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Sammanfattning 
 

 

Inledning: Helhetsupplevelsen byggs upp av en rad olika situationer och interaktioner under 

gästens hotellvistelse.Trots dagens variation av gästers behov och efterfrågan finns en 

gemensam nämnare, att uppnå tillfredsställelse av helhetsupplevelse.Hur påverkar 

servicemötet i den avslutande interaktionen hotellupplevelsen samt kan den rädda en dåligt 

erfaren upplevelse respektive kan den minska tillfredsställelsen med hotellvistelsen? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur utcheckning upplevs på hotell och hur gästen 

upplever detta servicemötet som avslutar hotellbesöket. 

Metod/material: Metoderna som användes i den empiriska undersökningen var intervjuer 

samt enkätundersökning. 10 intervjuer utfördes på nyligen utcheckade hotellgäster på två 

olika hotell och 120 enkäter skickades ut till anställda vidScandinavian Airlines. 

Resultat: Undersökningarna tyder på att utcheckningsprocessen har en inverkan på huruvida 

gästen uppfattar en känsla av tillfredsställelse eller ej. Den har dock inte lika stor inverkan på 

helhetsupplevelsen som incheckning och själva vistelsen har. Respondenterna anser att en 

dålig erfaren utcheckning kan sänka en helhetsupplevelse. Dock är det skilda meningar om 

huruvida processen kan höja upplevelsen eller ej. Om processen inte lever upp till gästens 

förväntningar och behov av tjänst så sker det en otillfredsställelse hos gästen. 

Slutsats:Slutsatsen dras att utchecknigen måste ske på ett smidigt och snabbt sätt samt att 

personalen ska vara trevliga under processen för att uppnå tillfredsställese hos gästen i det 

upplevda servicemöte som avslutar hotellbesöket. 

 

Nyckelord: Check-out, FAMM, Hotellvistelse, Tillfredsställelsesamt Service 
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1. Inledning 
Varje individ har olika behov och varierande krav på en hotellupplevelse. Gästen uppfattar 

situationer och olika händelser på skilda sätt. Men trots dagens variation av gästers behov och 

efterfrågan av en hotellupplevelse finns det en gemensam nämnare, att erhålla en 

tillfredsställelse av helhetsupplevelsen. Detta har medfört ett brett utbud av hotell i både genre 

och storlekar. Ett hotell kan omöjligt nå ut till alla segment och har därav specifika 

målgrupper som de vänder sig till. Genom att vända sig till specifika segment, en målgrupp, 

kan de på ett smidigare och enklare tillvägagångssätt uppnå tillfredsställelse hos gästen i dess 

helhetsupplevelse. Helhetsupplevelsen byggs upp av en rad olika situationer och interaktioner 

under gästens hotellvistelse. Ett flertal studier visar att interaktionerna har störst inverkan på 

gästens uppfattning angående hotellet (Edwards & Gustafsson, 2008). Detta innebär att 

relationen som uppstår mellan personalen i direktkontakt med gästen, t.ex. 

receptionspersonalen, har stor betydelse i utfallet av gästens tillfredsställelse.  

Receptionspersonalen tar emot gästen under check-in och finns sedan till hjälp under gästens 

vistelse med information samt som ett ansikte utåt för hotellet. Det är receptionspersonalen 

som arbetar direkt med gästen och har därav störst inverkan på gästens upplevelse av 

hotellvistelsen. Sedan är det även receptionspersonalen som har det avlutande mötet under 

gästens vistelse, check-out.Edwards och Gustafsson (2008) menar vidare att relationen som 

uppstår mellan personalen och gästen i sociala interaktioner kan ses som direkt avgörande i 

många lägen för gästens uppfattning av helhetsupplevelsen. Vilken betydelse har 

utcheckningsprocessen för gästens i dess helhetsupplevelse och hur påverkar servicemötet i 

den avslutande interaktionen i hotellupplevelsen? 

