hvor de normalt kun fortæller om de mange faciliteter, 
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hotellerne har at byde på. Det vil sige, ofte fokuserer hotellerne på deres attributter i stedet for 

oplevelsen, hvor kunden kan få en klar idé om, hvad de kan forvente at få ud af opholdet. Ydermere 

vil det formentlig også give kunderne en anden forventning og anden oplevelse med hotellerne, hvis 

Arp-Hansen reklamerer med selve oplevelsen af det enkelte hotel. Dog skal de passe på ikke at 

sætte forventningerne for højt for kunderne, da Arp-Hansen så vil have sværere ved at leve op til 

disse forventninger. Det gælder derfor om at balancere de forventninger, reklamerne giver til 

kunderne, og det hotellerne faktisk kan levere af service.  

I forlængelse af dette kan Arp-Hansen ved flere af deres hoteller bygge markedsføringen op 

omkring storytelling. De udvalgte Arp-Hansen hoteller til dette speciale er gode eksempler på 

hoteller, der har mulighed for at fortælle kunderne historien omkring det enkelte hotel i 

markedsføringen. Fordelen ved storytelling er, at hotellerne fanger kundernes, og de potentielle 

kunders, opmærksomhed. Derudover er der også mulighed for at skabe følelsesmæssige 

forbindelser til kunderne, og på længere sigt er der mulighed for, at hotellerne kan skabe et 

fællesskab mellem dem selv og kunderne. Dette vil give kunderne større incitament til at fortælle 

om deres oplevelse til venner og familie og dermed øge chancen for loyalitet (The Fork Manager, 

2017). Storytelling kan også foregå online og dermed få kunderne mere involveret, og få dem 

engageret i selve storytellingen. I forhold til Arp-Hansen går især Tivoli Hotel op i deres 

markedsføring online, og forsøger at fortælle kunderne, og de potentielle kunder, hvad de kan 

forvente af hotellet og hvilke aktiviteter, hotellet kan tilbyde. På Tivoli Hotels Facebookside kan 

ses, at det ofte er medarbejderne, der tager billeder rundt omkring på hotellet for at give kunderne et 

visuelt blik på, hvad de kan lave på hotellet og hvilke faciliteter, hotellet kan byde på. 

 (Facebook, 2018) 

Det vil sige, Tivoli Hotel bruger ofte deres medarbejdere i markedsføringen af hotellet, hvorfor 

flere af Arp-Hansens hoteller kan overveje at gøre det samme, eftersom respondenterne til dette 

speciale har påpeget, hvor vigtige medarbejderne er for opholdet. 
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Som nævnt tidligere fortæller en af medarbejderne fra Tivoli Hotel, at Tivoli er det hotel i Arp-

Hansen koncernen, der får flest kunder tilmeldt loyalitetsprogrammet (bilag 12, s. 141). Nogle af de 

andre medarbejdere nævner, at de primært spørger businesskunderne, om de vil melde sig til 

loyalitetsprogrammet og dermed ikke spørger så meget ind til, om leisurekunderne vil tilmelde sig. 

På den baggrund kan det foreslås, at de andre hoteller i Arp-Hansen koncernen forsøger at spørge 

mere ind til, hvorvidt leisurekunderne vil være med i loyalitetsprogrammet. 

Baseret på informationer i forbindelse med forfatterens arbejde hos Arp-Hansen virker det ikke til, 

at Arp-Hansen udnytter de informationer, de har i deres loyalitetsprogram optimalt til eksempelvis 

at analysere, hvor loyal den enkelte kunde faktisk er. I den sammenhæng vil det også være muligt 

for Arp-Hansen at få indsigt i, hvorvidt kunderne er loyale over for det enkelte hotel, eller om de er 

loyale over for Arp-Hansen som kæde. Dette betyder, de kan se, om kunden bor flere gange på 

samme hotel, eller om kunden bor flere gange på flere af hotellerne. I forhold til respondenterne til 

dette speciale virker det til, at flere af dem er, eller har intention om at være, loyale over for det 

enkelte hotel. Eksempelvis fortæller en af respondenterne fra Tivoli Hotel, at hun har været på 

hotellet flere gange og bliver ved med at komme tilbage, fordi medarbejderne er søde, og fordi der 

er en god atmosfære (bilag 13). Ligeledes med en af respondenterne fra Wakeup hotellet, hvor 

respondenten har boet der flere gange i forbindelse med, at han skal til lufthavnen (bilag 16). På den 

baggrund virker det til, at de nævnte respondenter er loyale over for det givne hotel, de har boet på, 

fordi det opfylder deres ønsker og kriterier til et hotel, hvorfor de ikke ser nogen grund til at skifte 

til et andet hotel. Hvis Arp-Hansen, som videre arbejde, kan få implementeret et egentligt Customer 

Relationship Management system (herfra CRM-system), hvor de kan koble den enkelte kundes 

informationer med hoteller de har boet på til den loyalitetsmail, der sendes ud til medlemmer, vil 

Arp-Hansen dermed have mulighed for at lave mere personlige og tilpassede mails til kunderne. 

Dette understøttes af Loyalty Group, der, som tidligere nævnt, har opsat personlighed over for 

kunderne som et vigtigt element i forsøget på at fastholde kunderne (Munkholm, 2014). Ud over 

personlige og målrettede tilbud til kunderne, kan det også være en mulighed at lave personlige 

hilsner til de loyale kunder ved ankomst til hotellerne. Med dette tænkes, at hotellet skriver en 

personlig hilsen og sætter på værelset med blomster eller andet, så kunden får indtryk af, at hotellet 

værdsætter den pågældende kunde. 

 

En undersøgelse, lavet af CBS, af bl.a. Per Østergaard, gennemgår forskellige loyalitetsklubber i 

Danmark med henblik på at undersøge, om kunderne selv mener, de er mere loyale over for en 
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virksomhed ved, at de har meldt sig ind i virksomhedens loyalitetsklub. Der refereres til denne 

undersøgelse, fordi det menes, at der kan drages paralleller fra de undersøgte virksomheder, og 

hvad de gør i arbejdet med loyalitetsprogrammer, til Arp-Hansen og deres arbejde med loyalitet. 

Virksomhederne der undersøges er bl.a. Club Matas, Magasin Goodie Card, H&M club og 

Forbrugsforeningen (Bentzen et al., 2015, s. 31). Undersøgelsen kommer bl.a. frem til, at kunderne 

gerne vil blive identificeret som loyal kunde, inden der sker en transaktion (Ibid., s. 63). Derudover 

finder undersøgelsen frem til, at loyale kunder gerne vil inviteres til særlige events og 

arrangementer (Ibid.). I forhold til Arp-Hansen kan netop dette tiltag være relevant, hvor det kan 

foreslås, at ved et bestemt antal overnatninger på hotellerne, bliver de loyale leisurekunder inviteret 

med til et lille arrangement. Der fokuseres her kun på leisurekunder, da Arp-Hansen som tidligere 

nævnt allerede gør en masse for deres businesskunder. Derudover kommer undersøgelsen også frem 

til, at kunderne gerne vil have målrettet kommunikation eller tilbud specifikt til dem. Dette 

understøtter Loyalty Groups beskrivelse af elementer, der kan være medvirkende til mere loyale 

kunder, hvilket bl.a. kan være personlige og målrettede tilbud og markedsføring. 

Ovennævnte er eksempler på, hvad Arp-Hansen bl.a. kan gøre i forsøget på at gøre deres 

kommunikation til deres kunder mere personlig. Tivoli Hotel forsøger allerede at være lidt mere 

personlige over for deres kunder. En af medarbejderne på hotellet fortæller, at hotellet har en 

oversigt over kundernes fødselsdage, og hvordan de bruger informationen ”… Jeg og min chef får 

en rapport, der hedder Fødselsdagsrapport … Det er en rapport, der viser de næste tre dages 

ankomster, og hvis der er en gæst, der har fødselsdag, og har en reservation i løbet af de næste tre 

dage, så står det i rapporten. Så skriver jeg en alert på gæstens reservation, og proceduren er så at 

hilse på gæsten ved ankomst og sige tillykke med fødselsdagen, og så opgraderer vi gæsten til et 

større værelse … Så får gæsten også en flaske Cava fra os ved ankomsten” (bilag 12, s. 141). Dette 

er dog ikke specifikt over for loyalitetsmedlemmer, men det er en måde, hvorpå Tivoli Hotel 

forsøger at være mere personlige over for den enkelte kunde og gøre deres ophold endnu bedre. 

Denne form for initiativ kan således spredes til de resterende hoteller i Arp-Hansen koncernen, og 

de kan med fordel også forsøge at gøre lignende tiltag over for loyalitetsmedlemmerne, således at 

disse kunder føler, det giver dem en form for værdi at være med i loyalitetsprogrammet. 

 

Som tidligere nævnt sender Arp-Hansen spørgeskemaer ud til kunderne, efter de har boet på 

hotellerne for at undersøge, hvor tilfredse kunderne har været med opholdet. I spørgeskemaet fra 

Tivoli Hotel bliver kunderne bl.a. spurgt om deres overordnede tilfredshed, tilfredshed med check-
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ind, morgenmaden og generelt restauranterne og som det sidste, om kunden har lyst til at anbefale 

hotellet videre (bilag 19). I den forbindelse kan det være relevant for Arp-Hansen også at 

undersøge, hvorvidt kunden kan have interesse i at komme tilbage og hvis ikke, hvad hotellet så 

skal gøre. Dette kan give hotellerne en indikation af, om de har behov for at ændre noget på nogle 

områder. Det vil dog være relevant at undersøge, hvorvidt kunderne mener, der er 

forbedringsforslag. Dette kan være, hvis der er elementer, kunderne ikke har været tilfredse med, 

hvortil hotellerne må vurdere, om det er elementer, der er værd at bruge tid og ressourcer på. I 

forlængelse af dette bør det understreges, at sådanne spørgeskemaer ikke bør sendes ud efter hvert 

ophold, såfremt kunden bor ofte på et af hotellerne. Hvorimod er det en kunde, der bor der 

sjældnere, kan kunden have gavn af disse spørgeskemaer, hvis hotellet har lavet ændringer siden 

sidste ophold.  

Som nævnt tidligere fortæller nogle af medarbejderne på Arp-Hansens hoteller, at de spørger 

kunderne, om de har været tilfredse med deres ophold. Hvis nogle af kunderne, i dette tilfælde, 

kommer med klager over eksempelvis størrelsen på værelset eller ventetid til morgenmaden, er det 

vigtigt, at medarbejderne kan håndtere klagen fra kunderne. Dette fokus på den generelle tilfredshed 

blandt kunderne mener Relationwise også er essentielt i arbejdet med at gøre ens kunder tilfredse og 

loyale (Relationwise, 2012). 

 

Loyalty Group har derudover skrevet en anden artikel, hvori de beskriver, hvad der skal til, for at 

have loyale kunder, og hvordan man praktisk arbejder med det. I artiklen understreger de 

vigtigheden af at lytte til sine kunder ”Identificér de vigtigste årsager til at de loyale kunder 

værdsætter samarbejdet – og klarlæg samtidig hvad der er de vigtigste årsager til at de illoyale 

kunder ikke er imponerede” (Crüger, 2017). Som nævnt tidligere forsøger Arp-Hansen at 

undersøge, hvor tilfredse kunderne har været med deres ophold gennem et udsendt spørgeskema, 

hvorfor det her kan være oplagt at undersøge nærmere, hvis en kunde fortæller, at han/hun har 

været utilfreds med opholdet. Dermed får Arp-Hansen mulighed for at identificere 

forbedringsområder, hvortil de kan se, om det er områder, der tit kommenteres og dermed hurtigt 

skal ordnes. Ved disse spørgeskemaer bør Arp-Hansen dog overveje, hvorvidt kundernes 

forbedringsforslag er områder, de ønsker at bruge ressourcer på, eller om det ikke er vigtigt for 

selve hoteloplevelsen. 
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Ovenstående analyse i forhold til Arp-Hansens arbejde med loyalitet vil sikre, at Arp-Hansen har 

grundarbejdet på plads i forhold til loyalitet. Det vil sige, når Arp-Hansen kan gøre deres 

nuværende kunder loyale, vil disse kunder sandsynligvis anbefale hotellerne videre til venner og 

familie, hvorfor dette kan sikre, at der kommer nye kunder. Således vil Arp-Hansen være bedre 

rustet til at gøre de nye kunder tilfredse, og dermed på sigt få dem loyale. 

 

7.4.5	Delkonklusion	

I ovenstående analyse er beskrevet, hvad Arp-Hansen har af muligheder for at gøre flere af deres 

kunder loyale, baseret på specialets tidligere analyser. Da medarbejderne spiller en væsentlig rolle i, 

hvorvidt respondenterne ønsker at komme tilbage til hotellet, kan det være en god idé for Arp-

Hansen at fokusere på deres medarbejdere i markedsføringen. I den sammenhæng bruger Tivoli 

Hotel allerede flere af deres medarbejdere i markedsføring på sociale medier, hvilket Arp-Hansens 

andre hoteller kan have mulighed for at gøre. Et andet element, Arp-Hansen har mulighed for at 

benytte, er storytelling. Gennem markedsføring af hotellerne kan der fokuseres på det enkelte hotels 

historie samt Arp-Hansens historie, hvilket vil gøre kunderne mere engagerede både online og 

offline. Dette vil også øge sandsynligheden for, at kunderne fortæller oplevelsen videre. 

I analysen er forslået, at Arp-Hansen, i deres videre arbejde med loyalitet, kan få implementeret et 

egentligt CRM-system, der giver mulighed for at lave personlig og målrettet kommunikation og 

beskeder til den enkelte kunde. Dette er også et af resultaterne af en undersøgelse lavet af CBS, 

hvor de undersøgte forbrugeres holdning til loyalitetsklubber. Her fandt de frem til, at kunder 

ønsker personlig og målrettet markedsføring, samt at kunderne gerne vil inviteres til særlige events. 

Desuden er der gennem analysen beskrevet, at Arp-Hansen udsender spørgeskemaer til deres 

kunder for at få tilbagemeldinger på, hvor tilfredse kunderne har været med opholdet. Hertil er 

forslået, at Arp-Hansen kan spørge ind til, kunden såfremt kunden ikke har været tilfreds, hvad der 

kan gøres bedre, således at Arp-Hansen forbedrer disse områder. 
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8.	Konklusion	

Dette speciale har haft til formål at undersøge følgende problemformulering ”Hvordan er 

kundeadfærden inden for hotelbranchen ved valg af hotel, kundernes oplevelse samt loyalitet, og 

hvordan kan Arp-Hansen bruge denne information til at gøre deres kunder mere tilfredse og 

dermed øge loyaliteten?” Som hjælp til besvarelse af ovenstående problemformulering er der 

udarbejdet fire underspørgsmål, der vil blive gennemgået i nedenstående. Gennem specialet har 

fokus været på leisurekunderne, da Arp-Hansen allerede gør meget for deres businesskunder. 

 

Med første underspørgsmål ønskes undersøgt, hvad kunder lægger vægt på ved udvælgelse af hotel. 

Overordnet set lægger respondenterne vægt på de samme attributter, som er opsat i teoriafsnittet, 

hvilket er hotelværelset, beliggenhed og service. En række af de attributter, respondenterne lægger 

vægt på, er generelle, mens andre afhænger af eksempelvis ferieform. En attribut, alle respondenter 

lægger vægt på, er beliggenhed. Dette handler om beliggenhed i forhold til formålet med ferien. 

Hvis det er en storbyferie, er det vigtigt, at hotellet ligger tæt på transport eller i centrum, så det er 

nemt at komme til og fra seværdighederne. Hvis det er en badeferie, er der større krav til hotellet, 

eftersom respondenterne typisk skal bruge længere tid på hotellet. I dette tilfælde er det vigtigt med 

pool eller strand, samt at der er restauranter på hotellet eller en bar. Nogle af respondenterne 

fortæller også, at de kan mærke, hvordan deres attributter for valg af hotel ændrer sig i takt med, at 

de bliver ældre, får flere penge, og at der er andet, de interesserer sig for. Ligeledes ændres 

respondenternes attributter afhængig af typen af hotel. Pris er vigtig, hvis de skal bo på et 

lavprishotel, ellers er der ikke mange kriterier, og typisk skal de ikke bo der i lang tid. Hvis det i 

stedet er et luksushotel, har respondenterne langt større krav til alt på hotellet. For 

businesskundernes vedkommende handler det typisk også om beliggenhed. Her er det beliggenhed i 

forhold til en konference, eller hvis businesskunden skal besøge en af deres kunder. 

Derudover er der i analysen fundet frem til, at respondenterne går op i anbefalinger af hoteller. 

Anbefalinger er antageligvis vigtige for at undgå at bo på et dårligt hotel, hvilket i sidste ende vil 

ødelægge opholdet, da respondenten eksempelvis ikke får den afslappende ferie, respondenten 

havde håbet på. Dette har vist sig også at være vigtigt for en af businesskunderne. 

 

Næste del af analysen omhandler oplevelsen af hotellet. Overordnet set har respondenterne været 

tilfredse med deres ophold på det pågældende hotel, de har boet på. Et element, der går igen hos 

stort set alle respondenter, er medarbejderne. Medarbejderne har stor indflydelse på 
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respondenternes tilfredshed med opholdet. Forventningerne til den modtagne service fra 

medarbejderne stiger, jo flere stjerner et hotel har, som det også er tilfældet med de generelle 

forventninger til hotellet under første analyse. Der er, gennem analysen af oplevelsen med 

hotellerne, også undersøgt, hvad endemålet for respondenterne har været med hotelopholdet. For 

lavprishoteller er det typisk, at det er nemt at komme til og fra, hvilket også er understøttet af en 

tidligere undersøgelse med restauranter, hvor det, for fastfood-restauranter, handler om nemhed og 

effektivitet. Ved luksushoteller handler det derimod om livskvalitet og at føle sig afslappet efter 

opholdet, og dermed være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ydermere er der i analysen også 

fundet frem til, at respondenterne vil have forskellige oplevelser alt efter, hvem de rejser med, og 

hvilken ”rolle” de har. Eksempelvis er der nogle af respondenterne, der har været på ferie med deres 

familie, hvor der er børnebørn med, hvorfor de her vil have én oplevelse med hotellet, men hvis de 

var af sted med deres ægtefælle, ville oplevelsen formentlig have været en anden. Det vigtigste 

element, i forhold til tilfredshed med opholdet, har været medarbejderne og den service, de leverer. 

Dog viser analysen også, at klagehåndtering kan være medvirkende årsag til, om kunderne bliver 

tilfredse, selvom de startede med at være utilfredse. Dette mener en af medarbejderne fra Tivoli 

Hotel også er vigtigt, hvorfor de på Tivoli Hotel netop har fokus på god klagehåndtering. For 

businesskunderne har formålet med hotellet været, at de kan slappe af og koble af efter en lang dags 

arbejde. I den forbindelse kan argumenteres for, at de ved afslapning på hotellet er bedre rustet til 

næste dags arbejde, og dermed bliver mere succesrige. 

 

Tredje del af analysen omhandler loyalitet. Fokus her er på at undersøge, hvordan loyalitet 

defineres og bruges i hotelbranchen. Overordnet set vil respondenterne gerne anbefale det hotel, de 

har boet på. Typisk skal hotellet levere en ekstra god service og dermed overstige respondenternes 

forventninger, før respondenterne vil anbefale. Eksempelvis nævner flere respondenter, at hotellet 

skal have ekstra faciliteter, som restauranter og wellnesscenter. Nogle af respondenterne fortæller, 

at de føler, deres omdømme bliver sat på spil, hvis de selv anbefaler et hotel videre. Dette skyldes, 

at ferien vil blive ødelagt for de venner, der anbefales til, hvis hotellet ikke har levet op til 

forventningerne. Typisk vil respondenterne gerne komme tilbage til hotellet forudsat, at 

respondenten kommer tilbage til samme land. Nogle af respondenterne fortæller yderligere, hvis 

hotelkæden, de bor på, findes i andre lande, vil de højst sandsynligt benytte samme hotelkæde igen. 

Gennem interviewene med medarbejderne fortæller de også, hvordan de arbejder med at gøre 

kunderne tilfreds. Medarbejderne ved også selv, hvor vigtige anbefalinger er, hvorfor de gør en del 
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for at gøre kunden tilfreds, så kunden vil anbefale videre. Gennem analysen er fundet frem til, at 

respondenterne udviser både holdningsmæssig og adfærdsmæssig loyalitet, da respondenterne gerne 

vil både anbefale hotellet videre og også selv have lyst til at komme tilbage til det pågældende 

hotel. På baggrund af analysen virker det også til, at respondenterne udviser ægte loyalitet. Dette 

skyldes, at nogle af respondenterne er vendt tilbage til hotellet, fordi de selv mener, at det lever op 

til deres opsatte attributter. 

 

Fjerde og sidste del af analysen handler om anbefalinger til Arp-Hansen, og hvordan de, baseret på 

konklusionerne fra de tidligere analyser, kan arbejde mere med loyalitet. Da medarbejderne spiller 

en central rolle i respondenternes tilfredshed og lyst til at anbefale og komme igen, kan det være 

relevant for Arp-Hansen at bruge flere af deres medarbejdere i markedsføringen. Tivoli Hotel 

benytter eksempelvis deres medarbejdere i markedsføring på de sociale medier, hvorfor det kan 

anbefales, at flere af Arp-Hansens hoteller også forsøger sig med dette. Et andet element, analysen 

kommer frem til, kan være relevant for Arp-Hansen at benytte, er storytelling. Storytelling kan være 

et redskab til at engagere sine kunder, hvor Arp-Hansen kan fokusere på de enkelte hotellers 

historie og samtidig fortælle den samlede Arp-Hansen historie. Gennem flere tidligere 

undersøgelser, både af CBS og Loyalty Group er fundet frem til, at loyale kunder gerne vil have 

personlig og målrettet markedsføring. På den baggrund kan det anbefales Arp-Hansen, som et 

videre projekt, at få indført et CRM-system således, at Arp-Hansen bedre kan undersøge, hvor ofte 

en kunde bor på de forskellige hoteller. Dermed er der mulighed for, at Arp-Hansen kan sende 

målrettede mails med tilbud, der passer specifikt til kunden. Derudover er det også vigtigt, at Arp-

Hansen fortsat undersøger, hvorfor de tilfredse og loyale kunder er tilfredse, samt hvorfor de 

utilfredse kunder er utilfredse, således at Arp-Hansen hele tiden formår at tilpasse sine hoteller, så 

de møder eller overstiger kundernes forventninger. 

De ovenstående afsnit skal således bruges i besvarelsen af problemformuleringen. Overordnet set 

kigger respondenterne på hoteller i forbindelse med ferier eller arbejde. Ved udvælgelse af hoteller 

går forbrugere op i anbefalinger. Ofte benytter specialets respondenter anbefalinger fra venner og 

familie, da de ved, at personen har samme præferencer som respondenten selv. Respondenterne har 

en række ensartede attributter som eksempelvis beliggenhed. Dog har respondenterne, som nævnt, 

yderligere forskellige opsatte attributter alt efter, hvilket hotel de bor på. I dette tilfælde er 

undersøgt lavprishoteller og luksushoteller. Generelt er respondenternes attributter ved et 

lavprishotel, at det er billigt og skal ligge centralt og tæt på transport. I forhold til disse attributter 
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ligger Arp-Hansens lavprishoteller, Wakeup, tæt på transport. Dette stemmer overens med Arp-

Hansens filosofi om at have unikke hoteller på de bedste adresser (jf. virksomhedsbeskrivelsen). 

Ved luksushoteller handler det ofte om de ekstra services og faciliteter hotellet kan tilbyde. Nogle 

af respondenterne nævner pool eller strand, hvilket dog ikke relevant for Arp-Hansen, da de 

befinder sig i en storby. Dog er der også flere af respondenterne, der lægger vægt på en spaafdeling, 

hvilket bl.a. Tivoli Hotel har. Andre af Arp-Hansens hoteller har eksempelvis også et 

træningscenter, hvorfor det kan overvejes, hvorvidt det vil være relevant at udvide med en 

spaafdeling. 

Som nævnt har specialets respondenter overordnet været tilfredse med deres ophold. Specifikt i 

forhold til de udvalgte Arp-Hansen hoteller, Wakeup, Gentofte Hotel og Tivoli Hotel fortæller 

respondenterne om den gode service, de har modtaget fra medarbejderne. På den baggrund skal 

Arp-Hansen fortsætte med at have servicemindede medarbejdere. Dette vil således understøtte Arp-

Hansens egen målsætning om at være blandt de bedste i forhold til kundetilfredshed. Nogle af 

hotellernes medarbejdere fortæller, at nogle af kunderne bl.a. klager over belysning, kø ved 

morgenmad og størrelsen på værelserne. Dette understreger vigtigheden af at vedligeholde og 

optimere hotellernes basiselementer. Ved at fortsætte arbejdet med kundetilfredshed sikrer 

hotellerne også, at kunderne vil have større sandsynlighed for at anbefale videre og komme igen. 

 

I forhold til Arp-Hansens arbejde med at få flere tilfredse og loyale kunder, er der gennem analysen 

kommet flere forskellige anbefalinger. Eksempelvis kan Arp-Hansen benytte sig af storytelling. 

Storytelling kan benyttes både online og offline. Ligeledes kan der ude på hotellerne gøres mere ud 

af at vise hotellets historie, som eksempelvis med Tivoli Hotel, der er inspireret af Tivoli, hvilket 

indretningen bærer præg af. Ved at benytte storytelling kan hotellerne få engageret kunderne mere 

og dermed øges sandsynligheden for mundtlig anbefaling til venner og familie. Ydermere har 

tidligere undersøgelser påpeget, at loyale kunder ønsker personlig og målrettet markedsføring, 

hvilket Arp-Hansen kan opnå på sigt ved at få indført et CRM-system, således at de har nemmere 

ved at se, hvor mange gange en kunde har boet på hotellerne. Dette giver mulighed for personlige 

mails og generelt mere personlig service til kunderne. Samlet skal dette give basis for Arp-Hansens 

arbejde med at holde nuværende og fremtidige kunder tilfredse og dermed på sigt loyale. 
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9.	Perspektivering	

I dette afsnit beskrives, hvilke andre modeller der kunne være anvendt og hvilke supplerende 

problemstillinger, der kunne ønskes belyst i specialet. Herunder vil der blive belyst, hvordan Arp-

Hansen ellers kan arbejde med loyalitet. 

 

Gennem analysen er det beskrevet, at Arp-Hansen i deres markedsføring bl.a. kan forsøge at bruge 

medarbejderne mere. I den forbindelse kunne speciale have kigget på GAP-modellen (Grewal et al., 

2014). Formålet med denne model er at mindske eller helt lukke kunde-gap’et19. Modellen har i alt 

fem gaps, hvor der bl.a. undersøges viden, standardprocedure, levering, kommunikation og kundens 

forventninger, der betegnes som kunde-gap’et. Det interessante gap i denne model vil være 

kommunikations-gap’et, Dette skyldes, at det her handler om, hvordan Arp-Hansen kommunikerer 

ud, hvilken service og hvilke produkter kunderne kan forvente hos Arp-Hansen. Gennem denne 

model vil det så være muligt, at undersøge hvordan kunderne modtager denne markedsføring, og 

hvad de forventer af Arp-Hansen, og hvorvidt Arp-Hansen formår at leve op til disse forventninger. 

 

I analysen er beskrevet, hvordan Arp-Hansen yderligere kan arbejde med deres loyalitetsprogram 

og forslag til tiltag, der kan laves. I den forbindelse kunne det være interessant, hvis Arp-Hansen 

lavede deres egen undersøgelse vedrørende loyalitetsprogrammet. Her kunne Arp-Hansen 

undersøge, hvad deres kunder mener om loyalitetsprogrammet, og hvorvidt kunderne føler, de får 

noget ud af at være med i dette loyalitetsprogram. Dette vil give Arp-Hansen et indblik i kundens 

forståelse, og dermed give dem ideer til forbedringer til loyalitetsprogrammet samt finde ud af, om 

det kan svare sig at have et loyalitetsprogram. Da leisurekunderne ikke bor på hotel hver og hver 

anden dag, kunne det have været interessant at undersøge, om det økonomisk kan betale sig for 

Arp-Hansen fortsat at udbyde dette loyalitetsprogram for leisurekunderne. Ydermere har specialet 

undervejs beskrevet om respondenterne er loyale over for det enkelte hotel eller hotelkæden. Dette 

kan blive undersøgt yderligere, ved at stille uddybende spørgsmål til respondenterne, hvori de 

eksempelvis kan svare om de har boet på flere Arp-Hansen hoteller, og hvilken oplevelse de har 

haft på disse hoteller. 

