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Sammanfattning 

Det finns flera faktorer som avgör hur man som gäst upplever kvaliteten vid ett hotellbesök, 

därför är Mystery shopping en metod som företag kan använda sig utav för att förbättra sin 

organisation.  

Syftet med studien är att genom Mystery shopping undersöka helhetskvaliteten inom Connect 

hotels.  

Denna studie är byggd på en empirisk undersökning, där författarna fått ett uppdrag av 

hotellkedjan Connect Hotels att agera som Mystery shoppers under en månadsperiod. I denna 

uppsats redovisas hotellens urval, uppdrag och genomförandet, den dolda observationen samt 

etiken kring den empiriska studien.  

Resultatet i denna studie indikerar att Connect hotels har en ganska ojämn helhetskvalitet. 

Empirin har ställs mot FAMM –modellen och detta visar en förändring av koncernens 

helhetskvalitet. Studien redovisar även konkreta förbättringsförslag till hela koncernen och de 

olika hotellen.   

I slutsatsen menar författarna att FAMM- modellen och en servicekvalitetsmodell borde 

integreras för att uppnå bästa möjliga utvärderingsresultat vid ett hotellbesök.   

Nyckelord: Servicekvalitet, FAMM, Hotell, Mystery shopping och Gästnöjdhet 
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1 Inledning 

Flera faktorer avgör utifall gästen upplever sitt hotellbesök som tillfredställande. Hur 

kvaliteten och servicen har varit spelar en essentiell roll samtidigt är det i slutändan gästens 

belåtenhet som spelar roll. Genom rekommendationer och marknadsföring skapas olika behov 

och förväntningar hos gästen som hotellen har till uppgift att införliva. 

Många hotell använder sig idag av undersökningsmetoden Mystery shopping för att mäta sin 

organisations kvalitet och service. Mystery shopping innebär ett anonymt prövande av en 

produkt eller en tjänst inom service – och tjänstebranschen. Metoden är fördelaktig om 

företaget önskar hitta områden som är i behov av förbättring. Eller då företaget vill identifiera 

områden som har varit speciellt bra och bör uppmärksammas.  

FAMM- modellen skapades för att isolera och förklara faktorer som har en inverkan på hur 

måltider vid ett restaurangbesök uppfattas av gästen. Modellen utgår från fem olika aspekter 

som alla har en inverkan på gästens upplevda kvalitet. Dessa fem aspekter är: rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen. FAMM- modellens för – och nackdelar vid ett 

hotellbesök kommer i denna studie prövas och diskuteras.   

Studien presenterar författarnas tid som Mystery shoppers på en hotellkoncern i Stockholm. 

Med hjälp av checklistor och FAMM – modellen har författarna utvärderat hotellens 

helhetskvalitet.  

 

 

2 Bakgrund 

Nedan kommer författarna att ge beskrivningar på olika begrepp som omfattar de 

benämningar och faktorer som avgör hur en gäst upplever ett hotellbesök. Dessa tillsammans i 

positiva eller negativa bemärkelser avgör en gästs helhetsupplevelse.  

Inom hospitalitybranschen kallar man sina konsumenter för gäster. En definition på ordet gäst 

innefattar någon som bor på hotell eller liknande övernattningsfaciliteter. Skillnaden mellan 

kund och gäst är att man som kund ofta tillhör ett företag där man köper varor eller tjänster 

(Collin, 2005). Gäster som besöker hotell kan även de tillhöra ett företag, men de innebär att 
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de oftast är konsumenterna själva, vilket inte behöver vara fallet för kunder. I denna studie 

kommer vi referera allting till gäster, då studien innefattar helhetskvaliteten för gäster på 

hotell.  

 

2.1 Kvalitet 

Kvalitet kan definieras på olika sätt. Bergman & Klefsjös (2010) definition på kvalitet är: 

Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, eller helst överträffa, det behovet 

och de förväntningar som gäster har. De menar att kvalitet är mer än att fylla gästens behov 

utan att även överträffa dem. De säger även att kvalitet för en gäst är vad som är av värde för 

denne. Grönroos (2008) menar att det är gästens definition av kvalitet som är den viktigaste 

biten i att försöka definiera själva uttrycket. Enligt Wilkins, Merrilees och Herington (2007) 

är den upplevda kvaliteten inom hotellindustrin gästens upplevda helhet av besöket.  

 

2.1.1 Dimensioner av Produkt och Servicekvalitet  

Det finns skillnader mellan kvaliteten hos en produkt och en service. Att mäta och förklara 

kvaliteten på en service är svårare än hos en produkt. Det svåra med att mäta kvaliteten på en 

service är att när den väl levereras och förbrukas kan gästen inte äga tjänsten efter köpet, 

såsom med en produkt (Bergman & Klefsjö, 2010).  

Kvaliteten på en produkt har olika dimensioner som alla påverkar hur den upplevs. Pålitlighet 

och hållbarhet är viktiga element i påverkan på en produkts kvalitet. Även produktens 

utseende påverkar kvaliteten av produkten (Bergman & Klefsjö, 2010). Figur 1 visar 

företeelser som påverkar kvaliteten av en produkt.    



6 
 

 

Figur 1: Kvalitet dimensioner hos en produkt (Bergman & Klefsjö, s.31, 2010) 

Servicekvalitet har andra dimensioner än vad produkten har. Service är något som består av 

aktiviteter, alltså saker som inte kan prövas av en gäst innan den konsumeras. En service kan 

även bestå av flera olika tjänster som är paketerade tillsammans. Servicekvalitet avgörs i det 

ögonblicket som servicegivaren levererar den till gästen (Bergman & Klefsjö, 2010). Figur 2 

visar på dimensioner som påverkar servicekvalitet.  

 

Figur 2: Kvalitet dimensioner hos service (Bergman & Klefsjö, s.34, 2010) 

Dimensionerna för servicekvalitet bygger mycket på hur tillvägagångssättet har gått till av 

servicegivaren till gästen, det vill säga hur gästen upplever att denne blivit bemött och hur hög 

graden av tillgänglighet i den erbjudna servicen varit. Men även den fysiska miljön påverkar 

servicekvaliteten (Bergman & Klefsjö, 2010). Det är de immateriella och materiella 

tillgångarna som är de viktigaste aspekterna för att kunna mäta servicekvalitet för en gäst. Till 
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de materiella tillgångarna hör t.ex. design, möblering, ljussättning och atmosfären (Omar. E, 

Badaruddin & Jaafar 2010). Trots de skillnaderna mellan service och produktkvalitet måste de 

förbättras gemensamt för att nå en högre kvalitetsnivå (Bergman & Klefsjö, 2010).   

 

2.1.2 Servicekvalitet 

Wilkins, Merrilees och Herington (2007) har i deras studie kommit fram till att servicekvalitet 

på hotell består av olika delar. Dessa delar är beroende av varandra för att skapa en helhet av 

den upplevda kvaliteten. De tre huvuddimensionerna av servicekvaliteten (SQ) är: den 

upplevda servicen (S), den fysiska produkten (P) och avslutningsvis kvaliteten på mat och 

dryck (FB). Dessa huvuddimensioner bryts sedan ned till undergrupper (Se figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: Model of performance-perceived service quality (Wilkins m.fl. s.848, 2007) 

De tre undergrupperna till den fysiska produkten är rumskvaliteten, designen och 

inredningens bekvämlighet samt kringtjänster såsom concierge som skapar mervärde. För att 

nå kvaliteten på den fysiska produkten ska dessa tre undergrupper integreras med varandra.  

Inom den upplevda servicen är en utav undergrupperna kvaliteten på personalen. Här menar 

Wilkins m.fl. (2007) att personalens professionalism under själva servicen är viktig. 

Någonting man uppnår genom att vara artig, respektfull och trevlig gentemot gästen. Att 

leverera snabb service och inte låta gästen vänta är även det en undergrupp. Avslutningsvis 

krävs att gästen är i centrum och att personalen är lyhörda gentemot deras krav.  

Inom kategorin mat och dryck menar Wilkins m.fl. (2007) att detta berör alltifrån hur maten 

presenteras och smakar till hur kombinationen med dryck upplevs. Hur tillgänglig fördrinken 
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är och vilket typ av utbud hotellrestaurangens frukost erbjuder är andra saker som spelar en 

viktig roll.  

För att uppnå en god helhet måste man som hotell arbeta med dessa undergrupper dagligen. 

Den ovannämnda modellen representerar hur de olika områdena på ett hotell tillsammans 

skapar servicekvalitet (Wilkins m fl. 2007). Som gäst upplevs inte alla dessa delar separat 

utan tvärtom ses vistelsen som en helhet. Clemens, Gan & Ren (2010) menar att en upplevd 

servicekvalitet påverkar gästnöjdheten.  

Som framgår av bakgrunden är kvalitet ett mångfacetterat begrepp – täckande både av 

produkt och service. I denna studie tas det i hänsyn till båda aspekterna. Således innefattar 

ordet kvalitet båda produkt- och servicekvalitet. Definitionen av kvalitet är i denna studie 

helheten av de både dimensionerna. 

 

2.1.3 Mystery shoppers roll 

För att mäta kvalitet i serviceindustrin, tar man oftast hjälp utav undersökningar i dess olika 

former och roller. En utav sätten att mäta kvaliteten på ditt företag är genom Mystery 

shopping. Mystery shoppers används i stora utsträckningar inom service – och 

tjänsteindustrin. Många stor – och småskaliga organisationer använder sig utav denna sorts 

utvärderingsmetod för att kunna förbättra bland annat servicekvaliteten. Det finns även 

företag som specialiserar sig endast på mystery shopping och som erbjuder sina tjänster till 

företag globalt. Coyle hospitality group är ett exempel på detta då det erbjuder sina tjänster till 

hotell, resorts, restauranger, kryssningar och spaanläggningar. 

En annan känd grupp ”mystery shoppers” är Guide Michelin. Deras anonyma inspektörer 

använder sig utav dolda observationer för att kunna mäta hotells och restaurangers produkt – 

och servicekvalitet (Michelin, 2010). Även McDonalds har använt sig av mystery shopping, 

anledningen till detta var att de ville ha förändringar inom organisationen, de fann då områden 

som hade bra förbättringspotentialer (Enz, 2010).   