2. Bakgrund 
Peter MacCann, VD för The MerrionHotel Dublin, menar att gästen är det viktigaste i en 

hotellverksamhet (Uvhagen, 2011). Utan gästen finns det inget arbete och därför bör man 

alltid fokusera på gästens välmående, trivsel och tillfredsställelse i helhetsupplevelsen som 

denne erhåller på hotellet genom dess service. 

2.1 Service 
As an activity or series of activities of a more or less intangible nature that normally, but not 

necessarily, take place in the interaction between the customer and service employees and/or 

physical resources or goods and/or systems of the service provider, which are provided as 

solutions to customer problems. Grönroos, 2001 (Edvardsson, Gustafsson, Roos, 2005, s. 110) 
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För att kunna erbjuda god service och en tilltalande produkt bör den som levererar detta alltid 

vara tillgänglig samt dessutom tillhandahålla och uppfylla gästens behov och förväntningar av 

faktorerna service och produkt anser Armando, 2005 (Kattara, Weheba& El Said, 2008). 

Kunskap om gästens behov och förväntningar är grundläggande kriterier i leveransen av 

service och en produkt. Det ger en förståelse för hur gästen definierar service och produktens 

kvalité menar Hayes, 1997, p.7 (Pizam & Ellis, 1999). 

2.1.1 Bedömning av service 
Gästens reflektion och bedömning av tillfredsställelse i serviceutförandet är en summering av 

alla interaktioner där det sker en direktkontakt med personal som levererar servicen. Just i 

denna relation mellan personal och gäst ligger den slutgiltiga finansiella vinningen enligt 

studier av Bulgarella, 2005 (Kattara m.fl. 2008). Kattara m.fl. (2008) menar vidare att gästens 

tillfredställelse och lojalitet främst påverkas av relationen mellan personalens uppträdande, 

inställning samt attityd i förhållande till gästens. Även Armando (2005) menar att 

direktkontakten i en social relation mellan personal och gäst är extremt viktig då den har en 

avgörande betydelse för gästens tillfredsställelse i helhetsupplevelsen (Kattara m.fl. 2008). 

Warde och Martens (2000) menar att gästens syn på service utgörs av olika beståndsdelar; 

effektivitet, rådgivning, förtroende i produkten som levereras, socialt deltagande samt 

medvetenhet hos personalen (Hansen, 2005). Dessa beståndsdelar ska i sin tur medföra valuta 

för pengarna. Att leverera bra service kan vara en komplicerad uppgift och det kan vara svårt 

att uppfylla och möta gästens förväntningar och krav på tjänsten som tillhandahålls. Effekten 

av bra respektive dålig service är av kritisk betydelse för huruvida tillfredsställelse har 

uppnåtts eller ej för gästen i dess upplevelse (Ibid.). 

2.1.2 Gästens tillfredsställelse 
Gästens tillfredsställelse kan ses som en psykologisk process där en känsla av välmående och 

njutning erhålls som ett resultat från gästens förväntningar av en levererad service och/eller 

produkt enligt WTO, 1985 (Pizam& Ellis, 1999). Pizam och Ellis (1999) menar att till 

skillnad från en rent materiell produkt är en förväntan av service, till exempel från en 

hotellupplevelse, en kombination av dessa två faktorer. Det går därför att betrakta 

tillfredsställelsen i en hotellupplevelse som en summering av individuella element för de 

produkter och den service som erbjuds, d.v.s. som en sammanställd helhetsupplevelse som 

erfaras av gästen (Pizam& Ellis, 1999; Danaher& Mattsson, 1998). 
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I en studie av Kattara m.fl. (2008) undersöktes personalens beteende i förhållande till en gästs 

tillfredsställelse. Undersökningen bygger på data från 108 femstjärniga hotell i Egypten. 

Resultatet i undersökningen tyder på att personalens uppträdande har stor inverkan på gästens 

tillfredsställelse i helhetsupplevelsen. Pizam och Ellis (1999) menar också att bedömningen 

av servicekvalitén inom ett hotell sker under själva leveransen av service, d.v.s. vanligtvis 

under direktkontakt mellan personal och gäst. 

