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Abstract 
Photography has a big role in information sharing today. Especially in the hotel 

industry where it is the closest thing a customer can get to the product that is being 

sold. This study intends to find out how you can make use of rhetorical models and 

techniques of photography to enhance the communication skills of photos of hotel 

rooms. The main focus was to understand the difference between informative and 

emotional photographs and what consumers themselves focus on when choosing a 

hotel, and also how to use the collected information to create a larger buying interest 

through hotel photography. Using previous research work and quantitative data 

collection method, we have concluded that the informational and emotional 

photography methods have obvious differences but also many similarities, and are 

most effective used together and that the hotel consumer is more aware of the images 

influence then we assumed. 

 

Keywords  
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Sammanfattning 
Fotografi har en betydelse i informationsdelning idag. Särskilt i hotellbranschen, där 

ett fotografi är det närmsta en kund kan komma produkten som säljs. Den här studien 

ämnar ta reda på hur man kan använda sig av retoriska modeller och tekniker i 

fotografi för att förstärka den kommunikativa förmågan i bilder av hotellrum. 

Huvudfokus har lagts på att förstå skillnaden mellan informativa och emotionella 

fotografier och vad konsumenterna fokuserar på när de väljer hotell, samt hur man 

kan använda sig av denna insamlade information för att skapa ett större köpintresse 

genom hotellfotografi. Med hjälp av tidigare forskningsarbeten och en kvantitativ 

insamlingsmetod har vi dragit slutsatsen att informativa och emotionella fotometoder 

har självklara olikheter men även många likheter, och att de är mest funktionella i ett 

samspel med varandra. Vidare har vi konstaterat att hotellkonsumenten är mer 

medveten om bildens vikt än vad vi antog.  

 

Nyckelord 

Fotografi, informativ, emotionell, hotell, relationellt budskap, bildretorik   



 

	   III	  

Innehållsförteckning	  
	  
1. Inledning ................................................................................................................... 1	  
 
2. Problemområde ........................................................................................................ 2	  

2.1 Bakgrund	  .....................................................................................................................................	  2	  
2.2 Problemformulering	  .................................................................................................................	  2	  
2.3 Syfte och mål	  ..............................................................................................................................	  3	  
2.4 Frågeställning	  .............................................................................................................................	  3	  
2.5 Avgränsning	  ................................................................................................................................	  3	  
2.6 Målgrupp	  .....................................................................................................................................	  4	  

 
3. Teori .......................................................................................................................... 5	  

3.1 Bildretorik	  ...................................................................................................................................	  5	  
3.1.1 Relationella budskap ..................................................................................... 6	  
3.1.1.1 Bry sig ........................................................................................................ 7	  
3.1.1.2 Praktiskt ..................................................................................................... 7	  
3.1.1.3 Avslappnande ............................................................................................. 7	  
3.1.1.4 Utforska ...................................................................................................... 8	  
3.1.1.5 Säkerhet ...................................................................................................... 8	  
3.1.1.6 Estetik ........................................................................................................ 8	  

3.2 Bildestetik	  ....................................................................................................................................	  9	  
3.2.1 Komposition ................................................................................................ 10	  
3.2.2 Ljussättning ................................................................................................. 11	  
3.2.3 Färgsättning ................................................................................................. 11 

3.2.4 Bildtolkning ................................................................................................ 11	  
 
4. Metod & genomförande ........................................................................................ 14	  

4.1 Metodval	  ...................................................................................................................................	  14	  
4.2 Urval	  ...........................................................................................................................................	  17	  
4.3 Validitet och reliabilitet	  .......................................................................................................	  18	  

 
5. Resultat & Analys .................................................................................................. 19	  

5.1 Analys enkät	  ............................................................................................................................	  19	  
5.2 Analys av bilder	  .....................................................................................................................	  22	  

 
 



 

	   IV	  

6. Diskussion & slutsats ............................................................................................. 27	  
6.1 Vad är viktigast?	  ....................................................................................................................	  27	  
6.2 Bildernas två sidor	  .................................................................................................................	  28	  
6.3 Att förstärka köpvilja	  ............................................................................................................	  30	  
6.4 Slutsats	  .......................................................................................................................................	  31	  

 
7. Källförteckning ...................................................................................................... 33	  
 
	  
8. Bilagor ...................................................................................................................... V	  

        Bilaga 1: Diagram över enkätundersökningens resultat ....................................... V	  

        Bilaga 2: Enkätundersökning .............................................................................. IX	  

	  

   

 

 
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  



 

	   1	  

1. Inledning 
	  

Numera finns bilder nästan överallt. Bilder används i alla sorters medier: information, 

konst, reklam m.fl. Alla bilder kan inte ta sig igenom den våg av information som vi 

varje dag sköljs över med. Men finns det något sätt som ger en större chans att ta sig 

igenom bruset av information och ändå påverka och informera mottagaren på ett 

positivt sätt? Med hjälp av väl genomarbetade retoriska riktlinjer, är det då lättare att 

förstå vad potentiella hotellgäster påverkas av när de betraktar visuell information?  

 

Vi har i denna uppsats valt att analysera hotell. Eftersom hotellbranschen säljer 

boende för speciella tillfällen som människor är beredda att betala mycket pengar för. 

Enligt statistiska centralbyrån låg den genomsnittliga hotellrumskostnaden i Sverige 

per natt på 911 kr år 2010 (Statistiska Centralbyrån, 2012). Det finns ingen möjlighet 

att innan man väljer ett hotell komma och ”känna och klämma” på produkten. Man 

måste blint lita på vad hotellen väljer att visa och berätta om sin produkt. Det finns 

dock resurser som kan hjälpa till i valet. Ett exempel är Tripadvisor där tidigare 

hotellgäster kan betygsätta hotellen, själva göra recensioner av hotellen och förmedla 

hur de upplevde sin vistelse. Men eftersom alla individer har olika erfarenheter och 

dessutom ser subjektivt på sina erfarenheter så är inte detta heller en tillförlitlig källa.    

   

När man väljer hotell finns det många faktorer som påverkar valet. Det kan vara pris, 

läge och egenskaper. Men hur mycket påverkas vi av bilder? Har de någon betydelse 

när vi väljer rum? Vad är det för känslor och signaler man får som betraktare när man 

tittar på olika hotellbilder? Är det bilder som bygger upp drömmar och förväntan eller 

är det bilder som informativt visar upp rummets egenskaper och innehåll? 
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2. Problemområde 
	  

I det här avsnittet går vi igenom bakgrunden och syftet med vår uppsats. Vi tar även 

upp de problem som vi lokaliserat och de frågeställningar som skall hjälpa oss att 

besvara de problem vi tar upp i uppsatsen. 

 

2.1 Bakgrund 
	  

Enligt Sveriges Hotell- och restaurangbransch blir 2012 ett dystert år för 

hotellbranschen i Sverige. Mycket beror det på den pågående finanskrisen och den 

hårda konkurrensen (Sveriges radio, 2012). Trots det byggs det allt fler hotell. I till 

exempel Göteborg ökar antalet bäddar med 10 %. Fler hotell ökar konkurrensen och 

då är det extra viktigt att utveckla och vårda sin marknadsföringsprofil. När man ser 

på bilder ifrån olika hotell kan man se att det finns skillnader i kvalité och utförande, 

speciellt om man ser vad småhotell har för bilder av sina rum, de är i allmänhet av 

dålig kvalité och ser oftast inte så inbjudande ut för kunden, vilket kan skada hotellets 

rykte. Stora hotell har som regel välkomponerade bilder på de finare rummen men 

saknar bilder på det mindre standardrummen. Enligt våra egna erfarenheter gör det att 

man blir besviken när rummet man bokat inte lever upp till de förväntningar man har. 