  

																																																								
19	Customer	gap	
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Bilag	

Bilag	1	–	Respondent	1	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 64 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. 

R: Tak. 

I: Så skal jeg indledningsvis gøre opmærksom på, at du forbliver anonym under hele 

interviewet. Og det jeg gerne vil med det her interview og med hele min opgave, er at 

undersøge kundeadfærden i hotelbranchen. Jeg vil gerne undersøge hele beslutningsprocessen 

omkring valg af hotel. Og så vil jeg gerne undersøge selve oplevelsen af hotellet, om det har 

levet op til kravene, og hvordan den efterfølgende adfærd har været. Det er de elementer, jeg 

gerne vil ind på undervejs i løbet af det her interview. Jeg tænker, vi starter lidt blødt ud, og 

så vil jeg gerne have dig til at tænke på et bestemt hotelophold. Gerne det sidste du har været 

på. Jeg vil gerne starte med at høre, hvorfor du skulle bo på hotel? 

R: Jamen jeg og min mand skulle holde ferie. Og vi ville ikke flyve for langt, så det begrænsede 

ligesom os selv. Og det skulle gerne være lidt varmt og behageligt. Så fandt vi Dubai, og det tog 

seks timer at flyve dertil. Så det var det, der var kriteriet for os. Det skulle være varmt og dejligt. Og 

et godt hotel. 

I: Hvorfor var det lige de kriterier, I havde opsat? 

R: Vi ville holde noget ferie, og det var koldt herhjemme, fordi det var vinter. Og vi tænkte, vi 

trængte til at komme under de sydlige himmelstrøg og få lidt varme. 

I: Havde I på forhånd besluttet jer for, at det skulle være Dubai? 

R: Nej det var tilfældigt, at det blev Dubai. Vi havde talt om Thailand, men det tog for lang tid. Og 

da jeg har dårlig ryg, kan jeg ikke sidde i en flyver i tolv timer. 

I: Så der var nogle begrænsninger, som gjorde det nødvendigt? 

R: Ja. 

I: Hvad da I skulle vælge hotel? Hvilke kriterier opsatte I? 

R: Først havde vi været i kontakt med et rejsebureau, hvor man kunne lave nogle 

kombinationspakker ude på nettet. Altså købe på nettet, så man kunne booke fly og bestille hotel 

sammen. Men det kunne aldrig komme til at fungere. Vi kunne simpelthen ikke få det til at fungere. 

Så vi endte med at gå ud og bestille flyet for sig, og så havde vi jo kigget lidt på nogle hoteller. Så 
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gik vi ud og søgte hoteller. Og vi havde talt med nogle af vores venner, som havde boet derude, om 

hvor man skulle bo henne. Vi er ikke sol-mennesker, som skal ligge og solbade hele tiden. Vi vil 

gerne opleve noget. Så vi havde fået at vide, at vi skulle bo oppe midt i byen, og gerne i nærheden 

af offentlige transportmidler, så man kunne komme rundt. Så vi vidste, hvad for et område vi 

kiggede på, og så havde vi fundet et hotel. Jeg kan dog ikke lige huske, hvad det var for et, men det 

var et hotel, vi har boet på i andre lande. Altså den samme hotelkæde. Så vi vidste, at hotellet ikke 

var dårligt, og det her var et 5-stjernet hotel, sammenlignet med fx Rom hvor vi har været på ferie 

tidligere. Der havde vi valgt et 3-stjernet hotel, og det var det mest ”lousy” hotel, vi nogensinde har 

boet på, så vi tænkte, hvis vi går et par stjerner op, så kan det være, vi får et godt hotel. Og ud fra 

billederne på nettet at dømme så det ud som om, det var et dejligt hotel. Et stort værelse man kunne 

sidde i og et lille bord og stole, så man kunne sidde og spille kort, eller hvad man nu vil lave. 

I: Hvilke kriterier sætter I så op, når det er et 5-stjernet hotel? 

R: Altså nu var der jo varmt i Dubai, så gerne en pool, et fitnesscenter eller wellnesscenter, hvor 

man kan få massage. Og der var mulighed for, at man kunne købe morgenmad, det vil sige, der var 

restaurant. 

I: Så er det et kriterium, at der skal være morgenmad? Er det noget, I gerne vil have? 

R: Ja det er nok praktisk sådan et sted, tænkte vi altså at have morgenmad på hotellet. Vi vidste jo 

bare, vi skulle bo midt oppe i byen, men man ved jo ikke, hvad der er lige i nærheden af 

morgenmadsrestauranter. Så det var rart at kunne indtage det på hotellet. 

I: Hvordan kan det være, det var netop de kriterier I opsatte? Pool, morgenmad og værelse? 

R: Vi kan godt lide, at værelset er stort. Når vi rejser, så kan vi godt lide, at man ikke kommer ind i 

et lille bitte hummer, hvor man kun lige kan snige sig ind, og der egentlig ikke er plads til 

baggagen. Vi kan godt lide, at det er lidt stort, og at der er plads til os, og at man kan lave en kop 

kaffe selv, fx med de der kaffemaskiner de har. Så er det også rart, at der er et køleskab, så man selv 

kan købe noget vand og lægge ind, eller at der er en minibar. 

I: Hvorfor er det lige rart? 

R: Fordi så er man ikke afhængig af at skulle ned og sidde i hotellets restaurant for at indtage de 

ting. Det er også en besparelse, vil jeg sige. Hvis man vil lave sig en kop kaffe, så har man selv 

noget Nescafé med, eller hotellet stiller måske pulver frem. Så sparer man det, ved at man ikke hele 

tiden skal ud og betale for at få en kop kaffe. Eller hvis man bare har lyst til at sidde hjemme om 

aftenen og få en kop kaffe, så er det rart. 
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I: Det kan jeg godt se. Havde I andre kriterier I lagde vægt på, I jeres udvælgelse af det her 

hotel? 

R: Som jeg sagde, så skulle det ligge i nærheden af offentlige transportmidler. Altså centralt. 

I: Ok, var der andre ting? 

R: Jamen det ved man ikke på forhånd, men vi kendte hotelkæden, og vidste at værelserne var i 

orden, men det var også vigtigt, at personalet var i orden. Men det kan man ikke vide, før man 

kommer frem. 

I: Nej. Så det er ikke noget, I går op i, men noget I vil ”prøve lykke med”? 

R: Vi kendte jo hotelkæden. Så vi vidste, at hotellet som sådan var i orden med hensyn til værelser. 

Men vi kendte jo ikke personalet, før vi kom derud. 

I: Var det en af grundene til, at I valgte hotellet? At I kendte hotelkæden i forvejen? 

R: Ja det vil jeg sige. Det var et af kriterierne, at det hotel kendte vi i hvert fald fra USA og fra 

Europa. 

I: Ok. Nu sagde du også, at da I var på ferie i Rom, boede I på et 3-stjernet hotel. Vil I 

opsætte andre kriterier, hvis det er et andet slags hotel? Nu boede I på et 5-stjernet hotel i 

Dubai, og der siger du selv, I havde andre kriterier. Vil I have andre kriterier, hvis det er et 3-

stjernet hotel eksempelvis? 

R: Hvis jeg går ud og vælger et 3-stjernet i dag, så ved jeg jo, at standarden på hotelværelset vil 

være ringere. Det vil være dårligere end et 5-stjernet hotel. 

I: Hvorfor? 

R: Jeg har i hvert fald fået fortalt, at 1 stjerne gør måske, at der er en hårtørrer på værelset. Eller 

hvis det er 2 stjerner, så bliver der måske skiftet sengetøj to gange om ugen eller en gang om ugen, 

hvad ved jeg. Men jo flere stjerner der er, så følger der også nogle flere goder med på værelset. At 

der er en safe, at der er en kaffemaskine, en hårtørrer og sådan nogle bekvemmeligheder, som man 

har brug for, så man ikke behøver at slæbe alt det der med, når man rejser. 

I: Ok, og det er vigtigt? 

R: Ja det synes jeg, er rart. 

I: Hvorfor er det vigtigt, at det er et højt antal stjerner? 

R: Det er ikke et must, men det har vist sig, at man er nødt til at komme op på et vist niveau, for at 

man får den komfort, som man gerne vil have på et hotelværelse. Eller for os i hvert fald. 
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I: Hvad gør det, at du kommer på et hotel, hvor der er den her gode service? Hvor der er en 

god seng, du kan ligge i, hvor der er noget god morgenmad, og hvor der er pool, hvor der er 

alle de her kriterier, I sætter op? 

R: Jamen jeg bliver da glad. Og jeg kommer til at nyde mit ophold. Jeg ved, det er et godt hotel, og 

det er et dejligt værelse, eller det håber jeg i hvert fald. Og jeg føler mig tryg, og har det dejligt med 

det hotel. Og jeg ved, at der er rent og pænt, og at der ikke er kakerlakker på værelset eller et eller 

andet. 

I: Kan jeg antage, at du så føler, at hele din ferie faktisk bliver bedre? 

R: Ja helt sikkert. 

I: Okay. Nu sagde du, at du var på ferie med din mand. Var dig og din mand enige om, hvad 

det var for nogle kriterier, I skulle vælge jeres hotel på? 

R: Ja det var vi helt enige om. 

I: Vil det være noget andet, du vil lægge vægt på, hvis du nu var afsted med nogle andre? 

Altså hvis det var hele familien, der var samlet eksempelvis. Eller hvis du var på venindetur. 

R: Hvis nu vi skulle have vores datter med, så kunne det godt være, vi skulle vælge noget andet end 

det, vi havde her. Fordi så kunne det godt være, vi skulle ligge lidt tættere på en strand eller tættere 

på nogle indkøbsmuligheder som indkøbscentre, hvor der foregik lidt mere, end der gjorde heroppe. 

Vi lå jo nærmest oppe i et finansdistrikt. 

I: Hvorfor ville det lige være sådan nogle ting, der skulle være afgørende, hvis I var afsted 

med jeres datter? 

R: Fordi det skulle være et sted, hvor hun også kunne blive. Det var jo ikke sikkert, hun ville ligge 

og rakke rundt sammen med os og køre i tog fra Herodes til Pilatus og se på kirkegårde eller på 

oaser, eller hvad vi ellers lavede. Men at hun også havde mulighed for at kunne slappe af og være i 

trygge omgivelser og have mulighed for at kunne gå i et storcenter og shoppe eller lægge sig ned 

ved stranden eller lægge sig ved poolen eller sådan noget. Så hun var uafhængig af, at vi foretog os 

noget andet. 

I: Okay. Så det er sikkert at sige, at der er nogle andre ting, I ville lægge vægt på, hvis det var 

hele familien, der var afsted, end hvis det kun er dig og din mand. 

R: Ja. Vi vil i hvert fald tale med vores datter om det. 

I: Så lige en kort opsummering, det I lagde vægt på sidst, det var beliggenhed, at det var 

centralt, morgenmad, selve værelset, at der var nogle bestemte ting i værelset og størrelsen på 

værelset. Og morgenmad, fitness, pool, sådan nogle ting? 
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R: Ja. 

I: Hvis vi så går videre og kigger på selve oplevelsen af hotellet, levede det så op til 

forventningerne? 

R: Ikke lige da vi kom. Vi landede midt om natten, og faktisk kom vi først frem til hotellet lidt over 

midnat. Og det vidste de godt, vi havde informeret dem om det. Vi havde kommunikeret skriftligt 

på mail om, at vi kom sent, så de var klar over det. Og da vi så kommer til hotellet der efter midnat, 

hvor man er godt træt efter at have fløjet de der seks en halv timer, så kommer vi ind og får bare at 

vide, at de ikke havde vores værelse. De måtte sende os op på et andet værelse, og de var ikke 

særlig imødekommende, da vi kom. Og vi fik så tildelt et eller andet værelse, som de sagde var 

meget bedre end det, vi skulle have haft. Og da vi kommer op og ser værelset, så vender det ud mod 

en stærkt trafikeret vej, og det er bestemt ikke det værelse, vi har bestilt. Der er en stor seng, vi 

havde dog bestilt to store separate senge. Og der er også en lang gang, og der var ikke noget sted, 

man kunne sidde og f.eks. slappe af eller noget, som vi havde bedt om. Så næste dag gik vi ned og 

bad om at få lov at se det andet værelse, som var det værelse, vi skulle have haft. Og det besluttede 

vi os så til at tage, fordi det lå ud mod golfen, og man kunne så se vandet ude i det fjerne, og var 

meget mere stille. Så følte vi lidt mere, nu var det det, og dem der havde vist os værelset den 

efterfølgende dag, virkede meget søde og imødekommende. Og så fulgte de også op på telefon 

senere hen, om vi nu også var tilfredse osv. Og der fortalte vi, at vi ikke var særlige tilfredse med 

den første modtagelse, vi havde fået, og det var de kede af at høre. De kompenserede så ved at give 

os nogle drikkekuponer rundt omkring til hotellet, og de gav os en middag, og de sendte en flaske 

vin op på værelset. Og det følte vi jo, var en god måde at håndtere vores problem på, at de forsøgte 

at redde situationen, og det lykkedes dem også meget godt, synes jeg. Og de 14 dage vi var der, 

havde vi det jo fantastisk, fordi folk var søde og rare, og de gav en god service. Så de reddede 

situationen ved at ringe op og spørge, om vi var tilfredse. Og da vi fortalte, at vi ikke var tilfredse 

med indtjekningen og det første værelse, og de så gjorde alt det for at kompensere, så var det jo 

efterfølgende rigtig godt. 

I: Så det I husker den ferie for, er den efterfølgende gode service? 

R: Ja 

I: Det er ikke så meget den første dårlige service, det fik de rettet op på? 

R: Ja det fik de rettet op på. For havde det kun været den oplevelse, vi havde haft, så havde man 

siddet tilbage med følelsen ”puha, sikke et hotel og de kunne ikke leve op til noget af det, de lover 

på nettet og sådan noget”. 
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I: Så der var det faktisk medarbejderne, der var med til at gøre det til en god oplevelse til 

sidst? 

R: Jeg vil sige, medarbejderne er alfa-omega på sådan et hotel. 

I: Hvorfor? 

R: Jo fordi hvis de er søde, smilende, hjælpsomme og imødekommende, når man kommer, 

ligegyldigt hvad for et spørgsmål man kommer med, og de er søde, rare og behjælpelige, så får man 

et rigtig godt indtryk af hotellet. 

I: Er det med til at give en samlet god oplevelse? 

R: Ja helt hundrede procent. Hvis det havde været nogle sure mennesker, som ikke gad beskæftige 

sig med en, så vil man ikke have en god oplevelse. Det er meget vigtigt med personalet, synes jeg. 

I: Hvad gør det ved dig, at det er nogle glade medarbejdere? 

R: Jeg bliver glad. Når nu jeg bor 14 dage på samme hotel, så føler man sig lidt hjemme, når de 

siger ”Hallo, fru ´det og det´”. Så føler man sig hjemme på en eller anden måde, når de kender en 

efter nogle dage. Så kender de ens gang, de kender en nede ved morgenmadsrestauranten, og de ved 

lige ”du skal have den yoghurt”, og så kommer de med den yoghurt til dig. Det er sådan nogle små 

ting, men man bliver rigtig glad for, at de kan huske en. Og at de kommer hen og spørger, hvordan 

dagen er gået, og hvad man har lavet. Det giver en god oplevelse, at de interesserer sig for dig. 

I: Så vil du synes, at det skal være standard på et ganske almindeligt hotel? Hvis det nu var et 

2- eller 3-stjernet hotel? 

R: Jeg tror ikke, jeg forventer det på et 2- eller 3-stjernet hotel. Men det vil være godt, hvis det var 

sådan. Det vil være godt for hotellet og for hotellets renommé, hvis de gav en god service. 

I: Så du vil ikke se sådan nogle gode medarbejdere som værende et standardelement i deres 

service? 

R: Altså ved lavere stjerner? 

I: Ja hvis vi nu tager udgangspunkt i et 2-stjernet eksempelvis, så vil du ikke synes, at 

servicen, som du beskrev den der, skal være standard? 

R: Det vil være rart, men det forventer jeg på ingen måde. 

I: Så det vil være en dejlig bonus? 

R: Ja det vil det være. Det vil være et plus. 

I: Hvordan kan det være, du ikke vil forvente sådan en service? 

R: Fordi et 2-stjernet hotel er meget billigere end et 5-stjernet hotel. Og alene ud fra prisklassen så 

kan man ikke forvente sig noget. Jeg vil sige i vores unge dage, hvor vi rejste rundt på forskellige 
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hoteller, og man valgte sådan nogle 2- og 3-stjernede, der havde man ikke de store forventninger. 

Der var madrassen måske helt bulet, eller man lå på fjedrene eller sådan noget. Standarden var ikke 

god, på de der hoteller. Og jo ældre vi blev, jo større er vores krav nok blevet til lidt mere komfort, 

på de hoteller vi vælger. Man må så også betale for det, det er klart. Så det er to forskellige 

produkter, man sammenligner, synes jeg. Et lavprishotel kontra et hotel man betaler mere for, og 

man forventer noget mere på. 

I: Så de to slags hoteller kan slet ikke sammenlignes for dit vedkommende? 

R: Det synes jeg ikke. 

I: Heller ikke servicen eller standardprodukterne? 

R: Nej fordi jeg forventer ikke den service på et lavprishotel. 

I: Så du vil heller ikke synes, at standardproduktet kan sammenlignes? Nu tænker jeg 

eksempelvis værelse og morgenmad. 

R: Nej. Altså på de 2-stjernede er det måske nogle færdigpakkede kiks, man får om morgen, og man 

kan selv trække kaffen i en automat. Og der er ikke noget personale andet end dem, der kommer for 

at smide ost op på et fad i buffeten. Det kan ikke sammenlignes, synes jeg. Men jeg ved, hvad jeg 

går ind til, når jeg booker et 2-stjernet eller 3-stjernet hotel. 

I: Men samlet set på hotellet i Dubai, blev det en god oplevelse? 

R: Det blev en rigtig god oplevelse. 

I: Blev selve rejsen bedre af den oplevelse, I havde på hotellet? 

R: Ja det var med til, at gøre at ferien lige fik et prik over i’et, fordi vi havde et godt sted at bo, og 

det lå godt. Jeg vil sige, personalet var jo også så søde, og der blev gjort rent, og der blev hængt nye 

håndklæder hver dag og skiftet sengetøj. Det var virkelig godt. Det er sådan noget, vi sætter pris på. 

Når tingene er ryddet, og der er pænt. 

I: Det gav noget velvære sådan at komme hjem fra ferien? 

R: Ja det var dejligt. 

I: Hvis vi så går et skridt videre, hvordan vil du så definere loyalitet i forhold til et hotel? 

R: Er det min loyalitet overfor dem eller deres loyalitet overfor mig? Det er min loyalitet overfor 

dem? 

I: Det er loyalitet generelt. Jeg vil bare gerne høre, hvad din tanke er om loyalitet i forhold til 

et hotel. Det kan også være den anden vej, som du selv siger. Jeg vil meget gerne høre, hvad 

din definition er, begge veje. 
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R: Jamen da vi kom, blev vi spurgt, om vi ville være medlem af deres medlemsklub. Så vi fik 

faktisk tildelt sådan et kort, hvor man så kunne tjene nogle point op hver gang, man overnatter på en 

af deres hoteller. Og det er jo også en måde at have nogle loyale kunder. Fordi så kommer de jo 

tilbage til hotellet. Men det der gør, at jeg er loyal over for et hotel, det er måske den service, jeg får 

af personalet. Når man føler, man kommer hjem på en eller anden måde, at man bliver modtaget af 

nogle søde mennesker og føler, at de gør mig speciel og siger, ”nå der er I, og hvordan har I haft det 

i dag, og hvad har I gjort i dag?” Og viser interesse for en. Det synes jeg, er med til at gøre det godt. 

I: Hvorfor lige medarbejderne? 

R: Jo fordi så viser de interesse i min person. Er der noget, man er interesseret i, så er det måske at 

de viser interesse for en selv. 

I: Er det også fordi, medarbejderne måske repræsenterer hotellet på en eller anden måde? 

R: Det gør de jo. På godt og ondt vil jeg sige. De skal jo også tage imod klager og sådan noget. Og 

det var de gode til at håndtere her, synes jeg, hvor vi var sidst. Fordi vi brokkede os jo over det 

første værelse og modtagelsen, da vi kom til hotellet. 

I: Så deres klagehåndtering fungerede godt? 

R: Det fungerede perfekt. De forstod at rette op på det. 

I: Og det gjorde, at I faktisk blev gladere for opholdet? 

R: Ja det gjorde vi. Først tænkte vi jo, ”øv, hvad er det for noget, og skal vi nu være her i 14 dage”. 

I: Så ville du komme tilbage til det hotel? 

R: Ja hvis jeg skulle tilbage til Dubai. Helt sikkert. 

I: Nu siger du selv, det var en kæde. Ville du vende tilbage til kæden i andre lande? 

R: Ja det har vi faktisk gjort. 

I: Nå ja nu havde I jo været i USA, sagde du. 

R: Ja, så det ville vi helt sikkert. Hvis vi skulle ud og finde hotel, så ville vi nok kigge på noget af 

det, vi havde prøvet før. 

I: Hvad med sådan noget som anbefalinger? Vil du karakterisere det som loyalitet? 

R: Ja helt sikkert. 

I: Ville dig og din mand så anbefale det her hotel videre? 

R: Ja. Og jeg vil også sige, når vi snakker med venner og bekendte, som måske har planer om at 

tage til Dubai, så vil vi da stærkt anbefale det her hotel, fordi vi var glade og tilfredse. Så det er 

også noget med mund-til-mund metoden. 

I: Så tror jeg, det var det. Jeg vil takke for din tid, og tak fordi du havde lyst til at være med. 
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R: Det var så lidt, det var jo spændende. 
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Bilag	2	–	Respondent	2	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 25 år 

 

I: Jeg skal starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med, og du forbliver anonym 

gennem interviewet. Jeg vil gerne starte med kort at forklare, hvad det er, min opgave går ud 

på. Jeg skal undersøge kundeadfærden i hotelbranchen og særligt i forhold til den 

beslutningsproces, der sker ved valg af hotel samt selve oplevelsen, og det der sker efter 

oplevelsen. Jeg vil gerne have dig til at tænke på et specifikt ophold, du har været på. Bare det 

sidste du har været på. Og så vil jeg godt starte med at høre, hvorfor du skulle bo på hotel. 

R: Jamen så tager jeg min tur til Prag sidste år. Min kæreste og jeg var på sådan et weekendophold. 

Næ det var faktisk en uge, vi var afsted. Og så skulle vi selvfølgelig bruge et hotel. Og der valgte vi 

et hotel, som min far havde anbefalet. Det var ret dyrt i forhold til, at det var Prag. Men han sagde, 

det var helt vildt lækkert, og så lå det ret godt i forhold til centrum. 

I: Så I var på ferie? 

R: Vi var på ferie. 

I: Nu siger du det var din far, der anbefalede, men havde I lavet noget research inden? Havde 

I fundet ud af, hvad det var for et slags hotel, I ville bo på? 

R: Ja, altså vi havde snakket om, at vi gerne ville bo inde i centrum, fordi vi er trætte af, at vi bor 

for langt ude, i forhold til der hvor det sker. Jeg kan ikke huske om det var Hotels.com og Trivago 

og sådan noget, vi kiggede på for at få noget inspiration. Der er jo helt vildt meget at vælge i 

mellem. Da min far fandt ud af, at vi kiggede på hotel, og at vi ikke havde bestilt noget endnu, 

sagde han, at han og hans kæreste havde været i Prag året før, så de kunne da godt lige finde ud af, 

hvor det var de havde boet henne. De havde nemlig været meget tilfredse. Og så fandt de det, og så 

tænkte vi ”jamen hvis I har haft gode oplevelser, så vælger vi bare det”. Men vi havde lavet lidt 

research inden da. 

I: Havde I opsat nogle kriterier, for hotellet? Nu sagde du selv, at det var vigtigt, at det lå i 

centrum. Så jeg går ud fra, beliggenhed var vigtig for jer? Var der andet? 

R: Pris betyder normalt ret meget. Jeg gider ikke betale i dyre domme, slet ikke når det er en ferie, 

hvor jeg ikke skal være så meget på hotellet. Men lige i det her tilfælde, kan man få ret meget for 

pengene i Prag. Så vi valgte at gå lidt op i pris, for så at få noget ekstra godt. Men jo pris har en 

betydning. Altså lige her havde vi ikke så mange krav til selve hotellet faktisk. 

I: Hvorfor? Var det ”bare” fordi din far havde sagt at det var godt? 
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R: Der var ikke så mange krav, netop fordi vi ikke skulle opholde os på hotellet. Så det var egentlig 

bare pris og beliggenhed lige der. 

I: Var du og din kæreste enige om, at det var det her, der var vigtigt for jer? 

R: Ja. 

I: Ok godt nok. Jeg kan vende lidt tilbage til det, hvis jeg finder ud af, der var noget mere i 

forhold til udvælgelsen. Men så vil jeg gerne høre lidt om selve opholdet. Var I tilfredse? 

Levede det op til de forventninger I havde? 

R: Ja det gjorde det. Det var faktisk bedre end forventet. 

I: Hvorfor? 

R: Det ved jeg ikke. Jeg kender min far godt nok til at vide, at han er ligesom mig, han gider ikke 

betale for mange penge for et hotel. Så jeg troede hotellet var sådan ok. Altså i forhold til hans 

standarder, som er lidt lavere. Men da vi kom derhen, var det bare meget finere og meget 

eksklusivt. Beliggenheden var så lidt dårligere, end jeg havde troet. 

I: Hvorfor? 

R: Jamen jeg troede det lå mere inde i centrum. Men nu kendte jeg ikke Prag så godt, og på kortet 

så det ud som om det lå ret tæt på tingene, men den gamle bydel lå lidt længere væk. Ikke fordi den 

lå langt væk overhovedet, men alligevel lidt. 

I: Hvad gjorde det så ved selve oplevelsen? 

R: Nej det gjorde ikke så meget. Det var måske en gåtur på 10 minutter i stedet for 5, som jeg havde 

regnet med. Så værre var det ikke. Nu ved jeg ikke, om det er relevant for dig, men jeg har oplevet i 

Rom på et tidspunkt, at vi endte med at bo på et hotel der lå langt ude af Rom. Her skulle vi tage tog 

ind til Rom centrum hver gang og det gjorde ferien ”dårligere”. 

I: Så der havde beliggenheden stor betydning for resten af rejsen? 

R: Ja og det er også derfor, jeg er begyndt at tænke beliggenhed ind i mine rejser efterfølgende. 

I: Så det er altid det vigtigste for jer? 

R: Ved storbyferier. 

I: Kun ved storbyferier? Hvis det så havde været en badeferie eksempelvis, hvad ville så være 

vigtigt for jer? Hvilke kriterier ville I så opsætte? 

R: Der har jeg en forventning om, at jeg er lidt mere på hotellet, end jeg er ude. Så handler det nok 

mere om, hotellet ligger tæt på stranden, eller om de har en pool i det mindste, hvis ikke der er en 

strand. Og er der en lille by med supermarked og sådan nogle ting. Så på den måde betyder 

beliggenhed noget, men slet ikke på samme niveau. Om det er den ene strand eller den anden 
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strand, det er jeg lidt ligeglad med. Eller den ene pool eller den anden pool. Der tænker jeg mere 

selve hotellet, end beliggenheden. 

I: Når I er på storbyferie, så er hotellet lidt sekundært, hvis jeg forstår dig ret? Der er det 

ikke det vigtigste? 

R: Altså ved storbyferie er det beliggenhed, og med badeferie er det selve hotellet. 

I: Ok. I forhold til det hotel I var på nu her, sådan noget som værelset og service eller 

morgenmad, er sådan nogle ting også vigtige for jer? 

R: Nej, altså service er jo altid rart, hvis man får en ordentlig behandling men værelset og sådan 

noget, det er underordnet. 

I: Det er underordnet? Det udvælger I ikke jeres hotel på? 

R: Nej. Altså med mindre der er rotter på gulvet eller et eller andet så nej. 

I: Men selve oplevelsen af hotellet var god? 

R: Ja det var rigtig godt. 

I: Og det gjorde ferien bedre? Eller levede det bare op til forventningerne? 

R: Det gjorde det. Og det gjorde bestemt ikke rejsen dårlig, at man blev positivt overrasket over 

værelset. 

I: Hvad vil du gerne have ud af det, når du så kommer hjem fra ferien. Hvis det eksempelvis 

har været et rigtig godt hotelophold, hvad gør det så ved dig, når I kommer hjem fra ferie? 

