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Sammanfattning 
Inledning: Hotellbranschen är en mycket rörlig och händelserik bransch. När en gäst 

anländer till ett hotell är det lobbyn med reception som gästen möter först. Första fysiska 

kontaken gästen får med hotellpersonalen är i receptionen under incheckning. Första 

mötet med hotellpersonalen har stor betydelse och får effekter för gästens hotellvistelse.  

Syfte: Syfte med uppsatsen är att undersöka hur incheckning upplevs på hotell. Hur både 

gäst och personal upplever det första servicemötet. Om helhetsupplevelsen av 

incheckning kan värderas och analyseras utifrån Five Aspect Meal Model?  

Metod och material: Metoder som använts i den empiriska undersökningen var 

observationer under incheckning, strukturerade enkätintervjuer med hotellgäster och 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med receptionspersonal. Det var tre likvärdiga 

hotell i centrala Stockholm som valdes ut för att undersökas.  

Resultat: Undersökningarna visade att incheckning ska gå snabbt och smidigt. Vad som 

anses som bra service är att möta gästernas förväntningar och behov med ett 

välkomnande bemötande samt att få gästerna att känna sig som hemma. Ordet värdskap 

är lite oklart och det är olika uppfattningar om begreppet. Begreppen värdskap och 

service är beroende av varandra. Att lyckas läsa av gästerna och utifrån det ge den service 

som behövs är effektivt.  

Slutsats: Incheckning upplevs olika och det beror på vad gästerna har för förväntningar. 

Även vilken service receptionspersonalen lyckas leverera är av stor vikt för upplevelsen. 

Det bör vara möjligt att helhetsupplevelsen av incheckning kan värderas utifrån FAMM.   

 

Nyckelord: FAMM, Kundnöjdhet, Reception, Servicekvalitet, Värdskap  
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1. Inledning 
 
 

Hotellbranschen är en mycket rörlig och händelserik bransch. Alla hotell arbetar olika 

och det är stora skillnader i arbetsrutiner beroende på storlek, teknisk nivå och inriktning 

(Kipowski, 1995). Kärnverksamheten i hotell är att tillfredställa de grundläggande 

behoven som sömn och mat (Gundersen, Heide & Olsson, 1996), men med dagens 

utveckling både i samhället och i branschen har hotell fått allt högre krav på sig att 

tillfredställa gästers sekundära behov. Det är service och kvaliteten på servicen som har 

en mycket stor betydelse för att gäster ska känna sig nöjda. Detta har medfört att service 

har fått en stor betydelse på hotell och med den ökande konkurrensen har service blivit ett 

hjälpmedel för hotell att skilja sig i mängden. Hotell som satsar på att förstärka flera 

behov än enbart kärnprodukten blir mer konkurrentstarka på marknaden (Corvellec & 

Lindquist, 2005). Det är även viktigt att hotellverksamheter följer med i 

samhällsutvecklingen. Det som betraktas som bra service idag kanske ses som något 

självklart i morgon.  

 

När en gäst anländer till ett hotell är det lobbyn med reception som gästen möter först. 

Den första fysiska kontaken gästen får med hotellpersonalen är i receptionen under 

incheckning. Mossberg och Gustafsson (2008) anser att servicepersonalen i en restaurang 

är ansiktet utåt för restaurangen. Detta kan liknas vid att receptionspersonalen är ansiktet 

utåt för hotellet. Receptionspersonalen är de som både välkomnar och tar farväl av 

gästen. Även annan service under vistelsen hjälper receptionspersonalen till med. Därför 

är relationen mellan receptionspersonal och gäst mycket speciell, det är receptionen som 

har möjlighet att tillgodose gästernas behov och önskemål. (Johansson & Westerblad, 

2004). Att studera incheckning på hotell är intressant eftersom det har stor betydelse för 

gästen. Det är en händelse som alltid förekommer när en gäst ska bo på hotell.  Första 

mötet med hotellpersonalen har betydelse och påverkar gästens hotellvistelse. Därför är 

det viktigt att ha kunskap och förståelse för receptionens arbete och roll i hotellföretag.       
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2. Bakgrund 
 
 
Att arbeta på hotell och speciellt i hotellreceptionen kräver mycket av personalen. Det är 

en komplex miljö som både består av materiella och immateriella värden. Personalen 

utför aktiviteter för att kunna leverera tjänster till sina gäster. Samspelet mellan gästen, 

miljön och personalen är det som bildar grunden för en tjänst och detta i sin tur påverkar 

kvaliteten på tjänsten. Den typ av tjänst som hotell erbjuder med rum och mat är 

oskiljaktig, vilket innebär att den inte går att skilja från personen som utför tjänsten och 

gästen som tar emot tjänsten. Tjänster är även tillfälliga, de går inte att producera för 

framtida konsumtion, de förekommer bara vid produktionstillfället (Corvellec & 

Lindquist, 2005).  
 

 

2.1 Servicemöten 

Mellan personal och gäst uppkommer hela tiden sociala interaktioner som bildar grunden 

för servicemöten. Dessa servicemöten är mycket viktiga för hotell och har stor betydelse 

för företags framgång (Corvellec & Lindquist, 2005). Tjänstepersonalen har en stor 

betydelse i serviceleveranssystemet, det vill säga det som händer i det som ofta kallas 

sanningens ögonblick. Det som händer just i sanningens ögonblick när personal möter en 

gäst kan inte påverkas direkt av företaget. Det är personalens skicklighet och beteende 

som samverkar med gästens förväntningar och behov menar Normann (2000) och pekar 

också på att sanningens ögonblick är ett tillfälle för företag att visa sina bra sidor. 

Detsamma gäller Corvellec och Lindquist (2005) som ser sanningens ögonblick som ett 

företags tillfälle att visa upp sina tjänsters förträfflighet. Cook, Yale och Marqua (2002) 

ser sanningens ögonblick som viktiga möten, där kunden får uppfattningar om 

servicekvaliteten. Servicekvaliteten är mycket viktig för företagets framgång, gästrelation 

och word-of-mouth (Cook m.fl. 2002).     

 

För gästens upplevelse har frontpersonalen en stor betydelse, det vill säga 

receptionspersonalen i ett hotell. Allt beror på bemötande och vilken service personalen 
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kan erbjuda. Enligt Nationalencyklopedin (2011c) är service en beteckning på att en 

person utför något för att betjäna någon kund eller gäst. I olika situationer förväntar sig 

gäster olika mycket service och alla gäster har även olika behov och önskemål, vilket 

resulterar i att man inte kan behandla alla gäster lika (Mossberg & Gustafsson, 2008). 

Därför är det viktigt för personalen att ha förståelse för vad service innebär och kunna 

känna av vad för slags service olika gäster behöver.   

 

De servicemöten som uppstår mellan receptionspersonal och gäst får inte gå fel, då är det 

stor risk att gästen blir missnöjd och inte kommer tillbaka. Många företag har 

genomtänkta strategier för olika situationer och tillfällen för att inget ska gå fel 

(Mossberg & Gustafsson, 2008). En missnöjd gäst kan påverka företaget negativt. 

Begreppet word-of-mouth är mycket betydelsefullt för företag och i serviceindustrin är 

det viktigt att försöka tillfredställa gästerna så de får positiva uppfattningar om 

verksamheten. En nöjd gäst kan rekommendera hotellet för andra och på så vis ge 

företaget gott rykte och gratis marknadsföring (Mossberg, 2003). Cook m.fl. (2002) anser 

också att word-of-mouth kan påverka företag såväl negativt som positivt och att det även 

är ett mycket effektivt sätt att marknadsföra sin organisation på. Inom marknadsföring är 

word-of-mouth mindre kontrollerbart och kan ha större djupgående effekter på gästers 

förväntningar. I vissa lägen kan begreppet word-of-mouth ha en starkare påverkan än 

organisationsmarknadsföring (Johnston & Clark, 2008).  

 

Givetvis är det inte bara kvaliteten på service som påverkar gästens upplevelse, utan även 

andra faktorer runt omkring såsom rummet, andra gäster, stämningen, lukter, dofter och 

personliga faktorer har stor betydelse (Mossberg, 2003). Personliga faktorer är en viktig 

faktor som servicepersonalen måste ha i åtanke hela tiden, eftersom det innebär att alla 

gäster har olika behov och önskemål. (Mossberg & Gustafsson, 2008). Det är gästernas 

olika personliga faktorer som har en påverkan eftersom de upplever världen på olika sätt 

och personalen ska leverera det gästen vill ha, utifrån gästens perspektiv.  
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2.2 Hospitality  

Hospitality som översätts till gästfrihet (Nationalencyklopedin, 2011a) är ett stort 

begrepp inom hotellbranschen. Det handlar om att både visa vänlighet, generositet och ett 

trevligt välkomnande i servicemötet med gästerna. Hospitality är relationen mellan 

personal och gäst, men det omfattar även aspekter såsom hotellrum, mat och dryck 

(Lashely, 2000). Det handlar också om att möta gästernas förväntningar så de blir 

tillfredställda på alla plan med hjälp av varor och tjänster som erbjuds. Priset ska vara 

godtagbart för gästen så att han/hon känner att det är värt att betala för varan och tjänsten. 