     

2.2 Problemformulering 
	  

Vi vill i vår studie ta reda på hur man med mer anpassade bilder skulle kunna locka 

fler gäster till sitt hotell och i hur stor utsträckning fotografier påverkar konsumentens 

val av hotell. Vi är intresserade av att undersöka huruvida hotellrumsfotografier är 

uppbyggda enligt en retorisk och bildanalytisk metod. Vi vill också försöka hitta ett 

sätt att optimera konsumenters intresse av bilder på hotellrum och undersöka vad som 

är viktigast för dem när de väljer hotell. Är det inredningens funktion eller är det 

känslan av bekvämlighet och avslappning som avgör deras val?  Kan man genom att 

väva samman retorik och betraktarens åsikter skapa ett fotografi som visar alla delar i 

ett hotellrum som är intressanta, samt tilltalar betraktaren på en djupare nivå?  
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2.3 Syfte och mål 
	  

Denna studie har som syfte att undersöka vad affärsresande och nöjesresande 

uppskattar mest i fråga om bilder när de väljer hotell och vad det finns för skillnader 

bilderna emellan. Vad får dem att välja något framför det andra och hur stor påverkan 

har bilder för det valet? Borde hotell använda sig av mer fotografier för att visa upp 

sina rum och hur borde de fotograferas för att ge störst effekt på affärsresande kontra 

nöjesresande? När vi färdigställt undersökningen hoppas vi att vi får ett svar som kan 

hjälpa hotell att utveckla sin marknadsföring av rum och locka potentiella hotellgäster 

med genomtänkta bilder.  

 

2.4 Frågeställning 
	  
I denna uppsats har vi sökt svar på följande frågeställning:  

 

”Hur kan man skapa köpvilja av hotellrum genom fotografi?” 

 

Vi definierar ”köpvilja” som ”köplust” eller ”ett behov av konsumtion” (Svensk 

synonym ordbok, 2001). 

Underfrågor som vi tagit till hjälp för att utveckla detta svar är: 

 

”Vad är viktigast för konsumenter när de väljer hotell?”  

”Vad är skillnaden mellan informativa och emotionella fotografier av hotellrum?” 

 

2.5 Avgränsning 
	  

Vi har i denna uppsats valt att fokusera vår undersökning på hotellbranschen. Framför 

allt har vi studerat mindre, privatägda hotell eftersom det främst är de hotellen som är 

i behov av att utveckla sin marknadsföring av hotellrum. Större hotellkedjor har 

ekonomi avsedd för reklam och har då möjligheten att hyra in reklambyråer och 

fotografer, vilket de mindre aktörerna ofta inte har möjlighet till. Vi har fokuserat på 

konsumentens intressen för att på så vis kunna hjälpa hotellbranschen att rikta sin 
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marknadsföring mot sina kunder. Vi har avgränsat oss till att undersöka fotografier av 

hotellrum eftersom det är ett av de få hjälpmedlen potentiella hotellgäster har. Vi 

antar att man som gäst vill kunna få en verklig och sann bild av hur hotellrummet man 

har bokat ser ut innan man kommer dit. Fotografering av lobby, utsida av hotell och 

restaurang har alltså inte tagits upp i denna undersökning.  

 

2.6 Målgrupp 
	  

Vår tänkta målgrupp som kan ta del av vår undersökning är främst hotell. 

Eftersom undersökningen bygger på konsumenters intressen så måste vi lokalisera 

olika grupper inom kundkretsen. En affärsman som reser mycket i tjänsten och bor på 

hotell flera gånger i veckan har eventuellt inte samma krav på hotellrum som ett par 

som är på en romantisk weekendresa eller en barnfamilj på sommarsemester. Alla 

dessa har möjligtvis olika sätt att se på hotellet de väljer och vad som är viktigt för 

deras vistelse. I vår studie har vi undersökt hur mycket deras åsikter skiljer sig åt och 

ifall man kan använda sig av det vid fotografering.  
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3. Teori 
	  

I det här kapitlet redogör vi för tekniker och uttryck, men även tidigare studier och 

teorier som är relevanta för vårt arbete, och som kan relateras till vårt problemområde. 

Bland annat beskriver vi vad bildretorik är för något och vad det finns för olika 

instanser i bildretoriken. 

 

I kapitlet tar vi upp olika teorier för hur bilder påverkar vårt medvetande och begär 

och hur man kan anpassa bilder efter vad kunden förväntar sig eller vill ha. Vi redogör 

också för tekniker som kan användas för att förstärka dessa känslor. Exempel på 

sådana tekniker är olika vinklar, ljus och färg. Dessutom analyserar vi olika estetiska 

regler och retoriska teorier inom fotografi, och hur man i så fall med hjälp av dessa 

kan utforma bilder som förstärker budskapet. 

	  

3.1 Bildretorik 
	  

Bildretorik kan man beskriva som visuella bilder som kommunicerar. Det finns fyra 

retoriska bilder som bildar stommen i bildretoriken: presentativ, metonymisk, 

metaforisk och synekdoke (Bergström, 2009 s.160). En presentativ bild visar hur 

saker är, som till exempel ett porträtt eller produktbild av till exempel ett rum. 

Metonymiska bilder är när man vill förtydliga eller konkretisera något. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara ifall man har en bild på Vita Huset och en bild på USA:s 

president, två helt olika bilder men båda står för makten i USA. Med den metaforiska 

(jämförande) retoriken kan man förtydliga sitt budskap i bilden genom att göra 

liknelser. Till exempel att man ersätter en säng med ett fluffigt moln som 

symboliserar att sängen är mjuk, fluffig och behaglig att ligga i, vilket moln ofta kan 

representera i sagor. Synekdokebilden påvisar något genom att delen får stå för 

helheten som till exempel polisbrickan för polisen eller, som i vårt fall, en 

frukostbricka på en säng för ett hotellrum. Betraktaren får använda sig av sin fantasi 

för att föreställa sig helheten, dvs. resten av hotellrummet.  
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3.1.1 Relationella budskap 
	  

Relationella budskap används när man vill skapa en bild eller produkt som har syftet 

att ge en positiv och förhöjd känsloupplevelse, välbefinnande eller grupptillhörighet 

(Bergström, 2009 s.78). Man vill skapa en relation mellan tjänsten och konsumenten 

där man vill få konsumenten att drömma sig bort. Bildens budskap bör också vara 

emotionella och icke-dramatiska och skapa delaktighet, men även vara 

tolkningsgenerösa. 

 

Med ett relationellt budskap vill man få en känsla av kontakt, hänsyn och samverkan 

där mottagaren vill vara en del av det åtrådda sammanhanget. ESP, Emotional Selling 

Proposition, emotionellt försäljningsargument eller: ”Den säljbara känslan” 

(Bergström, 2009 s.78). Detta är ett uttryck man använder sig av vid relationella 

budskap som saknar unika och konkreta särskiljande egenskaper. 

 

I studien ”Emotional design for hotel stay experiences: Research on guest emotions 

and design opportunities” av Kathy Pui Ying Lo (2010) konstaterar Pui Ying Lo att 

det finns sex stycken viktiga frågor som inverkar på kundens val av hotell och 

hotellrum. 

 

1. Bry sig  

2. Praktiskt 

3. Avslappnande 

4. Utforska 

5. Säkerhet 

6. Estetik 

(Pui Ying Lo, 2010 s.157) 
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3.1.1.1 Bry sig 
	  

Det är de små detaljerna i ett hotellrum som gör att man får en känsla av att någon har 

lagt ner extra arbete och att hotellet vill ta hand om sina gäster. Det kan vara att man 

har frukt på rummet, att det finns färska blommor eller att det finns gratis vatten och 

te, till exempel från någon lokal leverantör. Eller att städerskan lämnar en lapp där det 

står vilken städerska som har städat just ditt rum och hur man får kontakt med den 

städerskan om något inte är bra. Detta visar på att hotellet bryr sig om hur gästen har 

det (Pui Ying Lo, 2010 s.168). I slutändan vill man få hotellbesökaren att få känslan 

av att hotellet verkligen bryr sig om att göra det där lilla extra för att man ska få en så 

komfortabel hotellvistelse som möjligt. 

        

3.1.1.2 Praktiskt 
	  

Man visar att rummet är praktiskt genom att på ett enkelt och informativt sätt visa vad 

rummet har att erbjuda. Enligt Pui Ying Lo (2010 s.171) så visas det på att positiva 

känslor som glädje, njutning och lättnad framkallas genom att hotellets faciliteter och 

service uppfattas som enkla, praktiska och användarvänliga. Som till exempel att det 

till att börja med finns Internetuppkoppling på rummet men också att det klart och 

tydligt framgår hur man gör för att få igång Internet. Även att det finns en bra och 

praktisk arbetsyta med bra ljus, bra tillgång till eluttag och goda förvaringsutrymmen 

för kläder och handdukar bidrar till att ge gästen positiva känslor. 