R: Altså hvis det har været et rigtig godt hotel, så husker jeg det. Hvis det bare har været sådan 

middelmådigt, så er det ikke en del af mine minder. Fordi så har det bare været et sted, jeg har 

overnattet. Men jeg kan rent faktisk godt huske det i Prag, selvom det er over et år siden. Så kan jeg 

godt huske hvordan værelset var, og hvordan hotellet var, og hvor det lå og sådan. 

I: Så hvis det er rigtig godt, så er det noget du kan huske? 

R: Hvis det bare er almindeligt, sådan middelmådigt, så er det bare ”en seng at sove i”-agtigt. Så har 

jeg jo glemt det, så snart jeg kommer hjem. Det har ikke nogen betydning for min evaluering af 

rejsen. 

I: Nej ok. Hvis nu vi snakker loyalitet i forhold til et hotel, hvad vil du så mene, det er? 

R: Altså generelt? Du mener loyalitetsbegrebet i forhold til hoteller? 

I: Ja. 

R: Jeg tænker, det er svært, altså med mindre man kommer meget igen de samme steder. 

Medmindre det er hotelkæder, der er det lidt nemmere at komme tilbage til det samme. Men 

generelt så er det svært, at skabe loyalitet, tænker jeg på et hotelmarked. Netop fordi hvis man 
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kommer til en anden by eller til et andet land, så kan det godt være, det hotel ikke er der, og så er 

det jo svært at være loyal i hvert fald i forhold til at komme igen. Så skal det være fordi, man 

kommer tilbage til den samme by gentagne gange, og så tænke ”jamen det var godt sidste gang, så 

der vil jeg gerne tilbage”. 

I: Så sådan som jeg forstå dig, så er det genkøb, der definerer loyalitet? 

R: Ja. 

I: Vil du betragte anbefalinger som loyalitet i forhold til et hotel? 

R: Ja anbefalinger? Ja det tror jeg, er vigtigt. 

I: Vil du anbefale det hotel du boede på i Prag? 

R: Ja det vil jeg. Men jeg kan ikke huske, hvad det hedder, så det er jo lidt et problem. Det er jeg så 

nok mere tilbøjelig til, hvis hotellet har været over forventningerne. Fordi hvis det bare har været 

middelmådigt, så er jeg nok mere ”du kan nok finde noget tilsvarende, hvis du kigger på 

Hotels.com”. Men hvis det har været ekstraordinært godt, så er jeg mere villig til at anbefale. 

I: Hvordan kan det være, at det lige er i den forbindelse? 

R: Man husker det bare bedre. Og så vil man gerne give sine venner og bekendte den samme gode, 

positive oplevelse og sikre, at deres ferie også bliver god. Så de ikke bliver nødt til at tage den 

”risiko” ved at tage et ukendt hotel, som man ikke har været på. 

I: Så det har simpelthen noget at gøre med at gøre ferien bedre? 

R: Ja måske. Altså risikoen for at ferien ikke bliver god. 

I: Hvorfor er det lige hotellet, der kunne være med til at gøre det ekstra godt? Hvorfor er det 

godt at have et hotel, som lever op til de forventninger? 

R: Jamen det er jo en stor del af det. Det kommer man jo ikke uden om, at hotellet bliver en del af 

ferien. Og hvis man har haft en dårlig oplevelse i hotellet eksempelvis, så er det klart, så har det en 

effekt på hele ferien. Og hvis man har haft en ekstraordinært god oplevelse på hotellet, så har det 

også en effekt. Så derfor tænker jeg, for at undgå at de får den helt dårlige oplevelse og for at sikre, 

at man får den helt gode, så er anbefalinger vigtige. Det vil jeg i hvert fald tænke. Altså jeg vil helt 

klart tage anbefalinger med i mine vurderinger. Ud over beliggenhed og pris. 

I: Ok. Tror du, det vil ændre sig når du bliver ældre? Vil det så være noget andet man går op 

i? 

R: Jo man kan sige, når jeg får børn og sådan noget, så er børnevenlighed selvfølgelig vigtigt. 
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I: Jeg kom til at tænke på, jeg vil også spørge dig, hvis nu du rejser med nogle andre end din 

kæreste eksempelvis, vil det så være noget andet, du går op i? Nu er jeg så tilbage i 

udvælgelsesprocessen. Vil det være noget andet hvis det eksempelvis var en venindetur? 

R: Nej det tror jeg faktisk ikke. Det kommer an på forventningerne til, hvor meget vi skal opholde 

os på hotellet. Altså hvad forventningerne til det ville være. Fordi hvis det lige pludselig blev en 

anden type ferie, hvis det nu var en storbyferie, som den jeg tager på med min kæreste, så er det nok 

primært de samme faktorer, jeg lægger vægt på. Så kommer det selvfølgelig også an på, hvad de 

andre lægger vægt på. Men mine forventninger eller mine krav ville være de samme. 

I: Så der skulle I måske gå lidt på kompromis? 

R: Nu er det ikke så tit, jeg er på ferie med mine veninder. Så jeg ved ikke rigtig, hvad de vil. 

I: Nej ok. Hvis nu det havde været et andet slags hotel, I boede på, nu ved jeg ikke hvor 

mange stjerner hotellet havde, men hvis det nu var et luksus hotel I boede på? 

R: Altså 5-stjernet? 

I: Lige præcis. Ville det så være nogle andre kriterier, end dem du opsatte tidligere? 

R: Ja helt klart. Hvis jeg skal have et 5-stjernet hotel, så er det fordi, selve hotellet også skal være 

ekstraordinært godt. Så skal der være lækker mad og lækkert værelse med spa og alt muligt. 

I: Hvorfor er det lige sådan nogle ting du tænker på? 

R: Det ved jeg ikke. Nu er det ikke så meget, jeg har været på 5-stjernet hotel, så det er bare 

fordomme. Jeg har bare en eller anden forventning om, at hvis jeg kommer ind på et 5-stjernet 

hotel, så er der også bare meget mere end bare en seng at sove i. Der er et stort lækkert badeværelse, 

og der er store senge og altan måske med havudsigt eller whatever. Sådan nogle ting. 

I: Der ville dine forventninger være meget anderledes. 

R: Helt klart. Altså de der stjerner har noget at sige for mig. 

I: Godt nok. Det ville være noget helt andet? 

R: Ja. 

I: Så tror jeg faktisk, at det var det jeg ville snakke med dig om. Mange tak fordi du havde 

lyst til at deltage. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	3	–	Respondent	3	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 25 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. Og jeg skal gøre 

opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte med kort at forklare, hvad det 

er, jeg skal bruge det her interview til. Jeg undersøger kundeadfærden i hotelbranchen, og 

fokuserer på selve udvælgelsesprocessen af et hotel og selve oplevelsen og så efterkøbsadfærd. 

Jeg vil gerne have dig til at tænke på et specifikt hotelophold, og gerne det sidste du har været 

på. Og så vil jeg gerne starte med at høre, hvorfor du skulle bo på hotel. 

R: Det er lidt svært at huske. Fordi det er to år siden, jeg var i Thailand, og jeg tror altså ikke, jeg 

har været på hotel siden Thailand. Så hvis jeg tager et hotel, jeg har været på i Thailand. 

I: Ja det er fint. Og det var i forbindelse med hvad, at du boede på hotel? 

R: Jeg var bosat i Thailand i et halvt år. Jeg havde egentligt min egen lejlighed, men min kæreste 

kom over og besøgte mig, så det var egentligt i forbindelse med, at vi ville rejse lidt rundt. Så lidt 

ferie kan man jo godt kalde det, i hvert fald for ham. 

I: Godt nok. Hvordan var udvælgelsesprocessen? 

R: Vi gik ind på Hotels.com, og så havde vi nogle forskellige krav. Eksempelvis hvis jeg tænker på 

hotellet nu, ville vi egentligt gerne have et lækkert ophold. Nogle af hotellerne var sådan lidt mere 

praktiske, hvor det bare handler om at finde et sted at sove. Det her ophold handlede lidt mere om, 

at vi skulle være der nogle dage, så det skulle være lækkert. Det skulle være lidt luksushotel. 

I: Så hvilke kriterier gik I efter, når I skulle vælge hotel? 

R: Så meget for pengene som muligt. Nu var det i Thailand, så vi vidste jo godt, at vi kunne få 

noget lækkert for pengene, og så ville vi hellere give et par hundrede mere. Vi ville eksempelvis 

aldrig få noget for 1.000 kr. i Danmark, og vi gav 1.000 kr. for to dage inklusiv kæmpe 

morgenmadsbuffet. Og hotellet lå på stranden, og så var der bar nede i poolen, så man kunne få 

serveret maden i poolen. Og der var aerobic-klasser, så der manglede bare ingenting, og det var 

derfor, vi valgte det. 

I: Ok. Gik I op i sådan noget som beliggenhed? Og nu siger du morgenmad og nogle andre 

ting, var det sådan noget, I valgte hotellet på? 

R: Egentlig ja. Vi gik op i beliggenhed, det skulle ligge tæt på stranden. Vi har aldrig prøvet at bo 

på stranden, og det lå lige ved siden af stranden. Så det var det ene kriterie for os. Og det andet 

kriterie var egentligt, at det bare var et sted vi ikke havde været før. Det var på Phuket, så vi havde 
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rejst lidt forskellige steder rundt. Så vi havde ingen by-kriterier, at det eksempelvis skulle ligge tæt 

på byen, for den her tur handlede om noget andet. 

I: Hvorfor var det så vigtigt, at det skulle være et luksusophold? Hvorfor var det lige det, der 

var det overordnede kriterie? 

R: Det var fordi han skulle hjem to dage efter, og vi havde været afsted i tre uger, så det var sådan 

lidt ”peaken” på rejsen, og det skulle være rigtig lækkert og luksus. Og så skulle vi bare være tæt på 

hinanden og sådan rigtig kæreste-hygge. Og der var ikke så meget i nærheden, så det skulle bare 

være luksus og lækkert. 

I: Var I lidt begrænsede på en eller anden måde? Når det nu var hoteller på Phuket, var der 

måske ikke så mange valgmuligheder? 

R: Jo masser. 

I: Ok. Var I enige om, at det var det her, hotellet skulle bære præg af? At det skulle være 

luksus? 

R: Altså om min kæreste og jeg var enige? 

I: Ja lige præcis. 

R: Ja det synes jeg. Jeg tror, jeg kendte mest til Phuket, fordi jeg havde boet der. Så jeg tror 

egentligt, det var sådan, at det lå lidt på mig, og så havde han set billeder af morgenmad og de her 

forskellige ting. Så han kiggede lidt mere på selve hotellet, og hvad det havde af kvalitet, hvor jeg 

kiggede lidt mere på det store perspektiv som ”her har vi ikke været før og det giver god mening i 

forhold til rejsen”. Så måske lidt mest mig men han godkendte det i hvert fald. 

I: Det var jo godt. Der var ikke andet I lagde specifik vægt på, udover at det skulle være 

luksus? Det var bare det, der var kriteriet? 

R: Prisen havde helt sikkert en betydning. Vi kiggede på, hvad vi kunne få for pengene, og så lidt 

”anbefalingsperspektivet”, som man ser på Hotels.com. Der står også nogle beskrivelser 

nedenunder, eksempelvis ”det her var godt fordi sådan og sådan”. Og så prøvede vi at vurdere det. 

I: Hvorfor var det vigtigt, at der var nogen, der kunne anbefale det? 

R: Fordi man måske ikke har lyst til at løbe en risiko ved at betale 1.000 kr. for noget dårligt. Så det 

var vigtigt også fordi, det skulle være den sidste periode. 

I: Så det ville ødelægge ferien lidt, hvis det nu var et dårligt hotel, I endte på? 

R: Altså det ville det ikke lige for os. Jo det ville ødelægge noget, fordi man havde betalt 1.000 kr., 

men jeg tror måske vi var lidt meget ”in love” i den periode, at der ikke var noget, der kunne 

ødelægge det. Men havde det været en uges hotelophold til Thailand, så havde jeg kun fokuseret på 
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det, og havde det været dårligt, så havde det ødelagt 70% af ferien, helt sikkert. Så det vil have en 

stor betydning normalt. Nu var det kun fordi, vi rejste rundt så meget, at det var et samlet billede af 

måske 10 hoteller på tre uger. Så hvor meget kan et hotel lige ødelægge? 

I: Så vil jeg gerne fokusere lidt mere på selve oplevelsen. Hvordan levede hotellet op til de 

kriterier I havde? 

R: Det var bedre end forventet, vil jeg sige. Altså jeg havde egentligt høje forventninger. Så fandt vi 

ud af, at der var roomservice, og den ene dag var vi lidt fulde, og så synes vi det var skide sjovt at 

ringe og få roomservice. Jeg tror vi gav 80 kr. for tre måltider, som de kom med kl. 3 om natten. 

Det synes jeg var meget fedt. Jeg vidste, det var billigt i Thailand, fordi jeg havde boet der, men det 

var egentligt ikke billigt af Thailand med de her priser, men altså hvad kan man få for 80 kr. i 

Danmark, en Happy Meal? 

I: Så det levede fuldt op til forventningerne? Hvad var det specifikt, der gjorde, at det blev 

sådan en god oplevelse? 

R: Det var jo også en fase, hvor man var meget forelsket, så jeg tror stemningen mellem os, 

påvirkede opholdet meget. Men rammerne var rigtig gode til at sætte en god stemning. Jeg tror bare, 

at det var afslappende, og der var ikke så mange familier, det var mere en kærestetur, man tog på. 

I: Så det gjorde også noget, at der ikke var forstyrrende elementer? 

R: Ja. Det var ikke ligesom hvis man havde boet i beton med byliv, hvor det bare er taxaer, der siger 

”dyt, dyt” hele tiden. Det var der overhovedet ikke. Der var ro og en strand. 

I: Det var bare godt? 

R: Ja. Jeg ved ikke om jeg svarede på dit spørgsmål? Nu kan jeg ikke huske dit spørgsmål. 

I: Jamen det var bare om det levede op til forventningerne. 

R: Ja det gjorde det i hvert fald. 

I: Det var godt. Hvis nu det havde været nogle andre, du rejste med en venindetur 

eksempelvis eller familietur, ville det så være nogle andre kriterier, I gik op i? 

R: Jeg tror, det er meget forskelligt. Hvis vi er på budgetrejse, handler det bare om, at få det 

billigste. Selvfølgelig kan man altid optimere det hele og sige det handler om, at ”have den bedste 

kvalitet til den bedste pris”. Når jeg nu her snart skal til Sydamerika og rejse rundt i to måneder, så 

handler det kun om pris. Og selvfølgelig at der ikke er mug under sengene og dyr i min seng. 

I: Hvorfor lige det? Altså hvis du rejser rundt i Sydamerika, hvorfor er det lige prisen, der 

ville være det vigtigste? 
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R: Fordi jeg skal være væk i to måneder. Og det vil sige, jeg har et overordnet budget på 30.000, og 

så kommer du ikke langt, hvis du skal bo på all-inclusive. Så tænker jeg mere, at der skal være 

nogle minimumsgrænser. Altså sidst da jeg var ude og rejse med min far og søster, der var det noget 

all-inclusive, hvor vi gav 10.000 per mand på en uge i Grækenland. Hvilket egentligt var meget 

dyrt. Og der var der også, de her kriterier med, at der skulle være fitness og andre ting. Men det var 

fordi, det var et meget lukket sted, og der var ikke så meget byliv omkring. Så jeg tror, jo længere 

væk fra byen man kommer, jo mere vigtigt bliver hotellet. I min verden i hvert fald. 

I: Hvorfor det? 

R: Fordi så er du lidt låst på hotellet. Det vil sige, det er ikke så fedt at sidde på et skod-værelse, og 

hvis folk spørger ”jamen hvad har du lavet?” og man bare kan svare ”jeg fik sol og har siddet på mit 

værelse hvor der ikke er noget”. Så der er det vigtigt, at det ikke kun er værelset, men at der også er 

lækker pool. Jeg vil eksempelvis gerne betale ekstra for et fitnesscenter, hvis jeg skulle være der 

mere end et par dage. 

I: Hvorfor? 

R: Det betyder meget for mig at jeg kan træne. Også i min ferie. 

I: Så du siger, det kommer an på ferien, I skal på? 

R: 100%. Om det er budgetferie, familie- eller kærestetur. Jeg kunne eksempelvis også godt finde 

på at tage til La Santa en uge for bare rent at træne. 

I: Så der er nogle forskellige kriterier? 

R: For mig handler det om formålet. Det er meget forskelligt, om det er pris eller kvalitet, jeg går 

efter. 

I: I forhold til loyalitet, hvordan vil du definere loyalitet til et hotel? 

R: Det er jo, om jeg har lyst til at anbefale hotellet til andre, tænker jeg. Så for mig handler det om, 

om jeg går ind på Trustpilot, og giver en anbefaling, om jeg synes, det er godt eller skidt. 

I: Jeg kom til at tænke på noget andet, hvis nu det var et 5-stjernet hotel, I skulle bo på, ville 

du så opsætte nogle andre kriterier? 

R: Ja. Jo flere stjerner jo mere forventer jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Alt efter landet så vil et 5-

stjernet hotel være dyrere end et 4-stjernet i det land, tænker jeg. Så jo flere stjerner jo højere 

forventninger, helt sikkert. 

I: Hvad kunne det være for nogle forventninger? Vil du eksempelvis have højere 

forventninger til værelset? 
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R: Det hele. Alt fra rengøring til service til flotte lagener på sengene. Hvis der er en plet på mit 

lagen, vil jeg tænke ”what, det giver ingen mening når de har 5 stjerner”. Og så vil jeg klage. Jeg er 

ikke typen, der klager meget, men jeg tror, jeg vil være mere tilbøjelig til at klage på et hotel med 5-

stjerner. Og så vil jeg sige ”jamen kammerat der ligger chips henne i hjørnet, så der bliver 

tydeligvis ikke støvsuget”. 

I: Hvordan kan det være, at du vil være mere tilbøjelig til at klage på et hotel med mange 

stjerner? 

R: Fordi så sætter de jo også mine forventninger derefter. Så jeg vil forvente mere, og så vil jeg nok 

også klage mere. For så vil jeg tænke, med 5 stjerner så betaler jeg mere, og så skal jeg fandme 

have noget ud af mine penge. 

I: Hvordan kan det være at du tænker, at man får lidt mere for pengene og måske lidt bedre 

service? 

R: Jeg tænker bare, at stjerner og pris har en positiv sammenhæng. Det kan godt være, det ikke er 

korrekt. Men jeg tænker, at hvis hotellet er ratet med 5 stjerner, så kan de godt tillade sig at tage lidt 

højere pris for opholdet. 

I: Nu siger du selv, da I var i Thailand, var det vigtigt at være i nærheden af strand. Hvis nu 

det var en storbyferie, hvad ville så være vigtigt? 

R: Jamen jeg sidder og kigger på en rejse nu her, hvor jeg skal til London med min søster, og her 

handler det 100% om centrum. 

I: Hvorfor? 

R: Fordi så er der ikke det besvær med at sætte mig ind i, hvordan jeg kommer fra a til b med 

offentlig transport. Her kan jeg bare gå ud ad døren, og så er jeg i centrum. Så der vil jeg betale 

mere for at bo tættere på centrum og så gå ned på noget kvalitet. Men igen handler det for mig om, 

hvor meget jeg skal være på værelset. Er det bare at sove? Og det vil det være, hvis jeg skal på 

storbyferie, for jeg vil aldrig være på storbyferie mere end en uge. Ikke engang, bare 4-5 dage. Så 

for mig vil det være at få mest ud af byen, og så bliver hotellet et sted, hvor jeg bare sover og ikke 

et sted, hvor jeg opholder mig. 

I: Så der bliver det lidt mere sekundært? Så er der måske heller ikke så mange kriterier til 

hotellet? 

R: Nej det er der ikke. Der vil det være billigere, men jeg vil gerne betale mere for at bo i centrum 

og så skal det selvfølgelig ikke være ulækkert. Altså du skulle se nogle af de steder, jeg har boet i 

Thailand, fy for fanden. 
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I: Hvordan kan det være, at hotellet bliver lidt mere sekundært, når nu det er storbyferie? 

R: Det er fordi jeg vil have mest ud af byen og opleve mest. 

I: Og er hotelopholdet med til at gøre ferien lidt bedre? Hvis nu det eksempelvis overstiger 

forventningerne, vil du så opfatte hele ferien som værende bedre? 

R: Det vil jeg helt sikkert. Ja selvfølgelig, hvis jeg har fået en eller anden ekstraordinær service. Det 

kan både være servicen, men det kan også være hvis stedet var lækrere. At sengene var mega gode. 

I: Der vil det have større betydning, at hotellet er bedre? 

R: Nej jeg vil stadigvæk sige, hvis omgivelserne kræver, at man skal meget ud og se ting, ligesom 

ved en storbyferie, så betyder omgivelserne mere end på hotellet, og det vil betyde mindre versus 

hvis jeg skulle til Grækenland på en lukket ø, hvor det kun handler om hotellet. Altså hvis det var 

bedre end forventet vil det betyde mere på den lukkede ø end ved storbyen, fordi værelset i sig selv 

betyder så meget, fordi man bare skal sove der. Så på øen vil jeg nyde det mere end storbyen. 

I: Var der andet i forhold til Thailand? Har du fået sagt det hele i forhold til, hvad I lagde 

vægt på, eller er der andet, du tænker? 

R: Jeg tror, jeg er kommet rundt om det hele. Altså mad er også altid vigtigt. 

I: Er det også i forhold til restaurant på hotellet? 

R: Ja også fordi du får morgenmad inkluderet. Tit i Thailand var det sådan, at de havde de der 

morgenmadsprodukter, som bare er sådan en toast. Det var tit sådan. Og nogle gange var det ikke 

tydeligt, hvilken forskel der var på morgenmaden. Nogle steder stod der bare ”breakfast” eller ”all-

inclusive” og så tænkte man ”lækkert”, og så er det bare toastbrød og smør. Det var ikke lækkert. 

Men på det her luksushotel jeg talte om, var der bare alt. Og det var god kvalitet, det var ikke sådan, 

at de bare prøvede at ramme kvantitet. Det var bare lækker kvalitet, men stadigvæk i store 

mængder. Det var tit sådan at man tænkte ”puha, jeg har ikke lyst til at komme i bikini, fordi jeg er 

så mæt”. 

I: Så der var alle ekstra-tingene der var med til at gøre det til en god oplevelse? 

R: Helt sikkert. Thailand er jo kendt for at være meget høflige. Og jeg synes, at servicen var god. 

De var meget hurtige og forstående. 

I: Så de havde også en positiv indflydelse, altså medarbejderne? 

R: 100%. Medarbejderne vil altid have en positiv indflydelse på mig. 

I: Vil du sige, at de er med til at gøre opholdet bedre? 
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R: 100%. For mig er hotellet bare som det er, og det er også nemmere at vise hvordan det ser ud. 

Mens det er lidt sværere at vise hvordan en service er. Så kan det godt være, at tjeneren har en 

dårlig dag, og det vil faktisk påvirke mit ophold. 

I: På hvilken måde vil det påvirke dig? 

R: Nu er det jo lidt sværere med hotel, hvor man ikke bare kan gå, men det vil påvirke mig på den 

måde, at jeg ikke havde lyst til at bo der. Også selvom det er kutyme i samfundet, eller i det land jeg 

er i. Jeg kunne også godt finde på, at gå ind og anmelde hotellet, hvis jeg synes, at jeg var blevet 

behandlet rigtig dårligt. Men omvendt hvis de så har gjort det rigtig godt, så vil jeg også godt kunne 

finde på at anmelde det. 

I: Så du ville skrive på Trustpilot eller noget, både hvis det var rigtig godt eller rigtig dårligt? 

R: Ja, men jeg tror, der skal mere godt end dårligt til, før jeg vil anbefale. En dårlig oplevelse 

betyder mere end en god. Det gør det desværre. 

I: Nu snakkede du om anbefalinger i forhold til et hotel. Vil du anbefale det hotel I boede på i 

Thailand? 

R: 100%. Jeg kan ikke huske, om jeg gjorde det, men Hotels.com har vist en funktion, hvor jeg 

mener, at de har et pointsystem, som gør at man får nogle fordele, hvis man anbefaler. Det 

motiverer så mig til at anbefale. Jeg mindes, at det er Hotels.com, men det vil i hvert fald have en 

positiv indflydelse, hvis jeg får noget for det. Lad os sige hvis man nu anbefaler 20 hoteller, så får 

man en gratis overnatning. Jeg ved i øvrigt, at hver 10. overnatning er gratis på Hotels.com. Og det 

betyder rigtig meget for mig. I hvert fald når jeg rejser rundt. 

I: Hvis man booker gennem Hotels.com eller hvad? 

R: Ja. Derfor booker jeg også gennem Hotels.com hver gang, jeg er på længere rejser i hvert fald. 

Så får jeg hvert 10. ophold gratis. Men ulempen er selvfølgelig, at de regner gennemsnitsprisen ud. 

Så man kan ikke bare vælge de dyreste hoteller, det skal være noget tilsvarende, til det man har købt 

før. 

I: Spændende, men jeg tror, jeg har fået, det jeg skal. Så jeg vil sige tak for din tid. 

R: Selvfølgelig. 
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Bilag	4	–	Respondent	4	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 68 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak fordi, du har lyst til at være med. Det er jeg glad for. 

R: Det er jeg glad for. 

I: Jeg skal for god ordens skyld sige, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte med kort at 

fortælle, hvad jeg skal bruge det her interview til, og hvad min opgave handler om. Jeg 

undersøger kundeadfærden i hotelbranchen, og dertil vil jeg gerne undersøge, hvad det er, 

kunder lægger vægt på, når de vælger hoteller. Så vil jeg undersøge lidt om oplevelsen af 

hotellet og til sidst, hvad der sker efter opholdet. Og jeg vil gerne bede dig tænke på et 

specifikt ophold, gerne det sidste du har været på. Så vil jeg gerne start med at høre, hvorfor 

du skulle bo på hotel? 

R: Det var fordi, vi skulle ud og rejse min mand og jeg. Sidste rejse var til Jordan. Og så er der ikke 

andre muligheder end at bo på hotel der. Der er nemlig ikke noget Airbnb eller noget. 

I: Men det ville I ellers have valgt, hvis det var en mulighed? 

R: Ikke nødvendigvis. Vores kriterier er, at vi gerne vil bo fint og pænt og det hele, men det 

behøver ikke være luksus, da vi kun bruger hoteller til at sole os. Vi vil mest ud og opleve noget. 

Det er ikke sådan, at hotellet er meget vigtigt for os. 

I: Så det er faktisk ikke hotellet, der er afgørende for jeres tur? 

R: Nej det er ikke fokus for vores rejse. 

I: Men ved hotellet i Jordan hvilke kriterier havde I der? 

R: Det var nok et dårligt eksempel, fordi det var en pakkerejse, vi var på. Det var Albatros, der 

havde valgt det hele. Så jeg skal måske tænke på et andet hotel? Et vi selv har valgt. 

I: Ja det kan godt være. Det er bare generelt, når I skal vælge hotel. 

R: Når vi skal finde et sted, så går vi efter, at det er et centralt sted, og hvis det er et varmt sted, at 

der så er aircondition, at vi har vores eget badeværelse og gerne en fornuftig morgenmad. Vi kan 

godt lide en fornuftig morgenmad. Men resten går vi ikke så højt op i. 

I: Hvorfor er det lige de ting, I gerne vil have på et hotel? 

R: Det er fordi, det er det, vi har brug for. Og som sagt så bruger vi ikke hotellet til andet end at sole 

og spise morgenmad. Og det er sjældent, at vi spiser på hotellet om aftenen, hvis vi har andet at 

lave. 
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I: Så det vigtigste er faktisk morgenmaden? Det vil i virkeligheden måske være jeres 

drømmescenarie, at der er disse ting? 

R: Ja et fint, rent og pænt værelse med badeværelse og så en god morgenmadsbuffet. 

I: Er det her generelt, når I skal ud rejse? Eller er det specifikt til storbyrejser? 

R: Nej det er generelt, når vi er alene ude og rejse. Selvfølgelig hvis vi rejser med andre, så er det 

andre kriterier, vi går efter. For så er der andre, der gerne vil noget andet, og så må man være 

fleksibel. 

I: Hvis I så eksempelvis skal ud og rejse med familie, hvad er det så, I går efter? 

R: Vores sidste rejse med vores datter Susanne og barnebarnet var til Dubai. Og der var det vigtigt, 

at det var et børnevenligt hotel med en god swimmingpool og strand, men helst swimmingpool. Og 

andre faciliteter som børn godt kan lide. Men ellers et godt værelse og god mad. Så mere har vi ikke 

brug for. 

I: I forhold til børnene hvorfor er det så vigtigt at have pool? 