Lashely (2000) menar också att begreppet innebär att hotell ska kunna erbjuda basbehov 

för personer som inte befinner sig hemma. Hospitality består både av materiella och 

immateriella beståndsdelar som exempel mat, dryck, säng, atmosfär, miljö och beteende 

hos personalen. Det är inte bara själva grundutbudet som skapar gästfrihet, det är även 

allt runt omkring (Lashely, 2000). De mänskliga interaktionerna är minst lika viktiga som 

de materiella komponenterna inom hospitality. För att lyckas med hospitality ska man 

inte bara räkna vinst. Det är personalen i allra högsta grad som är ansvariga för gästernas 

lycka och tillfredställelse (Lashely, Lynch & Morrison, 2007).  Att förstå gästernas krav 

och förstå på vilket sätt servicen ska erbjudas är mycket viktigt.  

 

 

2.3 Värdskap 

Det svenska ordet värdskap kan tyckas vara ett svårdefinierat ord och det kan vara svårt 

att förstå skillnaden mellan värdskap och service. Man kan se att värdskap ingår i 

begreppet hospitality och att begreppen kan uppfattas relativt lika. Värdskap är så mycket 

mer än bara service, det handlar om att göra gästens upplevelse så unik som möjligt och 

att göra det lilla extra, något gästen inte förväntat sig (Gunnarsson & Blohm, 2002). 

Enligt Mossberg & Gustafsson (2008) är värdskap att man tjänar en annan människa. 

Gunnarsson och Blohm har startat ett företag där deras affärside går ut på att hjälpa 

verksamheter och anställda att erbjuda ett välkomnande och öppet förhållningssätt för att 

lyckas skapa större attraktionskraft och framgång. De har även gjort en hemsida där de 

publicerar populärvetenskapliga faktaböcker om värdskap (Värdskap, 2011). Värdskap 
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handlar mycket om att få andra människor att känna sig välkomna och det gör man 

genom att visa vänlighet och hjälpsamhet mot sina gäster (Gunnarsson & Blohm, 2002). 

Man kan se likheter mellan ett gott värdskap och en god affärsidé. En tydlig 

organisationskultur, planering och bra ledarskap har en stor betydelse enligt Gunnarsson 

och Blohm (2002). Värdskap kan också kopplas ihop med hög servicekvalitet menar 

Cook m.fl., (2002). De tycker att det är viktigt att personalen levererar det som gästen 

efterfrågar och att det är mycket effektivt att ge mer service än nödvändigt för att 

gästerna ska känna sig nöjda och tillfredställda. Att komma på vad gästen behöver innan 

gästen själv vet tyder också på ett gott värdskap enligt Cook m.fl., (2002).     

 

 

2.4 Hotellreception 

En hotellreception är en dynamisk miljö att arbeta i, där personalen träffar många olika 

personer, från olika delar av världen, med varierande kulturer, synsätt och förväntningar. 

Därför är det viktigt att förstå människor och deras olika sätt att bli tillfredställda på. Det 

har gjorts många studier på hur hotellgäster blir tillfredställda och vilka aspekter som har 

en stor påverkan på upplevelsen. Shi och Su (2007) studier visar att receptionen och 

servicen som receptionspersonalen ger är en mycket viktig del i hotellvistelsen för gäster. 

Det är där hotellpersonalen möter gästernas behov och önskemål. Det är även dit gäster 

vänder sig om problem skulle uppstå under vistelsen. Även Gundersen, Heide och Olsson 

(1996) säger samma sak i sin studie, där de har studerat vilken betydelse receptions-, mat 

och dryck- samt städavdelningen har för påverkan för gästens välbefinnande. De kom 

fram till att de immateriella värdena hade större betydelse i receptionen än de materiella 

värdena. Den största och viktigaste faktorn i receptionen är service och kvaliteten på 

service (Gundersen m.fl. 1996). Kanampully och Suhartanto (2000)  säger i sin studie att 

det är viktigt att hotell arbetar mycket med gästlojalitet och att det är viktigare med 

gästens lojalitet än med gästens tillfredställelse. I studien kom de fram till att receptions-, 

städ- och mat- och dryckavdelningarna samt pris har en stor påverkan och betydelse för 

gästlojalitet. Dessa faktorer har också en stor betydelse för om gästen ifråga kommer att 

återkomma eller rekommendera hotellet till någon annan, dvs. det påverkar också word-

of-mouth (Kanampully & Suhartanto, 2000). En annan studie som är baserad på 
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intervjuer med affärsresenärer, blev resultatet att i en hotellupplevelse är tillfredställelsen 

beroende på två grundläggande faktorer. Nämligen i driften, de immateriella aspekterna i 

receptionen av mottagandet och de materiella aspekterna i städavdelningen (Engeset, 

Heide, 1996).   

  

Hotellreceptionen är hjärtat i hotellbyggnaden (Engeset & Heide, 1996) och 

receptionspersonalen har ett stort ansvar för att lyckas ta hand om sina gäster så deras 

upplevelse blir så unik som möjligt (Johansson & Westerblad, 2004). De människor som 

arbetar i en hotellreception anses vara mycket utåtriktade, service-minded och 

hjälpsamma (Johansson & Westerblad, 2004). Att personalen är aktiv och engagerad i sitt 

arbete sägs kunna påverka gästens hotellvistelse positivt anser både Cook m.fl., (2002) 

och Wijesinghe & Willis (2010). Även att chefen är aktiv i sitt ledarskap gentemot 

personalen leder till att personalens kreativitet och engagemang blir mycket starkare 

(Cook m.fl., 2002). Detta i sin tur leder till att hela organisationen har en positiv anda där 

all personal gör sitt yttersta för att tillfredställa sina gäster (Corvellec & Lindquist, 2005). 

Receptionspersonalen behöver ha tillgång till och vara utrustade med olika hjälpmedel 

för att kunna utföra sitt arbete menar Lashely (2001), han anser också att det är viktigt att 

ledaren ger frontpersonalen befogenheter så de får möjlighet att fatta spontana beslut i 

möten med gäster. Han anser också att utbildning och arbete med att stärka personalens 

säkerhet i sina positioner leder till bättre service. Även att personalen är flexibla och kan 

möta alla olika gästers behov på olika sätt, är av stor vikt inom service (Lashely, 2001). 

 

 

2.5 Rollspel 

Mellan personal och gäst uppträder hela tiden ett rollspel, där de två individerna har två 

helt olika roller. Personalen ska leverera god service och gästerna ska känna sig nöjda 

och tillfredställda. Personalen i receptionen är hela tiden synlig för gästerna och där av 

måste personalen uppföra sig och ha ett professionellt beteende (Petersson, 2003). Dessa 

rollbeskrivningar utifrån receptionspersonalens perspektiv kan ses som att gå på scen 

eller att man arbetar on stage. Vilket innebär att det spelas en teaterpjäs. Pettersson 

(2003) menar också att personalen måste lägga sitt inre jag åt sidan och gå in i sin 
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yrkesroll. När man väl arbetar representerar man företaget. Vid ett möte med en ny gäst 

kommer aldrig personalen få en andra chans att göra om det första mötet, därför har det 

första mötet en stor betydelse (Goffman, 2005). Goffman (2005) pekar på att personalen 

måste ha en förståelse för vad det är gästerna ser, men också vad det vill att gästerna ska 

se.        

 

 

2.6 Servicekvalitet 

Kvalitet har flera olika definitioner och det är svårt att sätta en exakt term som alla är 

överens om på vad det innebär. Inom service är det antingen bra servicekvalitet eller 

dålig servicekvalitet som levereras till gästen enligt Cook m.fl., (2002). ”High service 

quality” kan ses som ”excellent service” och där personalen möter gästernas behov (Cook 

m.fl., 2000).  