Enligt Finn & Kayandé (1999) använder sig chefer inom servicebranschen utav mystery 

shoppers för att utvärdera möten mellan personal och gäster. De menar även att mystery 

shopping användas för att jämföra olika företag inom samma koncern, som t.ex. banker.  

Alla dessa exempel indikerar att mystery shopping är ett brett användningsområde, som kan 

appliceras inom organisationer med gästkontakt (se metodavsnitt 4.3.1 Mystery shopping).  



9 
 

2.2 Gästnöjdhet 

Gästnöjdhet är vanligtvis kopplat till gästens behov och förväntningar. Inför sitt besök till 

företaget så påverkas dessa faktorer av saker som tidigare erfarenheter, rykte och innehåll. 

Företag har redan innan ankomst utlovat en service och skapat förväntningar hos gästen  

(Bergman & Klefsjö, 2010) genom t.ex. internet, bokningssamtal eller genom vänners 

rekommendationer (word-of-mouth). Även prissättning är en faktor som påverkar 

gästnöjdheten, detta för att gästen skall kunna uppleva ett värde för det dem betalar för 

(Clemens m.fl. 2010). Gästnöjdhet innefattar hur tillfredställda gästerna känner sig av en 

produkt eller en tjänst, förutom detta är kringtjänsterna utav stort intresse för iblandade parter 

(Bergman & Klefsjö, 2010).  

Alla gäster tänker olika, har olika behov, besitter olika erfarenheter och blir därför 

tillfredställda av olika faktorer. På grund av detta uppstår lätt missnöje, men på samma sätt 

kan de skapas positiva överraskningar då en gäst får en levererad tjänst eller service utöver sin 

förväntan (Bergman & Klefsjö, 2010). 

 Många företag har idag kundundersökningar för att i det långa loppet förstå gästers 

tillfredställelse. Detta görs för att kunna förstå och avgöra hur gäster eller potentiella gäster 

kommer agera i framtiden, och även hur företagets rykte kan komma att spridas. Att veta hur 

gästerna tycker om produkten eller servicen som erbjuds är viktigt för att de då vet vilka 

attribut eller avdelningar som föredras eller är i behov av förbättring (Bergman & Klefsjö, 

2010). 

 

2.3 Word of Mouth 

Word-of-mouth (WOM) dyker oftast upp i samband med marknadsföring och vidare 

rekommendationer av upplevelser (positiva eller negativa) människor emellan. WOM 

innefattar den information som gästen anser att hotellet eller företaget har levererat 

Informationen sprids sedan vidare i olika former och handlar i hospitality sammanhang om: 

tillfredställelse och/eller otillfredsställelse, priset, servicekvaliteten och vidare 

rekommendationer (Lindberg-Repo, 1999). 

 Inom hospitalitybranschen är word-of-mouth ett sätt för gästen att uttrycka sin upplevelse. 

Service är oftast abstrakta händelser eftersom de upplevs så olika från person till person. Det 
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är genom WOM som företagens rykten skapas, någonting som är avgörande för 

återkommande eller nya gäster (Lindberg-Repo, 1999).  

Har man som hotell levererat god service och upplevelse för gästen kommer denne sedan att 

sprida vidare detta till sina nära och kära, enligt Ditcher (1966) sprider gästen vidare 80 % av 

det denne upplevt. När en serviceupplevelse har varit dålig sprids detta genom WOM till fler 

människor, oftare och snabbare. Detta på grund utav att man känner att man vill varna sina 

medmänniskor i sin sociala krets för att de inte skall erfara samma dåliga upplevelse 

(Harrison-Walker, 2001). Därför skall man som hotell inse att det skapas en sorts 

partnerliknande marknadsföring för hotellet när gäster övernattar. Att få detta potentiella 

samarbete att fungera kan vara avgörande för fortsatt verksamhet (Lindberg-Repo, 1999). 

 

2.4 Gästlojalitet 

När man bor som gäst på hotell idag är inkluderade faciliteter som t.ex. restaurang, gym och 

bar inte längre någon lyx, utan det ses som en självklarhet. Det ligger därför i hotellens 

intresse att karakterisera sig. Konkurrensen är hård och hotellen måste utmärka sig genom 

service och kringtjänster. Utöver detta handlar det om att få gästlojalitet. En lojal gäst är en 

återkommande betalande gäst som vill köpa servicen igen och som rekommenderar den till 

andra i sitt sociala nätverk (Kandampully & Suhartanto, 2000). 

I Kandampully och Suhartantos (2000) studie angående gästlojalitet, menar de att utefter 

deras resultat att hotellets image och gästnöjdhet tillsammans med hotellets kringtjänster 

såsom: reception, housekeeping, restaurang och prissättning är viktiga faktorer för lojaliteten 

hos gästerna. Det som studien även visade på var att en viktig bidragande faktor till gästens 

lojalitet och gästnöjdhet var hur hotellets housekeepingavdelning fungerade. En anledning till 

att denna faktor är viktigt är för att många gäster upplever housekeeping som en kärntjänst 

som alltid skall fungera bra (Kandampully & Suhartanto, 2000).  

Enligt Ford och Heaton (2001) är det bästa sättet att få återkommande och lojala gäster att 

som personal själv tänka som en gäst skulle ha gjort. Att ge sina gäster vad de faktiskt vill ha, 

inte vad du som servicegivare tror att de vill ha. För att en gäst skall få den bästa upplevelsen 

måste man som personal hantera varje ”sanningens ögonblick” och servicemöte med gästen 

såsom känns bäst för dem.  
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2.4  FAMM 

Idén för Five Aspect Meal Model (FAMM) startades i grund och botten från Michelin Guiden 

och deras utvärderingssystem av hotell och restauranger. Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg (2006) skapade denna modell för att kunna utveckla en måltid vid restaurangbesök. 

Det finns olika sätt att dinera på idag, en snabb lunch på ett café, en kantinmåltid eller ett 

besök på en restaurang som erbjuder en á la carte meny. Alla dessa olika måltidsformer kräver 

olika typer av rum, möten, produkter och styrsystem för att tillsammans skapa en stämning. 

(Gustafsson, Öström & Annett, 2009). Vid ett restaurangbesök stöter man som gäst på fem 

aspekter, dessa är: Rummet (där måltiden förtärs), Mötet (personal med gäster, gäster med 

gäster osv.), Produkten (måltiden), Styrsystemet (logistiken, prissättningen) och Stämningen 

(atmosfären, helheten). 

 

 

Figur 4: Five aspect meal model  

Rummet: i ett rum finns det flera estetiska aspekter. Det är till största del materiella och 

innehåller rummets golv, tak, färg, väggar, möblering, belysning. Allting som man som gäst 

kan se och ta på för att få ett intryck av vistelsen (Gustafsson & Strömberg, 2004). Eftersom 

rummet kan se så olika ut och tillfredställa gäster på olika sätt, skapar det även olika 

atmosfärer. Dessa två aspekter kan därför gå in i varandra och kan ibland vara svåra att skilja 

på (Gustafsson m.fl. 2009).   
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Mötet: Det första fysiska mötet mellan personal och gäst sker vid ankomsten till restaurangen. 

Mötena kan även här variera beroende på vilken sorts måltid som förtärs (Gustafsson m.fl., 

2009). Det är här man som gäst får ett intryck, och kan skapa relationer med varandra. Det 

gäller alla människors möten med varandra, vare sig det är mellan gäst till gäst eller personal 

till personal. Det får icke glömmas att de ”små” mötena mellan t.ex. garderobiären, diskaren 

tillkommer även här (Gustafsson m.fl., 2006).  

Produkten: Produkten är måltiden i kombination med dryck. Det är här kocken och 

servispersonalen tar till sina kunskaper för att kunna leverera och rekommendera gästen vad 

som passar ihop och varför (Gustafsson m.fl., 2006). Om man djup dyker in i produktens 

mening innebär det även att en bra kock borde besitta många kunskaper inom mat och 

sensorik, såsom råvarors korrekta förvaring och tekniken för molekylär gastronomi 

(Gustafsson m.fl., 2009).  

Styrsystemet: För att en restaurang skall kunna drivas så bra som möjligt måste 

administrationen vara den bästa möjliga. Inom styrsystem ingår organisationens plattform, 

ekonomin, logistiken (Gustafsson m.fl., 2006). Men även logistiken i köket och 

hälsoperspektiv samt att förhindra arbetsskador tillhör till denna aspekt (Gustafsson m.fl., 

2009). 

Stämningen: är helheten av alla de fem aspekterna, de tillsammans skapar en god stämning 

och atmosfär. Med stämningen innebär även dialogen gäster emellan som sitter vid borden, att 

samtalen är stimulerande och goda (Gustafsson m.fl., 2006). De aspekter som bidrar mest till 

stämningen och atmosfären vid ett restaurangbesök är rummet, mötet och produkten 

(Gustafsson m.fl., 2009). 

 

 

3 Syfte  

Syftet med studien är att genom Mystery shopping undersöka helhetskvaliteten inom Connect 

hotels.  
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3.1 Frågeställning 

 Hur upplever gäster produkt- och servicekvaliteten på Connect Hotels?  

 Är det möjligt att använda FAMM modellen som ett verktyg för att undersöka 

kvaliteten på hotell?   

 

 

4 Metod & Material 

Denna studie är byggd på en empirisk undersökning, där författarna fått ett uppdrag av 

hotellkedjan Connect Hotels att agera som Mystery shoppers under en månadsperiod. I detta 

avsnitt redovisas hotellens urval, uppdrag och genomförandet, den dolda observationen samt 

etiken kring den empiriska studien. Författarna har i denna studie använt sig av 14 

vetenskapliga artiklar som har hittats i databaserna: Science Direct, SAGE, Google Scholar 

och Leisure Tourism.  

 

4.1 Uppdrag 

I denna studie har författarna undersökt kvaliteten på Connect Hotels fyra samtliga hotell, 

genom att agera som Mystery shoppers. Vid ett möte med Connect Hotels VD, fick vi reda på 

att deras största och huvudsakliga segment är leisure
1
, och har utefter detta observerat genom 

dessa ”glasögon”. 

Enligt VDn för Connect hotels är kedjan ett budgethotell som erbjuder ett fräscht och modernt 

hotellkoncept till ett överkomligt pris. Samtliga hotell jobbar ständigt för att minska den 

negativa påverkan på miljön. Ett exempel på detta är två av de hotellen (Skavsta och Arlanda) 

som använder sig utav bergsvärme och solenergi för att värma upp hotellen. Belysningen på 

samtliga hotell styrs av rörelsesensorer dvs. är ingen gäst i rummet eller i korridoren är det 

nedsläckt (Connect Hotels, 2010 e). 