R: Det var fordi, det var en ferie, hvor de skulle hygge sig og have det godt. Og det er nemt, for så 

starter man med morgenmad, går ud til poolen eller stranden, og så er de glade. 

I: Så det har noget med nemhed at gøre? 

R: Ja. 

I: Også i forhold til at man ikke skal så meget ud, i hvert fald når man har små børn med? 

R: Ja. Forresten i forhold til rejser, så er det også vigtigt, at vi kan komme ud og se og opleve noget 

og kigge på mennesker. Vi er ikke ret interesserede i at sidde ved en swimmingpool, når vi er på 

ferie. 

I: Det er kun, når børnene er med? 

R: Ja. Så der skifter tingene, og det er nogle andre kriterier. 

I: Nu tænker jeg, at vi godt kan gå tilbage til hotellet i Jordan. Hvordan levede det op til de 

kriterier, I havde? 

R: Vi boede tre forskellige steder, og det var lidt forskelligt fra sted til sted. De første to steder var 

helt okay. Men det var lidt kedeligt, fordi de serverede buffet til morgenmad, frokost og aftensmad, 

og det var stort set det samme hver gang. 

I: Så det var præcis det samme hver gang? 

R: Ja det var mere eller mindre det samme. Men det er det, de har, så det kan man ikke kritisere. 

I: Gjorde det noget ved oplevelsen, at det var sådan lidt kedelig mad, altså at det bare var det 

samme? 
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R: Ikke rigtig, men alligevel lidt. Altså hvis vi tager til Thailand, så er det for at få noget god mad 

og opleve lidt, men her var det noget lidt andet, men det havde da været bedre, hvis det var bedre 

mad. 

I: Vil du sige, at det bare ”levede op” til de kriterier, I havde? I følte ikke at ferien var ekstra 

god eller ekstra dårlig på grund af det her. 

R: Jeg vil sige, på det ene hotel var deres mad lidt jammerlig. Deres morgenmad eksempelvis var 

rigtig dårlig, og det var mere gearet til lokale og ikke så meget til turister, selvom det var et 

turisthotel. Det var lidt en skuffelse, men resten var sådan ok. 

I: Hvad var det med maden, der gjorde det så dårligt? 

R: De fleste steder er der en, der står og laver omeletter og sådan lidt forskelligt, og så kan man lave 

toast og lidt andet. Så går vi også meget op i, at der er frisk frugt til morgenmaden. Men her var der 

ingenting, også selvom de har masser af frugt, men der var ingenting der. Der var heller ikke nogen, 

der lavede frisk mad. Der var dog omeletter, men de lå bare på en af de der varmeplader, og var 

sådan lidt ulækkert. Man kunne heller ikke lave et stykke toast eller noget. Så der var ikke rigtig 

noget. 

I: Så det gjorde faktisk oplevelsen lidt dårligere? 

R: Lidt dårligere ja. Og så var der service. Hvis du vil høre lidt om det? 

I: Ja meget gerne. 

R: Det var lidt forskelligt fra sted til sted. De er meget venlige mennesker, og ved, hvad man kunne 

have lyst til at se i området. Men på det sidste hotel som er det nyeste hotel, vi boede på, der blev vi 

mødt af en receptionist, som ikke kunne forstå, hvad vi sagde. Hun kunne ikke engelsk. Og vi 

forsøgte at spørge, hvornår bussen går til stranden, og da hun endelig forstod, hvad vi spurgte om, 

svarede hun bare ”det ved jeg ikke”. Og så tænkte vi, ”okay det var en dårlig besked fra en 

receptionist på et turisthotel”. Og sådan var det stort set gennem hele ferien, altså de er ikke gode til 

engelsk. Og det giver et stort minus. Altså hvis ikke man kan kommunikere med hotellets 

personale, så er man lidt fortabt. 

I: Helt enig. Ødelagde det så ferien? 

R: Slet ikke. Men vi er meget rejsevante, og så tænker vi over det i to minutter, sådan ”det var 

dårligt og tænk, at hun ikke vidste det”, men så fandt vi selv ud af det på en anden måde. 

I: Så det er ikke noget, der påvirker jer så meget netop fordi, I rejser så meget? 
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R: Nej slet ikke. Men det kunne det have gjort, hvis det var en, der ikke var vant til at rejse, som så 

tænker ”hvad skal jeg gøre nu, jeg vil gerne til stranden. Og jeg kan ikke spørge på hotellet, så jeg 

er fortabt”. 

I: Er det noget, I normalt udvælger hoteller på, dig og din mand, at der er service på hotellet? 

R: Nej, det er bare helt tilfældigt. 

I: Det er sådan en ekstra bonus? 

R: Ja, vores kriterie når vi kigger på hotel er, om det er en fornuftig pris, at der er værelse med 

badeværelse, og så kigger vi måske på nogle reviews og ser, hvad hotellet har fået. 

I: Er det noget, I går meget op i? 

R: Måske ikke meget op i men hvis vi kan se på Hotels.com, at der er mange, der synes, det var helt 

fantastisk, så er det helt okay. Men hvis der er 50 mennesker, der synes, det var dårligt, så vil vi 

ikke til det hotel. 

I: Så I går lidt op i det? 

R: Ja lidt. Det er meget rart at høre lidt. Hvis nu nogle af vores venner har rejst der, så vil vi gerne 

høre fra dem, og hvad deres oplevelse har været. 

I: Hvis nu I skulle bo på et andet slags hotel enten et lavprishotel eller et 5-stjernet hotel, ville 

jeres kriterier så ændre sig? 

R: Ja det vil sige. Hvis vi skal betale en formue for at bo på et 5-stjernet hotel, så vil vi forvente 

noget andet end ved budgethotel, det vil vi, det er klart. 

I: Vil det være ved alle jeres kriterier, at jeres forventninger vil være højere? 

R: Både ja og nej. Jeg vil dog altid forvente, at hotelpersonalet kan gøre deres arbejde. Det vil sige 

både med sprog og med anbefalinger til, hvad man kan lave. 

I: Så det vil være det hele? 

R: Ja det vil være til det hele også selvom, det er et budgethotel. Vi har boet steder, det har måske 

været Airbnb, hvor vi har fået fantastisk service. 

I: Så det vil du mene, er et standardelement, at servicen skal bare fungere? 

R: Ja absolut. 

I: Hvorfor? 

R: Fordi vi betaler for en service. Derfor synes jeg, man skal få den service lige meget hvad. Hvis 

deres kriterie af prisniveau er helt nede i bunden, så er det fint nok, men de skal yde en service. 

I: Hvis jeg nu spørger ind til loyalitet i forhold til et hotel, hvad vil du så mene, det er? 

R: Det forstår jeg ikke rigtigt. 
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I: Vil du eksempelvis mene, at anbefalinger er vigtige i forhold til et hotel? 

R: Mener du, hvis vi anbefaler eller, om vi får anbefalinger fra andre? 

I: Ja jeg tænker eksempelvis, om I vil have lyst til at anbefale nogle af de hoteller, I har boet 

på i Jordan? 

R: Ja det gør vi regelmæssigt. Hvis vi synes, det har været en rigtig god oplevelse, så kunne vi godt 

finde på at skrive en anmeldelse. Og hvis det har været dårligt, så kunne vi også godt finde på det. 

Men hvis det bare har været, som vi havde forventet, så vil vi ikke gøre det. Så er der ingen grund 

til at skrive det. 

I: Hvorfor vil I gerne skrive til andre, at det eksempelvis har været ekstra godt? 

R: Fordi vi gerne vil dele den oplevelse, så de andre måske også får en federe oplevelse, end de 

måske ellers ville have haft. Det er ikke for hotellets skyld, det er for de rejsende. Og vi har ikke 

noget imod, når vi tjekker ud at sige tak, og at vi har haft et meget fint ophold. 

I: Så I giver også feedback til hotellet? 

R: Ja det vil vi gøre. 

I: Vil det både være godt og dårligt, det I fortæller dem? 

R: Ja det vil det. Men det var der ingen grund til på det hotel i Jordan, for hun forstod ikke, hvad vi 

sagde. 

I: Hvad skal der til, for at I vil anbefale et hotel? 

R: Det kan være alt muligt. Det kan være, hvis der bare har været en enkelt person, der har gjort 

noget ekstra, hvor vi har tænkt, ”wow det var da helt super”. Så skal de lige vide, at det var rigtig 

godt. Så det kan være alt muligt. 

I: Og vil I gerne have anbefalinger fra andre, hvis de har nogle? 

R: Ja vi vil i hvert fald gerne læse det. 

I: Jamen så tror jeg faktisk, jeg har fået det jeg skal. Så vil jeg sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. Så håber jeg, du kan bruge det til noget. 
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Bilag	5	–	Respondent	5	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 32 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. 

R: Velbekomme. 

I: Jeg skal start med at gøre opmærksom på, at du naturligvis forbliver anonym. Jeg vil lige 

hurtigt fortælle, hvad det er, min opgave går ud på, og hvad jeg skal bruge dette interview til. 

Jeg skriver om kundeadfærd inden for hotelbranchen og i den forbindelse, vil jeg undersøge, 

hvad det er for nogle kriterier, gæster udvælger deres hotel på, derefter hvilken oplevelse, de 

har med hotellet, og til sidst det der sker efter opholdet. Jeg vil gerne have dig til at tænke på 

et specifikt hotelophold, og gerne det sidste du har været på. Og så vil jeg starte med at høre, 

hvorfor du skulle bo på hotel. 

R: Mit sidste hotelophold. Og vi snakker specifikt hotelophold? Det skal være hotel, det er ikke 

Airbnb eller Bed & Breakfast? 

I: Helst hotel. 

R: Helst hotel, okay. Hvorfor det var, jeg skulle bo på hotel? Jamen det var fordi, min kæreste og 

jeg var i USA i sommer. Og vi kendte ikke lige umiddelbart nogen, vi kunne bo hos, da vi rejste 

rundt. Så vi skulle finde et sted. 

I: Men er det noget I ellers gør, dig og din kæreste? Altså er det primært Airbnb, I bor på? 

R: Det bliver hyppigst sådan noget Bed & Breakfast, Airbnb eller sådan noget. Men Bed & 

Breakfast går vel egentligt også under hotelkategorien, gør den ikke? 

I: Det har jeg faktisk ikke helt styr på. Men hvorfor er det helst det, I vil bo på? 

R: Tit er det billigere. Man kan tit finde noget, hvor det koster det samme, men så får man altid 

noget ekstra, synes jeg, hvis man tager Airbnb fremfor hotel. Men det ender nok sådan på de fleste 

ferier, at det er lidt fifty-fifty, hvad vi bor på. 

I: Men lige tilbage til hotellet i USA. Hvilke kriterier havde I opsat? 

R: Der har været et priskriterie, at det ikke var for dyrt. Så var der noget location, altså hvor i 

området det lå. Nu havde vi jo en specifik rute, vi tog, og så skulle hotellet gerne ligge i den by, vi 

tog til. Og så kigger jeg altid på hvilket område, jeg synes kunne være interessant i de byer, vi 

skulle til. Det er nok primært det. Og så selvfølgelig også at der skal være en vis standard i 

værelserne. Det skal ikke være slum eller noget. Jeg har både sådan en øvre og nedre prisgrænse i 



	

	
	

Side 104 af 167	

forhold til, at det ikke skal være for billigt, for det har også nogle gange tendenser til at være udtryk 

for, at det så ikke er et pænt sted at bo. Ja det tror jeg, må være det. 

I: Nu er du kommet lidt ind på det, men hvorfor er det lige de ting, der er vigtige for jer? 

R: Jamen med området er det jo, at det faciliterer, at man kan se de ting, man gerne vil opleve, det 

sted man er. Og prismæssigt er det, at vi har råd til at være på ferie og samtidig, at det er pænt nok. 

Det er jo ikke altid, at pris er udtryk for, hvordan det er, men det har tit en tendens til at hænge 

sammen. 

I: Hvis nu I skulle bo på et andet slags hotel eksempelvis et 5-stjernet hotel eller et 

lavprishotel, ville jeres kriterier så ændre sig? Ville I sætte nogen andre kriterier? 

R: Ja helt klart. Hvis jeg skulle betale mere for det, så vil jeg da klart forvente, at der eksempelvis er 

morgenmad inkluderet, eller at det lå et endnu mere attraktivt sted, det er jo så samme kriterie. Det 

er også afhængigt af, hvor det er henne. Hvis det nu er et varmt sted, så vil jeg forvente, at der er 

pool. Det er jo svært, det er lidt afhængig af, hvor man er henne. Hvis det er et sted, hvor man skal 

på udflugter for at opleve nogle steder, så vil hotellet måske kunne hjælpe med det. 

I: Så det afhænger af, hvad I skal? 

R: Lige præcis. 

I: Var dig og din kæreste egentligt enige, om de her kriterier? 

R: Det tror jeg. Det var mig, der bestemte hoteller, men jeg tror, han var meget tilfreds, med det jeg 

havde valgt. 

I: Godt nok. Hvordan var selve oplevelsen så på hotellet, da I kom derud? Levede det op til 

forventningerne, eller de kriterier I havde? 

R: Jeg har lidt to hoteller i hovedet lige nu. To forskellige slags. Altså det ene levede helt klart op til 

forventningerne og var meget pænere, end hvad jeg havde forventet. Det var i Las Vegas, det jeg 

tænker på. Las Vegas er jo også bare lidt overdrevet i sig selv. Men hotellet var også overdrevet, 

eksempelvis var der tre fjernsyn på værelset, hvilket jo er totalt unødvendigt. Et inde på 

badeværelset, og så var der også jacuzzi. Og det er jo ikke et krav, jeg normalt vil have, men det var 

da meget sjovt, når nu det var der. Hvor det andet hotel også var rigtig fint, men det er sjovt det med 

at sammenligne, hvordan man kan få forskellige ting forskellige steder for præcis det samme 

prisniveau på trods af, at det er det samme land. Det var sådan lidt motel-agtigt, det andet hotel, og 

der var bare en seng, og det var rent og pænt, men det var det, der var. En seng og et badeværelse. 

I: Nu nævnte du selv, at der var de her tre ekstra fjernsyn på det andet hotel, men hvad var 

det ellers, der gjorde, at det oversteg forventningerne? 
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R: Det var et værelse, som lå på 15. etage tror jeg, så det havde udsigt over det hele, og der var 

altan, og der var helt ”spotless” rent. Altså når man bor et lidt billigere sted, så er der ikke rengøring 

hver dag, men det var der her. Det var alle de her ekstra små goder, som roomservice hvis man ville 

have det. 

I: Så det var ekstra tingene der gjorde det? 

R: Ja lige præcis. 

I: Når hotellerne så ”bare” lever op til forventningerne, er det så med til at gøre ferien bedre? 

R: Jeg synes i det omfang, at det lever op til forventningerne, så synes jeg bare, det er med til at 

holde ferien på det niveau, man forventer, og så er det så byen eller menneskene, man møder, der er 

med til at gøre det bedre. Hvis det så er over forventningerne, så er det med til at gøre det endnu 

bedre. Men jeg synes ikke, det er så meget hotellerne, der er med til at definere ferien for mig. Det 

er mere de oplevelser, der ligger udenom. 

I: Hvis nu alle standard tingene på et hotel som værelse og service var under forventningerne, 

ville det så være med til, at gøre ferien dårligere? Eller er det underordnet? 

R: Nej altså det er jo ikke underordnet. Det er jo også et sted, man skal være. Men selvom man er 

ude det meste af dagen, så skal det jo også være sådan, at man ikke ligger fuldstændig radbrækket, 

fordi sengen er forfærdelig. Eller man synes, det er klamt at gå ud og børste tænder, fordi 

badeværelset er ulækkert. Så hvis det er under forventningerne, og også markant under 

forventningerne, så vil det da gøre min ferie dårligere. 

I: Er der andet, du vil kommentere på i forhold til oplevelsen af hotellerne? 

R: Nej det tror jeg ikke rigtig. 

I: Hvor mange hoteller boede I på undervejs? 

R: Specifikt hoteller så boede vi på fire, tror jeg. Og så boede vi på tilsvarende i Airbnb. 

I: Så I var lidt rundt. Hvor længe var I af sted? 

R: To uger. 

I: Hvis vi så går lidt videre, og snakker loyalitet, og her tænker jeg på anbefalinger og sådan 

noget. Er anbefalinger så vigtige i forhold til valg af hotel? Også om du vil anbefale videre? 

R: Jo jeg synes, det betyder ret meget. Jeg prøver da altid at høre lidt, når jeg skal af sted. Både i 

forhold til hoteller men også i forhold til, hvad man skal se, og hvor man skal spise og hvad man 

skal opleve sådan generelt set. Men der er hoteller også en del af anbefalingerne, om man kender 

nogle, som kan anbefale et sted, så man kan sove godt. 

I: Så det er vigtigt, at det er noget, andre har haft en god oplevelse med? 
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R: Ja i den forstand at hvis jeg hører om andre, som har haft en dårlig oplevelse, vil det betyde 

mere, end at der ikke er nogen, som har haft en oplevelse med det, hvis du forstår? 

I: Hvorfor? 

R: Det kommer selvfølgelig også an på, hvem det kommer fra. Hvis det er nogle, som normalt 

repræsenterer noget af det samme som mig, og jeg så får en dårlig anmeldelse fra dem eller får at 

vide, at det ikke er et sted, man skal bo, så vil det veje ret tungt. Netop fordi vi minder om hinanden 

og har samme smag. 

I: Hvad så hvis du kiggede på Trustpilot? Hvis du læste et par anmeldelser, hvor der stod, at 

det her hotel er rigtig dårligt? Vil du have det med i dine overvejelser i valg af hotel? 

R: Helt klart. Lad os sige at der er 200 anmeldelser af hotellet, og to-tre af dem er dårlige, så er det 

ikke noget, der vægter tungt. Hvis det nu er overordnet set, at det hele er noget møg, og der er rotter 

på værelserne, så vil jeg gå uden om det hotel. Så det betyder helt klart noget. Men jeg tror, 

personlige anbefalinger betyder mere end de der hjemmeside-anbefalinger. Så hvis jeg får at vide 

fra en eller anden, at det her sted er rigtig godt, og går ind og ser på Trustpilot, at det er noget værre 

møg, så er det stadigvæk det her med, at det er rigtig godt, der vejer tungest. Men det andet trækker 

selvfølgelig lidt ned, det er klart. 

I: Hvad med at besøge hotellet igen? Er det noget du vil gøre? 

R: Ja altså hvis jeg kom tilbage til den samme by, og jeg havde boet et sted, jeg godt kunne lide, så 

vil jeg nok også vælge det igen. Men jeg rejser ikke så mange gange tilbage til det samme sted. Så 

skulle det mere være, hvis jeg tog på konference et sted, ikke at jeg har gjort det særlig tit, men så er 

det jo typisk i de samme byer, man kommer til. Hvis jeg var glad for det sted, jeg havde boet, så 

ville jeg gerne bo der igen. Det er ikke fordi, jeg skal opleve et nyt sted hver gang, jeg kommer til 

det samme sted. 

I: Ville du så også vælge den samme hotelkæde, hvis du nu havde haft en god oplevelse på det 

hotel, og det var i det land, du var i? 

R: Det ved jeg ikke rigtig. Jo det vil jeg da gerne. Det er ikke fordi, jeg vil insistere på, at det skal 

være noget andet, bare fordi jeg har boet på den her kæde før. Det vil selvfølgelig veje tungt i den 

forstand, at jeg ved, at det her er noget, jeg forbinder med noget godt. Men det vil ikke være sådan, 

at bare fordi jeg har boet på lad os sige Hilton i lufthavnen i Bangkok, at jeg så insisterer på, at jeg 

skal bo på Hilton i Stockholm, på trods af at Hilton i Bangkok i lufthavnen var fin. I min optik 

behøver det ikke vær, en garanti for, at det er præcis det samme eller lige så godt. 
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I: Hvad skal der til for, at du enten vil anbefale eller komme tilbage? Hvis nu du skulle rejse 

det samme sted hen igen, hvad skulle der så til, for at du ville tilbage til det samme hotel? 

R: For at jeg skal tilbage til det samme hotel, så tror jeg næsten, at det er nødt til at overstige mine 

forventninger til det, i første omgang. 

I: Er det i forhold til de standardkriterier, du har sat op? Sådan noget som værelse og 

morgenmad? Eller skal der være noget ekstra? 

R: Jeg synes, det er svært at generalisere, med hvad der skal til. For at tage et andet eksempel på et 

hotel, eksempelvis da jeg var i Tyrkiet i Istanbul i foråret sidste år, var det hotel, vi boede på rigtig 

fint på mange punkter, så det oversteg fuldstændig de kriterier, jeg havde opstillet. Vi fandt så ud af, 

at det værelse vi boede på, slet ikke havde nogle vinduer i. Så på trods af at alt det andet var 

fabelagtigt og fantastisk, så kommer jeg ikke til at skulle bo der igen, fordi der var noget, som jeg 

egentlig ikke havde opstillet som kriterie, der ikke var, som jeg havde regnet med, at det var. Jeg 

havde ikke tænkt, at det var et kriterie, jeg skulle stille op, at der skal være vinduer på værelset. 

I: Nej det er klart, det forventer man ikke at skulle have som kriterie. 

R: Så jeg synes, det er svært sådan at generalisere og sige, at det er det her, der skal til, eller det er 

det her, der ikke skal til. 

I: Men kan man sige, hvilket jeg også har hørt fra andre og læst mig til, at 

standardelementerne inden for et hotel, eksempelvis at der er en god seng og vinduer, at de 

ting bare skal være i orden? Og det er ikke noget, man tænker videre over, det skal bare være 

der? 

R: Jo det er jeg helt enig i. Ja man har en forventning om, at de her basale ting er på plads, når man 

betaler. Med mindre man giver 100 kr. pr. nat for et dobbeltværelse, så har man en forventning om, 

at der er nogle ting, der er i orden. 

I: Hvis nu du skulle rejse med venner eller familie, ville det så være nogle andre kriterier, du 

stiller op? 

R: Alt efter hvem jeg rejser med? Ja helt klart. Jeg vil sige, det begynder måske at udligne sig lidt i 

forhold til, at jeg bliver ældre og selv har penge og tjener penge. Så mine krav til hvor jeg gerne vil 

bo, og hvad jeg gerne vil give for det, er også steget. 

I: Hvorfor? 

R: Fordi da jeg var studerende, var det ikke så nødvendigt, at det var vildt lækkert, det var mere 

vigtigt, at det lå centralt. Og hvis jeg kun havde x antal kroner, så var det vigtigere, at det lå centralt 

frem for, at det var vildt lækkert. Hvorimod hvis man har lidt flere penge at kunne bruge, så kan 
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man også opfylde flere af sine krav. Jeg har da haft en forventning om, når jeg rejser med mine 

forældre, så er det lidt lækrere, end hvad jeg selv vil betale for hotellet, og der har det klart været 

”lækkerheden” ved hotellet, eller hvad vi skal kalde det. Det har primært været location, der var 

vigtig for mig, hvis jeg skulle vælge mellem kravene. Hvorimod hvis jeg så rejste med mine 

forældre, så har jeg kunne få begge dele både location og sådan det ”lækre” hotel. Altså der ligger 

da stadig en forskel i, hvad jeg gerne vil betale, når jeg rejser alene, og hvad mine forældre gerne vil 

betale, når jeg rejser med dem. Nu er det så ikke så relevant lige nu med baby i maven, men før 

graviditeten var det vigtigt, hvor tæt hotellet lå på barer, og hvor man måske også kunne acceptere, 

at der var lidt mere støj i gaderne. 

I: Vil det være i forhold til, hvis du var ude og rejse med venner? 

R: Ja det var med venner. Så blev nattelivet prioriteret lidt højere. 

I: Hvor stor indflydelse har servicen og medarbejderne på din generelle opfattelse af, hvor 

godt et hotel har været? 

R: Det er faktisk ikke rigtig vigtigt. Det kommer an på, hvad man mener med servicen. Igen det er 

det helt basale, om hvorvidt der er rent og pænt, og det er jo selvfølgelig også medarbejderne, der er 

med til at sørge for dette, for det er dem, der gør rent. Jeg kræver ikke så meget af dem, der er ansat, 

når jeg er på hotel. Jeg kræver, at de er smilende og venlige. Jeg har ikke så meget kontakt til 

personalet generelt set. Udover til morgenmadsbuffet. 

I: De har i virkeligheden ikke så stor indflydelse på dig? 

R: Nej ikke rigtigt. 

I: Lige sidste spørgsmål vil du anbefale det hotel, du boede på i USA? 

R: Ja det vil jeg. Nu var det jo de to, jeg tænkte på. Det ene vil jeg gerne anbefale, fordi i forhold til 

hvad man betalte for det, var det rigtig pænt og lækkert, og man fik alle de her ekstra ting. Og ved 

det andet var det ikke fordi, det var sådan en vildt lækker oplevelse, men det var et meget stereotypt 

hotel for, hvordan man forestiller sig, det er, når man kører på roadtrip i USA. Og der er også noget 

med, at der er noget lokalt, i det man bor i. Hvis du forstår hvad jeg mener? 

I: Hvordan tænker du lokalt? 

R: Det er måske lidt svært for København, men hvis vi tager Hennings hoteller som eksempel, det 

der pakhus hvad er det, det hedder? 

I: Nyhavn? 
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R: Nyhavn 71 ja. Det vil jeg synes, er vildt fint at bo i, fordi det er noget, som er repræsentativt for 

Københavns historie. Eller hvis man eksempelvis er i Marokko, og så bor i sådan et riot i de der 

lokale franske boliger, noget der sådan er typisk for det sted, man er, det synes jeg, er meget fedt. 

I: Så det vil måske være et kriterie, du kunne opsætte, når du er ude og rejse? 

R: Det er ikke sådan decideret et kriterie, det er ikke noget, jeg vil udelukke noget på baggrund af. 

Men det vil være et plus, hvis man kan det. Det havde jeg ikke lige tænkt over før, det er jeg ked af. 

I: Det er helt okay, det er helt fint. Men jeg tror faktisk, jeg har fået det jeg skal. Så vil jeg 

sige tak for din tid. 

R: Selv tak. 
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Bilag	6	–	Respondent	6	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Mand, 65 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. Og jeg skal gøre 

opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte med at fortælle, hvad det er, jeg 

skal skrive om, og hvad jeg skal bruge det her interview til. Jeg er i gang med at undersøge 

kundeadfærden i hotelbranchen, og jeg vil gerne finde ud af, hvad det er for nogle kriterier, 

gæster opsætter ved valg af hotel, og så vil jeg gerne høre om selve oplevelsen, og til sidst hvad 

der sker efter oplevelsen. Så kunne jeg godt tænke mig, at du tænker på et specifikt 

hotelophold, eventuelt det sidste du har været på. Og så vil jeg gerne starte med at høre, 

hvorfor du skulle bo på hotel? 

R: Hvorfor vi bor på hotel? Der er vel egentligt to situationer. Der er dels situationen, hvor vi har 

brug for en overnatning i forbindelse med, at vi er på vej et eller andet sted hen. Og så er der den 

anden situation, hvor vi er på et hotel, fordi vi gerne vil se det sted, hvor hotellet ligger. Så det er 

vel i og for sig de to grunde, til at vi er på hotel. 

I: Det sidste hotel du har været på, var det i forbindelse med ferie? 

R: Det allersidste vi var på, min kone og jeg, det var en chartertur. Eller ikke en chartertur men det 

var et rejsebureau, der arrangerede turen. Så der giver det sig selv, hvor vi bliver placeret på, hvor 

rejsebureauet nu har arrangeret turen til. Så hvis vi tager det, jeg bruger hoteller mest til, altså hvis 

vi er på vej et eller andet sted hen, måske i bil eller et eller andet, så har vi nogle helt specielle krav 

til hotellet. Og så vil der være den situation, hvor vi er i en interessant by eller ved en interessant 

strand, og bor på hotel i den forbindelse, så vil der være nogle andre krav. 

I: Hvis vi tager jeres bureau-arrangerede tur, hvilke krav havde du der? Eller hvis vi tager et 

af de andre eksempler, hvilke krav har du så til hotellet der? 

R: Altså det vi gør ofte, det er tage ned til vores sommerhus i Frankrig. Og der har vi behov for en 

overnatning hver vej, når vi kører. Der har vi valgt en kæde, som vi er tilfredse med. Nemlig Ibis 

Budget som er et helt banalt og simpelt hotel, men det ligger ud til motorvejen, det er altid stille og 

roligt, der er sikker parkering, og vi kender de hoteller, og de er rene og ordentlige og ganske enkle. 

Der sker ingenting der. Man kan få morgenmad, som er udmærket, men som regel tager vi bare, og 

kører videre og stopper et sted for at få morgenmad. 