 

Det finns olika modeller på hur servicekvalitet kan mätas. Service Quality model är en 

modell som visar hur servicetillfredställelse hänger samman med alla påverkande 

faktorer. Där personliga behov, tidigare erfarenheter och marknadskommunikation möter 

serviceförväntningar, den upplevda servicen och faktorer som bidrar till hög 

servicekvalitet. Modellen leder till en bättre förståelse för tillfredställelse nivån och vad 

det är som påverkar (Cook m.fl., 2002). SERVQUAL är en annan modell som mäter 

gästens upplevda kvalitet. Modellen mäter även gapet mellan gästers förväntningar och 

erfarenheter (Bergman & Klefsjö, 2010). Från början var modellen baserad på tio stycken 

faktorer, men det begränsades sedan ner till fem där tillförlitlighet, respons, garanti, 

empati och materiella ting blev kvar (Bergman & Klefsjö, 2010). Bergman och Klefsjö 

(2010) anser att i SERVQUAL modellen är tillförlitlighet den överlägset viktigaste 

faktorn och det materiella är det minst viktiga för en gäst. Vilken faktor som har störst 

betydelse beror också på produkten. I Service excellensmodellen är serviceleveransen ett 

sätt att uppnå god service. Hög servicekvalitet resulterar i glädje (Johnston & Clark, 

2008). Modellen kan ses i olika etapper för att uppnå exceptionell service, leverera löften, 

lösa problem, ge personlig service och gå den extra milen. Att leverera löften innebär att 

möta förväntningar och att leverera de tjänster som företaget lovat. Under tiden måste 
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problem som uppstår alltid lösas på bästa sätt så att gästerna blir nöjda. Att ge den 

personliga servicen och att gå den extra milen för gästen är alltid mycket uppskattat och 

leder till en exceptionell servicenivå (Johnston & Clark, 2008). Att leverera hög 

servicekvalitet är nyckeln till framgång för hotellföretag anser Cook m.fl., (2002). Hu, 

Kandampully och Juwaheer (2009) menar också att leverera hög servicekvalitet och 

skapa högt kundvärde kan resultera i hög kundnöjdhet, samt få betydelse för företagets 

sammanlagda profil och slutligen leda till kundlojalitet och framgång.                 

 

Five Aspect Meal Model (FAMM) är en modell som är framforskad vid Örebro 

Universitet. Den mäter inte servicekvaliteten, men den används för att på ett bra sätt 

studera påverkande faktorer under måltidsupplevelser. I modellen ingår fem aspekter, 

rummet, mötet, stämningen, produkten och styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson 

& Mossberg, 2006).  Alla de fem aspekterna har stor betydelse för gästens 

helhetsupplevelse (Gustafsson, Öström & Annett, 2009). Modellen kommer 

ursprungligen från Michelin Guides sätt att utvärdera restauranger och hotell (Gustafsson 

m.fl. 2006). Vid Örebro Universitet har den utvecklats till ett redskap för att planera och 

att öka gästernas tillfredställelse samt för att ge personalen en bättre förståelse av de 

påverkande aspekterna. Även för att personalen ska hantera aspekterna på ett bättre sätt 

(Gustafsson m.fl. 2006). FAMM har även blivit en mycket framgångsrik modell för att 

fokusera på helheten under en måltid och det är lätt att ha kontroll över de olika delarna. 

Om någonting skulle falla i en måltidsupplevelse är det lätt att ta reda på exakt vad som 

gått snett (Gustafsson m.fl. 2006). I modellen finns det alltid olika sätt att forma en 

upplevelse beroende på vad man har att arbeta med, det vill säga hur upplevelsen ska 

upplevas, med rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Om en aspekt 

ändras, kan det leda till att man upplever helheten på ett annat sätt.    

 

Den första aspekten är rummet med dess utformning med färg, ljussättning och möbler 

som ger en känsla som påverkar upplevelsen. Därefter studerar man mötet mellan 

personal och gäst, men även möten gäster emellan och personal emellan. Produkten är en 

viktig aspekt under en måltidsupplevelse. Produkten är i den ursprungliga modellen 

kombinationen mellan mat och dryck. Produkten skulle kunna användas i andra 

sammanhang för att se på andra produkter som exempelvis hotell erbjuder. Aspekten 
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styrsystemet är en aspekt som gästen inte direkt ser, men det har en stor betydelse för att 

allt ska fungera. Styrsystemet är administrativa processer för att organisationen ska kunna 

vara igång, även juridiska processer ingår. Om något inte fungerar så kan det leda till att 

gästens upplevelse påverkas negativt. Styrsystemet är den aspekt som styr över rummet, 

mötet och produktaspekterna. Runt om dessa fyra aspekter ligger stämningen, 

helhetsupplevelsen. Det är en känsla av hela upplevelsen och där gästen ska känna sig 

bekväm och väl omhändertagen (Gustafsson m.fl. 2006). I vissa situationer kan vissa 

aspekter påverka mer än andra och ha större betydelse (Tellström, Mossberg & Jonsson, 

2007). Det skulle kunna vara möjligt att studera incheckning på hotell på ett så fokuserat 

sätt så att det i sig blir en helhetsupplevelse med hjälp av modellen. 

 

Det är vanligt att hotell hela tiden arbetar med olika kvalitetskontroller för att lyckas 

förbättra nivån på servicekvaliteten. Inom servicekvalitet är de anställda den största 

tillgången och med effektiv arbetskraft kan hotell leverera hög nivå på tjänstens kvalitet 

(Medlik & Ingram, 2000). Även gästernas förväntningar har en stor betydelse för 

servicekvaliteten och hotell har ofta ett direkt och personligt förhållande till sina gäster 

(Medlik & Ingram, 2000). En bra relation betyder inte alltid att hotell förstår hur deras 

gäster uppfattar organisationen och därför är det behövligt att använda sig av 

kvalitetskontroller så som gästundersökningar eller mystery shopper för att få fram 

kvaliteten på produkten och servicen (Medlik & Ingram, 2000). Mystery shopper innebär 

enligt nationalencyklopedin (2011b) shoppingspion eller hemlig butikskontrollant. På 

hotell är mystery shopper en hemlig gäst som utvärderar och kontrollerar hotell. 

Hotellpersonal har ingen aning om vem eller när denna hemliga gäst ankommer (Wilson, 

2001).   

 

 

3. Syfte 
 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur incheckning upplevs på hotell. Hur både gäst 

och personal upplever det första servicemötet.  
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3.1 Frågeställning 

Kan helhetsupplevelsen av incheckning värderas och analyseras utifrån Five Aspect Meal 

Model?  

 

 

3.2 Avgränsningar 

Avgränsningar som författaren tagit i undersökningen har valts till ett geografiskt område 

i centrala Stockholm, där tre likvärdiga hotell valts ut. Författaren fokuserar enbart på 

receptionen och incheckning och vilken service som levereras i mötet.  Även hur gästerna 

upplever servicen och om de anser att de fått det lilla extra vid incheckning, samt om 

tidsintervallet vid incheckning har någon betydelse.   

	  
	  
	  
4. Metod 
 

 

För att få fram vilken typ av metod/metoder som kan tänkas användas i den empiriska 

undersökningen, har författaren besökt en hotellreception för att göra en pilotstudie. 

Utgångspunkten var att studera receptionen och lobbyn för att fastställa hur den 

empiriska undersökningen skulle kunna utföras. Tänkbara metoder för den empiriska 

undersökningen var att intervjua receptionspersonal, intervjua gäster och observera under 

incheckning innan pilotstudien utfördes.  

 

Efter pilotstudien togs ett ställningstagande för att få in flera olika vinklar angående 

incheckning på hotell. Författaren valde att den empiriska undersökningen skulle bestå av 

alla de tre alternativ som var tänkbara, både att intervjua receptionspersonal, gäster och 

att göra observationer under incheckning. Fördelen med att använda sig av flera metoder 

är att det finns både för- och nackdelar med alla olika metoder. Att använda sig av flera 
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metoder innebär att det finns möjlighet att reducera bort nackdelarna med de fördelar i de 

andra metoder som använts (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Detta sätt att använda 

flera olika metoder vid undersökning av sociala företeelser kallas triangulering (Bryman, 

2011). Resultatet blir mer tillförlitligt vid användning av triangulering och används ofta 

för att dubbelkontrollera resultat (Bryman, 2011). Författaren har valt att inte nämna 

några namn på intervjupersoner eller namn på hotellen i uppsatsen, för att det inte anses 

väsentligt.   

 

De tre hotellen som valdes att undersökas i den empiriska studien ligger i centrala 

Stockholm och ganska nära varandra. Alla tre hotellen ingår i samma hotellkedja. Det var 

inget krav hos författaren att de skulle vara inom samma hotellkedja, men eftersom dessa 

tre hotell ligger inom samma område och är relativt likvärdiga var det ett bra alternativ. 

Den största skillnaden på hotellen är att de är olika stora. De har 175, 367 respektive 558 

rum, vilket kan säga en del om antalet incheckningar per dag hotellen är möjliga att 

utföra. Alla tre hotell är inriktade på design och använder sig av kända formgivare för att 

möblera hotellrummen och allmänna ytor. Hotellen erbjuder förutom övernattning, 

restaurang, bar, festvåning och möjligheten till att anordna företagsevent och konferenser. 

Det största hotellet erbjuder dessutom spa. De två mindre hotellen var förut inom samma 

bolag. Idag har de delats upp och blivit två enskilda bolag, men fortfarande använder de 

sig av gemensamma ekonomi- och administrativa avdelningar.  