 

3.1.1.3 Avslappnande 
	  

Komfort är något som ofta går hand i hand med att känna sig avslappnad. I en 

hotellmiljö kan det betyda att man uppvisar en möbel, till exempel en fåtölj eller soffa 

med lite kuddar som ser skön och bekväm ut och ger ett bra helhetsintryck. Rummet 

kanske har stora fönster med en behaglig utsikt som ger en avslappnande känsla, eller 

att det finns badsalt eller andra badprodukter intill badkaret. Växter och dekorationer i 
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hotellrummet kan också bidra till att man känner en mera avslappnad och hemtrevlig 

känsla. Sådana detaljer visar att hotellet har lagt ner känsla och tid på att få besökaren 

att känna sig bekväm (Pui Ying Lo, 2010). 

 

3.1.1.4 Utforska 
	  

Under sin hotellvistelse vill man kunna känna tryggheten från sitt eget hem samtidigt 

som man får en ny, spännande upplevelse på det nya stället. Ett ställe där man ska 

kunna utforska lokala specialiteter och erfara nya och ovanliga förnimmelser. Hotell 

kan genom att undersöka vad det finns för unika lokala drag i dess omgivning, föra in 

dessa drag i interiördesign av sina hotellrum. Enligt Pui Ying Lo (2010 s.181) så 

räcker det ofta med subtila lokala element i interiördesignen för att man ska få känslan 

av att man är på ett nytt spännande ställe samtidigt som hotellrummet känns 

hemtrevligt.  

	  

3.1.1.5 Säkerhet 
	  

En av de viktigaste aspekterna med ett hotellrum är att man ska känna sig säker när 

man är i rummet, att alla funktionaliteter i rummet fungerar. Hotellet har en viktig 

uppgift i att visa att man tänkt på säkerheten. Genom att informera om alarmsystem, 

sätta upp varningsskyltar eller visa att det finns behjälpliga handtag etc. 

 

3.1.1.6 Estetik 
	  

Man visar vad man vill säga genom att hålla en röd tråd genom hotellrummet genom 

sitt val av möblemang, dekorationer eller genom att framhäva olika delar av rummet 

med hjälp av ljus, färg och små tillbehör. Att ha ett organiskt inslag i hotellrummet 

som färska blommor, att låta en fungerande belysning framkalla en känsla för värme 

genom att ha till exempel lampor som ger ifrån sig ett tillräckligt men behagligt ljus. 
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Man kan även bryta med en helt annan färg på några detaljer eller någon vägg för att 

få ett mer estetiskt tilltalande hotellrum.   

 

 3.2 Bildestetik  
	  

Estetik har betydelsen emotionell eller intuitiv. Det kommer från grekiskan och 

betyder ursprungligen ’förnimmelse’, ’varseblivning’. Begreppet infördes 1735 av 

den tyske filosofen Alexander Baumgarten som en reaktion mot Rationalismen (Bild 

och föreställning, 2004). 

Amerikanska filosofen Monroe Beardley sammanfattade 1982 vad som karaktäriserar 

en estetisk upplevelse i fem punkter utifrån vad som skrivits om ämnet tidigare (Bild 

och föreställning 2004 s.22). 

1. Fokus på objektet: mottagaren fäster villigt uppmärksamheten på objektet. 

Alltså motivationen att betrakta och underkasta objektet en betraktelse under 

en längre tid. 

2. Mottagaren känner sig fri och harmonisk. 

3. Mottagaren får en känsla som är frigjord från verkligheten – till exempel när 

man ser en katastrof tycker man visserligen den är otäck, men man får inte 

panik. 

4. Aktiv upptäckt – mottagaren vill gärna själv utforska objektet. 

5. Helhet – mottagaren känner en slags integration mellan objektet och sig själv, 

han eller hon känner en självuppfyllelse och en utvidgning av sig själv.  

För att kunna karaktärisera ett fotografi som estetiskt så måste alltid nummer 1 - 

Fokus på objektet, vara med. Det vill säga att det finns något i bilden som fångar 

betraktarens blick och intresse. Det som är estetiskt behöver inte bara vara vackert 

tilltalande utan kan vara oattraktivt så länge det innehåller några av de punkter som 

Beardsley nämner i sin lista. Till exempel som Rune Petterson, professor i 

informationsdesign nämner i Bild och föreställning, (2004 s.23) att 

informationsdesign framförallt skall innehålla punkterna 1 - Fokus på objektet, 3 - 

Mottagaren får en känsla som är frigjord från verkligheten och 4 - Aktiv upptäckt. Det 

gör informationsdesignen mer rationell än estetisk då den saknar punkt 5 - Helhet som 
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handlar om tolkningen och självfördjupningen av sig själv och bildens kontext. Men 

bilden skall fortfarande vara estetisk på det sätt att blicken och ens intresse ger den 

uppmärksamhet. Vidare nämner Rune Petterson att det som inte är estetiskt intressant 

är det tråkiga och intetsägande, där är dock Patrik Aspers av en annan uppfattning och 

menar att alla individer kan tolka och uppfatta vad som är intressant och tråkigt på 

olika sätt (Bild och samhälle, 2004). 

 

3.2.1 Komposition 
	  

Bildkomposition beskriver hur olika visuella element är arrangerade inuti en bild. 

Syftet med bildkomposition är att skapa en visuellt övertygande bild som väcker 

intresse hos betraktaren. Man strävar efter att fånga mottagarens uppmärksamhet som 

i vårt fall är ett hotellrum. Bilden måste inte bara fånga mottagarens uppmärksamhet 

utan också vara attraktiv, vilket bildens helhet ofta är (Bergström, 2009 s.180). Den 

måste i vårt fall också vara informativ och korrekt i den bemärkelse att det man ser i 

bilden är vad man kommer att mötas av när man väl kommer till sitt hotellrum. Ett 

utvalt dominerande objekt i bilden, som till exempel en säng eller en frukostbricka, 

kan vara en bra startpunkt för att på ett bättre sätt dra till sig mottagarens blickar 

(Bergström, 2009 s.78). Det är även viktigt att inte ta med för mycket i en 

bildkomposition eftersom betraktaren då inte vet vart i bilden man ska lägga fokus 

och därför väljer bort den. Det är bättre med enkla och reducerade bilder där 

betraktaren själv kan skapa sig en uppfattning om och en vision av rummet och 

dessutom se sig själv i rummet. En metod som man med fördel använder inom 

fotografi är den så kallade tredjedelsregeln. Med tredjedelsregeln drar man tre eller 

fyra sträck genom bilden så att man får ett rutnät i själva bilden. I rutnätet fyller man 

sedan delarna så att kontraster mellan dessa partier skapas. Man kan då med fördel 

placera det som är viktigt i bilden i ett av de kryss som skapas av linjerna där man 

enklare får en starkare komposition (Bergström, 2009 s.182-183).            
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3.2.2 Ljussättning 
 

Ljus i en bild är en förutsättning. Utan ljus så blir det ingen bild. Ljuset är också en 

viktig del i själva kompositionen av bilden. Ljuset bär på mycket information som till 

exempel om det är dag eller natt, ute eller inne. Vidare ger ljuset volym och djup till 

bilden men det förmedlar också ifall bilden skall uppfattas som dramatisk, trygg, 

spännande, åtråvärd m.m. Det finns oändliga sätt att göra en ljussättning på när man 

tar ett foto. Men man måste se till vad man vill förmedla med bilden man tar och 

anpassa sin ljussättning efter de förutsättningar man har för att skapa den bilden. I vårt 

fall kan man säga att det finns två olika scenarier, ett där man vill skapa åtrå och 

framkalla känslor hos betraktaren och ett där man vill skapa en informativ bild där 

man använder ljuset som finns i rummet på bästa möjliga sätt för att få en så bra bild 

som möjligt (Bergström, 2009 s.188-189). 

         

3.2.3 Färgsättning 
 

Färgupplevelsen har genom alla tider varit viktig för oss människor. Rätt val av färg 

kan exempelvis påverka arbetsresultatet på en arbetsplats eller skapa rymd och djup 

till ett rum. En bra färgsättning eller utnyttjande av den befintliga färgen i ett rum kan 

vid fotografering fungera som en viktig kommunikativ kraft och kan användas för att 

attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera (Bergström, 2009 

s.256).           