I: Første gang da I skulle vælge dette hotel, hvilke kriterier havde I til hotellet? 
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R: Det er jo netop de krav, som jeg nævnte. Altså at der er sikker parkering, og det skulle være stille 

og billigt. Fordi vi kommer typisk kl. 6 om aften og går ud og spiser en god middag ved det sted, vi 

nu har valgt at stoppe uden for hotellet, og så skal vi i seng, og så står vi op næste morgen, og så 

farer vi afsted igen. 

I: Så der er ikke så mange kriterier til det hotel? Det skal bare være let? 

R: Det skal være let, hurtigt og billigt. Og rent. Og der skal være toilet på værelset, som er rent, og 

der skal være bad. 

I: Nu er du jo kommet lidt ind på det, men hvordan har hotellet levet op til de krav, I har? 

R: De levede fuldt ud op til det. Ellers ville vi ikke have valgt dem igen. De ligger spredt ud over 

Europa, så vi kan altid finde et hotel i nærheden af der, hvor vi kommer kørende. 

I: Er det samme service, I får hver gang? 

R: Nøjagtig det samme. 

I: Der har ikke været nogen problemer? 

R: Overhovedet ikke nej. 

I: Det har altid levet fuldt op til forventningerne? 

R: Ja. Så det er sådan den uinteressant del af vores hotelophold. Det er bare en simpel ydelse. 

I: Der findes jo også mange grunde til, at man tager på hotel. Hvis nu vi tager en anden slags 

ferie eller en anden grund til, at I skulle bo på hotel, ville dine kriterier så være anderledes? 

R: Der vil jeg helt klart gå på nettet og prøve at få indtryk af, hvad der er af muligheder på sted, 

hvor vi nu skal bo. Altså hvilke hotelmuligheder er der, hvad koster det og så videre. Vi lever 

gennemgående ikke livet på hotellerne, så det vi er interesserede i, det er et godt hotel, hvor der er 

god service og god morgenmad, og som ligger godt i forhold til det, vi vil. Det skal selvfølgelig 

være rent, og der skal være toilet og det hele. Men alle de der andre fancy ting, som jo hører til 

hoteller, dem er vi normalt ikke særlig interesserede i. Hvis det er et sted, hvor man gerne vil have 

swimmingpool på grund af temperaturen, og der ikke er hav ved siden af, så vil vi selvfølgelig søge 

et hotel, som har en god swimmingpool. 

I: Nu nævnte du morgenmad, værelse og service hvorfor er det lige de kriterier, du sætter? 

R: Vi tilbringer ikke ret meget tid på hotellet, vi vil typisk befinde os uden for. Hotellet er for os 

noget lidt sekundært. Med mindre vi bor et eller andet sted, hvor der ikke er noget som helst by i 

nærheden, eller hvor man kan spise eller noget. Men ellers foretrækker vi at gå ud på restauranter 

og spise. 

I: Så de kriterier du nævner her, vil typisk være i forbindelse med storbyferie? 
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R: Ja for eksempel storbyferie eller man ligger på en strand et eller andet sted, hvor det næsten kun 

er hotellet. 

I: Så hvilke krav vil du have, hvis det er et sted, hvor det kun handler om hotellet? 

R: Her for et års tid siden var vi i Emiraterne. Der var to hoteller på den kyst, og der var ikke nogen 

by i nærheden, som egentlig havde noget at byde på. Så der var det vigtigt for os, at der var gode 

restauranter på hotellet, og at der var en god swimmingpool osv. Men alle de der andre fancy ting 

som hoteller ofte tilbyder med sportsfaciliteter og underholdning fra hotellets side og barer og alt 

muligt andet, det er vi ikke så interesserede i. 

I: Heller ikke et sted hvor det kun er hotellet, der er? 

R: Næ. Men mad er vigtigt. Gode restauranter. 

I: Gælder det også, hvis det er i en storby? 

R: Det er kun, hvis vi sidder et isoleret sted, hvor hotellet er centrum. Men hvis vi er i en storby, så 

vil vi altid gå ud for at spise. Vi vil aldrig sætte os til at spise frokost eller middag på hotellet. 

I: Så det er kun, hvis det er en badeferie. Vil I fravælge et hotel hvis ikke, der er restaurant på 

hotellet? 

R: Vi er i hvert fald ikke villige til at betale ekstra for det. Hvis vi sidder i en storby, så vil vi ikke 

betale ekstra for at få et eller andet fancy hotel med fire restauranter, fordi vi spiser der ikke 

alligevel. 

I: Hvis nu vi tager hotellet i Emiraterne, hvordan levede det op til de kriterier, I havde? 

R: Det levede fuldt ud op til det. Vi havde børnebørnene med, og der var et par restauranter, og der 

var stort udvalg med stor buffet både med europæisk og lokal mad, og hvad ved jeg. Det var vældig 

fint. 

I: Og det var i forhold til alle kriterierne? Også værelset og pool og det hele? 

R: Ja det fungerede perfekt. 

I: Er der andet, I lægger vægt på? 

R: Vi prøver så vidt muligt at finde et hotel, vi synes, er charmerende. Og som ligger velplaceret, 

for at vi kan se det, vi nu er der for. Så der vil jeg prøve at gå ind på nettet og se, hvad man kan 

finde til en fornuftig pris og så prøve at gå alle de der anmeldelser igennem på Tripadvisor eller på 

Hotels.com eller Booking.com og så se, hvad man kan finde af gode ting. 

I: Hvorfor er anmeldelser vigtige? 

R: Når vi rejser individuelt, når vi selv skal finde hotellet, så er billeder meget taknemmelige, 

hvorimod det er interessant at høre, hvad folk faktisk har haft af oplevelser. Der er mange hoteller, 
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som fortæller, at de har fået 5 stjerner, men jeg prøver at læse et stort antal anmeldelser igennem for 

at se, hvad det generelle billede er for netop det hotel. Fordi nogle af dem med 5-stjerner er nok 

ejerens fætre og kusiner, der har været inde og anmelde. Men jeg forsøger at læse igennem, hvad de 

typiske kritikpunkter er og hvilke punkter, der bliver rost. Eksempelvis støj fra naboer, eller er der 

nogle byggeprojekter i gang. Alle sådan nogle ting. 

I: Gjorde det ferien bedre, at hotellet havde de her ekstra faciliteter? Gjorde det selve rejsen 

bedre på nogen måde? 

R: Næ, altså vi benyttede os af restauranterne, vi benyttede swimmingpoolen, og vi var godt 

tilfredse med værelseskvaliteterne og god service, og det hele gik godt. Så den del af det var fint. 

I: Hvis nu hotellet overstiger forventningerne, vil det så være med til at gøre rejsen endnu 

bedre? Vil du mindes rejsen som værende bedre, hvis hotellet oversteg forventningerne? 

R: Ikke nødvendigvis. 

I: Hvad så hvis det var omvendt? Hvis hotellet var meget under forventningerne. 

R: Så ville det helt klart trække ned. Det ville påvirke meget mere. Hvis hotellet er bedre, og 

tilbyder en masse andre tilbud, som vi egentlig ikke lægger vægt på, så vil det nok også betyde, at 

prisen er højere og måske også, at klientelle er et andet. 

I: Vil det påvirke jer på nogen måde? 

R: Ja det kan jo betyde, dels at vi synes, vi betaler for meget for at få de ting, vi gerne vil have, og 

egentligt får en masse oven i, som vi ikke bruger. Eller et klientel som er vant til at bruge en masse 

penge på hoteller, og som ikke nødvendigvis er dem, vi synes, kan være behagelige at omgås. 

I: Så i virkeligheden kan det også påvirke jer negativt, hvis der er for mange ekstra ting? 

R: Ja. 

I: Jeg glemte lige at høre, om I var enige om de kriterier, der blev opsat til det hotel i 

Emiraterne? 

R: Ja. 

I: Har medarbejdere og service en indflydelse på jeres oplevelse af hotellet? 

R: Ja det har det da helt klart. Hvis folk er sure, negative og modstræbende, så giver det en kedelig 

stemning. Hvis man derimod har et personale, selvom de måske ikke skal yde alverden udover at 

servere lidt mad, hvis de gør det med et smil og lidt venlighed, så giver det en helt anden positiv 

stemning ved opholdet, end hvis det er modsat. 
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I: Så det har stor indflydelse? 

R: Ja det har stor betydning. Ikke nødvendigvis for hvad vi får, men for den måde vi får det på, og 

dermed den positive oplevelse der kan være forbundet med at blive betjent af et smilende personale. 

I: Nu er du selv kommet ind på, men hvor stor betydning har anbefalinger i forhold til hotel? 

Om du har lyst til at vælge det, og om du kommer tilbage. 

R: Jamen hvis vi først har været der en gang, så bruger vi ikke længere anbefalinger. Så ved vi, at 

det er, hvad hotellet har at byde på. Det kan være, at jeg alligevel går lidt ind og kigger, for at se, at 

der ikke i mellemtiden er ved at blive bygget fem højhuse rundt om. Men ellers vil jeg ikke tjekke 

mere, hvis jeg har boet der. 

I: Hvad skal der til, for at du vil have lyst til at anbefale et hotel? 

R: Jeg vil kun anbefale et hotel, dels hvis jeg selv har haft en positiv oplevelse, og hvis de 

mennesker, jeg anbefaler til, er nogle, som jeg tror, vil værdsætte de samme ting. 

I: Hvordan kan det være? 

R: Hvis man har fundet et eller andet simpelt lille sted, hvor der egentligt var hyggeligt og rart, så er 

det jo ikke sikkert, at andre personer som måske er vant til mere beskyttede forhold, også vil synes, 

det er rart. Så det vil jeg jo ikke begynde at anbefale bredt til alle. Jeg vil anbefale det til andre 

mennesker, som er lidt eventyrlystne, som vi også er engang i mellem. 

I: Vil I anbefale det hotel, I boede på i Emiraterne? 

R: Ja hvis det var til andre, som er i samme situation, som vi var der, hvor det eneste det drejede sig 

om, det var at have det rart på stranden med børnebørnene, og ellers skete der ikke noget. Jeg vil 

aldrig anbefale det til et ungt par, som skulle ud og have en helt masse at drikke hver eneste aften 

og feste. 

I: Så anbefalinger vil normalt være til folk, du ved har samme interesser, og skal det samme 

på deres ferie? 

R: Ja. 

I: Hvis nu du skulle rejse med nogle andre eksempelvis venner, ville du så have andre 

kriterier? 

R: Ja helt klart. 

I: Hvad ville kriterierne så være? 

R: Det afhænger jo meget af, hvem man rejser med. Det har jeg gjort i masser af år nu, men når jeg 

arrangerer herre-skitur, så er det nogle lidt andre kriterier, end når jeg slæber børnebørnene til 

stranden. 
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I: Kan jeg få nogle eksempler? 

R: En gruppe herre der skal bo på et hotel i en skisportsby, så er det jo vigtigt, at det har alle 

faciliteterne i forbindelse med skisport. Såsom at der er et rum til at tørre tøjet i, at der er plads til at 

have alt ens lort, man nu slæber med på skitur, det er vigtigt. Vi gider ikke at dele senge med 

hinanden vi ældre herre, så vi skal have enkeltsenge osv. Og vi er heller ikke interesserede i et hotel 

med en masse fin mad, vi vil hellere prøve noget nyt hver aften ude i byen. Og så skal der endelig 

være adgang til sprit. Så mine kriterier afhænger meget af, hvad vi er ude efter. 

I: Så det er ikke helt til at sige, det kommer an på situationen? 

R: Ja. Men igen hotellet skal give en varm og behagelig oplevelse, når man er der med hensyn til 

venligt og hjælpsomt personale. Og gerne et hotel som er hyggeligt, hvor man kan sidde og slappe 

af. Og om aften skal det også være hyggeligt. 

I: Og det vil være medarbejderne, der er med til at levere den del af servicen? Så de har stor 

indvirkning på det hele? 

R: Ja det har de. 

I: Jamen så tror jeg faktisk, at jeg har fået svar på det, jeg skulle. Så jeg vil sige tak for din 

tid. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	7	–	Respondent	1	Gentofte	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Mand, 35 år 

 

I: First of all thank you for participating, and of course you stay anonymous. I just want to 

explain what my thesis is about. I am writing about customer behaviour in the hotel industry 

and I want to examine what criteria customers choose their hotel on and then the experience 

with the hotel and finally the experience that comes after, what we call loyalty. I want you to 

think of Gentofte Hotel when I ask you questions. Then I will start by asking you why you had 

to stay at this hotel? 

R: I work in the pharmaceutical industry and therefore I travel a lot in Europe. And sometimes I 

stay here in Copenhagen. When I stay in Copenhagen I hope I will be able to use the same hotel. 

I: So you stay here at Gentofte because of work? 

R: Yes. 

I: What criteria do you choose your hotel on? If you have any criteria? 

R: Yes. It is my first time visiting this customer and therefore I contacted a colleague of mine and 

asked if he had a hotel he preferred. But I had to decide what kind of hotel I would stay at. For 

instance if I have to stay for one or two weeks it is important for me to have a large room, wellness, 

Wi-Fi, and that the hotel is near the customer I have to visit so I don’t have to travel that much. It is 

also nice because then I have some more free time when I get back to the hotel. 

I: Why are those particular criteria important? You mentioned location so you don’t have to 

travel that much to get to the customer but why are the other criteria important in choosing a 

hotel? 

R: Normally I stay at a hotel 70% or 90% of the year. 

I: That’s a lot. 

R: Yes. Therefore it is nice for me to spend my free time taking care of myself and my body. Wi-Fi 

is important so I can Skype with my wife. And wellness is nice so I maybe can go to the sauna or 

work out at the gym. 

I: Do you have any other criteria in choosing the hotel? 

R: A good breakfast. 

I: How does Gentofte Hotel live up to your criteria? 
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R: This is my second time to Denmark, but the first time I went to visit this particular customer and 

my colleague said he would organise my trip and I said, “ok, do what you want, it is my first stay 

and I don’t know what to do” and he chose this hotel. And as it turned out it was good for me. 

I: So the hotel is living up to your criteria? The room is big enough, the wellness is good, and 

the breakfast is good enough? 

R: Yes, the breakfast is good, the room is good, and it is not too far from my customer. 

I: All in all, the hotel is living up to your criteria? 

R: It does not have all the criteria but I didn’t have time to search for a hotel. But I said to my wife 

that I would look at my laptop and looked for two-three hours for another hotel for the next week. 

But I had a good hotel here and that was okay. 

I: So you chose this hotel because of the Wi-Fi and so on? So you will just stay at this hotel 

whenever you are in Denmark? 

R: Whenever I stay in Copenhagen and have to visit this particular customer. Actually because this 

hotel is near the customer I visit it is a good fit for me. But if I have to visit a customer for instance 

in Aarhus I don’t know which hotel I will stay at. 

I: Okay but whenever you are in Copenhagen you will choose this hotel again? 

R: Yes if I have to visit this particular customer. 

I: Okay. Is recommendation important when choosing a hotel? You mentioned that your 

colleague chose this hotel for you so I assume that he recommended the hotel? 

R: This colleague is a good colleague of mine so I believe in his decisions so if he says that this 

hotel is good I believe him. 

I: So recommendation is important? 

R: Yes. 

I: Would you recommend this hotel to friends or family? 

R: Yes, to other colleagues. 

I: What is important for you to say that you want to come back to a hotel? 

R: Friendly staff, parking place. 

I: Why is that important? 

R: I work in the pharmaceutical industry so it is very important that the hotel is clean. I prefer that I 

stay at a hotel where the room is clean as well as the hotel so I can relax. 
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I: So it is important that the room is a place where you can relax and how does it make you 

feel when you are relaxed? I don’t know if you understand? For instance does it make your 

work better or are you more relaxed when you get back to your wife? 

R: Normally I work about 10 hours a day with the customers and then I return to the hotel and go to 

bed. So I eat something and maybe write e-mails to the company. I like that there is no noise and 

that it is possible for me to eat in my room, and that the room is big enough for me to walk around 

in. And if I stay at the hotel over the weekend it has to be a little more comfortable. 

I: When you are done staying at the hotel how does it make you feel that you stayed in a hotel 

where all your criteria where met and that you were able to relax after a day of work? How 

do you feel afterwards? 

R: I can sleep and feel relaxed. It is good for my work. 

I: Would you say that you perform better at work when you had a nice sleep at the hotel? 

R: Of course. 

I: So that is one of the reasons why it is important for you to relax? 

R: Yes. 

I: You are staying at Gentofte Hotel because of work but if you were on a trip with your wife 

would you have other criteria for hotel? 

R: The background for the trip is important. If we were to see my family then it would be important 

that the hotel is near my family. Or if we were travelling to a city I think it would be important to 

stay in the centre of the city. And then wellness where I could go to the sauna or gym. 

I: So I can hear that wellness is very important to you. 

R: Yes that is very important. 

I: Do you have the same criteria for the room? And breakfast? 

R: Of course. It could be nice if there was a big restaurant at the hotel. 

I: Why is it important with the restaurant? 

R: To save time. 

I: So that you don’t have to walk around the city looking for a restaurant? 

R: Yes. Again it is about the background for the trip. If you stay at a hotel for wellness and I have 

done wellness all day it is not comfortable for me to walk around to find a restaurant. But if I stay at 

a hotel to see things and see the city then I wouldn’t eat at the restaurant then I would go out in the 

city. So when I travel to see a city I want to go out to eat and see the different people. 
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I: So when you are on a trip where wellness is the centre of the trip it is important to have 

restaurants at the hotel? Because then you don’t want to go out and maybe be stressed? 

R: Yes. 

I: I actually think I have covered everything. So thank you for your time. 

R: You’re welcome. 
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Bilag	8	–	Respondent	2	Gentofte	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 58 år 

 

I: First of all thank you for participating and of course you stay anonymous. I just want to 

shortly explain what my thesis is about. I’m writing about customer behaviour in the hotel 

industry and I want to focus on what criteria customers choose their hotel on, then the 

experience of the hotel, and finally the experience after the hotel, loyalty. So I want you to 

think about this hotel, Gentofte Hotel, when you answer the questions. And first I would like 

to know why you had to stay at this hotel? 

R: We were invited to my sister’s house and she works and lives in this city. We were six people 

and they have three bedrooms and as of tonight one of the bedrooms would be free, so we were just 

staying at this hotel for one night. We stayed at this hotel to make my sister feel more comfortable 

in her own home. 

I: So you are visiting family? 

R: Yes. 

I: What criteria did you have for this hotel? 

R: The most important criteria is that it is close to my sister’s house. I think that is it. 

I: You didn’t have any other criteria? About the room or the service or anything? 

R: I am very happy that you asked about this because it is not the first time we are here. We have 

travelled a lot in Europe and when you book a double room you’re expecting a double bed. But it is 

usually two single beds next to each other and that is not comfortable at all. Because when you 

book a double room you expect a double bed and not two single beds next to each other. 

I: How does that make you feel that you come up to your room and see these two single beds? 

R: A bit unhappy. It is just more comfortable with a double bed instead of putting two single beds 

next to each other. That’s it. It is just not comfortable. 

I: Does that affect your trip? 

R: Yes it does. But when you wake up the next morning and you have breakfast or you go out, your 

mind somehow forgets it. 

I: So in the moment it is not good but when you experience something else it makes up for the 

mistake? 

R: Yes. The breakfast and the hospitality of the people in the reception make up for it. It just 

disappears. 
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I: So all in all how would you say that your stay was at Gentofte? Did it live up to your 

expectations? 

R: 90%. 

I: So it almost exceeded your expectations? 

R: Yes. The behaviour and hospitality of the people in the reception, and the people at breakfast, 

and the way they serve breakfast, and just the atmosphere were all part of making it a nice stay. 

I: Is that normally important when you choose a hotel? 

R: Yes very important. 

I: Why? 

R: Because you don’t just go to a place to sleep and go out. When you go to spend some time at a 

place these are some of the factors that affect you. For instance if I were to stay here one more night 

I wouldn’t go out to a restaurant to have breakfast I would eat it here. That is how I mean it. 

I: Would you say that this kind of behaviour from the staff should be standard procedure? 

R: It is very important. I will give you an example. Last week we were in Paris and the room was 

fantastic. It was chic, beautiful, and had a nice atmosphere. But when you had to get breakfast you 

had to ask people where it was because there were no signs or anything. Well I didn’t see it but the 

sign was in the corner. But when the staff meets you with a smile and are helpful then it makes up 

for something like that. Then you feel accepted and welcome and when you spend all this money on 

the room you feel you can have peace in mind that you will have a nice place to eat breakfast. But 

the breakfast wasn’t that nice at the hotel in Paris so we changed hotel. 

I: So you changed hotel based on the staff? 

R: Yes. It was not only because of the staff but also the quality of the breakfast. 

I: So would you say that the staff will affect how your stay is going to be? 

R: Yes very much. For instance we went to New York, I actually want to go to New York all the 

time, but that was fantastic. It was so nice. 

I: So all in all the hotel is living up to your expectations? 

R: Yes. 

I: Is recommendation important when choosing a hotel? 

R: If you have enough time. For instance if you are going on a holiday to a city and have to stay in 

the centre of the city and have to visit a lot of places then it is very important. But if you are going 

to visit your family and you just need to be near by because you want to spend time with them and 

then at night you want to have a little privacy then it is not that important. 
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I: Why is it important when you stay in the city? 

R: Because then you leave your home and you are going to a different place, I think. And when you 

spend a whole day walking around and you are tired then you just want to have a place that is quite, 

nice, and comfortable and rest until the next day. 

I: So if I understand you correctly it is maybe something about feeling at home when you are 

out travelling? That is why it is important with recommendations? 

R: Yes. 

I: Would you recommend this hotel? 

R: Yes I would. 

I: Did you stay here before? 

R: No just this night. But if I went back here I would stay here again. I would say that the people 

working here are very important. Last night the lady in the reception mentioned the beds. She said, 

“I’m afraid it is two single beds next to each other. But we have a room with a double bed but that 

is next to the road and we don’t think you’re going to be comfortable because of the noise from the 

cars”. 

I: How did that make you feel? That the receptionist recommended another room? 

R: Very good. The way she explained it showed that she wants the customers to be comfortable. It 

was nice to know that. And it wouldn’t cost us anything to switch room but still she mentioned it 

and it was very nice. 

I: So it made you feel good? 

R: Yes definitely. And I said, “no it’s fine”. 

I: What factors will affect you to come back to a hotel? 

R: Again the hospitality of the staff, cleanness, the hotel is comfortable, and the breakfast, and 

that’s it. 

I: If you were travelling with friends or family what criteria would you have? 

R: The same. 

I: Why is that? 

R: The same reasons. 

I: Okay. If you were staying at a different kind of hotel for instance a 5 star hotel what kind of 

criteria would you have? 
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R: Based on the way we live and the way we travel I would rather go to a hotel like this, Gentofte, 

instead of a luxury hotel where you would spend a lot of money. At home we would call this hotel a 

Bed & Breakfast because you stay here and then eat your breakfast. This hotel is very nice. 

I: So you would maybe consider this hotel more of a luxury hotel than an actual luxury hotel? 

R: Yes. Like 85%. 

I: I actually think we have covered everything. So I want to thank you for your time. 

R: I wish you all the best. 
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Bilag	9	–	Medarbejder	1	Gentofte	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 33 år 

 

I: Først og fremmest tak fordi du har lyst til at være med. 

R: Det var så lidt. 

I: Jeg skal gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte med kort at 

fortælle, hvad det er, min opgave handler om. Jeg skriver om kundeadfærden i 

hotelbranchen, og jeg har interviewet nogle gæster for at undersøge, hvilke kriterier de 

udvælger deres hotel på samt oplevelsen af hotellet og den efterfølgende adfærd. Så jeg vil 

gerne starte med at høre, hvad du laver på hotellet? 

R: Jeg er receptionist. 

I: Hvad oplever du, at gæsterne vælger hotellet på baggrund af? Altså hvilke kriterier, vælger 

gæsterne hotellet på baggrund af? 

R: Nu har jeg været her i en månedstid, og som jeg forstår på de andre, og hvad jeg selv ved, så 

handler det for firmagæster om, at firmaet ligger i nærheden, så der ikke er så langt for dem. Hvis 

det så er leisure gæster, så kan det være, hvis de skal noget i nærheden for eksempel besøge familie 

i nærheden. Ellers er det ofte, hvis folk synes, her er hyggeligt, og at det er lidt lokalt. Det er sådan 

de ting, jeg fornemmer, er vigtige for gæsterne. 

I: Så primært beliggenhed? 

R: Ja. 

I: Er det noget, gæsterne har sagt til jer, eller er det bare den ”fornemmelse”, du får? 

R: Indtil videre er det den fornemmelse, jeg har fået, og hvad jeg har hørt fra mine kolleger. 

I: Oplever du, at gæsterne kommer ned og fortæller om enten værelset eller hotellet, og om 

det har været godt eller dårligt? 

R: Ja jeg synes, der er nogle, der gør det. Jeg plejer også selv tit at spørge, om alt har været, som det 

skulle. Så kommer folk også, og siger noget, hvis det ikke var i orden, eller hvis det var godt. 

I: Har der været noget specifikt, de har sagt? For eksempel om værelset eller morgenmad? 

R: Det er mere sådan småting. Hvis der eksempelvis er en bruser, der skal afkalkes eller noget, de er 

stødt på undervejs. Men ellers er det ikke noget specifikt. Jeg synes ikke, jeg hører så meget på 

størrelsen af værelserne. Jeg synes ikke, der er en specifik ting, der går igen. 

I: Det var også bare for at høre, om folk ofte er nede for at sige noget om medarbejdere 

eksempelvis. 
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R: Jeg synes ikke rigtigt, man hører så meget, det er mere småting. Der er også nogen, der først 

kommer med tingene, når de er på vej ud ad døren. 

I: Kommer folk ofte med noget, når de skal tjekke ud? 

R: Ja der er da nogle, der gør det. Men det er tit, når man tjekker ud og lige spørger, så siger de ofte 

”jamen der var for resten også lige det her”. Så det er ikke alle, der formår at være gode til at 

komme ned, når problemet er der. Der er også mange, der først kommer med det, når man tjekker 

dem ud og spørger, om de har været tilfredse. Så kommer der nogen gange nogle småting. 

I: Mener du at dit arbejde, kan være med til at påvirke gæstens tilfredshed med opholdet? 

R: Ja absolut. 

I: På hvilken måde? 

R: Det er det førstehåndsindtryk, man får af hotellet. Så det har da stor betydning, om vi er glade og 

tager godt imod dem og giver dem gode informationer, og at de føler sig trygge og velkomne. Det 

betyder meget for en god start på opholdet. 

I: Er det noget, folk har kommenteret? 

R: Det vi hører tilbage, er at de har været glade, og er glade for den service, vi giver, og at det er 

nogle søde mennesker, der er her. De fleste er rigtig glade for den service, de får. 

I: Hvor stor indflydelse oplever du, at du har på gæstens ophold? Er det altafgørende med 

den service, I leverer i receptionen? 

R: Jeg tror ikke, den er altafgørende, for der er også andre ting, der spiller ind. Men jeg tror, det har 

en kæmpe indflydelse. For hvis der er nogle småting andre steder, og hvis de så får en god 

oplevelse her, og bliver modtaget godt, med de småting der måtte være, så kan det redde op på 

meget. Det er min fornemmelse. Hvis en gæst har været utilfreds, eller har haft en dårlig dag eller 

har haft en dårlig ankomst, så kan vi være med til at få det vendt til, at de er glade, og bliver taget 

godt imod, og at der bliver lyttet til dem. Så jeg synes godt, man kan have stor indflydelse på, 

hvordan det ender, og hvordan det er undervejs. 

I: Nu nævnte du selv, når I tjekker folk ud, så spørger I ind til, om de har haft et godt ophold. 

Men gør I andet aktivt for at sørge for, at gæsterne er tilfredse? 

R: Hvad jeg gør, når jeg ser nogle af gæsterne, og ved at de har været et sted henne, så spørger jeg 

lige ind til det og spørger, om de har haft en god dag. Så man prøver at følge dem undervejs. 

I: Har I oplevet, at nogle ikke gad at svare, hvis I spørger, om de har haft en god dag? 
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R: Jeg synes ikke, jeg har stødt så meget på det. Jeg synes mest, at folk bliver glade. Men nogle 

gange kan man også fornemme, dem som gerne vil det, og dem som bare skal hurtigt videre og ikke 

har behovet for, at der bliver spurgt ind til dem. 

I: Så der handler det om at mærke gæstens behov? 

R: Engang i mellem synes jeg godt, man kan fornemme, om folk har lyst til den kontakt eller, om 

de helst bare har lyst til at passe sig selv og ikke blive spurgt om 20 ting. 

I: Så de tager I også hensyn til? 

R: Ja det synes jeg lidt, er en fornemmelsessag, man skal have. 