 

Studien innehåller tre olika undersökningsmetoder per hotell, därför valdes tre hotell ut 

att undersökas. Vilket innebar tre observationsstudier och tre gånger två intervjustudier, 

dvs. totalt tillsammans nio olika studier att analysera. Tanken var också att studera färre 

hotell, men att göra undersökningarna så fördjupande som möjligt utifrån olika 

infallsvinklar, för att få en uppfattning hur alla de involverande personerna uppfattar 

situationen under incheckning (Bryman, 2011). 
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4.1 Observation 
Observation används idag ofta inom olika vetenskapliga perspektiv och är ursprungligen 

beteendevetenskapens betydelsefullaste forskningsmetod och kan användas både som en 

enda metod eller vid användandet av flera andra metoder (Einarsson & Hammar Chiriac 

2002). I denna studie används observation tillsammans med andra metoder. 

Observationerna i studien går ut på att undersöka situationen under incheckning på hotell. 

Den har hög grad av struktur, där steg för steg bestämdes i förväg vad som skulle 

observeras. Ett observationsschema gjordes, se Bilaga 1, där olika fenomen skulle 

studeras från det att gästen träder in på hotellet tills dess att incheckningen var slutförd. 

Allt ifrån receptionspersonalens bemötande, beteende, gästens beteende till uppfattning 

om stämning och tidsintervall studerades. Observationerna var direkta observationer som 

utfördes just när händelsen inträffade. Det var också insamling av data i naturlig miljö, 

händelsen incheckning var inte konstruerad, dvs. incheckningen hade utspelats oavsett 

observationen.  

 

Observationerna under incheckningen var öppna för receptionspersonalen och dold för 

gästerna. Detta valdes för att författaren ansåg att det var viktigt för receptionspersonalen 

att veta att observationer skulle utföras eftersom det var en icke offentlig miljö. Det 

berodde också på frågan om att ha rätt att få befinna sig på hotellet och utföra 

undersökningar (Bryman, 2011). En öppen observation ger även författaren större frihet 

att agera som observatör och kan då helt öppet föra anteckningar (Einarsson & Hammar 

Chiriac 2002). Varför observationerna var dolda för gästerna berodde på att författaren 

ansåg att det var viktigt att gästerna betedde sig så naturligt som möjligt och möjligheten 

att informera gästerna att observationer utfördes under incheckning ansågs inte 

nödvändigt. Författaren var en fullständig observatör, var inte med och deltog i 

händelserna som observerades, befann sig enbart vid sidan av receptionsdisken på 

hotellen som betraktare. Observationerna på alla tre hotell utfördes på eftermiddagen 

mellan fyra till sju, eftersom det är en tid då många nya gäster ankommer. 

 

Efter den första observationsundersökningen fick författaren gå igenom 

observationsschemat och göra lite justeringar för att det skulle gå lättare vid de två 
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resterande undersökningstillfällena att observera. Varför detta var nödvändigt berodde på 

att vissa steg var så snarlika att de var svåra att hålla isär. Justeringar i resultatdelen i 

observationsschemat var också nödvändigt. Det sattes ut olika alternativ i resultatdelen, 

exempelvis vilket humör personalen visar, glad, neutral, sur etc. Beroende vad personalen 

hade för humör behövde författaren bara stryka under ett eller flera alternativ. Om 

personalen ifråga visade ett annat humör som inte fanns med i schemat var det helt 

korrekt att skriva det i rutan. Dessa justeringar bidrog till att undersökningsvariablerna 

under incheckningarna blev lika under alla observationer och det blev även lättare för 

författaren att bedöma incheckningarna.  

 

 

4.2 Intervju 
 
Studien består av två olika sorters intervjuer. En strukturerad intervju för hotellgäster där 

exakta frågor var satta med ja- och nej-svar och eventuell förklaring, se Bilaga 2. Där ska 

författaren fylla i vad som kan liknas vid en enkätintervju under intervjutillfället. Detta 

för smidigheten vid intervjuerna med hotellgästerna, för att inte uppehålla gäster som har 

bråttom. När det gäller urvalet av intervjupersoner har ingen avgränsning tagits när det 

gäller vem eller vilka av hotellgästerna som var möjliga att intervjua, alla alternativa 

gäster kunde vara med i undersökningen. Men eftersom undersökningarna utfördes på 

vardagar på alla tre hotell, var det nästan enbart affärsresenärer som bodde på hotellen. 

Därför har denna studie blivit mer inriktad på affärssegmentet, som är mycket vana och 

rutinerade resenärer. Det intervjuades nio gäster på varje hotell för att få en bra bild av 

vad gästerna ansåg om incheckning, hotellreceptionen och bemötandet.   

 

Den andra typen av intervju är en halvstrukturerad kvalitativ intervju med 

receptionspersonal, se Bilaga 3. Frågorna är utformade på det vis att författaren skulle få 

information om hur de intervjuade personerna upplever och beter sig i vissa situationer, i 

detta fall under incheckning. Intervjun var också till för att ta reda på hur personal som 

arbetar i hotellreception ser på service och det första mötet när en ny gäst anländer. 
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4.3 Etik 

Forskningsetniska frågor har fyra huvudkrav. Dessa krav kallas för informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Dessa krav innehåller även råd och rekommendationer om hur man ska gå tillväga vid 

forskning. Därför kommer inga namn på intervjupersoner och hotell att nämnas i 

uppsatsens resultatdel. Det är inte väsentligt och har ingen betydelse för uppsatsens syfte 

att nämna vem som anser vad av intervjupersonerna eller nämna namnet på hotellen där 

undersökningarna utfördes. Intervjupersonerna tillfrågades om de var ok att nämna deras 

namn i uppsatsen. Det var inga problem, men för att ta hänsyn till de fyra huvudkraven 

ville författaren inte nämna några namn (Vetenskapsrådet, 2011).    

 
 

4.4 Förförståelse 

Förförståelse menas med de uppfattningar författaren har om händelser och företeelser 

som kommer från egna erfarenheter och utbildning (Holme & Solvang, 1996). Fördomar 

påverkar också författarens sätt att uppfatta händelser och det är omöjligt att i det 

vardagliga livet eller i forskning att avskilja sig från dessa subjektiva tolkningsramar. 

Författaren till uppsatsen har själv arbetat inom servicebranschen både på restaurang och 

i hotellreception. Detta medför att författaren har förståelse för arbetet i en 

hotellreception. Även att service har en mycket stor påverkan och effekt på gästens 

upplevelse och att alla gäster är olika och har olika behov och förväntningar finns det en 

uppfattning om. Eftersom författaren också har studerat programmet Hotell och värdskap 

i tre år på Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi har hon tillägnat sig goda 

baskunskaper inom ämnet. Författaren har också vana av att resa och bo på hotell vilket 

resulterar i att det finns en insikt i hotellreceptionens roll och betydelse utifrån gästens 

perspektiv. 
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4.5 Analysverktyg 

Med hjälp av modellen FAMM provas det om det skulle kunna vara möjligt att analysera 

upplevelsen av incheckning på hotell. Att utifrån de fem aspekterna undersöka och 

analysera en incheckningsupplevelse. Ingen separat undersökning utifrån modellen har 

genomförts. Detta för att det ansågs mycket svårt att innan veta vad de olika aspekterna 

skulle stå för i den nya upplevelsen. Författaren har istället haft modellen i åtanke hela 

tiden och försökt uppfatta om det är möjligt att använda modellen och försökt analysera 

vad de olika aspekterna skulle kunna innebära. Tanken hos författaren var i början att 

genomföra observationerna under incheckning genom FAMM modellen, men detta 

ändrades i observationsschemat då det ansågs för komplicerat. Istället skrevs 

anteckningar ner under varje undersökningstillfälle med utgångspunkt i de fem 

aspekterna.   

 

 

5. Resultat 
 
 

Här sammanfattas resultaten från undersökningarna som utfördes. Resultatet klargörs 

först del för del från de olika undersökningsmetoderna. Därefter kommer en översikt som 

sammanfattar det väsentligaste från alla tre undersökningarna. Det ges också ett resultat 

från uppfattningar om FAMM modellen skulle vara möjlig att använda vid studier av 

incheckningsupplevelsen.  

 

Det nämns inte några namn på hotellen eller på intervjupersonerna, därför kommer 

hotellen namnges som hotell 1 (H1), hotell 2 (H2) och hotell 3 (H3). Detsamma gäller 

intervjupersonerna. De namnges som Intervjuperson 1 (IP 1), intervjuperson 2 (IP 2) och 

intervjuperson 3 (IP 3).  
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5.1 Observationer 

På hotellen där observationerna utfördes var receptionerna precis vid entrén. De 

nyanlända gästerna blev uppmärksammade oftast redan vid entrén på alla tre hotellen. 