2.1.3 Resultat av tillfredsställelse 
Uppnådd tillfredsställelse hos en gäst förstärker attityden till hotellet positivt och leder även 

med största sannolikhet till att gästen återkommer till hotellet eller hotellkedjan vid nästa 

planerade hotellbesök (Pizam& Ellis, 1999). Likväl som det ger en positiv attityd vid 

tillfredställelse kan gästen få en negativ syn vid otillfredsställelse menar Assael, 1987, p. 47 

(Ibid.). Servicemisslyckanden leder oftast till otillfredsställelse hos gästen och till negativt 

word-of-mouth för hotellet enligt Kim et al., 2009 (Nikbin, Ismail, Marimuthu&Jalalkamali, 

2010). Därför kan åtgärder för servicemisslyckanden ses som sanningens ögonblick för hotell, 

vad det gäller att tillfredsställa gästen och stärka relationerna mellan gäst och hotell menar 

Blodgettet al., 1997; Smith och Bolton, 2002 (Ibid.). Peters och Olsons studie (1987, p. 512) 

sammanfattar en gästs attityd till ett hotell/en hotellkedja; vid en positiv upplevelse är det med 

hög sannolikhet att gästen återbesöker/använder sig igen av samma hotell/kedja och vid en 

negativ upplevelse väljer gästen sannolikt ett nytt hotell/en ny kedja (Pizam& Ellis, 1999). 

Enligt flera studier inom ämnet har hög gästtillfredsställelse och en hög servicekvalité som 

utfall en hög lojalitet hos gästen och en vilja hos dem att rekommendera hotellet till sin 

sociala omgivning menar Bolton och Drew, 1991; Bouldinget al. 1993; Rustet al. 1994 

(Danaher& Mattsson, 1998). 

2.2 Gästen 
Oavsett hur bra service ett hotell erbjuder är det alltid svårt att uppfylla dagens gästers 

förväntningar enligt Nikbin m.fl. (2010). Dagens gäster är betydligt mer krävande och mindre 

lojala än tidigare. Detta gör det svårare för personalen att tillfredsställa gästerna, vilket även 

framhäver att personalen i direktkontakt med gästen har en betydande roll (Nikbin m.fl. 

2010). Hotellreceptionen har en central roll och är mycket viktig för gästens hotellupplevelse, 

visar en studie av Shi och Su (2007). Det är i detta upplevelserum som personalen har ges en 

av många olika möjligheter för att skapa en relation till gästen genom sociala interaktioner i 

servicebemötandet. Pettersson (2003) pekar på att personal som arbetar i reception och som 

har daglig direktkontakt med gästen bör alltid vara synliga och lyhörda för att erbjuda gästen 
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önskvärd service. Pettersson (2003) menar vidare att personalen måste i detta skede ta sig an 

en yrkesroll och lägga sina personliga normer och värderingar åt sidan för att bemöta gästen 

professionellt utifrån hotellets synvinkel och tillfredsställa gästen i dess upplevelse. En 

undersökning av Parasuraman et al., 1985, 1988 och 1991 (Pizam& Ellis, 1999) identifierar 

fem generella steg av servicekvalité som måste vara representerade i den service som erbjuds 

för att uppnå tillfredsställelse hos gästen. Dessa steg är: 

1. Pålitlighet, förmågan att leverera den lovade servicekvalitén. 

2. Lyhördhet, viljan att hjälpa gästen och tillhandahålla gästen service. 

3. Försäkring/löfte, kunskapen och artigheten hos personalen för att ha förmågan att 

bygga förtroende och pålitlighet. 