 

3.2.4 Bildtolkning 
 

Patrik Aspers, professor i sociologi, som utvecklar en socialvetenskaplig ansats för 

analys av bilder säger: ”istället för att utgå från bilden som en materiell yta bör man 

följa ett mer subjektivistiskt perspektiv och lägga fokus på tänkande om bilder” 

(Aspers, Fuehrer & Sverrisson 2004 s.66). Det Aspers menar är att eftersom 

människor och olika sociala grupper kan tänka, så kan de uppfatta en och samma bild 

olika och genom att fokusera på det individuella perspektivet kan vi lättare förstå 
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kommunikativa konflikter om bilder. Till exempel hur perspektivet på rummet får det 

att verka större än det verkligen är. Säljaren upplever att rymligheten i bilden visar på 

känslan av rummets storlek, medan konsumenten upplever det som fusk för att det 

inte överensstämmer med verkligheten. Detta är konnotation, bildens kollektiva 

kulturella associationer av innehållet i bilden (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Och den 

underliggande meningen i bilden om vilka idéer och värden som utrycks i bilden 

(Petterson, 2004). I ovanstående exempel är det två grupper som tolkar samma bild 

utifrån två olika perspektiv. De tillhör alltså olika grupper i denna fråga, men kan ju 

självklart hålla med varandra i en annan fråga. Det är det som gör tolkningarna 

individuella. När man har gemensamma åsikter så är de lätt influerade av det samhälle 

och kultur man vistas i. Man skall dock inte beblanda konnotationer med privata 

associationer som är helt individuella för en person och som egentligen inte har med 

budskapet som bilden förmedlar att göra. Det skulle vara till exempel att hotellrummet 

ser ut som ens privata rum (Carlsson, Koppfeldt, 2008). 

      

Vidare förklarar Aspers att innan man analyserar vilka olika uppfattningar individer 

har, bör man lägga en generell grund för vad vår gemensamma tolkning av bilder är. 

Det som är uppenbart för gemene man och som inte behöver tolkas i bilden är till 

exempel innehållet som möbler och färger (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Med andra 

ord, bildens grundbetydelse, denotation, är densamma för alla. För att vidare diskutera 

skillnaderna mellan våra föreställningar av bilder kan sägas att föreställningarna är till 

följd av individuella åsikter hos betraktare. På så sätt finns det inget rätt eller fel i att 

tolka en bild. En bild är i det fallet en perspektiv analytisk reflektionsyta. Med detta 

menas att bilden som reflektionsyta gör det möjligt att analysera de olika perspektiv 

som bildens betraktare tänker på och på så sätt få en bättre förståelse för 

kommunikativa olikheter.     

 

Oftast har fotografen ett bakomliggande budskap med bilden. Detta blir vinklat efter 

vad som har fokuserats på under fotograferingen. Det finns fyra kategoriseringar av 

bilder enligt Bergström (2009) informativa, explikativa, direktiva och expressiva. Man 

bör vara försiktig när man kategoriserar bilder eftersom alla har sitt subjektiva sätt att 

se på dem. Informativa fotografier ger information utan värdering. Regi från 
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fotografen är tillbakahållen och bilden registrerar verkligheten i högsta möjliga grad. 

Till informativa bilder hör enkla, raka produktbilder som inte visar mer än vad 

mottagaren behöver veta (Bergström, 2009). En bra informativ bild skall vara 

relevant, ha tydlig struktur, vara enkel att tolka för den avsedda målgruppen samt 

hålla en god teknisk kvalité (Wærn, Pettersson och Svensson 2004). Enligt Pettersson 

är det rimligt att anta att en bild som upplevs som positiv förmedlar information på ett 

bättre och effektivare sätt än en bild som upplevs som negativ. Vidare skriver 

Pettersson (2004) att det kan vara bättre att inte ha några bilder alls än att ha dåliga 

bilder eftersom dåliga bilder kan förstöra hela intrycket av en presentation.      
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4. Metod & genomförande 
 

I detta kapitel presenterar vi den empiriska informationsinsamlingen som vi använt i 

denna undersökning. Vi redovisar de metoder vi har använt oss av för att få ett resultat 

till vår undersökning, samt hur vi har genomfört dessa i praktiken.  Senare i kapitlet 

diskuterar vi kritiskt hur metodvalet har lämpat sig för undersökningen och hur det har 

skapats en medvetenhet om dess brister, vilket sedan hjälpt oss att tolka dem vid 

analysen av vårt insamlade resultat.  

 

4.1 Metodval 
	  

Vår uppsats bygger på ett kvantitativt förhållningssätt eftersom vårt mål är att försöka 

sätta en standard som positivt påverkar konsumenter i sitt val av hotellrum. Utifrån 

enkätundersökningen resultat får vi en överblick av konsumenters uppfattningar om 

hur ett hotellrum skall vara när de väljer hotell. De svar vi får har vi haft i åtanke 

under genomförandet av fotograferingen.  

 

Vid val av metod hade vi två olika förhållningssätt att ta ställning till, det vill säga om 

vi skulle göra en kvalitativ eller kvantitativ enkät. Kvalitativa undersökningar används 

om man vill gå mera på djupet och skapa en större förståelse om ett visst ämne, 

händelse eller situation. Den kvalitativa undersökningen använder oftast ett mindre 

antal enheter eftersom författaren behöver lägga större fokus på varje enhet. Det är 

även svårare att göra generaliseringar i en kvalitativ undersökning jämfört med den 

kvantitativa. De datainsamlingar man kan använda sig av i en kvantitativ 

undersökning är att man gör individuella intervjuer, gruppintervjuer och observationer 

(Patel och Davidsson 2011). 

 

Den kvantitativa metoden är en stängd undersökning som ofta hanterar många 

enheter, det vill säga att undersökaren i förväg har gjort en undersökning som styr 

informationsinsamlingen. Huvudsyftet med den kvantitativa metoden är att 

standardisera och kategorisera datainsamlingen. Här är undersökaren inte intresserad 
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av enstaka svar. Den information man får i en kvantitativ undersökning värderas eller 

mäts numeriskt. Enkäter med givna svarsalternativ är det vanligaste sättet att använda 

sig av i denna metod. Man kan även använda sig av sekundärdata som statistik i en 

kvantitativ undersökning (Patel och Davidsson 2011). 

 

I vår undersökning har vi arbetat utifrån en kvantitativ metod. Det betyder att vi har 

utformat en enkät där vi bestämt enkätens innehåll och omfattning i förväg, vilket gett 

oss en övergripande undersökning. För att få en bild av vad som är viktigast och vad 

kunden eftersträvar i ett hotellrum kom vi fram till att en kvantitativ undersökning var 

bättre än en kvalitativ undersökning. I en kvalitativ undersökning hade vi till exempel 

inte fått den bredd av svar som vi eftersträvade. Syftet med vår studie är att visa hur 

man kan skapa köpvilja och intresse vid val av hotellrum genom fotografi. Därför 

passade den kvantitativa modellen bra eftersom vi undersökt en bred populations 

åsikt.        

 

Vi valde att göra en enkät för att få veta vad man som besökare på ett hotell vill ha 

och tittar efter när man väljer ett hotell. Vi ville även att så många som möjligt skulle 

svara på våra frågor, samtidigt som vi hade begränsat med tid till att göra en 

undersökning. Därför valde vi att göra en enkät istället för till exempel intervjuer. 

Vidare insåg vi att de som skulle svara på vår enkät inte skulle ha tid till att svara 

genom att skriva ner långa utförliga svar. Därför valde vi att göra kryssfrågor som inte 

tar lika mycket tid i anspråk. Svaren kunde presenteras på en skala med fem 

alternativ, ”mycket viktigt” till ”mycket oviktigt”. Enkäten formgavs så att vi använde 

oss av 1-5-skalan på alla frågor för att skapa en logisk ordningsföljd. Det gör även att 

resultatet blir förhållandevis lättolkat då vi inte behövt ändra analysmetod mellan 

frågorna (Ejlertsson, 1996).  