Men på H2 var det ofta kö till receptionen, vilket medförde att gästerna 

uppmärksammades vid receptionsdisken. Det var även mer liv och rörelse av människor 

på H2.  De gånger receptionspersonalen hade mycket annat för sig, såsom administrativt 

arbete uppmärksammades gästerna vid receptionsdisken något som var förekommande på 

alla tre hotell.  

 

Något som var genomgående på alla tre hotell, var att personalen var mycket trevliga och 

tillmötesgående gentemot alla gäster och de flesta incheckningar gick fort. På H1 tog det 

runt 2 minuter, medan på H2 och H3 tog det runt fem minuter, det vill säga snabbt och 

smidigt. Om en incheckning tog längre tid än fem minuter berodde det oftast på att 

gästerna ville ha hjälp med något, exempelvis rekommendationer om bra restauranger 

eller hur man skulle ta sig till en viss plats. På H2 och H3 var det mycket dialog mellan 

personal och gäst och på H1 var det väldigt lite.  

 

Det lilla extra som gavs till gästerna under incheckning var att receptionspersonalen 

oftast frågade om gästerna ville ha kvällstidningen, de visade vägen till hissarna och 

talade om när frukosten serverades och på vilket våningsplan gästen hade sitt rum. Just 

vad det lilla extra innebär under en incheckning är väldigt subjektivt och alla uppfattar 

den servicen olika, för vissa gäster skulle det ju även kunna vara att incheckningen gick 

fort. 

 

Miljöerna i lobbyn som receptionerna befann sig i var mycket lugna och trevliga. 

Eftersom hotell har blivit en typ av mötesplats för många var det en del rörelse av 

människor. Desto senare på eftermiddagen och närmare kvällen blev det allt mer rörelse 

och liv runtom. På alla hotellen var även restaurangen på samma plan som receptionen 

och detta medförde att inte bara hotellgäster cirkulerade i lobbyn. Matgäster till 

restaurangen rörde sig också i miljön och blev välkomnade av receptionerna.      
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5.2 Enkätintervju med gäster 

På samtliga tre hotell ansåg gästerna att de blev väl bemötta och fått den service som 

förväntades under incheckning. En del gäster var återkommande stamgäster och ansåg att 

hotellet de bodde på var exceptionellt och att det alltid var lika bra. Några gäster ansåg att 

receptionspersonalen alltid visste vad de ville ha. En del gäster på H2 kunde kommentera 

att det var bra så länge man inte behöver stå i kö för att checka in. Det är en situation 

hotell ska vara förberedda på, de vet ju redan innan om de har många nya gäster som ska 

checka in. En del gäster på alla tre hotellen ansåg också att de hade blivit väl bemötta, 

men att de inte hade fått det lilla extra. Det var inget under incheckningen som 

överraskade gästerna. Personalen levererade det som förväntades och de fick det som de 

hade betalat för. En del gäster ansåg att de hade fått det lilla extra genom kvällstidningen 

som erbjudits.  

 

Alla gäster ansåg att de hade fått en snabb och smidig incheckning och det är ju även 

något man kan se på tiden i observationerna, runt två till fem minuter. Att det var 

betydelsefullt att incheckningen gick snabbt var de flesta gäster överens om, men en del 

gäster tyckte att det inte var lika viktigt. Det hängde inte på incheckningens tempo om de 

skulle ha en bra vistelse på hotellet. 

 

Det som kommer fram av denna snabba och korta intervju med hotellgäster är basfakta 

om hur gäster upplever incheckning och hur gästerna ser på upplevelsen.      

 

 

5.3 Intervju med personal 

Både Intervjuperson 1 (IP 1) och Intervjuperson 2 (IP 2) anser att service innebär att man 

ska leverera det som gästerna förväntat sig och möta gästens behov.  IP 2 tycker det är 

viktigt att man gör det lilla extra för gästen och att man erbjuder något som gästen inte 

räknat med. Det räcker ofta med att bara vara glad och öppen gentemot gästen och 

erbjuda olika alternativ. Intervjuperson 3 (IP 3) anser att service är mycket personligt och 

uppfattas olika av alla. Det handlar om bemötande och att ge gästen det han/hon vill ha 
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utan att gästen behöver fråga om det. IP 1 säger att det är viktigt att personalen som 

arbetar i receptionen har ett brinnande intresse för att leverera god service och att arbetet 

ska vara så enkelt som möjligt. Det är grundläggande att kunna ”läsa av” människor och 

utifrån det förstå vad de behöver för slags assistans. Vad ordet värdskap innebär anser IP 

3 är att gästen ska känna sig hemma och väl omhändertagen. IP 2 tycker begreppet är att 

man bara ser möjligheter i allt och att man kan lösa alla problem. Värdskap är som 

ramarna för service och det går inte att leverera värdskap utan service. Man kan säga att 

värdskap är som hårdvaran och service som mjukvaran säger IP 1. Alla tre 

intervjupersonerna är överens om att begreppen service och värdskap går hand i hand och 

är svåra att skilja på.  

 

Det som påverkar en upplevelse är allt från det att gästen anländer och ska checka in tills 

det att gästen checkar ut (IP 3). Det är många avdelningar som måste klaffa för att allt ska 

bli bra säger IP 3. Även IP 2 anser att allt påverkar, om något under vistelsen varit dåligt 

leder det till att vistelsen blir mindre bra. IP 1 säger att det är den mänskliga kontakten 

som påverkar upplevelsen och att det är den personal som arbetar i front office som har 

ansvar för gästens upplevelse. Själv skulle IP 1 kunna bortse från en trasig stol eller en 

gardin som hängde snett, men inte ett dåligt bemötande. Standarden på hotellet har också 

en påverkan anser både IP 1 och IP 3. Standarden skapar förväntningar hos gästerna. 

Vissa gäster väljer det billigaste hotellet, men förväntar sig kanske det dyraste och vice 

versa. IP 2 tycker att den viktigaste upplevelsen på hotell är sängen, det är det man 

betalar för, det är huvudprodukten, allt annat runt omkring är bara extra service. IP 3 

anser att mötet med personalen är viktigast, det är personalen som är hotellets själ.  

 

Det är stor skillnad på veckoresenärer och helgresenärer anser alla tre intervjuade. 

Veckoresenärerna består av rutinerade affärsresenärer och helgresenärerna består ofta av 

ovana fritidsresenärer. Det är fritidsresenärerna som kräver mer service säger IP 1 och de 

två segmenten har olika förväntningar och behov. På alla tre hotellen anser de också att 

receptionen är ansiktet utåt eftersom det är receptionen som har den närmaste kontakten 

med gästerna och det är i receptionen man ska möta gästernas förväntningar säger IP 2. 

IP 3 tycker att receptionen är ansiktet utåt eftersom det är den plats gästen först och sist 

möter, den del man ser från gatan och dit gästerna vänder sig om det uppstår problem. IP 
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1 nämner att all personal som har någon slags gästkontakt är ansiktet utåt. Även VD:n är 

ansiktet utåt, fast på ett annat sätt.  

 

Riktlinjer eller servicepolicys verkar inte vara direkt uttalade på något av de tre hotellen. 

IP 3 säger att de inte har någon manual det måste gå efter, de arbetar på så vis att de ska 

läsa av gästen och utifrån det förstå vilken service som behövs. Att vara så personliga 

som möjligt och att gå igenom bokningen så allt stämmer säger IP 2 är viktigt. IP 1 

berättar att de jobbar utifrån att arbetet inte ska bli för fyrkantigt, att gästen ska stå i 

fokus, att alltid sätta gästupplevelsen i första rummet och 3 sekundersregeln - alla gäster 

som kommer in i lobbyn ska bli sedda och välkomnade på tre sekunder. De intervjuade 

på alla tre hotellen är medvetna om att de arbetar ”on stage”, vilket med en enkel 

förklaring innebär att de står på en scen och spelar en pjäs.   

 

IP 2 berättar att de som arbetar i receptionen har fri tillåtelse att tillfredställa gästerna. Det 

är ju att föredra att lösa en gästs problem på plats än att gästen ska åka hem missnöjd. Det 

skulle kunna vara dyrare för företaget att låta en gäst åka hem missnöjd än att bjuda 

tillexempel på en gratis övernattning, med tanke på begreppet word-of-mouth. En gäst 

som är missnöjd skulle aldrig tala positivt om hotellet. Även IP 1 och IP 3 anser att det är 

viktigt att lösa problemen på plats och att ofta handlar det om att gästen bara vill bli sedd 

och hörd.   

 

Att dokumentera gästernas preferenser är viktigt anser IP 1. Gästen upplever nog att han/ 

hon får mycket bra service då, eftersom receptionspersonalen redan vet vad han/hon vill 

ha utan att behöva säga något. IP 2 berättar också att de dokumenterar gästernas 

preferenser. Beroende på vilken nivå gästen är medlem, står det olika mycket om 

gästerna. IP 3 säger också att de använder sig av nivå på gästens medlemskap, men att det 

är långt ifrån alla gästers preferenser de dokumenterar. Mestadels återkommande 

stamgäster, annars hade det hade blivit ohållbart.  