I: Har du yderligere kommentarer til det her med tilfredshed? 

R: Ikke noget specifikt nej. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man er opmærksom på det, og at man 

spørger ind til sine gæster, og prøver at følge dem, så godt man kan. Og lytter til dem, hvis de 

kommer med noget. Så man på den måde giver dem den bedste oplevelse. 

I: Har I gæster, som ofte vender tilbage til hotellet? 

R: Det er også min fornemmelse, at der er mange, der kommer igen. 

I: Jeg tænker, at det primært er folk, der rejser i erhvervsøjemed, men er det det? 

R: Vi har rigtig mange firmastamgæster, som kommer igen og igen. Men der er også nogle få andre, 

der også bare har været vant til at komme her. Eksempelvis par som er kommet her igennem nogle 

år, og stadigvæk kommer her. Så dem er her også nogle af, men det er rigtig meget firmagæster, 

men der er også nogle af de andre. 

I: Jeg tænker også, man kommer jo ikke på hotel hver og hver anden dag. 

R: Nej lige præcis. Jeg synes, når det er firmagæster, så er de her, fordi det er mere belejligt. Og jeg 

tror da også, de synes, det er rigtig hyggeligt. Men der er også nogle, i hvert fald af de ældre par, 

som kommer her, som rigtig godt kan lide stedet og omgivelserne og charmen. Så de kan godt lide 

de ting. 

I: Hvordan vil du definere loyalitet? Nu ved jeg ikke, om du er bekendt med begrebet? Men 

altså i forhold til gæster om de eksempelvis kommer tilbage? 

R: Ja det er da vigtigt, at de har lyst til at komme tilbage. Og hvis de har haft en god oplevelse med 

det, og at der er noget loyalitet i, at de kommer tilbage til os fremfor at prøve noget andet. Sådan vil 

jeg nok definere det. 

I: Hvor stor betydning tror du, anbefalinger har for gæsterne? 

R: Altså anbefalinger fra andre? 
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I: Ja nu tænker jeg, hvis gæsterne har fået hotellet anbefalet fra en anden, eller har været på 

Trustpilot? 

R: Jeg tror, det har ret stor betydning. Det tænker jeg også, det ville, hvis det var mig selv. Hvis 

man havde hørt noget fra nogen, der er en nær, så tror jeg da, man ville undersøge det. Det er ikke 

sikkert, men jeg tror da, der vil være store chancer for, at man så vil undersøge det hotel. Så jeg tror, 

det har stor betydning. 

I: Spørger I ind til, om gæsterne vil være med i den her loyalitetsklub? 

R: Ja det gør vi. Der er også nogle stykker, der er medlem. Og hvis der sker nogle skift, eller hvis 

det bliver opdateret, og de ikke selv har fået det fornyet, så spørger vi også, om vi skal forny det for 

dem. 

I: Så det gør I også meget ud af? 

R: Ja. 

I: Er der andet, du har her til sidst? Nogle yderligere kommentarer? 

R: Nej ikke rigtig. 

I: Godt nok men så tror jeg, at jeg har fået det, jeg skulle. Så vil jeg sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	10	–	Medarbejder	2	Gentofte	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 54 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. 

R: Det var så lidt. 

I: Jeg skal gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte med kort at 

fortælle, hvad det er, min opgave går ud på. Jeg skriver om kundeadfærden i hotelbranchen, 

og jeg har interviewet nogle gæster for at undersøge, hvilke kriterier de udvælger deres hotel 

på, samt hvordan de har oplevet hotellet, og den efterfølgende adfærd. Så jeg vil gerne starte 

med at høre, hvad det er, du laver her på hotellet? 

R: Jeg er receptionist. Jeg laver sådan noget som check ind, check ud og bookinger. Det er meget 

sådan alsidigt. Og så agerer jeg også håndværker, hvis der ikke er nogen. 

I: Det laver I også? 

R: Ja det kan vi også godt, hvis der nu er en håndvask, der er stoppet i løbet af weekenden. Vi er her 

jo også i weekenden. 

I: Okay. Hvad oplever du, at gæsterne vælger det her hotel på baggrund af? Hvilke kriterier 

oplever I, at gæsterne har? 

R: Mange af kriterierne er parkeringsplads, som har en meget høj prioritering. En del af det har også 

at gøre med området, fordi de eksempelvis skal i Cirkusrevyen. Så er der selvfølgelig også 

firmakunder, fordi deres firma ligger her i området, og ofte fordi firmaet har en aftale. 

I: Så de er ofte ”tvunget” til at vælge dette hotel, fordi firmaet har en aftale? 

R: Ja. 

I: Er det noget, gæsterne har fortalt jer, eller er det bare din opfattelse? 

R: Nogle siger jo ”jeg skal jo ind her, fordi jeg har en firmaaftale”. 

I: Oplever du, at gæsterne kommer og kommenterer på enten værelset eller hotellet, og om 

det har været enten godt eller dårligt? Er det noget, I oplever i receptionen? 

R: Ja altså mange klager over lyset på værelset, at der ikke er særlig godt læselys. Og der er heller 

ikke noget loftlys. Så det kan godt være problematisk. Vi skal også ofte op og vise, hvor man 

tænder for lyset. 

I: Så det er det primære, folk er nede at klage over? 

R: Så er det lugtgener engang i mellem fra badeværelserne. 
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I: Er det noget, folk er nede at sige, eller siger de det først, når de tjekker ud? 

R: Nogle kommer ned og siger ”der lugter altså ikke særlig godt på værelset, kan vi få et andet?” 

Alt efter hvor mange gæster vi har, kan der også være problemer i morgenmadsrestauranten. Fordi 

efter vi har fået ny restaurant, er der ikke så meget plads, som der har været før. Det skyldes også, at 

man sidder ved runde borde, hvor det før var firkantede borde, hvor vi kunne have flere borde. 

I: Oplever du, at det har en påvirkning på gæsternes ophold her? 

R: Ja nogle synes, det er irriterende, især i weekenderne. Det er især søndag morgen, man kan 

opleve det, hvis der har været 200 til morgenmad, så kan de ikke nå at fylde tingene op. Men det er 

blevet bedre. 

I: Det er jo godt. Mener du at dit arbejde og interaktion med gæsterne, kan påvirke gæsternes 

tilfredshed med opholdet? 

R: Jamen selvfølgelig. Hvis jeg eksempelvis virker sur og tvær, så føler gæsten sig måske ikke 

velkommen. Det sker ikke så ofte, men mandag morgen stod jeg eksempelvis alene, og når de så 

kommer 20 mand høj, så går det lidt langsommere, og det kan måske godt irritere nogle gæster. 

I: Er det også noget, du oplever, at gæsterne er nede og kommentere på? 

R: Nej det er mere noget, de kommenterer efterfølgende på forskellige portaler. 

I: Nu siger du forskellige slags portaler, er det noget, I sender ud? 

R: Nej altså folk booker eksempelvis gennem Booking.com og efter opholdet spørger Booking.com, 

hvordan opholdet har været, og så kan gæsterne sige at der var sure receptionister, eller de synes 

ikke, velkomsten var ordentlig. 

I: Så der får I også noget feedback? 

R: Ja lige præcis. Men det er ikke sådan, at vi hele tiden får sådan nogle. Vi prøver at være søde og 

glade, når vi modtager gæsterne. 

I: Men folk er sådan generelt tilfredse? 

R: Ja. 

I: Hvad oplever du, har størst indvirkning på gæstens tilfredshed? 

R: At de bliver mødt positivt, hvis de kommer ned og siger et eller andet, og at de bliver taget 

alvorligt. Også at de føler, at vi tager hånd om det, hvis de kommer ned med noget, og at vi lytter til 

dem. 

I: Så det har meget med jer og servicen at gøre? Er det, hvad du fornemmer? 

R: Ja det er, hvad jeg fornemmer. Du kan jo nemt vende folk, når de kommer ned. Hvis du 

håndterer det godt eller skidt, så påvirker det jo også, hvordan folk ser på det efterfølgende. 
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I: Det er klart. Gør I noget aktivt for at gøre gæsterne tilfredse? Nu nævner du selv, at I 

spørger ind. 

R: Ja altså vi spørger ind. Når vi ser gæsten, kan vi godt spørge, om gæsten har sovet godt, eller 

hvis vi ved, at gæsten har været ude, så spørge om det gik godt. 

I: Så forsøge at have en interesse i gæsten? 

R: Ja. 

I: Fornemmer du så, at gæsten bliver tilfreds af det? 

R: Jeg ved ikke, om de bliver tilfredse af det, men jeg tror da, at de bliver glade, at vi spørger ind til 

dem. Jeg ved da også fra mig selv, at hvis ikke man bliver spurgt, så siger man heller ikke noget. 

Med mindre man virkelig har været hammer utilfreds med noget, men så kan man sige det 

efterfølgende ”der var måske også lidt det der”. Så folk venter som regel. 

I: Har du yderligere kommentarer til det her med tilfredshed? Eller har vi fået dækket det 

hele? 

R: Det tror jeg. 

I: Har I gæster, som ofte vender tilbage? 

R: Ja. Nu har jeg været her en del år, så ja der er da en del. 

I: Det er i hvert fald min idé, men er det primært erhvervsgæster, der kommer tilbage? 

R: Ja vi har mange erhvervsgæster, som kommer uge efter uge. Men vi har også leisure gæster, som 

kommer igen. Vi har eksempelvis lige haft et ældre ægtepar, som ofte er her. Så har vi også nogle, 

som har familie herover, og hvis de har været tilfredse, så kommer de også igen engang i mellem. 

Og så er de jo glade for at se et kendt ansigt. Men det bliver der jo mindre og mindre af i disse år, 

fordi der ikke er så mange, der bliver det samme sted. 

I: Så det har noget med tryghed at gøre? 

R: Ja det har noget med tryghed at gøre. Folk er jo også glade for, at man kan huske dem og deres 

navn og sådan. 

I: Hvordan vil du definere loyalitet? Eksempelvis gæsters loyalitet overfor et hotel? 

R: Jeg tror ikke, den er så stor. Man får jo bonuskort, men dem får man så mange af. Jo måske for 

firmakunder men det kommer også lidt an på, hvad man får ud af det. 

I: Så som jeg forstår dig, så handler det om, at gæsten kommer tilbage? 

R: Ja. 

I: Det er også, hvad jeg har af fornemmelse. Det er jo ikke fordi, man bor på hotel hver og 

hver anden dag. Hvor stor indflydelse tror du, anbefalinger har for gæstens valg af hotel? 
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R: Det tror jeg, har stor betydning. Det har vi også hørt folk sige ”min ven sagde, at det her var 

godt”. Det hører man især i forhold til de gæster, der skal i Cirkusrevyen. 

I: Så det er noget, folk siger, at de har fået det anbefalet fra andre? 

R: Ja. 

I: Gør I noget særligt for de gæster, der kommer tilbage til hotellet? Giver I dem en eller 

anden form for ekstra service? 

R: Nu er vi jo opfordret af Peter til, at dem der booker gennem vores egen hjemmeside, skal 

opgraderes. Så siger vi, som tak for at gæsten har booket gennem vores hjemmeside, får de en 

opgradering. 

I: Spørger I ind til, om gæsterne vil være medlem af det her loyalitetsprogram? 

R: Ja det gør vi. 

I: Okay. Er det noget, folk er villige til at melde sig ind i? 

R: Ja det er de. Men det er mere dem, der ved, at de skal komme her ofte. Vi spørger eksempelvis 

ofte, dem der arbejder ved Dong, eller Ørsted hedder det nu. Vi spørger også Mærsk. 

I: Så det er primært erhvervskunder, I spørger ind til? 

R: Ja. Nogle af de andre almindelige gæster, de melder sig på, når de kigger inde på hjemmesiden. 

I: Så dem spørger I ikke helt så meget ind til? 

R: Nej. 

I: Hvordan kan det være? 

R: Det tror jeg bare, er indbygget. 

I: Okay. Har du yderligere kommentarer til noget? 

R: Nej. 

I: Godt nok men så vil jeg sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	11	–	Medarbejder	1	Tivoli	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 32 år 

 

I: Jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. 

R: Det var så lidt. 

I: Så skal jeg gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil kort forklare, hvad det er, 

min opgave går ud på. Jeg skriver om kundeadfærden i hotelbranchen, og jeg har haft nogle 

interviews med forskellige gæster for at undersøge, hvilke kriterier, de vælger deres hotel på, 

samt hvilken oplevelse de har haft med hotellet og så den efterfølgende adfærd. Så jeg vil 

gerne starte med at høre, hvad det er, du laver på hotellet? 

R: Jeg er Project and Guest Relations Coordinator, og det er lidt en bred stilling. Jeg sidder dels 

med gæstetilfredshed, som er efter endt ophold, hvilket er det, vi primært koncentrerer os om. Så 

koncentrerer vi os også om klager både på mail og i vores eget online spørgeskema, på Tripadvisor 

og Facebook. 

I: Så det er noget med, at I svarer gæsterne? 

R: Lige præcis. Vi giver også kompensation, hvis det er nødvendigt. Det er sådan set det, der er 

relevant for din opgave. Så laver jeg også alt muligt andet, men det ved jeg ikke, om du vil høre 

om? 

I: Jo du kan endelig bare forklare. 

R: Så sidder jeg også med nogle sociale medier både på Facebook og Instagram. Jeg sidder med alle 

typer tekstmateriale, flyers, skilte, tekst til hjemmeside og alt muligt. Så jeg står for indhold, og 

sender det så til jer i Marketing. Og så har vi også lidt en sekretærfunktion for Jakob, direktøren. 

I: Okay. Hvad oplever du, at gæsterne vælger det her hotel på baggrund af? Hvilke kriterier 

har gæsterne opsat? 

R: Det kommer lidt an på, hvad det er for en type gæst. For vi har jo både familiegæster og 

businessgæster. 

I: Hvis du kan sige noget om begge, vil det være fint. 

R: Ja. Hvis det er vores businessgæster, så kan det både være hvis der er en konference generelt, 

eller hvis de skal til konference her på hotellet. Og vores familiegæster vælger hotellet på baggrund 

af vores faciliteter som pool og børneunderholdning. Og så er der også dem, der skal i Tivoli. Men 

vi har også mange par, der vælger hotellet for sådan et ”couples-get-away”. 
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I: Er det noget, de siger til jer, når de tjekker ind, nu ved jeg ikke, om det er relevant for dig, 

eller er det noget, de skriver? 

R: Ja det er sådan lidt forskelligt. De kan også godt finde på at skrive kommentarer på Facebook 

som ”Ej vi glæder os til opholdet”. Det kan både være faciliteterne eller værelserne. 

I: Nu har du jo sagt lidt, men oplever du, at de kommenterer enten på værelset eller hotellet, 

om de siger, at det enten har været godt eller dårligt? 

R: Ja helt klart. Det er jo det feedback, vi får. Så vi får klart noget feedback. 

I: Får I meget af det samme? 

R: Ja. Vi har ting, der går igen. 

I: Hvad kunne det være? 

R: Størrelsen på vores værelser, morgenmaden og der er det hovedsagligt stemningen. Det kan være 

meget ”crowded”, at der ikke er plads nok. Så det er også noget, vi hele tiden arbejder på. 

Eksempelvis i perioder med mange familiegæster åbner vi op, så der også er morgenmad her, og vi 

har også mødelokaler, vi bruger til det. For der kan vi jo have 1400-1600 mennesker in-house, der 

alle sammen gerne vil spise morgenmad klokken halv ti. 

I: Ja det er klart, det er svært, når alle gerne vil spise morgenmad samtidig. 

R: Lige præcis. Men det er nok dem, vi hører mest. Der er jo forskellige ting, der går igen, men det 

er de primære. 

I: Er der nogle, der kommenterer på servicen eller dem i receptionen? 

R: Vi får også en del kommentarer på ventetid i receptionen. Vi har jo seks-syv stationer åbne nede 

i receptionen, når vi er fuldt bemandede, men når der er rigtig mange gæster, der skal tjekke ind, så 

skaber det bare et pres, og det kan virke frustrerende for gæsterne. Så det hører vi også. Ja det er 

nok de tre ting: værelserne, morgenmad og ventetid. 

I: Mener du, at dit arbejde er med til at skabe mere tilfredshed hos gæsterne? 

R: Ja helt klart. Vi oplever netop det der med, når vi får noget feedback fra en gæst, så er det faktisk 

forholdsvis nemt at vende situationen til noget positivt. Enten ved bare at være lyttende og 

imødekommende og forstå den feedback, de kommer med eller også ved at kompensere på en eller 

anden måde. 

I: Vender de så også tilbage og siger noget om dette? 

R: Ja så kan de sige, at de virkelig er glade for det. Så det er fint, at vi oplever det, og at det ikke 

bare er helt umuligt. 
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I: Det er jo også noget af det, jeg har læst mig frem til, at klagehåndtering faktisk kan være 

med til at vende det, så gæsten bliver endnu gladere. 

R: Fuldstændig. Det er også vores oplevelse. 

I: Hvad tror du, har den største indvirkning på gæstens tilfredshed med opholdet? 

R: Jamen det handler jo et eller andet sted om at få indfriet sine forventninger. Og det er jo svært at 

sige, hvad gæsten på forhånd har forventet. Men når der er et mismatch der, så er det, at det går galt. 

Og det kan være alt muligt, det kan også være de helt små ting. Det kan være, at de ikke var hurtige 

nok til at fylde æg op til morgenmaden. Det kan virke som en lille ting, men det kan have betydet 

meget for gæsten. Så det handler virkelig om forventninger, og det kan jo være alt muligt. 

I: Ja og man har jo også forskellige grunde til at tage på hotel. 

R: Lige præcis. Så det er altid det, vi tager udgangspunkt i, når vi møder gæstens feedback, altså 

hvilke forventninger har gæsten haft, og hvilke er ikke blevet indfriet. 

I: Nu kom du selv ind på, at I sender spørgeskema ud, men gør I andet aktivt, for at 

undersøge gæstens tilfredshed? 

R: Så har vi sådan nogle skilte i elevatoren, hvor vi opfordrer til, at man fortæller om sit ophold på 

Tripadvisor. Det er nok det. 

I: Har du yderligere kommentarer i forhold til tilfredshed? Eller har vi dækket det? 

R: Ja det tror jeg. Det ved jeg ikke, hvad du tænker? 

I: Jeg tænkte bare, om du havde noget ekstra? 

R: Det er vel fra gæstens syn? Det er vel ikke så meget med proceduren omkring, hvordan vi gør 

det? 

I: Ja det er, om I gør noget for gæsten. Har I gæster, som ofte vender tilbage til hotellet? 

R: Ja det har vi. Det er også alle typer gæster. Vi har jo stamgæster, der bor her mandag, tirsdag og 

torsdag. 

I: Er det både erhverv og leisure? 

R: Nej det er businessgæster. Så har vi også mange familiegæster, der kommer igen. Det kan måske 

godt bare være en gang om året, men for dem er det jo, at de kommer igen. Så det hele tæller jo. 

I: Ja det er jo det. Det er jo meget interessant. Men tror du, anbefalinger har stor betydning 

for gæstens valg af hotel? 

R: Anbefalinger fra andre? 

I: Lige præcis. Hvis de har fået hotellet anbefalet fra venner eller bekendte. 
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R: Ja det tror jeg. Men det tror jeg også helt generelt, at anbefalinger har. Man vil hellere høre noget 

fra en god ven, end man vil se i en reklame. Så det tror jeg helt bestemt. 

I: Hvad er din oplevelse, at gæsterne kommer tilbage til hotellet på grund af? Er der specielle 

grunde til, at de kommer tilbage? 

R: Det er meget på grund af hotellet, altså vores faciliteter, og at det er så stort, og at der er så meget 

at lave her. Altså her er jo pool, fitness og restauranter. Nu tabte jeg lige tråden. 

I: Det er helt okay, det var bare, hvad du oplever, at gæsterne kommer tilbage til hotellet på 

grund af? Du sagde, at det formentligt var pool, fitness og restauranter, der gør det. 

R: Ja og service. 

I: Så det er bare hotellet som sådan? 

R: Lige præcis. 

I: Nu ved jeg ikke, om det er relevant for dig, men spørger I, om gæsterne har lyst til at være 

med i den her loyalitetsklub? 

R: Ja det gør de i receptionen. Helt klart. 

I: Er det alle slags gæster, både leisure og business? 

R: Ja det er det. 

I: Nu ved jeg ikke, om I kan se det specifikt for hotellet, men har I mange 

loyalitetsmedlemmer? 

R: Ja. Folk der er medlem af vores loyalitetsklub? 

I: Ja. 

R: Jo det har vi. 

I: Har du yderligere kommentarer til noget? 

R: Har jeg det? Hvad er din problemformulering? 

I: Jeg har den ikke helt klar endnu, men det jeg undersøger er kundeadfærden i 

hotelbranchen med fokus på, hvilke kriterier gæsterne har i valg af hotel og oplevelsen og 

loyalitet. Det var også bare for at få hotellets perspektiv på det her og kunne sammenligne 

lidt. Men ellers tror jeg, at jeg har fået svar, på det jeg skulle. Så vil jeg sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	12	–	Medarbejder	2	Tivoli	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Mand, 49 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. 

R: Selv tak. 

I: Så skal jeg gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte med kort at 

fortælle, hvad det er, min opgave går ud på. Jeg skriver speciale om kundeadfærden i 

hotelbranchen, og jeg har i den forbindelse interviewet nogle kunder for at undersøge, hvilke 

kriterier de vælger deres hotel på samt selve oplevelsen af hotellet og til sidst den 

efterfølgende adfærd. Så vil jeg gerne starte med at høre, hvad du laver på hotellet? 

R: Jeg er assisterende receptionschef på Tivoli Hotel. Jeg har arbejdet her i seks år, men jeg har 

været i Arp-Hansen næsten 18 år. Jeg startede på Imperial Hotel og så kom jeg til Tivoli Hotel. 

I: Så du kender det hele? 

R: Ja jeg kender Arp-Hansen, og jeg kender hotellet. 

I: Hvad er din oplevelse, at gæster vælger det her hotel på baggrund af? Hvilke kriterier 

oplever du, at gæsterne har? 

R: Jamen man kan faktisk lave en liste over det. Der er nemlig flere ting. Jeg kan starte med at 

fortælle lidt om leisure segmentet. Vi har forskellige segmenter på Tivoli Hotel. For eksempel fra i 

dag af og indtil næste søndag, så har vi leisure gæster, en masse turister. Vi får masse af nordmænd, 

svenskere og tyskere. Det er dem, der holder påskeferie. Så der er mange, der kommer til Tivoli 

Hotel, og overnatter her. Men indtil i dag har vi kun haft konferencegæster, og det vil sige hele 

business-segmentet. 

I: Har der været konference på hotellet? Eller har der været konference i nærheden? 

R: Ja der har været konference her på hotellet. Jeg kan sige det på den måde at fra den 10. januar, 

har vi haft rigtig travlt med vores konferencegæster og businessgæster. Vi har haft nogle store 

årsmøder for nogle store virksomheder som eksempelvis Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk og 

Danske Bank. Så vi er meget populære blandt de firmaer, og de holder faktisk deres årsmøde hvert 

år på Tivoli Hotel. Så primært januar og februar har vi rigtig travlt med vores businessgæster. Og 

fra i dag til næste søndag er der leisure gæster på grund af påsken. Så er der vinterferie, og så 

kommer der igen turister og børnefamilier. Ved sommerferien kommer der også rigtig mange 

børnefamilier og turister. Vi får også rigtig mange cruise gæster fra USA her om sommeren i ca. to 

måneder. Så det er meget forskelligt med leisure segmentet. 
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I: Hvilke kriterier oplever du, at gæsterne opsætter, når de skal vælge hotel? Hvorfor vælger 

de lige Tivoli Hotel? Er det eksempelvis på grund af beliggenhed eller service eller andet? 

R: Vi har en høj standard på Tivoli Hotel. Så det er ikke kun fordi, vi har et stort kongrescenter til 

3.000 mennesker. Det er ikke kun fordi, vi har flotte værelser på Tivoli Hotel, som 

Børnefamilieværelser, Temaværelser, Executive businessværelser, Suiter og Junior suiter. Men vi 

har også høj standard på Tivoli Hotel i forhold til servicen. 

I: Så du tror, det er det, gæsterne vælger hotellet på? 

R: Lige præcis. Vi har også gode faciliteter på hotellet. Vi har en rigtig lækker swimmingpool i 

kælderen, vi har fitnesscenter, vi har sauna, og vi har også en masse aktiviteter for børnefamilierne. 

Dem er vi rigtig stolte af. Så vi laver en masse, for at tiltrække børnefamilierne til Tivoli Hotel.  

I: Hvorfor tror du, at det lige netop er det, gæsterne lægger vægt på? Hvorfor tror du 

eksempelvis, det er vigtigt for børnefamilierne, at der er noget at lave på hotellet? 

R: Jeg vil sige det på den måde, det er ligesom en kage. Der er ca. 4.000 hotelværelser i 

København, og alle vil gerne have deres del af kagen, og vi vil også gerne have en god del af kagen. 

Så for at få den del af kagen, vil vi gerne gøre vores bedste for at få flere gæster til hotellet, både 

leisure og businessgæster. Så vi gør vores bedste for at reklamere og sælge vores værelser og 

dermed få en stor del af kagen. 

I: Er det sådan, at I har lavet undersøgelser om, hvad gæsterne går op i? Når I nu 

eksempelvis kan tilbyde alle de her aktiviteter til børnefamilierne? 

R: Jeg kan give dig et eksempel fra mig selv. Jeg har to børn, så jeg rejser også engang i mellem til 

udlandet. Før jeg bestiller et hotel, kigger jeg på, om der er nogle muligheder for aktiviteter, når vi 

rejser med børnene, så de ikke keder sig, når vi er på hotellet. Så hvis man eksempelvis bare vælger 

et hotel på grund af værelserne, og der ikke er nogle aktiviteter for børn, så vil børnene nok komme 

til at kede sig en del, fordi de gerne vil lave noget sjovt. De fleste af os i ledergruppen har børn, så 

vi kan kigge på hotellet med børnefamiliernes øjne, og se hvad vi kan gøre bedre. Så det er vigtigt 

for os, når børnefamilierne kommer, at de får en god oplevelse, og at børnene er glade. For når 

børnene er glade, så bliver forældrene automatisk også glade, og så kommer de igen. 

I: Er det noget, gæsterne fortæller, når de tjekker ind? Kommenterer de på noget, når de 

tjekker ind, hvorfor de har valgt hotellet? 

R: Jeg vil sige det på den måde, halvdelen af gæsterne har boet her før. Så de har haft et ophold på 

Tivoli Hotel før, så de kender hotellet, og de kender vores produkter. De kender også vores service, 

men de får selvfølgelig information fra os, når de tjekker ind. De fortæller engang i mellem, at de 
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har boet på et Temaværelse før, og det var rigtig lækkert, og så spørger de engang i mellem, om de 

kan få samme værelse. Så spørger de også, om poolen er åben, og nogle gange spørger de også til 

vores aktiviteter, og hvilke børneaktiviteter vi har. Vi har dem faktisk klar i lobbyen nu her. Vi har 

lykkehjul, trampolin og bordtennis, så vi har masser af aktiviteter. 

I: Der er noget for alle, kan jeg godt høre. 

R: For børnefamilierne ja. 

I: Oplever du, at gæsterne kommer ned og enten kommenterer på værelset eller hotellet, og 

om det har været enten godt eller dårligt? 

R: Nogle gange ja. Det er lidt forskelligt fra gæst til gæst. Hvis der eksempelvis kommer en tysk 

eller amerikansk gæst ind, og de ikke har boet her før, så er deres første kommentar ofte størrelsen 

på værelserne. 

I: Godt eller dårligt? 

R: Jeg vil ikke sige dårligt, men hvis man bor på et hotel i Tyskland eller USA, får man et værelse 

på næsten 25 eller 30 kvadratmeter. Du får et kæmpestort værelse. Men vores værelser, og det er 

ikke kun på Tivoli Hotel men generelt i Skandinavien i forhold til Tyskland og USA, så er de lidt 

mindre. Størrelsen på værelserne er mindre. Så derfor kommenterer de selvfølgelig på størrelsen. 

Men så forklarer vi dem, hvordan det er i Skandinavien, og at vi ikke kan gøre noget ved det. 

I: Er det sådan det primære, folk kommer ned og kommenterer på? Eller kommenterer de 

også på andet? 

R: Nogle gæster kommenterer eksempelvis på, at vi har mange gæster i morgenmadsrestauranten. 