 

Vidare valde vi att genomföra en fotografering med syftet att implementera de data vi 

fått fram från vår enkätundersökning. Syftet med fotograferingen var att skapa 

fotografier baserade på enkätsvaren för att sedan undersöka ifall det gav en positiv 

inverkan på konsumenters val av hotell. För att ta reda på detta fotograferades varje 

hotellrum på två olika sätt, dels där vi implementerade det som har skrivits i teorin, 
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dels med tyngdpunkt på vad de tillfrågade i enkäten har tyckt varit viktigt. Vi utgick 

från två olika tillvägagångssätt när vi gjorde vår fotografering. Det första sättet var att 

hotellrummen fotograferades på ett så informativt och naturtroget sätt som möjligt, 

samtidigt som vi höll högsta möjliga kvalité på fotografierna. Det andra sättet var att 

skapa en känsla för rummet så att en potentiell gäst som ser på bilderna ska kunna 

känna att ”Här vill jag vara!”. Här fokuserade vi främst på bilder som kan skapa en 

atmosfär, där enstaka saker lyfts fram så att betraktaren ska använda sin fantasi och 

där man får en känsla för hur rummet skulle kunna fungera just för betraktaren. Vi 

analyserade dessa två sätt att skapa bilder på efter Anders Carlsson och Thomas 

Koppfeldt bildanalysmetod samt med stöd av Bo Bergströms analysmetod. Fördelarna 

med dessa bildanalysmetoder är att Carlssons och Koppfeldts metod är pedagogisk 

och fokuserar på det visuella i bilder. Bergströms metod fokuserar mer på 

bakomliggande faktorer och budskap. Bildanalysen hjälpte oss genom att vi kunde 

säga, inte bara ifall bilden var bra eller dålig utan också ifall bilden hade en 

kommunikativ förmåga eller inte. Genom vår bildanalys delades bilden upp i ett 

objekt, en helhet och ett syfte som beskriver de olika delarna och deras relationer till 

varandra samt helheten av bilden (Bergström, 2009 s.210). 

     
Figur 1: Illustration av vår arbetsmetod, Christofer Svensson, 2012-05-14  
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4.2 Urval 
	  

I distributionen av enkäter valdes tre hotell i Karlshamn. Vi kom vi överens med 

personalen om att vi skulle lämna vår enkät hos dem så att de kunde dela ut den till 

sina gäster vid incheckning. Hotellen var intresserade av vår undersökning och hade 

inga problem med att hjälpa oss att dela ut enkäten. Vi räknade inte med att alla gäster 

ifrån hotellen skulle svara på enkäten då marknadsundersökningar har ett högt bortfall 

om de inte marknadsförs tydligt (Ejlertsson, 1996). All personal på hotellen kanske 

inte heller hade intresse eller kom ihåg att uppmärksamma kunderna om 

undersökningen. Enkäten delades även ut på en arbetsplats och en högskola där vi 

själva ansvarade för distributionen. Fördelen med att vi själva styrde urvalet av 

respondenter var att vi kunde få ett jämställt urval mellan män och kvinnor och olika 

åldersgrupper. Vår urvalsmetod blev att göra stickprover, där stickproverna 

analyserades och resultatet som vi fick generaliserades till att med viss sannolikhet 

gälla för alla respondenter (Ejlertsson, 1996 s.16). Nackdelen var dock att vi inte 

kunde få ett korrekt svar för alla individers åsikter. Vår utgångspunkt var att 

nöjesresenärer och affärsresande har olika referenser om vad som är viktigt när de 

bokar ett hotell. Därför valde vi att jämföra dessa två kategorier av hotellgäster mot 

varandra. Men eftersom enkätundersökningen genomfördes i Karlshamn under mars 

månad så visade det sig att en övergripande majoritet av hotellgästerna var just 

affärsresenärer. Däremot fanns det en hög andel nöjesresenärer på arbetsplatsen och 

högskolan.  
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4.3 Validitet och reliabilitet  
	  

Beroende på vilka metoder man använder i urvalet av sin undersökning måste man ta 

hänsyn till vissa aspekter, huruvida de erhållna resultaten är korrekta. 

Undersökningsmetoder, mätinstrument och tester måste vara reliabla och valida för att 

vara lämpliga och användbara i en uppsats.  

 

Med validitet menas hur hög förmåga en fråga har att mäta det den skall mäta, och att 

frågan är lämplig i sammanhanget man undersöker. En fråga man använder bör ha 

inget eller så litet systematiskt fel som möjligt. En undersökning som har gjort 

upprepade mätningar med liknande resultat har en god reliabilitet. Det mäter 

tillförlitligheten och användbarheten av det mätinstrument man använder i sin metod, 

till exempel enkätundersökning (Ejlertsson, 1996). Det finns olika sätt att mäta 

validiteten i metodvalet. Ett lämpligt sätt att jämföra validiteten på metodinstrumentet 

är att med andra frågor eller annan teknik som representerar det som undersöks, testa 

undersökningen på den population som undersökningen är avsedd för. Till exempel 

testa ifall man efter en enkätundersökning får samma eller liknande svar genom att 

göra en intervju med omformulerade frågor (Patel och Davidson, 2011).   
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5. Resultat & Analys 
	  

I detta kapitel analyserar vi den information som vår enkätundersökning har gett oss. 

Vi noterar vad affärsresenärer respektive nöjesresenärer tycker är viktigt när man 

bokar ett hotellrum. Vi ställer frågorna i enkäten mot varandra och analyserar varför 

utslaget har blivit som det har blivit utifrån vår teori.  

 

5.1 Analys enkät 

I texten nedan analyseras resultatet ifrån enkäten, utifrån vilken vi noterat hur våra 

respondenter har förhållit sig till de olika frågor som enkäten bestod av. 

Respondenterna delades upp i två olika grupper, de som bor på hotell för nöje och de 

som är arbetsresande. Detta har vi fått fram genom att fråga våra respondenter på de 

inledande frågorna av enkäten om de gästar hotellet som nöjesresande eller som 

affärsresande. Vi efterfrågade även ålder, kön, ifall man gästar hotellet ensam eller 

ifall man är fler och hur ofta man bor på hotell. Allt för att få en bra uppfattning om 

vilka våra respondenter är. Vi har valt att visa diagrammen i bilaga 1 för att man 

lättare skall kunna följa och förstå texten, samt ge möjligheten till att på ett enkelt sätt 

jämföra diagrammen med varandra.  

Enligt diagram 1, som visar det totala resultatet av ”Är det viktigt för dig att se bilder 

av rummet innan du bokar?”, tycker 43 % av de tillfrågade att det är viktigt att man 

får en uppfattning om hur rummet ser ut och 22 % tycker att det är mycket viktigt. 

Resterande anser att det inte har någon betydelse eller att det är oviktigt. Av diagram 

1 har vi även fått fram att över 80 % av de tillfrågade nöjesresande tycker att det är 

viktigt eller mycket viktigt att man får en uppfattning om hur hotellrummet man bokar 

ser ut. Men bara 36 % av de tillfrågade arbetsresenärerna tycker att det är viktigt eller 

mycket viktigt.  

 

 Diagram 2, ”Är det är viktigt att hotellrumsbilder är proffsigt fotograferade”, alltså 

ifall fotografierna håller en hög kvalité, visar att 75 % av nöjesresenärerna tycker det 

är viktigt eller mycket viktigt att fotografierna från rummen är proffsigt fotograferade. 

Däremot anser 54 % av arbetsresenärerna att det är viktigt eller mycket viktigt. Jämför 

man diagram 1 och 2 kan vi se att nöjesresenären tycker att kvalitén på 
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hotellrumsbilden är lika viktig, som hur man uppfattar att rummet ser ut genom 

bilderna. Arbetsresenären tycker dock att det är viktigare att bilden är proffsigt 

fotograferad än att man får en bra uppfattning av hur rummet ser ut. 

Jämför man resultaten från diagram 2 med diagram 8 som visar det totala resultatet 

för frågan ”Vad är viktigast för dig när du bokar hotellrum?”, där vi ställer pris, 

kvalité, geografiskt läge, rummets funktioner och bilderna av hotellrummet mot 

varandra, kan man se att det är kvalitén som är den viktigaste faktorn, följt av 

geografiskt läge. Priset kommer på tredje plats, bilderna av rummet på fjärde följt av 

rummets funktioner som alltså är den faktor man bryr sig minst om vid val av 

hotellrum. Från diagram 1 kan man se att två av tre tycker att det är viktigt att man får 

en uppfattning om hur rummet man bokar ser ut. Jämfört med diagram 8, där vikten 

av att se hotellrumsbilderna kommer först på fjärde plats, kan man utläsa att det 

förvisso är viktigt att se bilder av hotellrummet men inte avgörande när man väljer 

hotellrum. Jämför man nöjes- och arbetsresande kan man utläsa att det finns en del 

skillnader jämfört med hela populationen. Ser vi arbetsresenärerna (se diagram 3) så 

är kvalitén och det geografiska läget de viktigaste parametrarna följt av rummets 

funktioner som även de är viktiga. Arbetsresenären tycker priset har betydelse men 

inte på bekostnad av de redan nämnda faktorerna. Här har inte bilderna stor betydelse 

för valet av hotellrum. Nöjesresenären (se diagram 4) tycker däremot att priset är det 

viktigaste vid val av hotellrum, tätt följt av kvalitén på rummet.  Här har bilderna på 

hotellrummet jämfört med geografiskt läge nästan lika stor betydelse medan rummets 

funktioner är det man tittar på minst. 