 

Arbete för en bättre servicekvalitet är mycket viktigt och det är viktigt att använda sig av 

olika kvalitetskontroller (IP 1).  IP 3 berättar att de gör utskick till alla gäster som har bott 

på hotellet där de får möjlighet att kommentera sin vistelse. De använder sig också av ett 
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internsystem där allas åsikter och nya idéer kommer fram. IP 2 berättar också att de gör 

utskick och använder sig av ett internsystem. IP 1 gör också utskick till gästerna och har 

även enkäter på hotellrummen. Ingen av hotellen använder sig av mystery shopper som 

en kvalitetskontroll. IP 1 säger att det leder till bättre service och ibland kan det bli som 

en rolig tävling i personalen. IP 2 tror förmodligen att det leder till bättre service, men att 

det viktigaste är att hotellet använder sig av en kvalitetskontroll som företaget får ut något 

av, mystery shopper passar kanske inte alla hotell. IP 3 tycker att som chef ska ha så stort 

förtroende för sina anställda att man inte ska behöva använda sig av mystery shopper. IP 

1 menar däremot att om hotell använder sig av mystery shopper är det inte för att sätta dit 

någon i personalen, det är enbart för att kontrollera kvaliteten.  

 

Att en gäst kan påverka ens beteende är självklart säger de alla intervjuade. IP 1 anser att 

man hela tiden måste kunna dra gränser mellan jobbet och hemmet. När man väl är på 

arbetet så representerar man företaget hela tiden och måste tänka på att man jobbar ”on 

stage”. I detta yrke har man inte tid för att ha en dålig dag som påverkar ens arbete och 

servicemöte med gästerna säger IP 2. IP 3 säger att självklart kan en gäst påverka mitt 

beteende. Om gästen är otrevlig händer det att man blir mindre motiverad till att 

tillfredställa gästen maximalt. Då handlar det om att lyckas vända gästens humör, vilket 

är mycket svårt, men det går. Både IP 2 och IP 3 anser att om man har en så dålig dag att 

det skulle påverka arbetet bör man sjukskriva sig eller ta ledigt. IP 1 anser att man måste 

vara professionell i sitt yrke, att förstå sig själv och syftet med arbetet är också viktigt. 

 

 

5.4 Översikt av resultat    

Det som är viktigt att tänka på under en incheckning är att alla gäster uppfattar service på 

olika sätt och att allt beror på vilken gäst som tillfrågas frågan. Det lilla extra behöver 

inte vara något väldigt speciellt för gästen, det räcker med att det är en kvällstidning, bra 

bemötande eller att incheckningen går snabbt och smidigt. Att incheckningen ska gå 

snabbt och smidigt är något många gäster anser är positivt och det är något dessa tre 

hotell som undersöktes lyckades mycket bra med. Vad som anses som bra service från 

personalens sida är förhållandevis lika. Det handlar om att möta gästernas förväntningar 
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och behov med ett välkomnande bemötande och att få gästen att kännas sig hemma. 

Ordet värdskap är lite oklart och det är olika uppfattningar om begreppet. Men att det går 

hand i hand med begreppet service är säkert. 

 

Att ha direkta utsatta riktlinjer eller servicepolicys är inte något man måste ha för att 

lyckas leverera bra service. Att lyckas läsa av gästerna och utifrån det ge den service som 

behövs går lika bra. Att anpassa sig efter varje gäst och att förstå sitt yrke och dess 

innebörd är mycket viktigt. Det är betydelsefullt att hotell hela tiden arbetar för att 

förbättra och stärka sin servicekvalitet, vilket görs med hjälp av olika kvalitetskontroller. 

Vanligtvis arbetar hotell ofta med gästundersökningar för att få fram vad gästerna 

verkligen anser om hotellföretaget, men det finns även andra sätt att utvärdera och 

kontrollera hotell så som exempelvis mystery shopper.    

 

 

5.5 FAMM modellen 

Uppfattningarna om att kunna använda FAMM modellen i undersökningar på hotell som 

under incheckning ses som möjligt av författaren. Det går att sätta ut aspekterna i en 

hotellupplevelse, även att specifikt rikta in sig på en incheckningsupplevelse fungerar. 

Som ses i resultatet anser de intervjuade att det mesta påverkar en hotellvistelse och att 

även den mänskliga kontakten är en viktig faktor för upplevelsen. Det vill säga att 

rummet och mötet är viktiga faktorer under en incheckning. Även styrsystemet har sin 

roll för att allt ska fungera. Innan man använder sig av modellen är det viktigt att 

bestämma innan undersökningar utförs vad de olika aspekterna står för. Att se över alla 

aspekter och se om alla aspekter är möjliga att använda vid studier av 

incheckningsupplevelser är betydelsefullt.  
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6. Diskussion  
 
 

Nedan diskuteras först resultatet som sammanbinds med bakgrunden. Där dras paralleller 

om vad olika källor anser om detta ämne och vad som kommit fram under 

undersökningarna. Sedan följer en metoddiskussion där metod delen analyseras och 

diskuteras.  

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Att receptionen har en stor betydande del i ett hotell är självklart visar Kanampully och 

Suhartanto (2000) och Gundersen, Heide och Olsson (1996) studier. I dessa studier har de 

undersökt viktiga faktorer i hotellupplevelser och vilket pekar på att receptionen har en 

mycket betydande del för gästen. Det är den plats som gästerna först möter och dit 

gästerna vänder sig till om det uppstår problem under vistelsen. Att receptionen är hjärtat 

i hotell byggnaden visar (Engeset & Heide, 1996) studier och något som kom fram under 

intervjuerna med receptionspersonal. Att receptionen är ansiktet utåt höll alla 

intervjuinformanter med om och det kan ju liknas med vad Mossberg och Gustafsson 

(2000) anser om servicepersonalen på en restaurang, att de är ansiktet utåt för 

restaurangen. All personal som har någon slags kontakt med gästen, kan även de ses som 

ansiktet utåt, eftersom det är all personal i hela organisationen som representerar 

hotellföretaget. Vad för slags service receptionspersonalen levererar till gästen har stor 

betydelse för gästens hotellvistelse. Det hänger också på vad gästen förväntat sig. 

Eftersom alla gäster är olika och har olika förväntningar och behov är det viktigt att 

personalen kan läsa av gästerna och därifrån se vilken slags service gästen är ute efter.  

Vad bra service innebär på hotell är att gästerna blir väl bemötta och att deras behov och 

förväntningar blir uppfyllda, även de intervjuade gästerna anser att bemötandet är viktigt. 

Många gäster ansåg också att de hade fått det lilla extra, vilket visade att det lilla extra 

egentligen inte behövde vara något speciellt. Det är oftast små saker som personalen 
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erbjuder, exempelvis kvällstidningen, visar vägen till hissen, rekommenderar 

restauranger etc.  

Att incheckning ska gå snabbt och smidigt är mycket bra för gäster. När en gäst anländer 

till ett hotell är det fördelaktigt om det inte är någon kö till receptionen. Som märktes 

under observationerna gick incheckningarna väldigt snabbt, mellan två till fem minuter 

och om det tog längre tid var det för att gästen hade frågor och ville ha hjälp. Att checka 

in nyanlända gäster behöver inte vara så speciellt tidskrävande. Det handlar mest om att 

kontrollera bokningen och erbjuda extra service. Många gäster anser att det är mycket bra 

att incheckningen går fort för att när de väl kommer till hotellet vill de bara upp på 

rummet. Kan se att det även blir en hög servicenivå om incheckningen går snabbt 

eftersom då får gästen det den förväntat sig. Cook m.fl. (2002) nämner att det är viktigt 

att leverera hög servicekvalitet och att det är effektivt för framgång och gästnöjdhet, 

vilket många andra källor också påvisar och något som visades i de olika 

undersökningarna. Kvaliteten på servicen säger en heldel om hotellet och vad de vill 

förmedla. 

 

Som Lashley (2000) menar med begreppet hospitality, är att allt berör gästen på hotellet, 

den mänskliga kontakten, personalens generositet, vänlighet, men också hotellrum, mat 

och dryck kan jämföras med vad Gunnarsson och Blohm (2002) anser om begreppet 

värdskap. De talar om att det är viktigt att ge gästen det lilla extra och att man gör det 

genom vänlighet och hjälpsamhet. Begreppet värdskap uppfattas lite diffust och kan vara 

svårt att hålla isär från begreppet service. Intervjupersonerna hade lite olika uppfattningar 

om begreppet, men de ansåg alla att begreppen service och värdskap går hand i hand. 

Värdskap är ett stort begrepp och det finns många olika förklaringar. Även i begreppet 

hospitality ingår service och har mycket stor betydelse, därför skulle man kunna säga att 

dessa tre begrepp är likvärdiga. Begreppen har även stor betydelse på hotell.  