4. Deltagande, förmågan att bry sig om och ge gästen individuell uppmärksamhet. 

5. Material, inramningen av den fysiska miljöns återspegling hos personalen. 

2.2.1 Avgörande kriterier 

Gästens tillfredsställelse är grundläggande och det ledande kriteriet för gästen i avgörandet av 

kvalitén i det som levereras i form av service och/eller produkt enligt Vavra, 1997 (Pizam& 

Ellis, 1999). Avgörandet av gästens tillfredsställelse ligger inte endast i leveransen av service 

och/eller produkt, utan även personalens karaktär och karisma har en avgörande betydelse 

angående gästens tillfredsställelse hävdar Kattara& El-Said (2008). Personal som arbetar i 

direkt kontakt med gästen kan ses som hotellets ansikte utåt enligt Mossberg och Gustafsson 

(2008). Interaktionen mellan personal och gäst utgör en avgörande faktor i gästens 

tillfredsställelse med dess hotellupplevelse (Johansson & Westerblad, 2004). Denna 

interaktion kan rent av vara avgörande för verksamhetens resultat menar Corvellec och 

Lindquist (2005) samt Cook, Yale och Marqua (2002). Det är alltså av stor vikt att personalen 

har kunskapen att se och höra gästens behov och förväntningar för att uppnå tillfredsställelse 

hos dem, vilket i sin tur kan leda till goda framgångar för hotellverksamheten (Mossberg & 

Gustafsson, 2008). Naumann (1995) har i sina studier kommit fram till att fem gånger så 

mycket resurser måste utnyttjas i både tid och pengar för att locka nya gäster jämfört med att 

bevara de befintliga (Pizam& Ellis, 1999). Därför är det viktigt att personalen bemöter gäster 

genom att tillhandahålla med lösningar för att möta och uppfylla deras förväntningar och 

behov (Edvardsson m.fl. 2005). 

2.2.2 Servicekvalité 

En hög grad av upplevd servicekvalité hos gästen medför oftast känslan av nöjdhet, glädje 

och tillfredsställelse och erbjudandet av personlig service uppfattas och resulterar i en hög 
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servicekvalité, vilket uppskattas av gästen (Johnston & Clark, 2008). Detta är något som Cook 

m.fl. (2002) anser kan vara en faktor som är avgörande för en hotellverksamhets framgångar. 

Det är vanligt att hotell kontinuerligt arbetar med kontroller för att mäta gästens upplevda 

servicekvalité under dess hotellupplevelse (Medlik& Ingram, 2000). Av flera undersökningar 

framgår det att tillfredsställelse av upplevd servicekvalité hos gästen är oftast resultaten från 

den service som respondenten senast erhållit menar Rustet al. 1994 (Danaher& Mattsson, 

1998). Det är alltså mycket viktigt att se till det servicetillfälle (som respondenten senast 

upplevt) för att följa upp vad som skett. 

Den upplevda servicekvalitén är dock svårt att mäta då gästens förväntningar och behov har 

stor inverkan på hur den upplevs menar Medlik och Ingram (2000). SERVQUAL är en modell 

för att mäta kvalitén av levererad service (Bergman & Klefsjö, 2012). Modellen består av fem 

olika faktorer: tillförlitlighet, respons, garanti, empati samt materiella ting. Modellen lyfter 

även fram gästens förväntningar i förhållande till dess erfarenhet (ibid.). En annan metod för 

att mäta servicekvalité är genom användandet av en mysteryshopper
1
, som verkar utan 

hotellpersonalens vetskap (Wilson, 2011). 

2.2.3 Hotell mål 
Utan principer vandrar man i mörkret, i ett kaos. Utan erfarenhet och sinne för proportioner 

blir man ständigt hämnad, även med de bästa principerna Henri Fayol, 1923/1950:7 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Fayol syftar till den vedertagna konceptuella modellen att 

en verksamhet bör styras med administrativa principer mot givna mål för att nå framgång 

(ibid.). Verksamhet definieras här som en planmässigt inrättad sammanslutning av människor 

i syfte att nå givna mål enligt Abrahamsson och Andersen (2005). För ett hotell bör målet 

vara att bemöta gästens behov och förväntningar samt tillfredsställa gästen i form av en 

komplett helhetsupplevelse så att viljan att återuppleva hotellvistelsen skapas. 