 

Diagram 5 ”Är detaljbilder på rummets specifika egenskaper viktiga? T.ex. 

designmöbler och badrumsprodukter”, kan i förlängningen hjälpa att höja rummets 

upplevelse men kan vara svårt för kunden att sätta sig in i när man bara ser genom 

bilder och inte är i själva rummet. Resultatet på diagram 5 är nästan identiskt för både 

arbets- och nöjesresande, där majoriteten inte upplever rummets specifika egenskaper 

som viktiga. 
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I diagram 6 frågar vi: ”Är det viktigt att bilderna är informativa och visar hela 

rummet som det är?”. 48 % av nöjesresenärerna tycker att det är viktigt och 28 % 

tycker att det är mycket viktigt. Däremot tycker 46 % av affärsresenärerna också att 

det är viktigt. 14 % tycker att det är mycket viktigt att man får en bra bild av hur 

rummet ser ut och att det speglar verkligheten på ett naturtroget sätt. Sett till vad hela 

populationen tycker så är resultatet också väldigt likt de föregående med 47 % som 

tycker det är viktigt och 22 % tycker det är mycket viktigt. Av diagram 6 kan man dra 

slutsatsen att det har betydelse hur bilderna ser ut och att man vill få en sann bild av 

hotellrummet man bokar. 

 

Diagram 7 där frågan är: ”Är det viktigt att bilderna är vackra och visar rummets 

atmosfär, känsla och egenskaper?” är resultatet liknande det utfall vi har i diagram 6, 

där vi frågar ifall respondenten tycker att det är viktigt att bilderna är informativa och 

visar rummets som det är. 48 % nöjesresande och 43 % affärsresande tycker att det är 

viktigt och 13 % respektive 11 % tycker att det är mycket viktigt. Det är ett större 

antal av de tillfrågade som tycker att det inte har någon betydelse, 30 % respektive 36 

% tycker att det inte har någon betydelse. Jämför man diagram 6 med diagram 7 ser 

man att informativa bilder som visar rummet som det är och vackra bilder som visar 

rummets atmosfär, känsla och egenskaper är nästan lika viktiga för betraktaren. 
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5.2 Analys av bilder 

Utifrån de bilder som fotograferades för att få en större förståelse för skillnaderna 

mellan informativa och emotionella bilder, har vi gjort en bildanalys av två av 

bilderna. De är fotograferade i samma rum men utifrån två olika stilar. Med 

bildanalysen vill vi på ett noggrant och objektivt sätt beskriva skillnaderna och 

likheterna mellan fotografierna. I slutet av analysen ger vi en kort summering av hur 

vi tolkat bilderna.  

Detta är resultatet av vår bildanalys som vi gjorde utifrån Anders Carlsson, Thomas 

Koppfeldt och Bo Bergströms bildanalysmetoder.  

Fotografierna är tagna på Port hotell i Karlshamn. Det är, som de utrycker på sin 

hemsida, ”ett personligt boende i hamnstaden Karlshamn”. De är ett litet hotell och 

ingen kedja. Rummet i bilden är ett litet enkelrum.   

 

Bild 1 

Bildbeskrivning: 
Vi ser ett rum innehållande en vit säng med kuddar uppställda mot väggen och en grå 

filt liggande i nedre kanten av sängen närmast kameran. Sängen står till vänster i bild. 

I mitten av bilden står ett litet rektangulärt nattduksbord i ljus ek. På nattduksbordet 

står det en vit sänglampa med rund fot, en grå digital klockradio och ett litet glas med 

en papperslapp i. På höger sida av bilden står en mörkbrun skinnfåtölj med armstöd i 

trä. Bakom fåtöljen står det en läslampa. Framför fåtöljen i högerkant av bilden, står 

det ett litet bord i trä med några broschyrer liggandes på. Golvet är i brunt trä och en 

brun matta täcker en del av golvet. Väggarna är ljusbeige.   
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Perspektiv: 
Från underkanten av bilden så leds ögat av linjer från vänsterkant och högerkant in 

mot bildens mitt. Linjerna förstärks av kanten och gaveln av en säng i vänsterkant. I 

högerkant så förstärks det av kanten på ett bord. Centralperspektivet, vilket är där man 

lägger fokus i bilden, ligger på ett centralt placerat nattduksbord. Det finns inga linjer 

som leder från överkant av bilden utan allt utgår från underkanten. 

 

Utsnitt: 
Bilden är en halvbild som visar rummet från sängkant till mitten av väggen. Fokus 

ligger på nattduksbordet som står centrerat. Det ses i helbild. En säng är placerad i 

höger del av bilden. Man ser bredden och höjden av den men längden syns inte helt. 

På den högra sidan av bilden så syns en del av ett bord. Man kan se längden och 

bredden på bordet. En fåtölj står i hörnet, i bildens högerkant, sedd i helbild.  

 

Bildvinkel: 
Rummet är avbildat i ett lågt fågelperspektiv vilket innebär att man kan se alla ytor 

ovanifrån. Det ger oss en bättre överblick av rummet. 
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Gestalt:  
Objekten i bilden bildar en halvcirkel med öppen yta i mitten, vilket gör att det känns 

inbjudande att ta ett steg in i.   

 

Färg: 
Vitbalansen, alltså vilken färgton bilden har, lutar mot gul. Många delar av bilden har 

gula och bruna inslag, t.ex. är väggen beige. Nattduksbordet, bordet och golvet är 

ljusbruna. Mattan på golvet är brun och fåtöljen och filten på sängen är mörkbruna, 

nästintill gråa. Färgtemat är sammanhållet och symboliserar genom de bruna 

nyanserna en trygghet. Den gula tonen gör rummet varmt och välkomnande. Då 

bilden inte har några starka kontraster eller mörka partier så verkar den inte försöka 

dölja något utan visar rummet som det verkligen är. Sängen ser ren ut med det kliniskt 

vita täcket. Nackdelen med de bruna nyanserna är att de kan se smutsiga ut. Det finns 

inga starka nyanser i bilden som kan få ögonen att fastna och allt är ganska neutralt 

vilket kan upplevas som lite tråkigt.  

 

Skärpa:  
Skärpan ligger på nattduksbordet i mitten av bilden. Förgrunden som består av sängen 

till vänster och bordet till höger är i oskärpa. Det förstärker fokus på möblerna i 

bildens mitt.   

 

Åsikt: 
Bilden är informativ mer än emotionell, då den inte har några attraktiva drag mer än 

bra ljus. Bilden visar tydligt rummets innehåll och den döljer inte några objekt. Inte 

heller försöker den försköna innehållet mer än nödvändigt. Till exempel ligger sladdar 

synligt kvar på golvet. Man ser inte hela rummet, utan fokus ligger på de mest 

säljande egenskaperna som rummet har. Fördelarna med bilden ligger i de tekniska 

aspekterna. Bilden har ett bra, jämnt ljus och färgbalansen är jämn och lugn. Rummet 

ser fräscht ut trots att det inte är ett lyx-boende.       
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Bild 2 

Bildbeskrivning: 
Vi ser i förgrunden en lång vit säng. I höger del av sängen ligger det en grå filt uträckt 

över kortsidan. Ovanpå filten ligger en vit vikt handduk och överst ytterligare en vit 

handduk vikt som en våg. Vi antar att den liknar en våg därför att hotellet har ett 

genomgående marint tema. I bakgrunden, som är i oskärpa, står en mörk fåtölj med en 

tänd läslampa ovanför. Till höger om fåtöljen står en grön växt i en vit kruka. Växten 

står under ett fönster. Längst till vänster i bild så sticker en läslampa fram, utifrån 

sidan av bilden. Under den står en grå blänkande klockradio.  

 
Utsnitt:  
Bilden är fotograferad efter tredjedelsregeln. Fokus ligger på handdukarna i nedre 

högra hörnet. Rummet är sett i halvbild och fokus ligger på möblerna i rummet. 