 

En upplevelse påverkas av många faktorer. Det är alltifrån att gästen kommer in tills det 

att gästen checkar ut och åker hem. Det är många saker som måste klaffa och inte får gå 

fel. Att den mänskliga kontakten är viktig, kom fram under intervjutillfällena med 

receptionspersonal kan också ses i Gunderson m.fl. (1996) studie där de kom fram till att 
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de immateriella värdena på hotellet är viktigare för gästerna än det materiella. I Engeset 

och Heide (1996) studie med affärsresenärer talar de om de immateriella aspekterna i 

mottagandet och det materiella aspekterna i städavdelningen.  Även Bergman och Klefsjö 

(2010) anser att tillförlitlighet som är något immateriellt är det viktigaste för gästens 

upplevda servicekvalitet. Intervjupersonerna menar också att mötet med en gäst har 

mycket stor betydelse. Detta visar att de immateriella värdena/ aspekterna är mycket 

viktiga i en reception. Den viktigaste upplevelsen på hotell kan vara väldigt subjektivt. 

Vissa anser att det är sängen, för att det är det man betalar för och det är orsaken till att 

man bor på hotell. Det kan också ses som att allt ska fungera och klaffa, att inget blir fel 

för gästen. Den mänskliga kontakten gästen får med personalen är också en viktig del i 

upplevelsen. Som alla intervjuinformanter nämnde att de var medvetna om att de 

arbetade ”on stage” är bra för att skapa en god relation med gästerna. Pettersson (2003) 

talar också om teaterpjäsen som utförs mellan gäst och personal hela tiden. Personalen 

syns hela tiden av gästerna. Detta påvisar att den mänskliga kontakten mellan personal 

och gäst har betydelse. Det första fysiska mötet mellan personal och gäst anses mycket 

viktigt och det är där gästerna får en uppfattning av hotellföretaget. Vilket även Goffman 

(2005) berättar i sin bok. Intervjupersonerna ser också det första fysiska mötet med en 

gäst som en viktig och betydelsefull händelse. Det första mötet kan också diskuteras om 

när det verkligen inträffar. Sker ofta innan gästens hotellvistelse påbörjats. Redan när 

gästen varit inne på hotellets hemsida eller sett någon reklam av hotellet har det skapats 

en relation och gästen har redan då bildat uppfattningar om organisationen.   

 

Att använda kvalitetskontroller för att kontrollera kvaliteten på hotellet är mycket 

effektivt för att hotell hela tiden ska hålla en jämn nivå anser Medlik och Ingram, (2000). 

Alla de tre intervjupersonerna anser också att det är av stor vikt att arbeta med 

kvalitetskontroller och att följa upp dem hela tiden. Det finns flera olika modeller som 

mäter servicekvalitet och som har med de påverkande faktorerna. Det är vanligt att hotell 

använder sig av gästundersökningar för att få fram vad gästerna verkligen tycker om 

hotellvistelsen. Dessa gästundersökningar måste hela tiden följas upp. Som Medlik och 

Ingram (2000) talar om att bara för att man har en bra relation med sina gäster betyder det 

inte alltid att hotellföretag har en klar uppfattning över hur deras gäster uppfattar 

verksamheten. Detta leder till att det är väldigt viktigt med kvalitetskontroller och de 
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anser att gästundersökningar och mystery shopper är bra metoder och kan leda till bättre 

service, men detta är mycket subjektivt. IP 2 talade om att det viktigaste med 

kvalitetskontroller är att man får ut något av det och detta var även något IP 3 ansåg. IP 1 

såg mer på mystery shopper som en positiv och rolig grej för företaget. Mystery shopper 

uppfattas inte som en lika förekommande kvalitetskontroll och det finns både positiva 

och negativa meningar om det är ett effektivt sätt att utvärdera hotell på. 

Enkätundersökningar är däremot en mer allmän kvalitetskontroll och förekommer på de 

flesta hotell.  

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Det gick bra att använda sig av flera olika metoder för att få fram resultatet och det var 

mycket intressant att göra flera olika undersökningar. Det ledde till en bra uppfattning om 

hur incheckning och det första mötet uppfattas ur flera perspektiv. Trianguleringen av 

metoderna visar här att det är viktigt med det första fysiska mötet och att service har stor 

betydelse. Även att receptionens roll i hotellföretaget är mycket viktigt. Metoderna 

överensstämmer med varandra och man kan dra ungefär samma slutsats från dem. Något 

som är mycket effektivt i triangulering (Bryman, 2011). Användandet av flera metoder 

leder också till att man kan reducera bort nackdelar med de andra metoderna som använts 

(Einarsson & Hammar Chiriac 2002). I denna studie var det effektivt för att under 

intervjuerna fick man ut en sorts information på hur de anställda ser på service och hur de 

vill möta sina gäster. Från observationerna kommer det fram hur personalen verkligen 

möter sina gäster i praktiken. Det är lätt att respondenterna under intervjuer svarar utefter 

hur de vill att det ska vara och inte utefter hur det verkligen är. Enkätintervjuer med 

gäster gav basfakta och vad de verkligen önskar vid incheckning.       

 

Enkätintervjun som utfördes med gästerna var mycket effektiv. Hotellgästerna var villiga 

att ställa upp och det berodde förmodligen på att undersökningen gick ut på korta och 

snabba frågor samt att de inte heller behövde fylla i någon enkät själva. Det var ett antal 

gäster som ansåg att de inte hade tid och de ville inte medverka. De kvalitativa 

intervjuerna med receptionspersonal gick också väldigt bra. Författaren fick en bra bild 
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av hur de uppfattar service, det första mötet med gästen och hur de uppfattar receptionens 

roll på hotellet. De tre kvalitativa intervjuerna gav i stort sett liknande svar på många 

frågor, men det fanns även olikheter i svaren. En slutsats som kan dras av detta är att 

receptionspersonalen ser på service på liknande sätt och har samma värderingar på alla 

hotellen som undersöktes. Detta skulle kunna bero på att hotellen är inom samma 

hotellkedja.  

 

Bara av att stå vid sidan av receptionsdisken och observera ledde till att författaren fick 

en god uppfattning om hur de tre hotellen arbetar i receptionen. Eftersom författaren själv 

också har arbetat i en hotellreception har hon stor förståelse för arbetet och 

arbetsuppgifterna i en reception (Holme & Solvang, 1996). Eventuellt kan 

observationerna bli något missvisande eftersom receptionspersonalen var medvetna om 

att en undersökning pågick och de kan ha blivit påverkade av det förhållandet under 

incheckningen, vilket skulle kunna resultera i att de visade ett trevligare och bättre 

bemötande än normalt. Författaren anser också att eftersom det var hon ensam som 

gjorde observationerna är det hennes uppfattningar av upplevelserna från observationerna 

som påverkar resultatet. Författaren menar dock att hennes förförståelse och kunskaper 

om hotell inte är någon felkälla eller att resultatet blir missvisande med utgångspunkt från 

observationerna. Det kan dock konstateras att resultatet skulle kunna bli lite annorlunda 

om någon annan observerade under incheckning eftersom det då är en annan persons 

uppfattningar av händelserna som dokumenteras (Holme & Solvang, 1996). 

Observationerna utfördes på eftermiddagen på alla tre hotell, tiden kan också ha en 

påverkan på resultatet eftersom vissa tider kommer det fler gäster och vissa tider kommer 

det mindre gäster. Om det kommer många gäster samtidigt säger det ju sig själv att det 

blir kö och kan ta längre tid vid incheckning.  

 

En lärdom från observationsstudien var att genom att sätta ut olika variabler i 

resultatdelen i observationsschemat blev det mycket lättare att observera och studera 

samma företeelser under flera incheckningar.  

 

Dessutom prövades om det var möjligt att studera incheckning med hjälp av FAMM 

modellen, men då är det viktigt att tydliggöra exakt vad de olika aspekterna innebär i 
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”upplevelsen incheckning”. Annars blir det väldigt svårt och rörigt att få fram något 

resultat och att analysera. Att anpassa modellen för upplevelsen är också en betydelsefull 

del, eftersom de påverkande aspekterna inte är alltid samma i alla olika upplevelser. 

Eftersom modellen ursprungligen är utformad för att studera måltidsupplevelser och 

specifikt anpassad efter en sådan upplevelse så skulle inte riktigt den ursprungliga 

modellen passa in för att studera en incheckning. I uppsatsens undersökningar har ingen 

separat undersökning utifrån FAMM modellen gjorts eftersom det var svårt att veta vad 

de olika aspekterna i en incheckning stod för innan undersökningarna påbörjades.  