 

                                                           
1
 Detta segment är individer, par eller familjer som reser av annan anledning än affärsresa (Tranter & Stuart-Hill 

& Parker, 2009). De är även resenärer som letar efter nöje genom fria val och söker avslappning via deras inre 

motivation (Shaw, 1985). 
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De fyra hotellen är: 

Tabell 1: Samtliga fyra hotellen inklusive priserna under vistelserna (Connect hotels, 2010 a-d). 

Hotel 
Antal 

rum 
Plats Priset under studiens gång 

Connect Hotel 

Arlanda 
85 rum 

Beläget 5 km från Arlanda 

flygplats 

 Besök 1 : 1295 kr 

 Besök 2: 1195 kr 

 Besök 3: 795 kr 

Connect Hotel 

Skavsta 

145 

rum 

Beläget i Nyköping med ett 

avstånd på 70 meter till Skavstas 

flygplats 

 Besök 1: 795 kr 

 Besök 2: 845 kr 

 Besök 3: 1045 kr 

Connect Hotel 

Stockholm 
60 rum 

Beläget i Älvsjö med 

gångavstånd till 

Stockholmsmässan och 10 

kilometer till Stockholms city. 

 Besök 1: 745 kr 

 Besök 2: 795 kr 

 Besök 3: 595 kr 

Connect Hotel 

City 
86 rum 

Beläget på Kungsholmen i 

Stockholm. 

 Besök 1: 1095 kr 

 Besök 2: 1295 kr 

 Besök 3: 995 kr 

 

4.2 Genomförande 

Författarna har från perioden 28 mars till den 28 april, 2011 givits uppdraget av Connect 

Hotels att agera som Mystery Shoppers på samliga av deras fyra hotell. Ledningen av Connect 

Hotels har tillsammans beslutat att vi som Mystery Shoppers skall undersöka och utvärdera 

hur man som gäst upplever helhetskvaliteten på hotellen. Under denna period har vi besökt 

och övernattat på varje hotell tre gånger, dvs. totalt 12 övernattningar med inkluderad middag 

och frukost. 

Författarna började redan i januari att ta fram checklistan tillsammans med VDn för Connect 

hotels och handledarna. Checklistan var klar i mars för att kunna användas till pilotstudien, 

därefter gjordes några korrigeringar (se nedan). Mycket arbete lades ned för att minska 

riskerna till att bli igenkända, t.ex. att telefonbokningarna som gjordes vartannat i författarnas 

namn. För att bedöma telefonbokningen på samma sätt som besöken, användes en öronsnäcka 
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för att båda skulle kunna diskutera och utvärdera tillsammans. Alla bokningssamtal har även 

skett vid olika tillfällen för att minska risken av ett igenkännande.  

Författarna kom även överens med VDn att inte hälsa på varandra om möten skulle uppstå, 

detta på grund av att personalen kunde ha blivit påverkade utav detta och en annan 

serviceform kunde ha getts.  

Redan vid telefonbokningen och vid varje besök undersökte vi följande (se punktlistan) 

aspekter och avdelningar, dessa har blivit underkategoriserade utefter FAMM -modellens 

aspekter. Som tidigare nämnt är FAMM – modellen gjord för att utveckla en måltid vid ett 

restaurang besök, men vi anpassar denna modell i studien så att den kan vinklas och användas 

vid hotellbesöken. Därav kan vissa moment innehålla flera aspekter än en. 

 Telefonbokning av rum (mötet & styrsystemet) 

 Incheckning (mötet) 

 Hotellrummets standard och renlighet (produkten & rummet) 

 Badrummet (produkten & rummet) 

 Bastun (produkten & rummet) 

 Hiss (rummet) 

 Korridoren (rummet) 

 Lobby (rummet & mötet) 

 Restaurangbesök: service och kvalitén på maten (produkten, styrsystemet & mötet) 

 Interiören: ljussättning, atmosfär, ljudnivån (rummet) 

 Frukosten (produkten & mötet) 

 Utcheckning (mötet) 

För att kunna bedöma och utvärdera de olika områdena korrekt skapades en checklista (den 

beskrivs nedan) och även anteckningar fördes
2
. Denna checklista verkade som mall under alla 

vistelser, den fylldes ibland i under själva undersökningen såsom på hotellrummet. Men vid 

andra undersökningsområden såsom av service och kvalitet fick detta memoreras och fyllas i 

vid senare tillfälle, då hela undersökningens framgång förlitade sig på att vi inte blev 

upptäckta av personalen. 

                                                           
2
 Till Connect Hotels ledning sammanställdes en separat rapport rörande vårt uppdrag, denna utöver 

examensarbetet. Rapporten innehåller de resultat vi fått fram under vistelsen samt de anteckningar vi gjort om de 

olika hotell upplevelserna.     
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4.3 Dold observation 

Den observationsform som har använts i studien är dold observation. Detta för att som 

Mystery Shopper kunna undersöka och utvärdera till bästa resultat. Denna observationsform 

innebär att Mystery Shoppers/observatörerna är helt anonym för personalen inom hela 

hotellet. Det finns många fördelar med detta tillvägagångssätt. Det underlättar tillträde till 

miljön och avdelningar, viktigt är också att de man undersöker inte har vetskap om ens roll 

och kan därför inte bli påverkade så att deras beteende förändras (Bryman, 2010).  

Förutom den dolda observationen tillkommer även en strukturerad observation. En 

strukturerad observation har regler och en mall för t.ex. registrering av beteenden. 

Undersökning är en direkt iakttagelse av beteenden på plats. Forskare får då använda sig utav 

fasta regler för att kunna bli guidade till vad det är man undersöker och hur (Bryman, 2011). 

Vi hade ett så kallat observationsschema som vi i denna uppsats refererar till checklista (se 

bilaga 1). Anledningen till att observationsschemat användes var för att kunna säkerställa 

deltagarnas beteenden på ett så systematiskt sätt som möjligt.  

 

4.3.1 Mystery Shopping  

Mystery shopping är en deltagande observation vid ett besök hos en organisation . Vid denna 

observation skall personen i fråga agera som en gäst eller potentiell gäst, och detta görs 

genom att övervaka helhets intrycket under vistelsen (Wilson, 1998). 

Mystery shopping görs av tränade eller informerade personer för att kunna mäta hur man som 

gäst upplever serviceprocessen på ett hotell (Boxberg, 2009). Men viktigt att tillägga är att 

mätningarna koncentreras mest på hur själva serviceprocessen går till, inte nödvändigtvis på 

resultaten som produceras vid ett servicemöte (Wilson, 1998). Mystery shoppers program är 

verktyg för att kunna utvärdera och förbättra gästservicen hos ett företag. De resultaten som 

produceras kan i sin tur bland annat användas för att förbättra personalens beteende (Erstad, 

1998). 

Som Mystery shopper observerar man först och främst de objektiva delarna av servicen. Detta 

är själva serviceprodecuren som vid t.ex. incheckning eller beställning. Men man tittar även 
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på de subjektiva delarna såsom personalens humör och deras sätt att leverera servicen på 

(Wilson, 1998).  

För att kunna göra dess mätningar korrekt vid vistelsen behövs en checklista där Mystery 

shoppern antecknar dess upplevelse och interaktion med personalen (Wilson, 1998). Det finns 

ingen standard över hur dessa checklistor skall se ut, men det finns vissa frågor och aspekter 

som man kan titta på tillsammans med företaget innan genomförandet börjar (Boxberg, 2009). 

Exempel på dessa är:  

 Vilka processer/avdelningar är mest viktiga att titta på? Vilka ska vi använda? 

 Vad har företaget för standard och mål? 

 Vad brukar gästerna och de anställda klaga på? 

 Vilka förändringar i personalens beteenden skulle göra mest skillnad? 

 Hur ofta kommer vi vara på varje hotell? 

 Hur ser den typiska gästen ut för företaget? 

 Anledning till att företag använder sig utav Mystery shopping är som tidigare nämnt till för 

att kunna förbättra sin organisation. De resultat som redovisas är olika för varje företag, t.ex. 

undersöks: utrustningen och underhållet, tillvägagångssättet och kontakten med gästen, hur 

och i vilken form information ges, de anställdas kunskap om företaget de jobbar på, hur de 

hanterar klagomål, pris och produktinformation (Boxberg, 2009). 

Oftast blir hotellen informerade om att en Mystery shopper skall komma till dem. De vet inte 

när eller hur men att de kommer. Det brukar i vanliga fall innebära att personalen ”alltid är 

redo” och levererar bra service (Boxberg, 2009). Under den här studien så är det första gången 

Connect Hotel har en Mystery shopper, och personalen hade ingen vetskap om detta.  

 

4.3.2 Etik 

Eftersom vår observation är dold, tillkommer det etiska tankar kring vår studie. En dold 

observation anses i många fall vara ett oetiskt forskningsalternativ, pga. att inget samtycke 

getts av personerna som undersökts. Bryman (2011) anser att man gör intrång i personers 

privatliv genom denna sorts observation och då det anställda som undersökts är omedvetna 

om situationen kan de av misstag lämna ut konfidentiell information (Bryman, 2011). 
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Vi har innan checklistorna skrevs och studien började haft ett möte med VDn på Connect 

Hotel där vi diskuterade just denna problematik. Vi kom alla överens om att inget behövde bli 

konfidentiellt och kan kunde beskriva deras verksamhet kort i vår uppsats. Vi har dock valt att 

inte nämna några personer i denna uppsats då dessa inte har varit medvetna om att de har 

blivit observerade. Vi kommer även i resultatet att benämna de olika hotellen, hotell 1-4 och 

besöken på dem som besök 1-3. Detta för att vi tittar på helhetsupplevelsen inom kedjan 

Connect Hotels.  

 

4.4 Mallen/Checklistan 

Checklistan som vi har jobbat med är från grunden tagen från boken ”Service på restaurang” 

(Mossberg & Gustafsson, 2008), vilken vi vidareutvecklat för denna studie. 