Sängen täcker hela underkanten av bilden. I mittpartiet syns flest möbler och där 

ligger också det största kontrastomfånget i bilden.  
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Bildvinkel: 
Bilden är fotograferad i normalperspektiv med en höjd lite över sängkanten men 

tillräckligt låg för att inte kunna se över sängen helt. Samt skär av en tredjedel av 

bilden mellan förgrunden och bakgrunden med hjälp av sängkanten.  

 

Färg: 
Vitbalansen är neutral och bakgrunden av bilden är tonad mot brun då väggen är beige 

och möblerna bruna. De brun-beige tonerna ger rummet en lugn, harmoniskt och 

naturlig karaktär.  

 

Åsikt: 
Denna bild vill vi tolka som mer emotionell än informativ. Den fortfarande visar 

samma objekt som den informativa bilden, men vinkeln är annorlunda och fokuserar 

mindre på möblernas skick och utseende. Istället fokuserar den på vad hotellet lägger 

tid på i sina rum för att gästerna skall få ett trevligt mötande, t.ex. de rena handdukar 

fint upplagda på sängen. Som Pui Ying Lo (2010) nämner i sin undersökning, det är 

de små gesterna som får gästen att känna att hotellet bryr sig om kunden. Fokus ligger 

på förgrunden som visar den kliniskt vita sängen och den gråa filten som gör ett 

avbrott i den vita förgrunden och ramar in de vita handdukarna. Bilden är mer 

uppstädad än den informativa bilden. Utan att ha städat undan något så har vinkeln 

ändrats och visar inte längre kablarna på golvet eller broschyrerna. Men vi ser 

fortfarande vilka möbler som finns i rummet. Även den gröna växten finns med i 

bakgrunden. Den bryter av den bruna tonen i bilden och får rummet att kännas 

friskare. Ljuset från fönstret är behagligt och gör kontrasterna mjuka och realistiska. 

Läslampan ovanför fåtöljen lyser på fåtöljen och får den att glänsa i gult med ökad 

kontrast så att den känns ska kännas mjukare.  
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6. Diskussion & slutsats 
 

I detta avsnitt diskuterar vi kring vårt valda problemområde och försöker svara på den 

frågeställning vi satt upp för uppsatsen. Vi utgår från teorin och de undersökningar vi 

genomfört. Fokus kommer att ligga på att se likheter och olikheter mellan teorin, 

enkätsvaren och vår egen uppfattning som vi fått efter fotograferingen av hotellrum. 

Avslutningsvis presenteras möjliga förslag till fortsatta studier i det ämnesområde vi 

forskat kring.  

 

För att förtydliga vad vi tar upp i följande diskussion så återvänder vi till studiens 

problemformulering som beskriver vad som har varit fokus för 

problemundersökningen under detta arbete. Vi har i studien försökt ta reda på hur man 

med bilder kan påverka konsumenter positivt i deras val av hotell och vad som är 

viktigast för konsumenten när den gör sitt val av hotell. Vidare har vi sökt svar på om 

man kan använda sig av bildretorik och konsumentens åsikter för att bli mer 

tilltalande i sitt bildberättande.  

Ovanstående utgår vi från när vi besvarar följande frågeställningar: ”Hur kan man 

skapa köpvilja och intresse vid val av hotellrum genom fotografi?”, ”Vad är viktigast 

för konsumenten när de väljer hotell?”, ”Vad är skillnaden mellan informativa och 

emotionella fotografier av hotellrum?”. 

 

6.1 Vad är viktigast? 

Vad tycker konsumenterna är det som har störst betydelse när de väljer hotell? 

Studien har visat att det som är viktigast enligt respondenterna är kvaliteten, 

geografiskt läge och pris. Minst viktigt är rummets funktioner och bilder av rummet 

(diagram 8, bilaga 1). Svaret blir en fingervisning om hur respondenterna rangordnar 

hur de väljer hotell. I denna lista kommer fotografierna långt ner. Men det betyder inte 

att de inte har någon betydelse. Ifall man ser till frågan i enkäten som följer: ”Är det 

viktigt för dig att se bilder av rummet innan du bokar?” svarar 64 % av 

respondenterna att det är viktigt eller mycket viktigt med fotografier (diagram 1, 

bilaga 1).  
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Efter det att alla hotell, som inte nådde upp till den förväntade standarden av kvalitet, 

geografiskt läge och pris har sorterats bort, är det fotografier som i slutändan avgör 

vilket hotell som faller konsumenten i smaken. Att vilja se produkten innan man 

betalar har att göra med att man vill vara säker på att få det man betalar för och känna 

att man inte blir lurad. Av de som inte handlar på Internet är det 60 % som inte gör det 

på grund av att de inte har möjlighet att se produkten på riktigt innan köp 

(konsumentverket 2009). Detta gäller främst för nöjesresenärer. Enligt enkäten så 

tycker 80 % av de tillfrågade nöjesresenärerna att det är viktigt att få en uppfattning 

om hur rummet man bokar ser ut. Endast 36 % av affärsresenärerna tycker att det är 

viktigt att se bilder av rummet när de bokar. Detta kan bero på flera olika saker. Det 

kan vara så att de affärsresenärer som svarat på enkäten endast använder sig av en 

hotellkedja vid sina övernattningar och redan vet hur hotellkedjans rum ser ut från 

tidigare erfarenheter. Eller så har det ingen betydelse då vistelsen kanske bara handlar 

om en övernattning.   

 

6.2 Bildernas två sidor 

För att definiera vad en informativ och emotionell bild är så har vi fördjupat oss i båda 

delarna. Vi har inte bara utgått från vad just ett informativt fotografi har för betydelse 

och budskap utan även hur man kan förstärka dess betydelse genom estetiska riktlinjer 

som passar för att förtydliga informationen i fotografiet. På frågan om hur viktigt det 

är att hotell har informativa fotografier av sina hotellrum svarar 69 % av alla 

respondenter att det är viktigt eller mycket viktigt. Varför är det då viktigt? 

Funktionen med en informativ bild är, som Bergström (2009) menar, att ge 

information utan värderingar och representera verkligheten i högsta möjliga grad. 

Fördelen med detta är att konsumenten ser vad den betalar för så det är mindre risk att 

bli besviken.  

 

Emotionella bilder av hotellrum måste också vara informativa och visa hur rummet 

ser ut. Men bilden fokuserar mer på att ge betraktaren en positiv och förhöjd 

känsloupplevelse, som Bergström (2009) beskriver det. Det innebär mer konkret att 

försöka skapa en relation mellan bildens innehåll och konsumenten, en relation som 

konsumenten vill ha. Eftersom hotellrum saknar särskiljande egenskaper, alla rum 
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innehåller mer eller mindre en säng, ett nattduksbord, en stol och en garderob, så kan 

”den säljbara känslan” vara det effektivaste sättet att sälja in hotellrum. För att 

särskilja rum kan man med fördel genom bilder visa på vilket sätt hotellet bryr sig om 

sina gäster som Pui Ying Lu (2010) nämner i sin lista om vad som påverkar 

hotellkunder i val av hotell.  

 

Vad är då skillnaden mellan informativa bilder och emotionella? Efter vad vi lärt oss 

av vår bildanalys kan man säga att skillnaden ligger främst i vad bilderna fokuserar 

på. I de två bilderna som vi analyserat så fokuserar den informativa bilden på att 

tydligt visa rummets innehåll som det är, alltså högst informativ om man ser till vad 

Bergström (2009) menar med informativ. Men för att göra bilden mer attraktiv för 

betraktaren så har rummets nackdelar lyfts bort med mer genomarbetad fototeknik, 

där kompositionen leder betraktaren in i bilden och ljuset är jämt och behagligt att 

titta på. Enligt Petterson (2004) så förmedlar en bild som upplevs positiv bättre 

information än en negativ bild. 

 

Ifall man använder sig av listan som Monroe Beardley sammanfattade om vad som 

karaktäriserar en estetisk upplevelse, skulle en informativ bild innehålla, 1 - fokus på 

objektet och 4 - aktiv upptäckt. En informativ bild skulle inte innehålla punkt 5 - 

integration mellan objektet och sig själv, vilket en emotionell bild skulle innehålla. 

Snarare innehåller en emotionell hotellrumsbild, som den vi analyserat, 3 - känsla 

frigjord från verkligheten från Beardleys lista, det vill säga möjligheten att drömma 

och vara oberoende. Likt ett synekdokebudskap som visar upp en liten del av 

verkligheten och ger frihet till betraktaren att bygga upp scenen själv i sina tankar. 

Tekniskt sett så skulle ljuset i en emotionell bild ge lite mer karaktär till rummet. 