2.3FAMM 
För att beskriva helhetsupplevelsen på hotell kan FiveAspectMealModel (FAMM), utvecklad 

vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro Universitet tillämpas (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006). FAMM består av fem olika aspekter som tillsammans 

definierar och beskriver en helhetsupplevelse. Dessa aspekter är;rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet samt stämningen. Det första intrycket som skapas hos gästen är när denne träder 

                                                 
1
MysteryShopper är en person som används för att mäta kvalitéten på en tjänst och/eller samla in specifika 

uppgifter om produkter och/eller tjänster utom personalens vetskap (Nationalencyklopedin, 2012). 
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in i upplevelserummet. Det är just i detta skede som gästen undermedvetet uppmärksammar 

de olika aspekterna som en hotellupplevelse består av, enligt Gustafsson m.fl. (2006). 

2.3.1 Aspekterna 
Den första aspekten som iakttas av gästen är rummet, d.v.s. miljön som denne vistas inom 

(Gustafsson m.fl. 2006). Miljön är av stor betydelse och den avspeglar hotellverksamhetens 

image och skapar även för gästen ett avgörande intryck av hotellupplevelsen menar Carême i 

Finkelstein, 1989 (Edwards & Gustafsson, 2008). Inom rummet förekommer aspekten mötet, 

vilket representeras av interaktionerna som äger rum mellan gästen och personalen, men även 

personal sinsemellan (Gustafsson m.fl. 2006). Enligt Andersson och Mossberg (2004) är 

interaktionen mellan personalen och gästen helt avgörande för god service. Utan en lyckad 

interaktion är chansen att uppnå en god servicenivå tämligen liten, vilket resulterar i en för 

gästen icke tillfredställande helhetsupplevelse. 

Styrsystemet är den tredje aspekten i FAMM och är uppbyggd av administrativa faktorer 

såsom ekonomi, lagar, protokoll, värderingar och normer (Edwards & Gustafsson, 2008). 

Denna aspekt avspeglar den operativa delen inom en verksamhet, den verkar i organisationens 

bakgrund och observeras oftast ej av gästen (ibid.). Hansen (2004) menar att det är önskvärt 

att denna aspekt inte observeras av gästen och att det kan ses som resultatet av att 

styrsystemet fungerar som det ska (Edwards & Gustafsson, 2008). Ett väl utformat och 

fungerande styrsystem som verkar inom organisationen bör alltså finnas för att skapa en bra 

upplevelse för gästen.  

Aspekten produkten är det fysiska som erbjuds till gästenoch kan inom hotell ses som 

hotellrummet (Gustafsson m.fl. 2006). Personalen kan tillämpa sina praktiska respektive 

teoretiska kunskaper om produkten inom rummet för att bidra till en tillfredsställelse hos 

gästen, d.v.s. att även här äger aspekten mötetrum (Gustafsson m.fl. 2006). Stämningen är den 

femte och sista aspekten inom FAMM och förekommer också inom rummet menar Edwards 

och Gustafsson (2008). Aspektens gestaltning antyder hur väl de andra fyra aspekterna 

fungerar i samspel inom en verksamhet (Edwards & Gustafsson, 2008). En positiv 

uppfattning av stämningen skapar och bidrar vanligtvist till en rogivande, tilltalande och 

tillfredsställande känsla hos gästen (ibid.). Resultatet av en god stämning kan bidra till att 

verksamhetens styrning, kommunikation och arbetsutförande utvecklas och förbättras samt att 

serviceutförandet blir enklare och tillfredsställelsen hos gästen når en högre nivå (Gustafsson 

m.fl. 2006). 
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2.4 Utcheckningens roll 

Danaher och Mattsson (1994) kom fram till i deras studie att tillfredsställelsen under/efter 

check-out processen är lägre än under/efter check-in processen. Att implementera en 