 

Av undersökningarna upplevde författaren att rummet skulle kunna tänkas vara lobbyn, 

med alla dess färger, ljus, musik, med mera. Mötet skulle vara den mänskliga kontakten 

mellan personal och gäst, även kontakten personal emellan. Styrsystemet blir ett 

hjälpmedel receptionspersonalen har för att lyckas ge bra service och vad för slags 

hierarki som de arbetar under. Har personalen fria händer att tillfredsställa gästerna eller 

har de stränga regler och riktlinjer att följa. Allt som får organisationen att fungera, även 

alla lagar och regler som hotellet måste följa. Stämningen skulle kunna tänkas innebära 

standarden och vilken genrer hotellet har. Helhetsupplevelsen skulle också ingå i 

aspekten stämningen. Produkten kan vara svår att bestämma exakt vad det kan innebära 

under en incheckning. För vad är själva produkten under en incheckning? Är det rummet 

gästen får nyckeln till, är det servicen som personalen ger under incheckning eller skulle 

produkten vara helheten och det som står utanför de andra aspekterna? Utifrån 

undersökningarna anser författaren att produkten är hotellrummet. Det är under 

incheckningen gästen får nyckeln till rummet och det är i huvudsak hotellrummet som är 

anledningen till att gästen bor på hotellet. Därför blir det svårt att studera produkten 

under incheckning eftersom produkten befinner sig på ett helt annat plan och är inte med 

och har en påverkan för incheckningsupplevelsen. Produkten är något gästen upplever 

efter incheckningen, där av kan enbart studier genomföras med de andra fyra aspekterna 

under incheckning. 
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7. Slutsats 
 

 

Incheckning upplevs olika och det beror på vad gästerna har för förväntningar och behov. 

Även vilken service receptionspersonalen lyckas leverera är av stor vikt för upplevelsen 

och det första mötet mellan personal och gäst är mycket viktigt. Att lyckas ge det lilla 

extra till gästen räcker med att personalen erbjuder små saker.  

 

Att helhetsupplevelsen kan värderas och analyseras utifrån Five Aspect Meal Model bör 

vara möjligt, och kan vara en uppgift för någon annan uppsats som vill undersöka samma 

område att gå vidare med. Det är viktigt att man i förväg fastställer exakt vad de olika 

aspekterna står för och vad det innebär i den nya upplevelsen man ska undersöka, det vill 

säga i detta fall incheckning.  

 

 

7.1 Förslag på vidarestudier 

Eftersom undersökningarna i denna uppsats har utförts på vardagar har de intervjuade 

gästerna bestått nästan enbart av affärsresenärer. Därför skulle det vara intressant att göra 

en liknande studie om hur fritidsresenärer upplever incheckning och det första 

servicemötet. Det framgår av de intervjuade personerna i personalen att fritidsresenärer är 

mer ovana och kräver mer service än affärsresenärer, därför skulle det också vara av 

intresse att göra en jämförelse mellan dessa två segment. Även att se på skillnader och 

likheter mellan länder inom detta ämne skulle vara intresseväckande.  
 

Något annat som uppkommit under arbetets gång är att begreppet värdskap uppfattas 

diffust och det är svårt att förklara vad det innebär. Även att skilja på begreppen värdskap 

och service upplevs komplicerat. Därför kan det vara av stor nytta att reda ut begreppet 

värdskap och dess innebörd. Även att jämföra begreppen värdskap och hospitality skulle 

vara en god idé. Har de samma betydelse eller finns det någon skillnad?  
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Att reda ut begreppet ”det lilla extra” och vad det innebär för gäster är intressant. När 

gäster verkligen känner att de fått det lilla extra skulle också vara en intresseväckande 

studie. Studier av detta begrepp skulle kunna leda till att hotell verkligen förstår vad det 

lilla extra innebär och få veta hur de maximalt ska tillfredställa sina gäster. Att utreda 

detta begrepp skulle dock kunna vara mycket komplicerat eftersom det är subjektivt och 

alla har sin uppfattning om vad som är det lilla extra. Tillexempel skulle ”det lilla extra” 

kunna innebära ett glas champagne vid ankomst, ringer till rummet några minuter efter 

incheckning och efterhör att allt är som det ska, tillfrågad om kvällstidningen, ta 

omedelbart reda på uppgifter gästen vill ha information om och att få ett vänligt och 

välkomnande bemötande vid ankomsten. 
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Bilaga 1 
 

 
Observationsschema – vid incheckning – examensarbete/ c-uppsats 
 
Hotell:     Datum: 
 

Händelse: Resultat: Händelse: Resultat: 

När uppmärksammas 
gästen av personalen? 

• Vid entrén 
• I lobbyn 
• Vid 

receptionsdisk 

Hur tas gästen emot? 
Hur välkomnas 
gästen? 

• Hej och 
välkommen 

• Hej 
• Välkommen 
• Annat………. 

Hur känns atmosfären? 
Ex. Lugn, stressig, rörigt 
etc 

• Lugnt 
• Stressigt 
• Stirrigt 
• Annat………. 

Hur verkar gästens 
humör? 

• Glad 
• Neutral 
• Trött 
 

Hur beter sig gästen? • Trevlig 
• Neutral 
• Otrevlig 
• Stressad 

Hur verkar 
personalens humör? 

• Glad 
• Neutralt 
• Trött 

Hur beter sig 
personalen? 

• Trevligt 
• Neutralt 
• Otrevligt 
• Ler 

Är det dialog mellan 
personal och gäst? 

•  Mycket 
• Lite  
• Tillräckligt 

Är det många frågor från 
personal till gäst? 

• Ja 
• Nej 
 

Är det många frågor 
från gästen till 
personalen? 

• Ja 
• Nej 

Hur är personalen i 
serviceleveranssystemet? 
 

• Vänlig 
• Tillmötesgående 
• Social 
• Osocial 

Hur är servicen? Det 
”lilla extra”?   

• Bra 
• Dålig 
• Inget speciellt 

Hur 
incheckningsprocessen 
till? 

• Snabbt 
• Smidigt 
• Långsamt 
• Kö 
• Mkt 

missförstånd  

Tid? • > 2 min 
• 2-5 min 
• 5 min 
• 7-10 min 
• < 10 min 
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Bilaga 2 
Strukturerad intervju 
  
Frågeformulär – gäster – examensarbete/ c-uppsats    
Hotell: 
 
Man  (   ) 
Kvinna  (   ) 
 
Ålder  20-29 (   ) 30-39 (   ) 40-49 (   ) 50-59 (   ) 60- (   ) 
 
Affärsresenär (   ) 
Fritidsresenär (   ) 
 
1. a) 
Har du blivit väl bemött?  
Ja  (   )  Nej  (   ) 
 
b) 
Har du fått den service som förväntades under incheckningen? 
Ja  (   )  Nej  (   ) 
 
c) 
Har du fått det ”lilla extra” och känner dig sedd som gäst vid bemötandet? 
Ja  (   )  Nej  (   ) 
 
 
 
 
2. a) 
Är det viktigt att incheckningen går snabbt?   
Ja  (   )  Nej  (   ) 
 
b) 
Var incheckningen tillräckligt snabb och smidig?   
Ja  (   )  Nej  (   ) 
 
 
 
 
Är det något mer du vill lägga till när det gäller incheckning eller det första servicemötet 
på hotellet?
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Bilaga 3 
Halvstrukturerad kvalitativ intervju   
 
Intervjufrågor – receptionspersonal – examensarbete/ c-uppsats   
Hotell: 
 
Kön: 
 
Ålder: 
 
1. a) Vad innebär service för dig? 
b) Vad anser du är bra service? 
 
2. a) Vad innebär värdskap? 
b) Vad anser du är bra värdskap? 
c) Tycker du service och värdskap är samma sak? 
 
3. a) Vilka faktorer tycker du påverkar en upplevelse?  
b) Vad tycker du är den vikigaste upplevelsen under en hotell vistelse? 
c) Vad tycker du om första mötet med en gäst? 
 
4. a) Anser du att receptionen är hotellets ansikte utåt? 
b) Hur är receptionen ansiktet utåt?   
 
5. a) Finns det speciella riktlinjer/ servicepolicy för hur man ska ta emot en gäst?  
b) Finns det speciella riktlinjer/servicepolicy för hur man ska ta emot en gäst vid 
incheckning? Eller hur en incheckning ska gå till? 
c) Få du agera fritt för att gästen ska bli tillfredställd?  
 
6. a) Hur arbetar ni för att förbättra er servicekvalitet? 
b) har gästen alltid rätt? 
 
7. a) Kan gästen påverka ditt beteende under ett möte? 
b) Hur hanterar du en dålig dag? 
c) Kan det påverka ditt beteende gentemot gästen? 
 
8. a) Märks det någon skillnad mellan olika gäster, om vad de anser är bra servicekvalité? 
b) Märks ett ökat krav på servicekvalité från era gäster? 
 
9. Vet du om hotellet använder sig av Mystery shopper? I så fall leder det till bättre 
service? 
 
10. Dokumenterar ni gästers preferenser för att kunna i framtiden ge bättre service? 