Vidareutvecklingen bygger på den informationen som VDn för Connect Hotels gav oss i 

inledningsfasen av undersökningen. Under uppbyggnadsprocessen av checklistan har Connect 

hotels och författarna arbetat sida vid sida.  

Det är med checklistan som grund författarna utvärderar sina vistelser. Checklistan är 

uppbyggd av olika observationsdelar för en vistelse. Den börjar med telefonbokningen av 

hotellövernattningen och sedan kommer de områden som observerats under vistelsen, från 

incheckning till utcheckning (se bilaga 1). Varje område har olika underkategorier som 

bedöms på en skala mellan 1-7, där 1 är mycket dåligt och 7 är mycket bra. Under varje del 

gavs det utrymme för kommentarer, detta för att kunna få möjlighet till att förklara missnöje 

eller tillfredställelse
3
.  

 

4.4.1 Pilot studier  

Vi använde vårt första besök som en pilot studie, under denna studie gjordes vissa justeringar 

i checklistan där t.ex. frukosten lades till. En ändring som vi lade till var att observera 

frukosten, någonting som författarna inte inkluderat inledningsvis. Det tillkom även en del 

andra delar under de större kategorierna för vistelsen på hotellen. Efter första 

telefonbokningen gjordes några ändringar på checklistan, där t.ex. informationsutdelningen av 

samtalen lades till. Kriterier sattes upp för bedömningen av de olika områdena, detta för 

strukturen och för en så jämn bedömning som möjligt.  

                                                           
3
 Dessa kommentarer har finns i rapporten som givits till Connect hotels. Förekommer alltså inte i denna studie. 
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4.5 Analys 

En avgränsning har gjorts angående resultatet. Eftersom denna studie innehar en så stor 

mängd rådata beslutade författarna att exkludera kommentarerna på checklistorna in i studien. 

Detta beslut togs då kommentarerna förklarar varför en mätpunkt har fått det ”poäng” som 

den har och inte har någon relevans för helhetskvaliteten. 

Resultaten har färdigställts i Excel där författarna sammanställt hela undersökning med hjälp 

av siffror (1-7). Under den genomförda empiriska studien användes som tidigare nämnt en 

checklista. Resultatet från denna har sedan utvärderats och redovisats i medeltal. Medeltalet 

har tagits fram genom att alla mätpunkter har adderats ihop och sedan delats på antal 

mätpunkter. Resultatet visar på genomsnittet av besökens kvalitet, serviceanda och 

helhetsupplevelse. Skalan som använts är mellan 1-7, och betyder: 1= Mycket dåligt, 2= 

Dåligt, 3= Ganska dåligt, 4=Varken eller, 5= Ganska bra, 6= Bra, 7= Mycket bra.  

Anledningen till skalans bredd är på grund utav att författarna ville att mätningarna skulle bli 

så korrekta och precisa som möjligt. ”Varken eller” är mittpunkten och skapades speciellt till 

för att om en upplevelse inte kunde mätas eller var neutral. Mellan varje mätningspunkt är 

avstånden lika stora för att kunna utvärdera resultatens precision. Skalan i denna studie skulle 

kunna jämföras med ”Likert- type scale” som är en typ av ”respons- skala” som ger den 

undersökande en bredare vidd på resultaten samt ökar statistikens analysnivå. Denna skala går 

från ”strongly disagree” till ”strongly agree”, men det är upp till den undersökande hur många 

steg man vill ha mellan dessa (Pallant, 2007). Resultatet redovisas i diagram, där figur 6 och 7 

visar medelvärdet samt lägsta och högsta resultat. Detta för att visa spridningen vid besöken, 

anledningen till att en standardavvikelse inte redovisas är på grund utav att detta inte ger en 

bild av den högsta och lägsta punkten av besöken (se metoddiskussionen).  

 

 

5 Resultat 

I detta avsnitt kommer författarna att redovisa resultaten från den empiriska studien. Först 

kommer resultaten att redovisas som helhet för att sedan preciseras ytterligare på vilka hotell 

och områden som gav bäst respektive sämsta resultatet i studien.  
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Figur 5: Diagrammet visar kvaliteten på Connect Hotels, där ”K” står för koncernen och H1-H4 står 

för hotell 1-4. Hotellstaplarna visar på genomsnittskvaliteten på samtliga besök och koncernstapeln 

presenterar genomsnittskvaliteten för samtliga hotellbesök. I diagrammet representerar siffran 1 = 

mycket dåligt och går ända upp till 7 = mycket bra.  

Diagrammet visar vilken helhetskvalitet som Connect Hotels har på en koncern nivå, det 

presenterar även de olika hotellens genomsnittskvalitet. Hotell 1 och 2 håller en 

genomsnittligt högre kvalitet i jämförelse med hela koncernen som ligger på 5,32, vilket på 

skalan är ”ganska bra”. Diagrammet visar även att hotell 3 och 4 håller en lägre kvalitet. 

Figur 6 och 7 presenterar vår tid som Mystery shoppers genomsnittsupplevelse under studien. 

De olika mätpunkterna: Telefonbokning, incheckning, lobby, korridorer, hiss, interiören, 

bastu, hotellrum inkl. badrum, restaurangbesök, frukost och utcheckning från samtliga hotell 

och besök presenteras sammanslagna till två diagram.   

Diagrammen visar att Connect hotels på en koncernnivå har en ganska jämn kvalitet, men 

bryter man upp de olika mätpunkterna kan man se att kvaliteten är ganska ojämn vid en 

jämförelse med de lägsta och högsta punkterna. Det mätpunkterna som skiljer sig från de 

andra är korridorerna, som har ett genomsnitt på 4,04 (varken eller). Vidare kan man se att 

korridorerna har en ojämn kvalitet, där det lägsta resultatet var 2,00 (dåligt) på hotell 4 och 

högsta 6,00 (bra) på hotell 2.  
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Vid telefonbokningen ligger hotell 3 och 4 över genomsnittet för kedjan med ett resultat på 

5,93 (ganska bra). Dock visar alla hotellen att deras högsta resultat ligger på 6,40 (bra) men 

detta har varit vid olika bokningstillfällen. Incheckningen är inom kedjan på en ojämn nivå, 

där hotell 1 och 2 ligger mellan ”ganska bra” och ”bra” på skalan. De båda hotellen ligger 

även över genomsnittet för kedjan. Genomsnittet för Connect Hotels incheckning ligger på 

4,97 (varken eller) vilket är lågt på grund utav att hotell 3 och 4 har lägre resultat.  

Interiörens genomsnittsresultat ligger på 5,82 (ganska bra), detta på grund av att samtliga 

hotell visar väldigt olika resultat. Hotell 1 höjer genomsnittet med dess resultat på 7,00 

(mycket bra).  Det hotellet som visar på lägst resultat med 4,60 (varken eller) är hotell 3. 

Även lobbyn inom koncernen håller en ojämn kvalitet. Där genomsnittet ligger på 5,76 

(ganska bra) men skulle kunna vara högre då hotell 3 drar ner resultatet med sin lägsta siffra 

på 4,38 (varken eller). Hissarna visar på en jämn nivå, där hotell 4 har ett negativt resultat på 

”varken eller” i jämförelse med koncernens genomsnitt. 

Bastun inom kedjan ligger på en ojämn nivå, där hotell 3 utmärker sig med det lägsta 

resultatet på 3,00 (ganska dåligt) och hotell 4 med det högsta på 6,80 (bra). Denna vidd har 

berott på att renligheten på samtliga hotells bastu är olika.  

Hotellrummens (inkluderar rummet och badrummet) genomsnittet ligger på 5,23 (ganska bra) 

där resultatet har höjts på grund utav att badrummen håller en högre standard. Hotellrummet 

har 13 observationer på grund utav att under första vistelsen på hotell 4 så observerades två 

rum. Hotellrummen har en väldigt varierad standard inom Connect Hotels och har på skalan 

ett spann mellan ”dåligt” till ”bra”. Hotell 1 visar på det högsta resultatet med 6,29 (bra) och 

hotell 4 det lägsta på 3,94 (ganska dåligt). Badrummen håller en jämn kvalitet, med en 

avvikelse på hotell 4 som visar ett resultat på 5,63 (ganska bra) vid samtliga vistelser. 

Restaurangbesöken (inkluderas av menyns utbud, kvaliteten på maten och servicen) visar ett 

resultat på en ojämn nivå där hotell 2 visar högsta resultat på 6,55 (bra) och hotell 3 på det 

lägsta 3,64 (ganska dåligt). Menyn ligger på ett genomsnitt på 5,00 (ganska bra) men detta är 

en missvisande bild då hotell 1 och 2 har höga resultat på 6,11 (H1, bra) och 7,00 (H2, mycket 

bra). De resterande två hotellen som sänker genomsnittet är hotell 3 med dess resultat på 3,56 

(ganska dåligt) och hotell 4 med 3,33 (ganska dåligt).  Även matkvaliteten har ett avvikande 

genomsnitt på 5,44 (ganska bra), detta på grund utav att hotell 2 har ett resultat på 7,00 

(mycket bra). Däremot håller servicen på de samtliga hotellen en mer jämn nivå, och 

genomsnittet på 5,12 (ganska bra) ger en mer rättvisande bild. 
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Frukosten innefattar kvaliteten vid frukosten och servicen. Genomsnittet av frukosten ligger 

på 5,46 (ganska bra). Det hotell som har bäst resultat är hotell 3 med 6,75 (bra) och lägst har 

hotell 1 med 3,88 (ganska dåligt). Detta grundar sig på matens kvalitet vid undersökningarna. 

Figur 7 visar på en ojämn kvalitetsnivå då skillnaderna mellan det lägsta och högsta resultatet 

är tydliga på samtliga hotell.  

Vid utcheckningen har hotell 3 den jämnaste nivån, där hotellets lägsta resultat ligger på 6,13 

(bra) och högsta på 6,63 (bra). Detta hotell ligger över genomsnittet som är 5,60 (ganska bra) 

för koncernen.  

 

5.1 Resultatet genom FAMM-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Resultatet redovisat efter FAMM- modellens fem aspekter. H1-H4 representerar hotell 1-4, 

och ”K” står för hela koncernen. Diagrammet visar även vilka mätpunkter som har bedömts i de olika 

aspekterna, där stämningen är en sammanställning av de fyra resterande aspekterna. 
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De 15 observationsområdena har här delats in utefter FAMM – modellens fem aspekter (se 

figur 4). Anledningen till att observationsområdena har ökat från 11 till 15 områden är på 

grund utav att frukosten, restaurangen och hotellrummen har brutits ned till ”undergrupper”. 