Vitbalansen anpassas efter rummets egenskaper. Möjligheten att arbeta med oskärpa 

är betydligt mer accepterat, för att fokusera på rummets säregna detaljer som 

förmedlar den känsla man är ute efter att sälja.  
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6.3 Att förstärka köpvilja 

Utifrån de tidigare frågor som tagits upp här i diskussionen har vi fått ett underlag 

som skulle kunna ge ett svar till vår huvudfråga ”Hur kan man skapa köpvilja av 

hotellrum genom fotografi?”.  Vi har tagit fram hur viktigt det är med foto i valet av 

hotell och vad en säljande bild är uppbyggd av för retoriska modeller. Men hur stor 

betydelse har det då att fotografiet är proffsigt skapat? Alla med en mobilkamera kan 

ta bilder. Enligt en undersökning som (Rubicon consulting, 2008) gjort med 3036 

Internet-användare är det hemsidor, som till exempel Tripadvisor, där användare 

själva kan skriva recensioner och ladda upp egna bilder så att andra kan ta del av dem, 

är det som mest påverkar konsumenter på Internet, strax efter tips från bekanta. Men 

sällan är recensenters bilder proffsiga och säljande, vilket ett hotells bilder bör vara 

för att fånga konsumenters uppmärksamhet. 65 % av de tillfrågade i vår undersökning 

svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att bilder av hotell är proffsigt 

fotograferade. Varför är det då viktigt när konsumenter ändå litar på andra besökares 

recensioner? Antagligen eftersom professionellt fotograferade bilder håller en hög 

kvalité och det är ett tecken på att hotellet strävar efter detsamma. Det är en trygghet 

för konsumenten att hotellet är ett legitimt företag.       

 

En professionell bild bör dock inte vara för perfekt då den kan anses vara 

övermanipulerad. En informativ bilds syfte är att kommunicera så bra information 

som möjligt. I reklam och information är det svårt att veta vad man kan lita på. 

Informativa bilder används i nyhetsmedia för att i detta informationssamhälle med vår 

kritiska syn försöka visa upp ett så trovärdigt resultat som möjligt. Till exempel så 

fick vi några kommentarer skrivna på våra enkäter som vi lämnade på hotell där det 

stod ”kommer ni fotografera de fula rummen?”. Detta var inte en del av 

undersökningen men det visar att folk ser kritiskt på den information man måste 

förlita sig på. Många har nog fått uppleva att produkter inte är som på de 

representativa bilderna och allt fler människor ifrågasätter trovärdigheten i 

reklambudskap (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004).  

 

57 % av respondenterna i vår enkät tycker att det är viktigt att hotellbilder är vackra 

och visar rummets atmosfär och känsla. Detta svar är något som vi inte förväntade 
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oss. Vår ansats på denna fråga var att det skulle vara en större andel än de 32 % som 

tyckte att dessa egenskaper i ett hotellfotografi skulle vara betydelselösa. Det visar att 

konsumenter är medvetna om vad de vill se i bilder, och inte bara vill att det skall vara 

informativt. Därför kan det vara fördelaktigt att anpassa bildens fokus efter vad som 

är essensen i det specifika rum som fotograferas. Det kan vara avslappnande 

egenskaper, lokal design eller det lilla extra som hotellets personal hjälper till med. 

Pui Ying Lo (2010) anser att hotell borde fokusera på dessa detaljer för att 

tillfredsställa sina gästers sinnen.  

 

6.4 Slutsats      

De slutsatser och teorier vi kommit fram till för att skapa ett ökat köpintresse med 

fotografi är att de bildretoriska grepp vi tagit upp i denna uppsats, främst informativt 

och emotionellt, fungerar utmärkt självständigt ifall man säljer en specifik produkt. 

Men ett hotellrum har väldigt många olika människor i sin målgrupp, och för att nå till 

så många som möjligt så kan det, som vi ser det, vara effektivast att blanda retorikerna 

till en viss grad. En informativ bild bör innehålla estetiska element som lockar 

betraktaren till fördjupning och håller en hög teknisk kvalité. För en emotionell bild så 

behövs det kommuniceras information om hotellrummet, men då med mer riktad 

information om egenskaper och detaljer som är särpräglade för rummet. Bilden får 

inte bli för abstrakt om den ska kunna kopplas till hotellrummet. Man kan använda sig 

av båda de retoriska greppen i samma bild genom att till exempel bygga upp ett 

scenario i hotellrummet med rekvisita och liknande. Men man bör ta hjälp av en 

stylist till sådana bilder eftersom det är lätt att det blir rörigt ifall man inte har ett 

tränat öga för inredning. Vi anser att det mest effektiva sättet att visa ett hotellrum är 

att använda sig av informativa och detaljbilder tillsammans för att kunna visa helheten 

och fokusera på de bra fördelarna med rummet. Vidare, för att öka köpviljan hos 

kunderna av hotellrum, anser vi att man bör vara ärlig mot kunden i fotografier. 

Konsumenter kan lätt se igenom marknadsföring som inte håller vad den lovar. Och 

hotellgäster är inte tysta om sina upplevelser, utan de delar sina åsikter över sociala 

nätverk och påverkar på så sätt många människors åsikter om det nämnda hotellet.  
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Vår ansats bygger på vad vi läst ifrån tidigare forskning, en kvantitativ 

enkätundersökning och våra egna erfarenheter. Vi har dock inte testat vår ansats och 

teori i praktiken. Detta har inte varit syftet med den undersökning vi genomfört. Det 

skulle dock vara intressant att i vidare forskning analysera den visuella påverkan som 

hotellrumsbilder på hotells hemsidor har i praktiken, sett från ett kvalitativt 

perspektiv, samt undersöka utvecklingen av användarbaserade recensioners påverkan 

på hotellkedjors marknadsföring.   
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Bilaga 1: Diagram över enkätundersökningens resultat  
 

 
Diagram 1: Är det viktigt för dig att se bilder av rummet innan du bokar? 
 
 

 
Diagram 2: Är det viktigt att hotellrums bilder är proffsigt fotograferade? 
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Diagram 3: Vad är viktigast för dig när du bokar hotellrum? Arbete 
 
 

 
Diagram 4: Vad är viktigast för dig när du bokar hotellrum? Nöje 
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Diagram 5: Är detaljbilder på rummets specifika egenskaper viktiga? T.ex. designmöbler och 
badrumsprodukter. 
 
 

 
Diagram 6: Är det viktigt att bilderna är informativa och visar hela rummet som det är? 
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Diagram 7: Är det viktigt att bilderna är vackra och visar rummets atmosfär och känsla? 
 
 

 
Diagram 8: Vad är viktigast för dig när du bokar hotellrum? 
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Bilaga 2: Enkätundersökning 
 

Undersökande enkät
Hej! svara gärna på denna enkäten som handlar om marknadsföring och fotografering av hotellrum.

Det är en undersökning som görs av två studenter från BTH i Karlshamn.

(kryssa svaret)

1.  Ålder:  

  18-30   31-40  41-50  51-60  61+

2.  Kön:  

  Man   Kvinna

3.  Vanligaste sättet ni besöker hotell som:

  Familj  Par  Vänner  Ensam  

4.  Vanligaste anledning till hotellövernattning?

  Nöje  Arbete 

5.  Hur ofta bor du på hotell?

  En gång i veckan   Flera gånger i veckan      En gång i månaden

  Några gånger i månaden  Några gånger om året     En gång om året          

6.  Vad är viktigast för dig när du bokar hotellrum?

   Mycket viktig Viktigt       Varken eller    Oviktigt          Helt oviktigt

 Pris  

 Kvalitet

� *HRJUD¿VNW�OlJH

 Rummets funktioner

 Bilder av hotellrum 

   

    Mycket viktig Viktigt       Varken eller    Oviktigt          Helt oviktigt

7.  Är det viktigt för dig att se bilder av rummet innan du bokar?   

8.  Är det viktigt att hotellrums bilderna är proffsigt fotograferade?

  

����bU�GHWDOMHUELOGHU�Sn�UXPPHWV�VSHFL¿ND�HJHQVNDSHU�YLNWLJD"�W�H[��'HVLJQP|EOHU�RFK�EDGUXPVSURGXNWHU��
 

10. Är det viktigt att bilderna är informativa och visar hela rummet som det är?

  

11. Är det viktigt att bilderna är vackra och visar rummets atmosfär och känsla?     

 
 
	  
	  