Eksempelvis i sommerferien den 7. juni søndag morgen klokken 10 har vi 1.600 gæster. Og rigtig 

mange gæster sover længe, så de vil gerne spise morgenmad lidt sent, og hvis alle gæster kommer 

ned mellem klokken 9:30-10:00, og når vi lukker 10:30, så er der selvfølgelig kø i restauranten. 

Men når vi har så mange gæster, så anbefaler vi, at gæsterne kommer ned lidt tidligere, hvor der 

ikke er så mange gæster. Det er det samme i receptionen. Hvis man kommer, og skal checke ind en 

fredag klokken 15, hvor check ind starter, så er der meget travlt. Men hvis man kommer klokken 

16, så er der ikke så mange gæster. 

I: Så det er noget, I anbefaler gæsterne? 

R: Vi kan ikke anbefale alle, da nogle booker på nettet, men hvis nogle ringer og siger, at de 

kommer klokken 15, så siger vi til dem, at de godt kan komme klokken 15, men der kan være kø i 

receptionen, og derfor bør de måske komme enten lidt før eller lidt senere. Men om fredagen og 

lørdagen er der lidt kø i receptionen i sommerferien. 
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I: Som du oplever det, er det noget gæsterne tager til sig? Om de eksempelvis kommer lidt 

tidligere til morgenmaden? 

R: Vi laver faktisk forskellige ting med hensyn til morgenmad. Vi laver skilte til elevatorerne. Du 

kan faktisk allerede se det nu. Vi har tre kokke med forskellige farver. En i rød farve, som betyder, 

at der er rigtig travlt, hvilket er mellem 9:30-10.30. Så er der en kok i grøn farve, hvilket er mellem 

7:00-8:30 og mellem 8:30-9:30 er der mellem-travlt. Så vi forsøger at informere gæsterne. 

I: Føler du så, at der er nogle gæster, der tager det til sig? 

R: Ja det gør de. 

I: Mener du at dit arbejde og interaktion med gæsten, er med til at gøre gæsten tilfreds med 

opholdet? 

R: Ja det mener jeg. 

I: På hvilken måde forsøger I at gøre gæsterne tilfredse i receptionen? 

R: Vores check ind starter klokken 15, og det står også på gæsternes bekræftelse og på 

bookingportalerne på vores hjemmeside, så hver gang en gæst booker et værelse, er der beskrivelse 

af check ind og check ud tiderne. Men hvis en gæst ankommer tidligt om morgen, og værelset er 

klart, så er der ingen grund til at sige til gæsten, at check ind starter klokken 15, så du skal vente 

indtil klokken 15. 

I: Og det bliver de glade for, hvis de kan komme ind før tid? 

R: Lige præcis. Hvis de eksempelvis ankommer fra USA, og har fløjet med nattefly, så er de trætte, 

og vil gerne have deres værelse så hurtigt som muligt, så hvis de ankommer klokken 7, så er der 

lang tid til klokken 15. Og hvis man så tilbyder dem et værelse med det samme, så bliver de verdens 

gladeste gæster. Så det er en god start på rejsen på Tivoli Hotel. 

I: Nu ved jeg godt, det er individuelt fra gæst til gæst, hvordan I forsøger at gør dem tilfredse, 

men er der andet overordnet, hvordan I forsøger at gøre gæsterne tilfredse? 

R: Jeg kan sige, at vi laver forskellige ting. Vi har eksempelvis gaver til børnene. Så de får gaver fra 

os, når de ankommer. Vi har også nogle pakker med Tivoli-billetter, så gæsterne kan få Tivoli-

billetter. Så nogle pakker er inklusive turpas og aftensmad i Tivoli. Men vi giver gaver til børnene, 

og det er faktisk nemt at gøre børnene glade. Vi har eksempelvis også mulighed for at opgradere 

gæsterne. Vi har ca. 200 Executive-værelser på hotellet, og vi har Junior suiter og Suiter, men det er 

ikke alle gæster, der booker Suiter, Junior suiter eller Executive-værelser. Når vi er fuldt booket, så 

skal alle værelser bruges. Det vil sige, så kan vi opgradere nogle gæster, som så bliver rigtig glade. 
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Så siger vi eksempelvis ”Jamen du har booket et Standardværelse, men I får en gratis opgradering i 

to dage”, og så bliver de rigtig glade. 

I: Ja det kan jeg forestille mig, når de forventer at få et Standard, men så får et Executive-

værelse. 

R: Lige præcis. Jeg har selv oplevet engang, da jeg rejste til Østen, og da jeg kommer til lufthavnen, 

og skal checke ind, så sagde personalet ”Jeg har en god nyhed til dig. Flyet er helt fyldt, og du har 

booket en økonomi-plads, men jeg har en plads til dig på Business-class.” Så blev jeg bare rigtig 

glad. Så det er næsten det samme for nogle af vores gæster, at de får en gratis opgradering. 

I: Hvad tror du har den største indvirkning på gæstens tilfredshed? 

R: Hvad tænker du på? 

I: Det kan jo være alt ved hotellet. Om det er servicen eller morgenmaden. Om du har en eller 

anden idé om, hvad det er, der har størst indvirkning? 

R: Jeg vil sige, vi har rigtig flotte værelser. Vi har ca. 300 nye værelser i City Tower, og de er 

virkelig flotte. Og vi har masser af værelser i Harbour Tower, som vi sidder i her, med Harbour 

udsigt, så de er også rigtig flotte. Vi har en åben buffet-morgenmad, og det er også lækkert. På 11. 

etage har vi Executive-lounge, som er en rigtig lækker lounge, hvor vi også serverer morgenmad, 

for dem der har reserveret et Executive-værelse. Men jeg vil sige, det er ikke nok, hvis du har den 

bedste mad i restauranten eller bedste morgenmaden i byen, hvis du så har en dårlig service i 

receptionen eller ved conciergen eller i restauranten. Det er en kombination, vi sælger. Det er 

faktisk en pakke, vi sælger her på hotellet. 

I: Det fornemmer du, har en indvirkning på gæstens tilfredshed? 

R: Der skal være en god balance i det hele, så gæsterne bliver glade. 

I: Er det noget, gæsterne kommenterer på nede i receptionen? Er det noget, du har en 

fornemmelse af, de kommenterer på? 

R: Ja vi hører det faktisk tit fra gæsterne, og vi kan også se det på vores anmeldelser på Tripadvisor. 

Vi har også nogle spørgeskemaer, gæsterne får, når de tjekker ud. Så vi kan også se det på 

spørgeskemaerne. Så vi får rigtig mange gode anmeldelser fra vores gæster. 

I: Det var så faktisk mit næste spørgsmål, om I gør noget aktivt, for at undersøge gæstens 

tilfredshed? 

R: Det gør vi helt bestemt. Det er faktisk fast procedure i receptionen, at vi spørger alle gæster, når 

de checker ud, om de har haft et godt ophold. Og vi vil også gerne vide, hvis der har været nogle 

udfordringer, som vi kan ændre på til næste gæst. Så det er vigtigt for os at vide. Vi gør også nogle 
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andre ting. Eksempelvis når gæsterne booker hotel, kan de også skrive deres fødselsdag. Jeg og min 

chef får en rapport, der hedder Fødselsdagsrapport. Den rapport åbner jeg hver morgen, og kigger 

igennem. Det er en rapport, der viser de næste tre dages ankomster, og hvis der er en gæst, der har 

fødselsdag, og har en reservation i løbet af de næste tre dage, så står det i rapporten. Så skriver jeg 

en alert på gæstens reservation, og proceduren er så at hilse på gæsten ved ankomst og sige tillykke 

med fødselsdagen, og så opgraderer vi gæsten til et større værelse, og hvis det er muligt, bliver det 

et Executive business værelse. Så får gæsten også en flaske Cava fra os ved ankomsten. 

I: Ja det kan jeg forestille mig er noget, gæsten bliver rigtig glad for. 

R: Ja selvfølgelig. Og de bliver selvfølgelig overrasket over, at receptionisten ved, at de har 

fødselsdag. 

I: Du har kommenteret lidt på det, men har I gæster som ofte kommer tilbage? 

R: Vi har mange stamgæster. Vi har vores egne businessgæster. Vi har nogle konsulenter, der 

arbejder for nogle virksomheder. Nogle af dem er her hver uge. Vi har også mange familier, der 

vælger os igen og igen. Det er så fordi, de har været tilfredse med deres ophold. 

I: Hvor stor indflydelse tror du, anbefalinger har, når gæster skal vælge et hotel? Altså 

anbefalinger fra venner og bekendte? 

R: Jamen det betyder rigtig meget. Det er også derfor, det er vigtigt for os, at de har en positiv 

holdning til hotellet. Så vi gør vores bedste for at sørge for, at de er glade, når de forlader hotellet. 

I: Spørger I også om det, i det spørgeskema der bliver sendt ud? 

R: Ja lige præcis. 

I: Spørger I efterfølgende, om gæsterne har lyst til at være med i det her loyalitetsprogram? 

R: Ja det gør vi. Vi har et loyalitetsprogram, der hedder Arp-Hansen loyalitetsprogram. Tivoli Hotel 

er faktisk nummer 1 i koncernen, der registrerer flest medlemmer til loyalitetsprogrammet. Vi tager 

det meget seriøst, og vi registrerer hvert nyt medlem. Vi registrerede 2.800 medlemmer sidste år, så 

det er rigtig mange medlemmer. Så vi spørger selvfølgelig gæsterne, om de har lyst til at blive 

medlem, så de får point for hver nat, de overnatter her, så de kan bruge deres point senere til en 

gratis overnatning. Og det er der mange, der siger ja til. 

I: Så har jeg kun et spørgsmål tilbage, om du har nogle yderligere kommentarer til noget, der 

ikke er blevet dækket? Om der er noget, du synes, vi mangler at komme ind på? 

R: Jeg vil bare sige, vi gør vores bedste på Tivoli Hotel, og vi har også en Guest Relations afdeling, 

hvor Elisa, Nikolaj og Amanda de sidder.  Og det er ikke alle hoteller, der har en Guest Relations 

afdeling. Hvis der er en utilfreds gæst på hotellet, og han eller hun har skrevet en mail, så tager vi 
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det meget seriøst. Så vi taler sammen og finder en løsning. Vi tilbyder måske gæsten et nyt ophold, 

eller refunderer måske nogle penge eller snakker med gæsten og hører, hvorfor de var utilfredse. Så 

vi prøver selvfølgelig at gøre vores bedste, så de kommer tilbage til os igen. Så det er vores mål. 

I: Super. Så vil jeg sige tusind tak for din tid. 

R: Selv tak. 
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Bilag	13	–	Respondent	1	Tivoli	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 35 år 

 

I: Jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. Og jeg skal selvfølgelig 

gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil starte med kort at fortælle, hvad det er, 

min opgave går ud på. Jeg skriver om kundeadfærden i hotelbranchen, og jeg vil gerne have 

belyst, hvilke kriterier gæsterne vælger deres hotel på baggrund af samt selve oplevelsen af 

hotellet og den efterfølgende adfærd. Så jeg vil gerne starte med at høre, hvorfor du skal bo 

på hotel? 

R: Lige det her besøg har primært været ren fornøjelse, og så har jeg arbejdet en lille smule ved 

siden af. Men primært ren fornøjelse den her gang. 

I: Ok. Hvad er det, du har valgt Tivoli Hotel på baggrund af? Hvilke kriterier havde du 

opsat? 

R: Nu har jeg været her før, men jeg har udvalgt det på baggrund af den service, man får. Her er en 

hyggelig atmosfære. Jeg kan godt lide et hotel, hvor man får et badekar på værelset, og det har jeg 

fået her. Og så er de bare venlige, søde og rare, lige fra man træder ind ad døren, til man går igen. 

Det gør de sikkert også mange andre steder, men det her har lige fanget mig. Så synes jeg også, der 

er mange smukke og hyggelige steder, hvor man kan sidde. 

I: Da du skulle på den her tur, havde du så kun Tivoli Hotel i tankerne? 

R: Ja det havde jeg. Jeg gik direkte ind og bestilte et værelse. 

I: Hvordan kan det være, at du synes, det var de her ting, der var vigtige ved hotelopholdet? 

At der eksempelvis var badekar? 

R: For mit vedkommende handler det om, at jeg har en meget travl hverdag, og jeg har nogle gange 

brug for at koble helt af, og da jeg ikke selv har badekar, så har det bare været vigtigt i forhold til 

min smag. Og så er det også rart, at man har mulighed for at gå ned i svømmehallen i spaafdelingen 

nedenunder. 

I: Det lyder også godt. Hvordan har Tivoli Hotel overordnet levet op til dine kriterier? 

R: Det er over al forventning, synes jeg. Jeg synes, det er et rigtig dejligt sted at være. 

I: Hvad er det, du gerne vil have ud af sådan et ophold? Hvordan vil du gerne have det, når 

du kommer hjem igen? Du siger eksempelvis det her med at være afslappet. Er det det, der er 

endemålet? 
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R: Den her gang er det. Det er simpelthen om at komme helt ned i gear og få slappet af og få 

tankerne væk fra arbejde og dagligdagens udfordringer. Planen er, at man er helt afslappet og klar 

til en ny uge igen. 

I: Hvis nu du skulle afsted på en anden tur, hvis nu du var afsted med din mand eller familie, 

hvilke kriterier ville du så have til hotellet? 

R: Hvis det var en veninde, tror jeg måske, jeg ville lægge lidt mere vægt på spaafdelingen. 

I: Hvorfor det? 

R: Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er den her luksus, man ikke får i sin dagligdag. Og igen når man 

har et arbejde, der kræver noget, så betyder det for meget for mit vedkommende, at man kan 

komme lidt væk og få lidt mere luksus, end man normalt får. 

I: Hvis nu det eksempelvis var et lavprishotel, ville du så have andre kriterier til hotellet, end 

hvis det var et 5-stjernet hotel? 

R: I forhold til her eller hvad tænker du? 

I: Jeg tænker bare generelt. Hvis du bookede et værelse på et 2-stjernet hotel, ville du så have 

andre kriterier til hotellet, end hvis du havde booket på et 5-stjernet hotel? 

R: Så vil jeg nok ikke forvente så meget. Jeg vil nok forvente, at de skulle vinde lidt på servicen. De 

skal være søde og rare, når man kommer ind, men i mit hoved er man nok lidt mere overladt til sig 

selv, og det vil bare et sted, man skal sove. Hvorimod det her er et eller andet sted mere er en 

oplevelse. 

I: Hvorfor tænker du lige det? At der på 2-stjernet hotel ikke er så meget service? 

R: Man får jo, hvad man betaler for, tænker jeg. Jeg har ikke prøvet det, men det er mine tanker 

omkring det. Ellers er der noget, der er gået min næse forbi, ellers skal jeg da ned på det hotel, hvis 

man får den samme god service som her. 

I: Så du tænker også, at servicen bliver bedre, jo flere stjerner man kommer op? 

R: Ja det tror jeg. Det skal den være. Det er jo en del af oplevelsen ved at komme sådan et sted som 

her, at der er god service, synes jeg. Der står jo også folk derude, og kalder på taxaer, mens man står 

og venter, og man får tilbudt en paraply, hvis det regner, og man må tage den med. 

I: Så alle de her ekstra ting gør, at det bliver et bedre ophold end forventet? 

R: Det gør det. Inden jeg kom herover, ville jeg gerne bestille massage. Og der kontaktede jeg bare 

hotellet, og de sørgede for det hele. Og så kommer man bare på hotellet, og kan gå op på værelset. 

Så jeg forventer helt sikkert, at man får lidt mere service, og at man kan læne sig lidt mere tilbage, 

og så er der andre, der forholder sig til det logistiske. 
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I: Spændende. Hvor vigtig er anbefalinger for dig, når du skal vælge et hotel? Går du op i, at 

du får et hotel anbefalet? 

R: Nej. Første gang jeg var her, var jeg bare inde og søge på, hvordan det så ud, og hvad de kunne 

tilbyde. En ting er, at man anbefaler det, men det er ikke sikkert, at andre har de samme kriterier, 

som jeg har. Så nej det er ikke været vigtigt. Jeg kan godt lide selv at gå ud og finde ud af det og 

lave min egen undersøgelse. 

I: Få dine egne erfaringer med hotellet? 

R: Lige præcis. 

I: Ville du anbefale det her hotel til andre? 

R: Bestemt. Jeg roser det til skyerne. 

I: Det tror jeg, de bliver glade for. Hvad skal der til, for at du vil komme tilbage til et hotel? 

R: Nu har jeg jo været her et par gange, så det, der har været vigtigt for mig, og grunden til at jeg 

nok er tilbage, er igen den her service, man får. Altså den venlighed man møder, og de muligheder 

man har, at man eksempelvis kan komme herned i lobbyen og slappe af, og stadigvæk være sig selv 

uden at det føles akavet, at man sidder her alene, og at der er badekar på værelset. Det er helt sikkert 

sådan nogle ting, der er vigtige. 

I: Vil du sige, at medarbejderne er med til at gøre opholdet bedre? At de måske er den 

vigtigste faktor? 

R: Ja det synes jeg. De er i hvert fald deropad, det er helt sikkert. Uanset hvem man støder ind i, 

bliver man mødt med et smil og ”godmorgen”. Så de er meget søde og venlige. 

I: Også generelt når du er på hotel, er det så også medarbejderne, der er med til at gøre 

opholdet bedre? 

R: Ja det synes jeg. Man har jo en eller anden forventning om, at de selvfølgelig er søde og rare. Og 

man har en eller anden forventning om, at de lige siger ”godmorgen” eller kommer med en eller 

anden kommentar. Så det er meget gennemført, synes jeg. 

I: Nu snakker jeg generelt hoteller, har du en forventning om, at der skal være en 

standardservice, altså at de skal levere et eller andet minimum af service? 

R: Ja det har man jo lidt. Jeg synes, det er svært at sætte ord på, hvad jeg forventer. Man forventer 

jo, at man bliver mødt af folk, der har styr på, hvad de laver, og at der ikke er fejl i ens check-ind og 

check-ud, og at man ikke kommer til at betale dobbelt. Jeg synes, det er vigtigt, at der er styr på 

sådan nogle ting. 

I: Hvad ville det gøre, hvis der nu ikke var styr på de ting? Ville dit ophold blive dårligere? 
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R: Det kommer lidt an på, hvordan de vælger at håndtere det. Hvis det hidtil har været en rigtig god 

service, og der så er fejl ved check-ud, og hvis de siger, at de får det rettet hurtigt, og de beklager, 

så kan man sagtens leve med det. Så det handler meget om, hvordan de håndterer situationen, når 

man står i den. 

I: Hvis de så gjorde det rigtig godt, ville du så få en bedre oplevelse? 

R: Helt sikkert. Vi er jo alle sammen mennesker, og vi kan alle sammen lave fejl. 

I: Godt nok. Så tror jeg faktisk, det var det. Jeg vil sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	14	–	Respondent	2	Tivoli	Hotel	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Mand, 39 år 

 

I: First of all thank you for participating, and of course you stay anonymous. I would first like 

to explain what my thesis is about. I am writing about customer behaviour in the hotel 

industry and I want to examine what criteria guests choose their hotel on, then I want to know 

how the experience was and how the following behaviour is. First of all I would like to know 

why you are staying at this hotel? 

R: I’m staying here because my wife is attending a conference in Copenhagen. So I’ve come along 

with her and when she goes to the conference I can spend the day looking around and sightseeing. 

And she has an extra day here so we can use that extra day to go sightseeing together. That kind of 

kills two birds with one stone because she can go to the conference but we can also have a city 

break at the same time. 

I: What criteria did you have when choosing this hotel? Or did your wife had to stay here? 

R: My wife is attending a conference at the Radisson and we were just looking for somewhere close 

by. We were really looking for value for money. We wanted to get somewhere where there was a 

mixture of being nice and have things we needed. We also wanted something that was not too 

expensive since we are here for a couple of days and she is attended a conference and because it is 

just me looking around and therefore it should be more functional. But we also didn’t want a hotel 

with one star because it would be uncomfortable beds so we wanted something in between. And this 

hotel was the one that seemed to be best. It looked good, had good reviews, and had a good price. 

And it was near the conference. 

I: How come you didn’t want to stay at a 2 star hotel? 

R: Because our experience with hotels is that it has to be quiet, the beds have to be comfortable, and 

there has to be good facilities at the hotel. And our experience is if you stay at a really cheap hotel it 

would be very noisy, and you wouldn’t get a decent night sleep or you find that the facilities aren’t 

that good or the aircondition is so loud you can’t sleep. So we decided to go in the middle. 

I: So how is the hotel living up to your expectations so far? 

R: Slightly exceeded them. We looked online and it looked okay on the pictures. I also like to read 

the reviews online and the reviews said that it was okay and it wasn’t bad and therefore I expected it 

to be what I would call “a Business and Convention style hotel” and therefore I expected it to be 
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okay. And when we got here the room was very nice, the pool was really good, and we had access 

to the Executive lounge so it’s been really nice. So our expectations have been slightly exceeded. 

I: What is it in particular that is exceeding your expectations? Is it just the whole experience 

of the hotel? 

R: As I said I expected the room would be quiet and we got an upgrade from a Superior room to one 

of the Suite rooms with a loft. It was just really nice and the room was nice and all the facilities in 

the room were good. It was good designed and it was spacious and had a good view, and everything 

like that. Also we liked the Executive lounge. 

I: That was a nice surprise getting an upgrade? 

R: Yes. 

I: You mentioned you were reading some of the reviews of this hotel online. Is it important to 

have recommendations of a hotel? 

R: Yes I think it is. It is quite difficult though, because if you go on for instance Tripadvisor it is 

usually people who are not trustworthy. Because the hotel might be perfectly nice but for them there 

might have been the slightest thing wrong because they are very demanding. And then the people at 

the hotel have not met their demands so therefore the person only gives the hotel 1 star. So I do like 

to go online and read reviews but I know when there are thousands of reviews it kind of evens out a 

little. But I do always try to look at recommendations. 

I: If you were going on a family trip or a trip with your wife what criteria would you have for 

the hotel? 

R: Probably location. We went to Rome a few weeks ago and we wanted a hotel that was close to 

everything. Because it is nice just to walk around and you don’t want to be too far out so we always 

look at location. 

I: Is there anything else you are looking for in a hotel? 

R: Not really. I mean for me the hotel has to be quiet and the room has to be dark and stuff like that. 

I think the worst for me when staying at a hotel is if it’s noisy, and if the beds are uncomfortable. 

I: And how would that make you feel if you were staying at a hotel where the beds are 

uncomfortable? 

R: I think it could spoil it in a way. Even if I’m staying at a 5 star hotel and the bed was 

uncomfortable it would spoil the trip and it wouldn’t matter if I had free minibar or free access to 

everything. 

I: So it all comes down to how good the bed is? 
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R: Yes it is good if you can have a good night sleep. 

I: In general when you are on vacation and staying at a hotel what would you like to feel when 

you get home from your trip? Do you want to feel rested or something else? 

R: Yes. 

I: So what is the meaning of the trip? 

R: In terms of coming here, and how I want to feel here? I think relaxed. I think you want to feel 

relaxed in a hotel and you want to feel that all the stress and all the hard work is taking out. I mean 

if you want a drink you can just go to a coffee machine and press the button or you have room 

service and can have it straight away. So everything just works and everything is easy. So it is 

important that you don’t have to think of anything, you can just relax. 

I: So it is important to have someone else do everything for you and you can just relax? 

R: Exactly. 

I: We sort of covered it but if you were staying at a 2 star hotel what would your expectations 

be? Would you have any other criteria? 

R: I think if you were staying at a 2 star hotel for me it would be important to look at the cost. In the 

past when we have stayed at cheap hotels it has been because we were arriving at the hotel late and 

have to go somewhere else the next morning so we wouldn’t be there for more than 6-7 hours so 

therefore we wouldn’t be bothered on how good the breakfast is or where it is located as long as we 

can get to the hotel and back to the train station or where we need to get. 

I: So if I understand you correctly you would only choose a 2 star hotel if you were there for 1 

day? 

R: Yes, it would be kind of safe. For instance when we went to Brussels, we were going to Brügge 

in Belgium and we were on the Eurostar from London and it changes in Brussels and we got there 

quite late and we were like “We’re not going to Brügge until the next day” and we weren’t going to 

do anything in Brussels because it was 10 o’clock so we were like “Let’s just stay in a cheap hotel 

just for the night, we are only here for a little bit” and then we would go the Brügge the next day. 

I: You said recommendations are very important. Would it be better to have 

recommendations from friends and family regarding a hotel to stay at? 

R: I would prefer recommendations from professional travellers above anything. I think I will put 

friends and family second. 

I: Howcome? 
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R: I think because I am a big fan of the idea that you have to be an expert. I think if you’re an expert 

you can give a better opinion and I think you have better knowledge. With the individual reviews 

on for instance Tripadvisor, one could stay at a really nice hotel and they would give it 5 star but 

something silly like they didn’t have the right tea in the room so therefore they give the hotel 1 star. 

And I think a professional traveller wouldn’t do that because they have stayed in so many hotels 

and therefore know what kind of standard is to be expected at a standard hotel. 

I: So as I hear you, people tend to be too subjective in their reviews? 

R: Exactly. Whereas I think a traveller would be much more objective and that is why I think it 

would be better. 

I: What would the hotel have to do or deliver for you to come back? 

R: I think it have to do things I would expect a hotel to have that make me feel relaxed. 

I: What would that be? 

R: Anything from a friendly reception and the room being really nice and comfortable, right 

temperature, and not being noisy, and then dark at night. And nice bathroom things like shampoo 

and so on. Things like a coffee machine or just a kettle in the room so you can make your own 

drinks when you want. Just everything nice like that. And of course have all the nice facilities in the 

hotel like breakfast and things like that. It just has to really accommodate my needs. 

I: Would you recommend this hotel? 

R: Yes I would recommend this. 

I: Would you consider coming back? 

R: Yes I think so. If I came back to Copenhagen I would look for a room here. 

I: Okay. I think I have everything I need so thank you so much for your time. 

R: No problem. 
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Bilag	15	–	Respondent	1	Wakeup	Copenhagen	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Mand, 24 år 

 

I: First of all thank you for participating and of course you stay anonymous. I just want to 

shortly explain what my thesis is about. I am writing about customer behaviour in the hotel 

industry and I want to examine what criteria guests choose their hotel on, and then the 

experience they have with the hotel and finally the behaviour afterwards. I would like you to 

think of this hotel when you answer my questions. First of all I would like to know why you 

have to stay at a hotel? 

R: We chose this hotel through Booking.com and it so happens that it was one of the best price 

hotels. And on top of that we also chose this hotel because it was a good location. 

I: Do you have any other criteria you choose your hotel on? 

R: Mainly just price and location. But we also spend some time looking through photos to get a 

general idea of what the hotel looks like but I think personally location and price are very 

important. 

I: Okay and who are you travelling with? 

R: My girlfriend. 

I: Did you agree on the criteria for the hotel? 

R: Yes. I’m typically the one that researches but she agrees. 

I: Does the hotel live up to your expectations and criteria? 

R: Yes. Like I said we are travelling here for a quick weekend break so this hotel is actually just a 

place to put our bags and sleep. Because we spent most of our time travelling and sightseeing we 

didn’t have many criteria for the hotel for instance that it had to have a pool or spa or something. It 

was just about having a place to base ourselves. We didn’t have high expectations in the sense that 

the main function of the hotel was to have a place to sleep. 

I: You are on vacation now? 

R: Well we are going home today but we have been here since Thursday. 

I: If you were on a vacation where you were going on beaches and so on what would your 

criteria for the hotel be? 

R: That would be slightly different. This trip is a different setting because we are in the city. But if 

we were going to a resort it would have to have a swimming pool, a bar, a restaurant, and have a 
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couple of other restaurants near by that we could walk to. But because we are here in the city we are 

happy to walk and get train and transport elsewhere. 

I: Why would that be your criteria for your hotel? 

R: Because it would be a different kind of holiday. This is just a short city break whereas if we were 

going somewhere else it would be more relaxing I suppose. So that is why the swimming pool and 

having an outdoor bar and restaurant would be the criteria. 

I: Ok. If you were travelling with anyone else like friends or family would you have other 

criteria for the hotel? 

R: I have travelled with friends before and we’ve actually stayed in hotels that were pretty similar to 

this one. Depending on who you are travelling with we might stay in a hostel, a backpacker hostel. 

It really depends on the budget. I think budget is key if you are on a quick travelling break then you 

don’t want to spend a lot of money if you are somewhere for a week or two. Or that’s how I see it 

anyway. 

I: Is recommendation important when choosing a hotel? It could be recommendations from 

friends or family or if you are looking at Trustpilot or somewhere else. Is it important that 

someone is recommending the hotel? 