Frukosten har delats upp till servicen och matkvaliteten, restaurangbesöken till servicen, 

matkvaliteten och menyn. Tidigare i studien har hotellrummen och badrummen presenterats 

tillsammans, i figur 8 har dessa mätpunkter skiljts på. Detta för att kunna mäta dem gentemot 

aspekterna så utförligt som möjligt och för att vissa områden är mer lämpliga på flera aspekter 

än en. 

Diagrammet visar följande, mötet innehåller: telefonbokning, incheckning, lobby, servicen vid 

middag och frukost samt utcheckningen. Rummet innehåller: Hotellrummet, badrum, bastu, 

hiss, lobby, korridorer och interiören. Produkten är: Hotellrummet, badrum, bastu, 

restaurangens och frukostens matkvalitet. Styrsystemet är: telefonbokningen och 

restaurangens meny. Stämningen innefattar alla de fyra aspekterna tillsammans, detta på 

grund av att de skapar atmosfären och helheten av besöken.  

Hotell 1 och 2 har genom samtliga aspekter ett högre resultat än genomsnittet för koncernen. 

De båda hotellen toppar på styrsystemet där hotell 1 har 5,89 (ganska bra) och hotell 2 har 

6,34 (bra). Vid mötet håller de båda hotellen även en jämn nivå där det endast skiljer 0,03 i 

genomsnitt. 

Det är hotell 3 och 4 med sina negativa resultat som drar ner genomsnittet för koncernen. 

Hotell 3 har sina lägsta resultat på styrsystemet med 4,75 och rummet med 4,96 (varken eller). 

Hotell 4 har även sina lägsta resultat på dessa aspekter med 4,63 (styrsystemet) och 4,59 

(rummet). 
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Figur 9. Diagrammet presenterar Connect Hotels kvalitet i sin helhet gentemot stämningsaspekten i 

FAMM- modellen.. Stämningen är den aspekten i FAMM som innefattar samtliga aspekter. H1-H4 

representerar hotell 1-4, och ”K” står för hela koncernen. 

 

I detta diagram ställs Connect hotels helhetskvalitet mot FAMM – modellens sista aspekt. 

Stämningsaspekten representerar helheten av besöken och de andra aspekterna tillsammans. 

Diagrammet visar att Connect hotels överlag får en högre kvalitet om den utvärderas genom 

FAMM, dock kan man se att skillnaderna inte är så markanta. Hotell 3 differentierar sig 

genom att det har ett sämre resultat på FAMM med 5,01 och 5,07 (ganska bra) på koncernens 

helhetskvalitet. Hotell 2 har genom mätningen av stämningen höjt sitt resultat från 5,79 till 

5,95. Detta är den största förändringen i resultatet vid en jämförelse av Connect hotels 

helhetskvalitet och FAMM- modellen.  

 

 

6 Diskussion  

Här kommer författarna att diskutera resultatet, metodval och tillvägagångssätt under studiens 

gång. Resultatdiskussionen börjar med koncernen som helhet och bryts sedan ner till de mest 

avvikande mätpunkterna. Därefter ställs FAMM - modellen mot hotellbesöken och dess 

problematik diskuteras. Avslutningsvis kommer förbättringsförslag för koncernen och de 

olika hotellen. 
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6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att koncernen har en ganska jämn genomsnittskvalitet. Som en trogen gäst 

inom koncernen är dessa resultat en förutsättning för både gästnöjdhet och gästlojalitet. Å 

andra sidan har hotell 4 ett negativt avvikande resultat på 4,75 (endast ganska bra), där detta 

hotell kan vara en anledning till sänkt gästnöjdhet och lojalitet. Bergman och Klefsjö (2010) 

menar att gästnöjdhet är kopplat till gästens behov och förväntningar. Har en gäst tidigare bott 

på något av de andra hotellen, kommer denne att ha förväntningar på att hotell 4 levererar 

samma kvalitet. Detta kan då resultera i att ett missnöje uppstår då kvaliteten på hotell 4 inte 

är densamma som hotell 1-3.  

Under denna studie är det flera faktorer som har påverkat samtliga hotells resultat. Dessa 

kommer att diskuteras nedan då vi anser att de har haft en stor inverkan på kvaliteten. En utav 

dessa faktorer är namnbrickan som inte alltid har burits av personalen vid incheckningen, 

restaurangbesöken eller utcheckningen. Det hotell vars sammantagna resultat mest har 

påverkats av denna faktor är hotell 2, som genom studien haft en jämn kvalitet men sänkts på 

grund utav att namnbrickan inte alltid bars av personalen. En liten detalj som i det stora hela 

visade sig vara mycket viktig då denna materiella tillgång påverkar servicekvaliteten och har i 

denna studie påverkat Connect hotels kvalitet. Bergman och Klefsjö (2010) menar att de 

materiella tillgångarna på ett företag är en viktig dimension vid mätning av servicekvalitet. 

Även bristen på skyltningen är en materiell faktor som har sänkt resultatet på hotell 2,3 och 4. 

Hotellrummens resultat har höjts på grund utav att badrummen alltid har varit renare. Detta är 

tydligt på hotell 4, då vi vid ett besök var tvungna till att byta rum då det första var för 

smutsigt. Ett rent rum samt hotell är enligt Kandampully och Suhartanto (2000)  en viktig 

faktor för gästnöjdheten och gästlojaliteten där housekeeping är den avdelning som gäster 

anser som en kärntjänst. Den mätpunkt utöver hotellrummen som har blivit påverkade mest av 

bristande städning är korridorerna på samtliga hotell.  

Mat och drycken vid ett hotellbesök har enligt Wilkins m.fl. (2007) stor betydelse för 

servicekvaliteten. Även i denna studie har vi sett att restaurangbesöken och frukosten är 

aspekter som påverkar hotellupplevelsen. Matkvaliteten har visat höga resultat på hotell 2, 

och har därför påverkat kvaliteten positivt. Både hotell 3 och 4 har låga resultat vid 

restaurangbesöken, detta har i sin tur påverkat deras helhetskvalitet negativt.   
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Utcheckning är tillfällen för personalen att ge gästen en bra avslutning, det är här det avgörs 

om man som gäst vill komma tillbaka eller inte. En dålig upplevelse kan vid utcheckning 

vändas till det bättre. Har hela vistelsen och utcheckningen varit bra eller dålig, sprids detta 

genom gästen vidare (word-of-mouth). Av alla observationsområden har hotell 3 bäst 

genomsnittsresultat vid utcheckningen, detta har enligt författarna även skapat en högre 

standard för hotellet.  

Kandampully och Suhartanto (2000)  menar att hotellets image och gästnöjdhet tillsammans 

med hotellets kringtjänster såsom prissättning är en viktig faktor som avgör gästlojaliteten. 

Clemens m.fl. (2010) menar att gästen behöver känna ett värde utefter vad de betalar inför en 

vistelse. Connect hotels har en varierande prisbild (se tabell 1) och har låga priser till den 

region de befinner sig i. Eftersom Connect hotels har relativt låga priser och hög standard har 

de alla förutsättningar till att leverera ett mervärde för gästen. Förhållandet mellan priserna 

och kvaliteten på hotell1 och 2 indikerar en större möjlighet till en positiv upplevelse, vilket i 

sin tur kan leda till positiv word-of-mouth. Medans hotell 3 har en lägre prisbild som passar 

med den kvalitet den levererar. Hotell 4 som har de högsta priserna levererar sämst kvalitet i 

kedjan, detta kan leda till missnöjda gäster och därmed negativ word-of-mouth. Därför är det 

viktigt för Connect hotels att ha korrekt prissättning i förhållande till kvaliteten, för en fortsatt 

verksamhet. Lindberg-Repo (1999)  stärker detta påstående då hon menar att en positiv word-

of-mouth är en sorts partnerskap mellan företaget och gästen.   

 

6.1.1 FAMM 

Problematiken kring användandet av FAMM- modellen vid en hotellupplevelse i denna studie 

har varit att placera de olika mätpunkterna utefter de olika aspekterna. Det som har gjorts i 

denna studie är att observationsområdena har använts flera gånger och även delats upp i de 

olika aspekterna (se figur 8). Hotellrummet var det svåraste området att placera ut i FAMM, 

detta för att det först och främst enligt författarna ses som den primära produkten och är 

anledningen till att man som gäst bor på hotell. Den tillhör även rumaspekten eftersom det är 

där intrycket och estetiken upplevs.   

För att kunna använda FAMM- modellen som per definition är tänkt för ett restaurangbesök 

(Gustafsson m.fl. 2006), på ett hotellbesök, så behöver modellen å ena sidan breddas men å 

andra sidan vara mer detaljerad. Detta för att författarna inte bara har tittat på en hel 

måltidsupplevelse utan en hel hotellvistelse. I denna studie påbörjades mätningen redan vid 
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telefonbokningen vilket var en tid innan besöket. Sedan fortsattes mätningarna vid 

incheckningen och pågick ända fram till utcheckningen dagen efter. Under denna tids period 

sker olika möten med personalen, en gäst befinner sig i olika rumsligheter och förtär olika 

måltider.  

Middagen på hotellets restaurang har i denna studie haft en väldigt varierande produktkvalitet, 

detta på grund av att de samtliga hotellen i kedjan har haft olika menyer och standard på mat. 

Detta har i sin tur påverkat produktaspekten i FAMM –modellen, då hotell 3 och 4 inte alltid 

haft en kock på plats, och har därför inte kunnat leverera en hög matkvalitet. Hotell 2 

utmärkte sig markant då menyn var utarbetad, matens presentation var bra och kocken hade 

kunskap inom mat.  

För hotell anser vi att styrsystemet är prissättningen av rummen och menyn, telefonbokningen,  

logistiken för personalen och det administrativa kring hotellet. I denna studie är mätpunkterna 

som vi undersökt för styrsystemet endast menyn samt telefonbokningen.  En problematik med 

det resultatet vi har på styrsystemet är att den endast innehåller två mätpunkter, när den i 

FAMM – modellen innehåller flera än så (se figur 4). På grund av att vi inte haft tillgång till 

de övriga mätpunkterna kan detta ge ett missvisande resultat. Med en större inblick i det 

administrativa arbetet på Connect hotels hade styrsystemets resultat sett annorlunda ut. 

Någonting som även saknas vid mätningen av styrsystemet är en bedömning av rumspriserna. 

Tabell 1 visar hur rumspriserna har sett ut under studiens gång, dock har de inte bedömts på 

skalan 1 -7.  På grund utav att studien bygger på kvalitet har hänsynen till rumspriserna och 

administrationen inte tagits i beaktande.  

Författarna anser att man kan applicera stämningsaspekten vid ett hotellbesök, då denna berör 

hela vistelsen. I figur 9 ställs denna aspekt gentemot helhetsupplevelserna på Connect hotels. 

Genom att titta på upplevelserna av Connect hotels utefter FAMM- modellen finner 

författarna att det överlag har gett ett positivt resultat, dock har hotell 3 fått ett negativt.  Det 

negativa resultatet kan bero på att deras sämre resultat har mäts flera gånger eftersom att flera 

av samma mätpunkter har används under olika aspekter. Det kan även bero på att det har varit 

en annan uppdelning av mätpunkterna så att de negativa resultaten har kunnat påverka det 

övergripande genomsnittet. Hotell 4 som har sämst resultat på båda diagrammen i figur 9, 

dock har det fått ett positivare resultat via mätningen inom FAMM. Detta kan bero på att 

telefonboknings mätpunkterna som hotell 4 har fått höga resultat på har beräknas under två 

aspekter (mötet & styrsystemet). Hotell 2 har den största resultatförändringen med en positiv 
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höjning genom FAMM. Denna positiva höjning kan bero på att många utav hotellets 

mätpunkter med höga resultat har mäts under flera gånger i aspekterna.  

Servicekvalitetsmodellen har delat upp kvaliteten i tre olika områden, där faciliteterna och 

hotellrummen är den fysiska produkten, all interaktion med personalen är serviceupplevelsen 

och restaurangbesök samt frukost är de delar som finns med under mat och dryck (Wilkins 

m.fl., 2007). Författarna anser att det utifrån denna studie går att dela upp de olika 

observationsområdena utefter denna modell (se figur 3). På grund utav att modellens 

dimensioner omfattar alla de observationsområden som har undersökt under hotellbesöken. 

Det modellen även säger är att alla de tre dimensionerna är de som påverkar den totala 

servicekvaliteten.  Något som vi kan se i denna studie är att om en av dimensionerna inte 

levererar samma resultat vid ett hotellbesök så påverkas helhetsupplevelsen av detta.  

Servicekvalitetsmodellen anser författarna är mer applicerbar vid en hotellvistelse än vad 

FAMM- modellen är på grund av dess vidd och dess redan utformning till hotellbranschen. 

Men en fördel med FAMM- modellen är att den innehar både styrsystemet och stämningen 

som en mätpunkt. Detta är viktigt då styrsystemet avgör hur personalens servicestandard skall 

ta form, men även de ekonomiska aspekterna som är avgörande för driften. Stämningen är den 

faktor som avgör hur man som gäst trivs och uppfattar kvaliteten på hotellvistelsen. Därför 

anser författarna att de båda modellerna borde integreras för uppnå en sådan bred och 

detaljerad bild av upplevelserna som möjligt.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Det var flera problem vi stötte på under vistelserna, en utav dessa var att anteckningarna av 

checklistorna inte kunde göras när vi behagade det. Oftast memorerades upplevelserna och 

skrevs sedan ned när vi kom till rummet. Vissa hotell hade ibland inte en full beläggning och 

var därför relativt tomt, detta gjorde att vi kände oss uttittade när vi skulle undersöka 

korridorer, hissen och bastun.  Det enda område på hotellen där vi kunde anteckna fritt var på 

hotellrummet. Eftersom vi bodde tre gånger per hotell (12 övernattningar totalt) under en så 

kort tid, började personalen känna igen oss. Detta påverkade servicen till det bättre i vissa fall, 

men utnyttjades inte av alla i personalen. Som dold observatör är det inte till ens fördel att bli 

igenkänd (Bryman, 2011) men som en återkommande gäst anser författarna att det är trevligt 

att bli ihågkommen. Vi anser att personalen hade flera tillfällen att skapa relationer med oss 

som återkommande gäster, men de tog inte tillfällena i akt. Efter de avslutande fältstudierna 
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hade författarna ett möte med VDn där han berättade att personalen på hotellen hade 

misstankar om våra frekventa vistelser. Författarna anser inte att detta påverkade servicen på 

grund utav att den inte förbättrades på alla hotell. Där servicen förbättrades anses i denna 

studie hade mer att göra med att vi var återkommande gäster.  

Ett problem vi stötte på tidigt var hur vi som Mystery shoppers skulle vara så objektiva som 

möjligt och att inte bli påverkade av personalen. Därför gjordes redan efter pilotbesöket en 

kriterielista (se bilaga 2) som användes som riktlinjer vid bedömning. Dessa kriterier hjälpte 

oss hålla objektiviteten under studien.   

När en Mystery shopper skall besöka ett företag är personalen oftast informerade om dessa 

besök (Boxberg, 2009). De vet dock inte när detta kommer att ske, men det gör personalen 

mentalt förberedda inför det kommande besöket. I detta fall var det endast ledningen som 

hade information om vår undersökning och personalen var ovetande. Mystery shoppers är i 

vanliga fall tränade eller informerade om vad de skall mäta av företaget de undersöker. Inför 

denna studie gjordes ett liknande avtal med VDn för Connect Hotels, men vi som observatörer 

fick utöver detta även möjlighet att utforma checklistan utefter egen uppfattning. En reflektion 

och en viss förförståelse har författarna funnit vara relevant för denna studies resultat. 

Eftersom författarna har en treårig utbildning på Restaurang – och Hotellhögskolan på 

Gryhytte Akademi har detta gjort att varje liten detalj har tagits i beaktande och deras 

personliga åsikter har ibland lyst igenom vid undersökningarna på hotellen. De områden som 

lades mest tyngd på var servicen och helhetsintrycket. 

Priserna som visas i tabell 1 redovisas på grund utav att författarna vill ge en bild av de 

samtliga hotellens prisklass. Även för att tydliggöra att Connect hotels är en budgetkedja med 

lägre priser för den region de är positionerade i. Priset för en hotellvistelse påverkar 

gästnöjdheten, då det är här de upplever ett värde för vad de betalar för (Clemens m.fl, 2010). 

Detta påverkade inte författarna i deras bedömning då de inte själva stod för kostnaderna 

under vistelserna.  

Vikten av att visa den högsta och lägsta punkten i figur 6 och 7 är på grund av att författarna 

vill visa spridningen av besöken, detta kan standardavvikelsen inte visa. Den högsta och 

lägsta punkten är essentiell att titta på då det påverkar gästnöjdheten och därefter positiv eller 

negativ word-of-mouth.    
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Vid användandet utav FAMM- modellen för de olika observationsområdena, upplevde 

författarna att det till en början var komplext. Men efter en grundligare analys och beslut om 

att bryta ner observationsområdena kunde FAMM appliceras lättare. En utav svårigheterna 

med att dela upp observationsområdena var t.ex. mätpunkten atmosfären som tillhörde lobbyn 

(se bilaga1). Där ansåg författarna att detta område skulle kunna mätas under 

stämningsaspekten, men denna aspekt representerar helheten av upplevelsen och är en 

sammanslagning av de fyra aspekterna. Beslutet som togs var att dela in alla 

observationsområden under de fyra aspekterna (rummet, mötet, produkten, styrsystemet) och 

låta stämningsaspekten representera helheten, som den gör i FAMM –modellen.  

 

 6.3 Förslag till förbättringar 

Nedan presenteras förslag som skulle kunna höja kvaliteten på Connect hotels verksamhet. 

Inledningsvis ges en övergripande blick för att därefter preciseras ytterligare kring varje 

enskilt hotell.  

 

6.3.1 Koncernnivå 

Eftersom hotell 3 och 4 sänker hela koncernens standard behöver kvaliteten inom dessa hotell 

höjas för att kedjan ska uppnå en jämn kvalitetsnivå. Genom att studera och identifiera 

orsakerna bakom varför hotell 1 och 2 har en bättre standard kan kunskapen och resultatet av 

detta sedan appliceras på hotell 3 och 4. Fördelen med att bibehålla en jämn standard inom sin 

koncern är att trofasta kunder inte upplever någon skillnad mellan de olika hotellen. 

Författarna anser att det är en enklare uppgift att arbeta för att behålla hotellets lojala gäster 

istället för att försöka locka nya. 

 

6.3.2 Hotellnivå  

Eftersom hotellen inom Connect hotels levererar en ojämn servicenivå anser författarna att 

samtliga hotell inom kedjan bör arbeta med de anställdas kontakt med gästen. Genom att 

kontinuerligt lära upp, utbilda och upprätthålla personalens medvetande om vad Connect 

hotels koncept innebär kan en jämnare servicenivå uppnås. Connect hotels arbetar efter en 

platt organisationsform där gästens enda egentliga möte är med hotellets receptionist. Därför 
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är det mycket viktigt att receptionisterna är medvetna om sin viktiga roll som koncernens 

ansikte utåt och att de själva som person representerar hela företaget. 

Hotell 1 bör arbeta mer med merförsäljning under middagsservicen, renligheten på rummen 

och korridorer.  

Hotell 2 bör förbättra personalens namnbrickor, det vill säga att det bär dem vid mötet med 

gästen. Även renligheten av korridorer bör ses över och förbättras. 

 Hotell 3 behöver huvudsakligen en restaurangmeny för gästen att ha tillgänglig vid besöket. 

Denna meny skall vara anpassad till det specifika hotellet. Lobbyn på hotell 3 behöver bli mer 

levande. Genom att arbeta med musik, tända ljus och en bättre interaktion mellan receptionist 

och gäst kan hotellet öka trevnaden i lobbyn. Även renligheten på rummen och övriga 

faciliteter som korridorer, bastu och hissen borde förbättras.  

Hotell 4 måste även de arbeta med att förbättra lobbyn för att göra den mer levande, hotellet 

har en öppen brasa mitt i lobbyn som borde vara tänd och musik bör spelas. Hotell 4 visade 

också på de lägsta resultaten gällande hotellets renlighet, därför är detta område viktigt att 

förbättra. 