R: I haven’t really ever taking recommendations from friends or family just because I can look at 

Tripadvisor or Booking.com. I wouldn’t really read through the comments but I would look at the 

general star ratings. So if the hotel is a 7 or 7,5 out of 10 then there’s nothing really wrong but I 

suppose if the hotel has 7 or 7,5 I would look at some of the bad reviews and see what is wrong. 

Typically that is people saying that breakfast is too basic or the room is out dated but we don’t 

really care about that. 

I: That is not important to you? 

R: Not really. But if someone was to say that the hotel staff wasn’t helpful or the bedrooms were 

dirty I would obviously take that into account. But if it is something like the downstairs floor is old 

fashion, that wouldn’t bother us because that is just superficial and it doesn’t really have an impact 

on us. 

I: So if the reviews are about something you care about then you would take it into 

consideration? 

R: Yes. I suppose the main things are that the staff is helpful and that it is clean. 

I: Ok. Why is the staff important? 
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R: The staff is important because once you are here and visiting somewhere completely different 

you actually rely on the staff for recommendations. Because you can buy books and guides or look 

on Google but I don’t think it is as having an opinion from the hotel staff who probably is from 

around here so you see things a tourist probably wouldn’t normally see. So I think that is quite 

important. And also being a foreigner coming abroad to another country it is important to have 

someone who is helpful and kind. It is extremely important actually. 

I: What if the staff doesn’t live up to your expectations? Does it affect your holiday? 

R: I think it depends on the type of holiday. Because here there is a lot of tourist information but of 

course it wouldn’t be ideal that I couldn’t ask the staff and I would probably write a review on 

Tripadvisor or something to highlight that but here we haven’t had that problem. They have been 

really helpful here. So the reason why I said staff is important is the first night we were here we 

struggled finding a good restaurant because they are all very expensive but we got recommended a 

place and it turned out to be really nice. So it is small stuff like that from the staff that is helpful. 

I: So the staff actually helped you to have a better experience? 

R: Yes kind of a better experience. I think that comes from the fact that they were from around here. 

All the reviews I have read and all the books I’ve bought they couldn’t give the same 

recommendations because the receptionist have actually been to these cafées and restaurants. 

I: Would you recommend this hotel to friends and family? 

R: Yes. 

I: Just one last question. What would the hotel have to do for you to come back? 

R: Actually all the things I have mentioned here would be what would bring us back. So the helpful 

and kind hotel staff, the room was good, with a nice shower, and we had a TV in the room. There 

was all we needed really. And the price was good. 

I: Perfect. Actually I think I have all I need so thank you so much for your time. 

R: No problem. 
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Bilag	16	–	Respondent	2	Wakeup	Copenhagen	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Mand, 28 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak fordi, du har lyst til at være med. 

R: Det var så lidt. 

I: Så skal jeg selvfølgelig gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne lige 

starte med kort at fortælle, hvad det er, min opgave går ud på, og hvad jeg skal bruge dette 

interview til. Jeg skriver om kundeadfærden i hotelbranchen, og jeg ønsker at undersøge, 

hvilke kriterier gæster vælger deres hotel på baggrund af samt oplevelsen af hotellet og den 

efterfølgende adfærd. Jeg vil gerne bede dig tænke specifikt på det her hotel, når du svarer på 

mine spørgsmål. 

R: Okay. Men vi tjekker først ind nu her. 

I: Så bliver det måske lidt svært, men vi prøver. Jeg vil gerne høre, hvorfor du skal bo på 

hotel? 

R: Det er egentligt bare fordi, det er billigt og nemt. Og vi skal kun være her en aften. 

I: Okay kun en dag. Er det i forbindelse med arbejde eller ferie? 

R: Vi skal ud og rejse min kæreste og jeg. Vi skal til Asien, så det er derfor. 

I: Ok, så det er bare et lille stop på vejen? 

R: Ja. 

I: Hvilke kriterier havde I til det her hotel? 

R: Det var fordi, det var tæt på togstationen og metroen, så vi kan komme ud til lufthavnen. 

I: Var der andet i forhold til, om hotellet skulle have bestemte faciliteter? 

R: Nej egentligt var det vigtigste bare, at det var nemt at komme til. Vi havde hørt, at det var okay. 

Og så var det bare, at det var nemt og billigt. 

I: Nu ved jeg godt, I ikke har boet her endnu, men hvordan lever hotellet op til jeres 

forventninger indtil videre? 

R: Det er jo en flot entré og lobby. 

I: Så indtil videre er det ok? 

R: Ja. 

I: Var I enige om de her kriterier? 

R: Ja det var vi. Det var bare for at komme hurtigt ud igen til lufthavnen. 
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I: Hvis nu det var et andet slags hotel, I skulle bo på eksempelvis et 5-stjernet, hvilke kriterier 

ville du så have? 

R: Hvis det var et længere ophold, så vil man måske have et andet slags tilbud. Eksempelvis at der 

skal være en bar eller noget underholdning. Jeg ved det ikke lige, det er svært at svare på. 

I: Så det kommer lidt an på situationen? 

R: Ja det tænker jeg, at det gør. 

I: Hvis nu det var en badeferie, I var på, hvilke kriterier ville I så have? 

R: Så er det, om man kan komme til en pool eller en strand. 

I: Hvorfor er det lige sådan noget? 

R: Det er vel, fordi tingene skal være nemme og ligetil. 

I: Godt nok. Hvis nu du var afsted med familie eller venner, hvilke kriterier ville du så have 

til hotellet? 

R: Egentlig det samme. Bare at det er nemt. Det er jo dejligt, at der er så store lokaler og en stor 

lobby, så man kan mødes og have et mødepunkt. 

I: Nu nævnte du selv, at I havde fået det her anbefalet af nogle venner. Er anbefalinger 

normalt vigtigt i forhold til udvælgelse af hotel? 

R: Ja. Det kommer selvfølgelig også an på, hvordan prislejet er, men det synes jeg. 

I: Er det vigtigt, med anbefalinger fra venner eller anbefalinger fra Tripadvisor eksempelvis? 

R: Begge dele egentligt. Det er lidt forskelligt. Nu bruger vi også meget Airbnb, hvis vi skal på 

større rejser, eller i storbyer i hvert fald, og så har vi også brugt det der. 

I: Okay, så det er vigtigt med anbefalinger? 

R: Ja det er det. 

I: Er det også noget, I selv gør meget ud af sådan at anbefale hoteller? 

R: Ja det er det. 

I: Igen nu ved jeg godt, I ikke har boet her, men vil I anbefale det her hotel til andre? 

R: Ja jeg har boet på Wakeup tidligere, men ja. Også når man ser det på billeder, så ser det pænt ud, 

og det er en fin seng, og der er Wi-Fi og sådan nogle ting. 

I: Det er vigtigt med sådan nogle ting? 

R: Ja. 

I: Hvorfor er Wi-Fi eksempelvis vigtigt? 

R: Det er ikke så vigtigt her, nu er vi jo i Danmark, men hvis man er i andre byer, hvor man ikke 

har data, så er det vigtigt i forhold til, at man kan skaffe informationer eller kort eller andet. 
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I: Er medarbejdere vigtige i forhold til oplevelsen af hotellet? 

R: Ja det er de. De er det første ansigt, man ser, når man kommer ind. Så sætter de ligesom 

stemningen. Hvis man eksempelvis var blevet mødt af en sur receptionist, havde jeg allerede været 

negativ fra starten af. 

I: Hvordan kan det være? 

R: De er jo ligesom ansigtet udadtil. Så det er ikke kun værelserne, men det er også personalet, 

synes jeg. 

I: Kan selve hotellet være med til at løfte oplevelsen af hele ferien? 

R: Ja det synes jeg. 

I: På hvilken måde? 

R: Det er jo ligesom ens base, og hvis den ikke er tryg, så er det jo ikke godt. Hvis vi nu skulle have 

boet i København eller en anden storby, så er det jo der, man kan trække sig tilbage og have det 

roligt, så der er det vigtigt, at det ”basic” er i orden. Nu har jeg boet her før, 2-3 gange tror jeg, når 

jeg skal ud til lufthavnen. Og jeg anbefaler det også til andre, fordi det er nemt, og det er gode 

værelser, synes jeg. 

I: Hvad skal der normalt til af et hotel, for at I har lyst til at komme tilbage? 

R: Det er nok den gode oplevelse. En god seng er også vigtigt og pæne forhold, at der er rent og 

sådan noget. 

I: Hvis nu det ikke var i orden, ville I så have en dårlig oplevelse med hotellet? Ville I så have 

lyst til at anbefale det? 

R: Nej, fordi når man anbefaler, så sætter man også sig selv lidt på spil. For hvis nu de ikke synes, 

det er godt, dem man anbefaler til, så er det lidt nederen at have anbefalet det. Jeg synes selv, at 

personlige anbefalinger vægter højere end Tripadvisor, fordi jeg kender ikke de mennesker, der har 

skrevet anbefalingerne. Så jeg ved ikke helt, om man kan stole på det. Så jeg synes faktisk, det er 

lidt svært med Tripadvisor. Men hvis jeg har fået det anbefalet fra en ven eller familie, så synes jeg, 

det er mere troværdigt. 

I: Er det fordi, du ved, at de har nogenlunde samme præferencer som dig selv? 

R: Ja lige præcis. Det skal man jo også tænke over, når man læser på Tripadvisor, hvad de har 

vægtet mest. Et trick min ven kom med er, når vi nu skal ud og rejse, så kig altid på de dårlige 

anmeldelser og se, om det også er noget, du vil lægge vægt på. Hvis det er noget, man synes er 

ligegyldigt, så er det nok fint. 

I: Hvis ting I vægter højt får dårlig anmeldelse, vil I ikke vælge hotellet? 
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R: Nej lige præcis. 

I: Ok. Var det her det eneste hotel, I havde i tankerne, eller var I ude og undersøge lidt? 

R: Nej det var faktisk det eneste. 

I: Hvorfor var I ikke ude og kigge andetsteds? 

R: Jeg havde prøvet det før, og det var billigt og nemt. Og man ved, hvad man får. 

I: Og fordi det kun var en nat, havde I måske ikke så mange kriterier? 

R: Nej lige præcis. Og der skulle ikke være noget nyt der, så det er rart, at man ved, hvad det er. 

I: Super, men så tror jeg, at jeg har det, jeg skal bruge. Så vil jeg sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	17	–	Medarbejder	1	Wakeup	Copenhagen	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Mand, 26 år 

 

I: Først og fremmest tak fordi du har lyst til at være med. 

R: Selv tak. 

I: Jeg skal selvfølgelig også gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte 

med kort at forklare, hvad det er, min opgave går ud på. Jeg skriver om kundeadfærden i 

hotelbranchen, og i den forbindelse har jeg interviewet nogle gæster for at undersøge, hvilke 

kriterier de udvælger deres hotel på, samt hvordan oplevelsen har været og den efterfølgende 

adfærd. Jeg ville også gerne interviewe nogle medarbejdere for at få jeres syn på det. Så jeg 

kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvad du laver her på hotellet. 

R: Jeg står i receptionen. Jeg tjekker folk ind og tjekker folk ud, og vi sælger fra vores shop. Her på 

hotellet er der ikke så mange andre medarbejdere end os i receptionen, så vi er også lidt turguider. 

Vi hjælper bl.a. gæsterne med at finde restauranter, og hvordan de kommer forskellige steder hen. 

Lige her er vi lidt af det hele. 

I: I har mange funktioner? 

R: Ja det kan man godt sige. 

I: Hvad oplever du, at gæster vælger det her hotel på baggrund af? 

R: Pris. 

I: Stort set kun pris eller hvad? 

R: Nej jeg tror ikke kun, det er det. Men jeg er sikker på, det spiller en stor rolle. Og så parkering, at 

der ligger et parkeringshus lige ved siden af. Også fordi parkeringen har en relativ god pris, hvis 

man sammenligner med de andre steder her i området. Så det tror jeg, er de væsentligste ting. 

I: Er det noget I har hørt, eller er det bare den fornemmelse, I får, når I står i receptionen? 

R: Man hører det mere, når vores pris er høj. Fordi når vi har meget travlt, så ryger prisen op 

ligesom alle andre steder. Og så kan man godt høre, at vi får nogle kommentarer på det, og så tror 

jeg bare, det er pris. Også hvis man tager den koncern, der ejer os, så er vi jo budgetudgaven. Mit 

bud er, at det er det. Altså pris og parkering. 

I: Oplever du, at gæster er kommet ned og har kommenteret enten værelset eller hotellet, og 

om det har været godt eller dårligt. 

R: Det er meget op og ned, synes jeg. Vi modtager jo mange reviews fra vores gæster, men det er 

mest vores supervisor, der svarer på dem. Men vi har da nogle, der kommer og siger ”tak for et godt 



	

	
	

Side 159 af 167	

ophold, det har været super”. Men tager vi procentmæssigt, så er det meget få procenter, der 

kommer og siger noget. 

I: Så der er ikke nogen, der enten klager eller siger, om noget har været rigtig godt? 

R: Jo altså med så mange værelser, så kommer det jo på et tidspunkt. Men det er meget forskelligt. 

Vi hører tit, at vores værelser er små, og det er de også, de er ikke så store. Jeg tror, det er ligesom 

med mange andre hoteller, man modtager klager, og man modtager ris og ros. 

I: Men der er ikke noget, der går igen? 

R: Det er meget, at vores værelser er små. Nogle gange modtager vi også lidt udfordringer med, at 

vi kun har dobbeltsenge. Vi tilbyder ikke enkeltsenge, og det er ikke alle, der læser det. Så det kan 

man se, hvis der kommer to venner eller veninder, som ikke vil dele seng, så har vi en lille 

udfordring, for vi har ikke twin senge, som det hedder. 

I: Mener du at dit arbejde og interaktion med gæsten, er med til at gøre gæsten mere tilfreds 

med opholdet? 

R: Det håber jeg da. Det er derfor, jeg står der. Ellers kan de jo sætte en maskine op. 

I: Men det er ikke noget, du får feedback på? 

R: Det er meget sjældent. 99% af vores gæster, især her i hverdagen er nogle, der kommer igen og 

igen, så det er en meget kort interaktion, fordi de kender alt, og derfor ikke har brug for hjælp. Men 

i weekenden har vi flere turister, så der kan man godt mærke, hvordan man kan hjælpe med noget. 

Så jeg synes med de fleste, så går de glade herfra, efter de har talt med os. 

I: Det er jo dejligt. 

R: Men man kan jo ikke gøre alle tilfredse. Sådan er det altid. 

I: Hvad oplever du, har den største indvirkning på gæstens tilfredshed? 

R: Ligesom med meget andet, hvis de føler prisen matcher kvaliteten, så har man opnået, det man 

skal. Men man vil jo helst have, at kvaliteten overmatcher prisen. Altså at de får indfriet deres 

forventninger og lidt mere i forhold til, hvad de betaler for. Det synes jeg godt, man kan mærke i de 

tider, hvor vi har lavere priser. Eksempelvis lige nu kører vi lave priser, og så er gæsterne også 

meget imponeret over, hvor flot her er, og at det er godt design, hvilket det også er. Så er det klart, 

når priserne så stiger, så falder det lidt. 

I: Så falder deres oplevelse med det, eller hvad? 

R: Ja, fordi deres forventninger stiger i takt med, at priserne stiger. 

I: Gør I noget aktivt for at undersøge gæsternes tilfredshed? 
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R: Vores chef, direktør og receptionschef sender spørgeskemaer ud og sidder og analyserer, og 

vores bookingchef kigger også meget på det. Jeg tror, de har meget analysearbejde. Og så sætter de 

os ind i det til vores personalemøder, og vi får gerne en oversigt med kommentarer. 

I: Spørger I gæsten, når de tjekker ud, om de har haft et godt ophold? 

R: Ikke meget. Engang i mellem kan vi godt. Men vi har jo også et ”express check-ud” system, så 

mange af vores gæster smider kortet ned i sådan en kugle ved indgangen, og så går de. Så det er 

ikke alle, vi når at se. Men alle der giver os en mail, får tilsendt et spørgeskema. 

I: Så I får som regel altid svar, på de spørgeskemaer I sender ud? 

R: Det ved jeg faktisk ikke. Det er vel ligesom med så mange andre, det er vel ikke alle, der gider at 

svare. Men generelt hvis man spørger folk, om de har haft et godt ophold, svarer de ja, og hvis der 

har været noget, så siger de det til os. 

I: Godt nok. Har du yderligere kommentarer til tilfredshed? 

R: Nej. Altså jeg synes, de fleste virker til at være tilfredse. Hvis man læser, hvad man booker, så 

burde det være fint. Vi er jo ikke 4 eller 5-stjernet, vi er en del længere nede. Man skal jo sætte sig 

ind i vores koncept. Så jeg synes, folk er glade. 

I: Jeg tror, du kom lidt ind på det tidligere, men har I gæster, der ofte kommer tilbage til 

hotellet? 

R: Ja vi har rigtig mange. Jeg har kun været her lige under et år, men man begynder lidt at gætte, at 

nu er det mandag, så kommer de her gæster, og nu er det tirsdag, så kommer de her gæster. Så vi 

har mange, der kommer igen. 

I: Og de kommer simpelthen også på fast tidspunkter? 

R: Ja engang i mellem. Vi har jo mange business gæster. Vi ligger jo i et område, hvor der er store 

banker og sådan noget. 

I: Så det er primært erhvervsgæster, der kommer igen? 

R: Primært ja. 

I: Er der leisure gæster, der kommer igen? Har I en fornemmelse af det? 

R: Vi plejer altid at spørge, hvis ikke der står 40 mennesker i kø, om de har været her før. Jeg synes 

ofte, det er danskere, der har været her før. Også leisure gæster, gerne familier fra Jylland, hvis de 

skal en tur i Tivoli eller et eller andet. Hvis det er udlændinge, så er det primært business gæster, 

der er her. Men leisure gæster er normalt første-gangs-ankomne. 

I: Godt nok. Hvor stor indvirkning tror du, anbefalinger har på gæstens valg af hotel? 



	

	
	

Side 161 af 167	

R: Det tror jeg, har stor betydning. Jeg ved, når jeg selv skal ud og rejse, så læser jeg altid 

anmeldelser på Booking.com eller Hotels.com, eller hvad der nu er. Og så kigger jeg på hotellets 

hjemmeside bagefter, for det er ofte derinde, det er billigst at booke. Så for mig er det godt med 

anmeldelser, og så gælder det om at have mange. 

I: Gør I noget særligt for de gæster, der kommer igen? Giver I dem en eller anden form for 

ekstra service? 

R: Vi giver jo samme service og samme værelser og sådan noget. Men det er klart, hvis man kan 

genkende en, der kommer hver uge, og man har haft en samtale med vedkommende, om noget de 

skal, så kan man godt spørge lidt ind til, hvordan det er gået med de forskellige ting, gæsten skulle. 

Men vi gør ikke noget ekstra. Der bliver eksempelvis ikke lagt noget på deres værelser, for det er 

ikke en del af hotellets koncept. Men det er klart, man kan have længere samtaler, og man kan føle 

sig lidt mere tæt på en gæst, der kommer hver uge fremfor en gæst, der er her to dage, og så rejser 

igen. Men der bliver ikke gjort noget synderligt ekstra. 

I: Godt nok. Så vil jeg bare høre, om I spørger ind til, om gæsten vil være med i det her 

loyalitetsprogram? 

R: Ikke på Wakeup, fordi vi er ikke en del af det. 

I: Det vidste jeg ikke. 

R: Men der er nogle, der giver det her guldkort, men det er bare besluttet fra koncernens side, at vi 

ikke er en del af det. Vi er budgetudgaven. Så det spørger vi ikke ind til. Vi spørger en del om 

firmaaftaler. Hvis gæsterne har booket, og vi kan se, at den mail de har brugt er en firmamail, så 

plejer vi gerne at spørge, om de har en firmaaftale med os. For så kan de spare penge på den måde. 

Men loyalitetsprogram har vi ikke. 

I: Nej okay. Men så vil jeg bare høre om du har nogle sidste kommentarer? 

R: Nej det tror jeg ikke. 

I: Godt nok. Men så tror jeg, at jeg har fået det, jeg skulle. Så vil jeg sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. 
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Bilag	18	–	Medarbejder	2	Wakeup	Copenhagen	
Interviewer (I): Christina 

Respondent (R): Kvinde, 32 år 

 

I: Jeg vil starte med at sige tak, fordi du har lyst til at være med. 

R: Velbekomme. 

I: Jeg skal selvfølgelig også gøre opmærksom på, at du forbliver anonym. Jeg vil gerne starte 

med kort at fortælle, hvad det er, min opgave går ud på. Jeg skriver om kundeadfærden i 

hotelbranchen, og har i den forbindelse interviewet nogle gæster for at undersøge, hvilke 

kriterier de udvælger deres hotel på, samt hvordan oplevelsen har været og den efterfølgende 

adfærd. Jeg interviewer så også jer, for at få hotellernes syn på det. Så jeg vil godt starte med 

at høre, hvad det er, du laver på hotellet. 

R: Jeg er receptionist. Alt hvad det indebærer, så jeg tjekker folk ind og ud, jeg sørger for, at selve 

receptionen og hotellet kører. Hvis der er klager, håndterer vi selvfølgelig også det. Og alle 

administrative opgaver. 

I: Hvad oplever du, at gæsterne vælger det her hotel på baggrund af? Altså hvilke kriterier 

har gæsterne, når de vælger det her hotel? 

R: Jeg tror, det er pris. Det er billigt, og det er ligetil. Så jeg tror, det er det, der er den største 

præmis for at vælge hotellet. 

I: Er det noget, I har hørt gæsterne sige, eller er det bare, den fornemmelse I har? 

R: Nogen har sagt det, og så tror jeg også, det er en fornemmelse. Nogle får det anbefalet, men jeg 

tror umiddelbart, at det er prisen, der tæller mest. Og så tror jeg ikke, det føles som et budgethotel, 

når man ankommer, og det tror jeg, de fleste gæster er tilfreds med. 

I: Hvordan tænker du, at det ikke føles som et budgethotel? 

R: Det er det indtryk, jeg tror, de får, når de kommer ind. 

I: Oplever du, at gæsterne er kommet ned, og har kommenteret enten på værelset eller 

hotellet, og at de synes det enten har været godt eller dårligt? 

R: Begge dele. 

I: Er der noget, der går igen? 

R: Jeg tror ikke, jeg har bidt mærke i specifikke klager, der går igen. Altså værelserne er jo ikke de 

største, og det er der nogle, der har kommenteret, men der er ikke nogen, der decideret har klaget 

over det. De har bare sagt ”jamen værelserne er jo ikke så store”. 

I: Så det går lidt igen? 
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R: Ja det gør det. 

I: Okay. Mener du, at du i dit arbejde og interaktion med gæsten, kan være med til at gøre 

gæsten tilfreds med opholdet? 

R: Ja det håber jeg. Det kommer jo an på gæstens eget initiativ. Hvis de har nogle spørgsmål, og 

man prøver at hjælpe dem, så tror jeg helt sikkert, det har en effekt. Men hvis de bare kommer op 

og tjekker ind og ud, så tror jeg ikke, det har den store betydning. 

I: Er der nogle, der har kommenteret på noget? Som eksempelvis har sagt ”ej det var en 

rigtig god service” eller andet? 

R: Ja hvis man har hjulpet dem med noget som eksempelsvis busser eller andet transport, så har de 

kommenteret det. 

I: Hvad oplever du, har den største indvirkning på gæstens tilfredshed med opholdet? 

R: Jeg tror, det handler meget om overensstemmelse mellem forventning og virkelighed. Og de 

gæster der forbereder sig på opholdet og ved, hvad de går ind til, tror jeg, har den største 

tilfredshed. Fordi de har sat sig in mente, hvordan hotellet er. Så har vi også rigtig mange 

businessgæster fra bl.a. Jylland og andre steder, og de er her mange gange i løbet af en måned, så de 

ved jo godt, hvad de går ind til. Men det er jo turisterne, der tæller, tænker jeg. 

I: Der tror du måske, at de har højere forventninger? 

R: Det er jo svært, for det er meget forskelligt, hvor meget folk undersøger, hvad det er, de har 

booket. Så kan det være svært at leve op til deres forventninger, hvis de tror, det er noget andet. 

I: Ja det kan jeg godt se. Gør I noget aktivt, for at undersøge gæstens tilfredshed? 

R: Vi sender e-mails ud, hvor vi beder dem give os en bedømmelse, enten igennem der hvor de har 

booket eller igennem spørgeskema. Men det har jeg ikke noget med at gøre, så det ved jeg ikke så 

meget om. Men jeg ved, det er det, de gør, og så prøver vi at finde ud af, hvad det er, der går igen. 

I: Er det noget med, at I spørger gæsterne, når de tjekker ud, om de har været tilfredse med 

opholdet? 

R: Nej altså vi beder om deres e-mail, hvis de har lyst til at give os den ved check-ind, og så sender 

vi en mail med 4 spørgsmål, tror jeg, det er. 

I: Har du flere kommentarer i forhold til tilfredshed? 

R: Nej. 

I: Har I gæster som ofte kommer tilbage? 

R: Ja det har vi. Men det er hovedsagligt forretningsrejsende. 

I: Der er ikke så mange leisure gæster? 
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R: Dem har jeg ikke lige bidt mærke i. Nu har jeg kun været her siden september, men det kan godt 

være. 

I: Du har jo talt lidt om det, men tror du, anbefalinger har stor betydning for valg af hotel? 

R: Om det har stor betydning for hotellet? 

I: Nej det var mere i forhold til gæstens valg af hotel? 

R: Det tror jeg helt sikkert. Men det tror jeg helt generelt, det har. Word-of-mouth er jo det bedste 

reklame, man kan få. Så hvis andre gæster anbefaler det, så tror jeg, det har stor betydning. 

I: Er det noget, I har hørt gæsterne sige? 

R: Nej nu tænker jeg på min egen uddannelse. 

I: Okay, for jeg synes, du sagde, at der var nogle gæster, der havde sagt, at de havde fået 

hotellet anbefalet. 

R: Ja men det var så en gæst, der havde været lidt utilfreds. Men der er nogle, der har sagt, at de 

havde fået hotellet anbefalet af en ven, og derfor ville de gerne prøve det. 

I: Nu hørte jeg så fra din kollega, at Wakeup ikke er med i loyalitetsprogrammet, men at I så 

i stedet spørger, om de har en firmaaftale, så de kan få lidt rabat. 

R: Ja det er rigtigt. 

I: Har du nogle yderligere kommentarer? 

R: Nej det har jeg ikke. 

I: Fint, men så vil jeg sige tak for din tid. 

R: Det var så lidt. Jeg håber, du kan bruge det til noget. 
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Bilag	19	–	Spørgeskema	
 

Modtaget per mail fra Tivoli Hotel 
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Bilag	20	–	Samtale	med	key	account	manager	
 

I kort møde med key account manager er fundet ud af, at der ikke gøres meget for leisuresegmentet. 

Det leisurekunderne har mulighed for er, at booke hotelophold direkte på hjemmesiden, enten Arp-

Hansen egen hjemmeside eller på de enkelte hotellers hjemmesider, og så kan de få forskellige 

rabatter. Disse rabatter er dog ikke specielt for loyalitetsmedlemmer, men de kan bookes af alle 

leisurekunder. 

 

Businessgæsterne derimod bliver der taget lidt mere hånd om, og der sørges for, at de føler sig godt 

behandlet. Ofte tager salgsafdelingen ud til virksomheder, og forsøger at få så gode firmaaftaler 

som muligt. Eksempelvis tager salg/key account managere ud til virksomhederne, og møder de 

personer i virksomhederne, der står for bookingen og aftalen med Arp-Hansen. Herefter bliver 

virksomhederne ofte vist rundt på de forskellige hoteller, hvor virksomhederne bliver forklaret hvad 

der kan ske på de enkelte hoteller. Desuden fortalte key account manageren, hvis et af hotellerne er 

overbooket i en af værelseskategorierne, vil de gode firmakunder, de virksomheder Arp-Hansen 

kender godt, og som har gode aftaler, blive opgraderet til et bedre værelse. Det vil sige der er altså 

fokus på at pleje businesskunderne på det personlige plan. Og dermed sørge for at de føler sig godt 

behandlet. 

 

I januar til og med april måned i år (2018), modtog businesskunderne en restaurantvoucher på 200 

kr. Dette betyder, at firmagæsten kan bruge denne voucher enten i restauranten eller i baren på det 

pågældende hotel de bor på. Det kan være sådanne ekstra ting, der gør, at firmaerne bliver loyale. 

Ved samtalen fremgik det også, at der ikke er andre hoteller, der har sådan en voucher, hvilket 

betyder, at Arp-Hansen differentierer sig, og dermed har større chance for at firmaerne bliver hos 

dem, fordi hotelkæden ikke kun fokuserer på pris som deres eneste konkurrenceparameter. 

 