 

 

7 Slutsats 

Som gäst finns det flera faktorer som avgör hur man upplever kvaliteten vid ett hotellbesök. 

Några av dessa är mötet med personalen, renligheten på faciliteter och upplevelserna kring 

måltiderna. Denna studie har visat att Connect Hotels har en ojämn kvalitet på hotellen, men 

besitter en stor förbättringspotential på två utav dem.   

FAMM modellen har visat sig vara applicerbar på ett hotell, dock berör den inte alla 

avdelningar och aspekter. Fördelen med FAMM är att den innehar styrsystemet och 

stämningen som mätpunkter, vilket bidrar till helhetsintrycket. För att kunna mäta 

servicekvaliteten på ett hotell, behövs en komplettering av en annan modell. Wilkins m.fl 

(2007) servicekvalitetsmodell har visat sig kunna vara mera applicerbar vid mätning av 

kvalitet på ett hotell. En integration mellan dessa två modeller skulle förslagsvis vara en port 

in till ett bättre utvärderingssystem för hotellbranschen.  
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Avslutningsvis är alla gäster olika och har olika uppfattningar om vad kvalitet är. Men som 

hotell skall man finna varierande sätt att möta gästers förväntningar på, och Mystery shopping 

är en bra metod att hitta förbättringspotential och ”guldkornen” inom sin organisation. Men 

även att som medarbetare på ett hotell vara medveten om hur och varför gästlojalitet och 

gästnöjdhet uppstår, och vad kvalitet är för gästen.  

 

7.1 Förslag till vidarestudie  

För framtida studier föreslår författarna att FAMM modellen skall utvecklas och integreras 

med andra servicekvalitetsmodeller. Detta för att kunna användas som ett mer utförligt 

verktyg vid ett hotellbesök och i slutändan kunna se vilka områden som kan förbättras på 

detaljnivå. Detta kan vara till fördel för företag på flera nivåer, såsom ekonomiska aspekter 

och mer frekventa utvärderingstillfällen. Att försöka skapa en modell med samtliga 

dimensioner och aspekter skulle gynna många inte bara i hotellbranschen, men även andra 

service – och tjänsteindustrier i framtiden.  
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Bilaga 1: Checklistan  
 

CHECKLISTA 

Hotell:____________________________________________ 

Datum och tid för bokning:_____________________________________ 

Datum och tid för besök:_______________________________________ 

Bokningsnummer:________________ Bokat under namn:_______________ 

Rumstyp:__________________ Rums nummer:_______________  

Pris på rummet:________________ Pris på middag:_______________ 

Områden vi kommer att kolla på kommer att checkas av på följande sätt:   

 1 2 3 4 5 6 7 

Kategori Mycket 

dåligt 

Dåligt Ganska 

dåligt 

Varken 

eller 

Ganska 

bra 

Bra Mycket 

bra 

 

Vid telefonbokning: 

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

”Leendet” 

över telefonen 

       

Mersälj        

Välkommande        

Artig         

Professionell        

 

 Antal signaler innan telefonen lyfts:________________________________________ 

 Hur svarar de på bokningen:______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Allmänt intryck:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Anteckna vilka frågor han/hon ställer vid bokning:_____________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Vilken information ger han/hon under samtalet:_______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Vilket mersälj erbjuds:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Incheckning/ankomst: 

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Välkomnande        

Uppmärksamma        

Hjälpsamma        

Snabba        

Vårdat yttre        

Artiga/trevliga        

Professionell         

Namnbricka        

Mersälj        

Information om 

hotellets utbud 

       

Information om 

området 

       

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Lobby:  

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Musik         

Ljus tända        

Atmosfär        

Borden        

Damm         

Fläckar        

Grus på 

golvet 

       

Doft        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Korridorer: 

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Damm        

Fläckar        

Doft        

Utrymme        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hiss : 

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Damm        

Fläckar        

Doft        

Går hissen 

som den 

ska 

       

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Hotellrum: 

Rummet 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Damm        

Fläckar        

Linnen        

Informationen 

är aktuell  

       

Informationens 

skick 

       

Magasin är 

aktuella 

       

Magasinens 

skick 

       

Under sängen        

Fönster        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Badrum  1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Damm        

Fläckar        

Toalettpapper        

Handdukar        

Handfat        

Dusch        

Toalett        

Doft        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Interiören på hotellet: 

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Ljussättning         

Ljudnivån        

Välstädat / 

rent 

       

Inredningen         

Skyltning        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bastu: 

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Renlighet         

Doft         

Ljussättning         

Dusch        

Omklädnings 

rum 

       

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Restaurangbesök:  

Meny 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Rättstavat        

Lockande        

Utbud        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mat kvalitet 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Maten såg 

tilltalande ut 

       

Matens smak        

Temperaturen 

på maten 

       

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Service 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Trevlig        

Vårdat yttre        

Uppmärksam        

Mersälj        

Namnbricka        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Frukost:  

 Frukost  

kvalitet 

1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Frukosten såg 

tilltalande ut 

       

Frukosten 

utbud 

       

Temperaturen 

på kylvaror 

på frukosten 

       

Smaken        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Service 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Trevlig        

Vårdat yttre        

Uppmärksam        

Namnbricka        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Utcheckning: 

 1.Mycket 

dåligt 

2.Dåligt 3.Ganska 

dåligt 

4.Varken 

eller 

5.Ganska 

bra 

6.Bra 7.Mycket 

bra 

Välkomnande        

Uppmärksamma        

Snabba        

Vårdat yttre        

Artiga/trevliga        

Professionell         

Namnbricka        

Avslut        

Kommentarer:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Övriga kommentarer kring vistelsen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Kriterier för bedömning av checklistan 

CHECKLISTA: Kriterier för bedömning 

Hotell: Namnet på det hotell vistelsen sker 

Datum och tid för bokning: datum och tid för när vi ringer och bokar 

Datum och tid för besök: datum och tiden vi anländer till hotellet. 

Bokningsnummer:  boknings nummer  Bokat under namn: Namnet rummet är 

bokat under.  

Rumstyp: Vilken typ av rum vi bor i.  Rums nummer: Vilket rums nummer  

Pris: vad rummet kostar natten för Pris för middag: Vad middagen kostade  

vistelsen inklusive frukost 

Områden vi kommer att kolla på kommer att checkas av på följande sätt:   

 
1 2 3 4 5 6 7 

Kategori Mycket 

dåligt 

Dåligt  Ganska 

dåligt 

Varken 

eller 

Ganska 

bra 

Bra  Mycket 

bra  

 

Vid telefonbokning: 

 1.Mycket 

dåligt 

2  3 4.Varken eller 5 6 7.Mycket bra  

”Leendet” över 

telefonen 

Ingen 

personlighet 

lyser igenom 

     Personligheten lyser 

igenom  

Mersälj Försök till 

mersälj som 

känns 

obehagligt 

över telefonen 

  Inget mersälj    Mersälj sker på ett 

sätt att man vill köpa 

och det känns 

naturligt 

Välkommande Monotont 

tonläge i 

rösten 

  Välkommande 

enligt ”regelboken” 

  Ett varmt och 

gemytligt tonläge 

Artig  Är allmänt 

oartig i 

telefonen.  

     ”NI:ar” och tackar 

gästen 
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Professionell Personen tar 

emot bokning 

och inget mer.  

  Personen tar emot 

bokning och alla 

uppgifter som 

behövs och 

bekräftar bokningen 

i slutet av samtalet.  

  Personen bekräftar 

hela tiden att det är 

det gästen vill boka 

och att gästen är nöjd 

med bokningen under 

hela samtalet. 

Och ger information 

som kan vara relevant 

för gästens.  

 

 Antal signaler innan telefonen lyfts: Här anges hur många signaler som går fram 

innan vi kommer fram.  

 Hur svarar de på bokningen: Här skriver vi ner deras hälsnings fras.  

 Allmänt intryck:  Här beskrivs det allmänna intrycket av samtalet 

 Anteckna vilka frågor han/hon ställer vid bokning: Här skrivs det ner vilka frågor som 

ställs under samtalet.  

 Vilken information ger han/hon under samtalet: Här skrivs den informationen ner som 

ges om hotellet inför vistelsen. 

 Vilket mersälj erbjuds: Om det finns något mersälj så skrivs det ner här. 
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Incheckning/ankomst: 

 1.Mycket dåligt 2 3 4.Varken eller 5 6 7. Mycket bra 

Välkomnande Står i receptionen 

och har inget 

leende på 

läpparna. Och 

säger inte 

välkommen 

     Står med ett leende och 

faktiskt säger hej 

välkommen  

Uppmärksamma Uppmärksammar 

en först när man 

stått i receptionen 

ett tag 

     Uppmärksammar en 

tidigt när man gå in 

genom dörren. 

Hjälpsamma Man får inga 

direktiv och gör 

så att gästen 

känner sig 

förvirrad. 

  Svara på de 

frågor som 

gästen ställer.  

  Frågar om man 

behöver tex parkering. 

Om det är något de kan 

hjälpa till med under 

vistelsen. Ger tydlig 

direktion till rummet.  

Snabba Det tar lång tid 

att få hjälp i 

receptionen 

oberoende på hur 

mycket folk som 

är där. 

     Det går snabbt och 

effektivt. 

Vårdat yttre Har ett mycket 

ovårdat yttre 

     Ser hel, ren och fräsch 

ut. 

Artiga/trevliga Är otrevlig och 

snäsig mot gästen 

     ”NI:ar” och tackar 

gästen  

Professionell  Ointresserad av 

gästen och ger 

den bara nyckeln 

  Förklarar hur 

man tar sig 

upp till 

rummet 

  Upprepar vad gästen 

har bokat, och 

förklarar hur gästen 

skall ta sig upp till 

rummet 

Namnbricka Det finns ingen 

namn bricka 

synlig  

     Namnbrickan är synlig 

Mersälj Gästen känner 

sig påtvingad till 

mersälj, obekväm 

situation 

  Ingen 

merförsäljning 

  Genuint förslag till en 

drink i lobbybaren, 

uppgradering 

Information om 

hotellets utbud 

Ingen 

information ges 

överhuvudtaget 

     Information ges om 

restaurang och frukost 

tider, 

parkeringsmöjligheter, 

bastu/relax 

avdelningen, internet 

Information om 

området 

Ingen 

informations ges 

  Om det inte 

finns något i 

  Ges information om 

hotellets närområde. 
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om närområdet närområdet att 

se 

Tex. Taxibilar, 

resturanger osv. 

Kommentarer: Här kommenterar vi incheckningen och utvecklar de intryck vi fick och 

observationer vi gjorde.   

 

Lobby:  

 1.Mycket dåligt 2 3 4.Varken 

eller 

5 6  7.Mycket bra  

Musik  Om personalen spelar 

sin personliga musik 

och högljud. 

  Ingen 

musik 

finns. 

  När de spelar musiken 

enligt hotellets koncept. 

Bakgrundsmusik finns. 

Ljus tända Inga ljus är tända      Ljusen är tända 

Atmosfär Högljudd nivå, 

personalen 

”skramlar” med 

någonting, dödstyst.  

     Lagom ljudnivå, trevlig 

omgivning 

Borden Fläckar och inte 

avplockade från glas 

eller liknande 

     Rena och avplockade 

Damm  Mycket damm finns på 

borden och lobbyn 

     Inget damm finns i lobbyn 

Fläckar Mycket fläckar finns i 

lobbyn 

     Inga fläckar finns i 

lobbyområdet 

Grus på 

golvet 

Mycket grus finns vid 

gången mot 

receptionen och i 

lobbyn 

     Inget grus finns. 

Doft En stark doft som är 

obehaglig för hotellet.  

  Ingen doft   En doft som är behaglig för 

atomsfären på hotellet 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra intryck och observationer för lobbyn.   
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Korridorer: 

 1.Mycket dåligt 2 3 4.Varken 

Eller 

5 6  1.Mycket bra  

Damm Det finns mycket dam på 

lister och andra ytor 

     Det finns inget dam 

i korridoren 

Fläckar Det finns mycket fläckar på 

vägar och golv  

     Det finns inga 

fläckar på golv eller 

vägar 

Doft Det finns en obehaglig doft 

i korridoren 

  Det finns ingen 

märkbar doft 

  Det finns en 

behaglig doft i 

korridoren 

Utrymme Det är trångt att ta sig 

fram med väskor och att 

öppna dörren 

     Det finns gott om 

utrymme i 

korridoren 

Kommentarer: : Här utvecklar vi våra intryck och observationer för korridorerna.    

 

Hiss : 

 1.Mycket dåligt 2  3 4.Varken eller 5 6  7.Mycket bra  

Damm Det finns mycket 

damm i hissen 

     Det finns inget dam i 

hissen 

Fläckar Många fläckar 

finns 

     Inga fläckar finns 

Doft Det finns en stark 

obehaglig doft. 

  Det finns ingen 

märkbar doft  

  Det finns en behaglig 

doft 

Går hissen 

som den ska 

Det är lång 

väntetid på hissen  

 

     Hissen går bra och det 

är ingen större väntetid 

Kommentarer: Här tillkommer kommentarer kring våra observationer  
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Hotellrum: 

Rummet 1 Mycket dåligt 2  3 4 5 6  7 Mycket bra  

Damm Mycket dammigt      Inget damm 

Fläckar Många fläckar      Inga fläckar 

Linnen Sängarna ser obäddade och 

fläckiga ut. 

     Rena och fint bäddade 

sängar. 

Informationen är 

aktuell  

Informationen om hotellet är 

oväsentlig och gammal 

     Informationen är 

väsentlig och aktuell 

Informationens 

skick 

Sliten, trasig och har fläckar      Ser ny ut 

Magasin är 

aktuella 

Äldre än tre månader      Aktuella för månaden 

Magasinens skick Slitna, trasiga och har 

fläckar 

     Ser nya ut 

Under sängen Väldigt dammigt. Hårstrån 

under sängen 

     Rent. Nyligen 

damsugits 

Fönster Mycket fläckar på fönstren.      Rent och nyligen 

putsat. 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer.  

Badrum  1 Mycket dåligt 2  3 4 Varken 

eller 

5 6  7 Mycket bra  

Damm Mycket damm      Inget damm 

Fläckar Många fläckar      Inga fläckar 

Toalettpapper Nästan inget papper alls      Finns en extra 

rulle till hands 

Handdukar Fläckiga och ser använda ut.      Rena och fräscha 

Handfat Fläckigt och kalkavlagringar. 

Ingen tvål finns 

     Rent. Tvål finns. 

Dusch Fläckigt, kalkavlagringar. 

Ingen duschtvål finns. 

     Rent och 

duschtvål finns 

Toalett Fläckigt och ej städad.      Rent  

Doft Obehaglig doft genomsyrar 

badrummet 

  Ingen 

doft. 

  Luktar fräscht och 

behagligt. 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer 
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Interiören på hotellet: 

 1 Mycket dåligt 2  3 4 5 6  7 Mycket bra  

Ljussättning  För mörkt eller för ljust      Ljussättingen är anpassad för 

tiden på dygnet. 

Ljudnivån För högt eller dödstyst      Behaglig ljudnivå för 

situationen 

Välstädat/rent Rörigt, dammigt, fläckigt, 

oavplockat 

     Rent och snyggt  

Inredningen  Connect hotels koncept 

syns inte 

     Connect Hotels koncept syns 

Skyltning Inga skyltar      Bra skyltat 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer  

 

Bastu: 

 1 Mycket dåligt 2  3 4 Varken 

eller 

5 6  7 Mycket bra  

Renlighet  Många fläckar, skräp, 

damm och 

kalkavlagringar 

     Rent och fräscht 

Doft  Obehaglig doft   Doftar 

ingenting 

  Behaglig doft 

Ljussättning  Väldigt ljust eller mörkt      Ljuset anpassat 

för bastun 

Dusch Många fläckar, 

kalkavlagringar och 

smuts 

     Rent och fräscht 

Omklädningsrum Många fläckar, inga 

handdukar, smutsigt 

     Rent, och 

handdukar finns 

till hands. 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer  
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Restaurangbesök:  

Meny 1 Mycket dåligt 2 3 4 5 6 7 Mycket bra  

Rättstavat Många felstavningar      Grammatiskt korrekt 

Lockande Menyn lockar inte gästen      Menyn är skriven för att locka 

gäster 

Utbud Få rätter att välja emellan, 

når inte att grupper 

     Många rätter att välja emellan, 

når ut till alla grupper 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer  

Mat kvalitet 1 Mycket dåligt 2 3 4 5 6 7 Mycket bra  

Maten såg 

tilltalande ut 

Maten såg ihop slängd ut      Maten var planerad och 

upplagt lockande. 

Matens smak Matens olika 

kombinationer passar inte 

ihop 

     Bra smak kombination 

Temperaturen på 

maten 

Maten är kall      Maten är varm 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer  

Service 1 Mycket dåligt 2 3 4 Varken eller 5 6 7 Mycket bra  

Trevlig Är otrevlig och 

snäsig mot gästen 

     ”NI:ar” och tackar 

gästen. Pigg och alert.  

Vårdat yttre Har ett mycket 

ovårdat yttre 

     Ser hel, ren och fräsch 

ut. 

Uppmärksam Ser inte gästen, 

undviker och 

ignorerar. 

     Ser gästen tidigt och 

servar den. 

Mersälj Gästen känner sig 

påtvingad till 

mersälj, obekväm 

situation 

  Ingen 

merförsäljning 

  Genuint förslag till en 

drink före maten och 

dessert. Kan matcha 

mat och dryck. 

Namnbricka Ingen namnbricka      Namnbrickan syns 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer  
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Frukost:  

 Frukost  kvalitet 1 Mycket dåligt 2  3 4 5 6 7 Mycket bra  

Frukosten såg 

tilltalande ut 

Alla upplagd frukost är 

slut och de man upplever 

att det inte finns något 

man kan äta.  

     Alla uppläggningsfatt är 

påfyllda och det ser fräscht 

och rent runt kring.  

Frukosten utbud Det finns lite att välja 

mellan. Och det är slut 

på olika saker 

 

     Allt finns på plats och man 

har möjligt att välja vad 

man vill ha 

Temperaturen på 

kylvaror på 

frukosten 

Kylvarorna är varma       Kylvarorna är väl kylda 

Smaken Frallor är torrt, Juicen 

är vattning, osv 

     Alla produkter är färska 

och fräscha.  

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer 

  

Service 1 Mycket dåligt 2 3 4 5 6 7 Mycket bra 

Trevlig Är otrevlig och snäsig mot 

gästen 

     ”NI:ar” och tackar gästen 

Vårdat yttre Har ett mycket ovårdat yttre      Ser hel, ren och fräsch ut. 

Uppmärksam Struntar i om gästen behöver 

hjälp med tex kaffemaskinen. 

Fyller inte på när det tar slut 

     Ser om någonting är slut, 

ser om gästen har några 

problem med tex kaffe 

maskinen, 

Namnbricka Har ingen namnbricka      Namn brickan syns. 

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer 
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 Utcheckning: 

 1 Mycket dåligt 2 3 4 5 6 7 Mycket bra  

Välkomnande Står i receptionen och har 

inget leende på läpparna. 

Och säger inte välkommen 

     Står med ett leende och 

faktiskt säger hej 

välkommen  

Uppmärksamma Uppmärksammar en först 

när man stått i receptionen 

ett tag 

     Uppmärksammar en tidigt 

när man gå in genom 

dörren. 

 

Snabba 

Det tar lång tid att få hjälp 

i receptionen oberoende på 

hur mycket folk som är där. 

     Det går snabbt och 

effektivt. 

Vårdat yttre Har ett mycket ovårdat 

yttre 

     Ser hel, ren och fräsch ut. 

Artiga/trevliga Är otrevlig och snäsig mot 

gästen 

     ”NI:ar” och tackar gästen  

Professionell  Ger gästen notan och 

checkar ut. 

     Går igenom vad man har 

på notan och kollar så att 

gästen är nöjd med sin 

vistelse 

Namnbricka Det finns ingen namn 

bricka synlig  

     Namnbrickan är synlig 

Avslut Checkar bara ut och är 

stressad och otrevlig.  

     Tackar för gästens besök 

och antyder att den gärna 

vill se gästen igen.  

Kommentarer: Här utvecklar vi våra observationer 

Övriga kommentarer: Här utvecklar vi tankar kring besöket.  

 

 