åtgärdsprocess mot denna sänkning i tillfredsställelse i form av t.ex. rabatter, återbetalningar, 

etc. kan vara helt avgörande för att återfå tillfredsställelse hos gästen. Check-in processen kan 

ses som trevlig och har en central roll i själva förmedlandet från hotellets sida av ett gott 

intryck till gästen. Men under gästens vistelse lever inte hotellet konstant upp till gästens 

förväntningar och uppfattningar och därför kan en sänkning i den ursprungliga 

tillfredsställelsen ske menar Danaher och Mattson (2004). Nikbin m.fl. (2010) menar 

angående detta att en verksamhet bör utveckla specifika ekonomiska ersättningsriktlinjer samt 

utbilda personal i att snabbt och korrekt reagera på ett adekvat sätt inför olika 

servicemisslyckanden som kan tänkas uppstå. Vad dock Danaher och Mattson (2004) anser är 

att denna sänkning kan tillgodogöras med en bra check-out upplevelse. 

2.4.1 Avgränsning 

Utifrån den tidigare forskningen och dess konklusioner har det valts att fokuseras på 

utcheckningen i denna studie. Vad den för betydelse för gästen i helhetsupplevelsen samt hur 

den påverkar dess tillfredsställelse av hotellvistelsen. 

3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hotellutcheckning upplevs av gästen och hur den 

bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. 

3.1 Hypoteser 

Hypotes1 (H1): Utcheckningsprocessen har stor inverkan på gästens tillfredsställelse i dess 

hotellupplevelse, den kan både sänka och höja dess tillfredsställelse i den upplevda 

hotellvistelsen. 

Hypotes2 (H2): Utcheckningsprocessen har inverkan på gästens tillfredsställelse i dess 

hotellupplevelse, men den kan dock inte lyfta dess tillfredsställelse i den upplevda 

hotellvistelsen. 

Hypotes3 (H3): Utcheckningsprocessen har inverkan på gästens tillfredsställelse i dess 

hotellupplevelse, men den kan dock inte sänka dess tillfredsställelse i den upplevda 

hotellvistelsen. 
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Hypotes4 (H4): Utcheckningsprocessen inverkar inte på gästens tillfredsställelse i dess 

hotellupplevelse. 

4. Metod 
Olika metoder var tänkbara för insamlingen av data i undersökningen där det huvudsakligen 

sågs till fyra metoder: intervju med personal, intervju med gäster, observation samt enkät. Att 

intervjua gäster är metoden vi väljer att tillämpa i vår undersökning samt tillämpandet av en 

enkätundersökning för att få en större bredd på insamlingsmaterialet. Anledning till att dessa 

metoder valdes är svårigheten att under själva utcheckningsfasen på ett analytiskt plan hitta 

observationsmoment som skulle vara givande för undersökningen. Det finns fördelar med att 

använda sig av flera olika metoder, då detta kan ge en mer mångfacetterad syn på 

undersökningsobjektet, i detta fall utcheckningsprocessen. Olika metoder för att samla in data 

har för- och nackdelar som kompletterar varandra och kan även möjligen reducera bort 

nackdelarna (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). I denna studie bedöms den strukturerade 

intervjumetoden samt enkätundersökningen som bättre applicerbar på situationen som har 

valts att undersökas. 

4.1 Undersökningsmetoder 
Två hotell ingår i undersökningen och de skiljer sig på ett antal aspekter. De är av olika 

storlekar och är belägna på två geografiskt separata lägen. Hotellen har 83 respektive 118 

rum, vilket rimligen borde ge ett mått av hur många utcheckningar hotellen kan tänkas ha 

dagligen. Båda hotellen erbjuder förutom övernattning även restaurang, bar och möjlighet till 

anordnande av konferenser. Det beslutades att utföra fem strukturerade intervjustudier för 

respektive hotell samt att utföra en enkätstudie för att implementera en större bredd i 

undersökningen. Enkätstudien utfördes via ett utskick till anställda vidScandinavian Airlines. 

Undersökningen har genomförts så fördjupande som möjligt för att få en klar uppfattning om 

hur de involverade parterna i utcheckningsprocessen uppfattar situationen (Bryman, 2011). 

Metoden strukturerad intervju samt enkätundersökning valdes i denna studie för att upprätta 

en kvantifiering av data som ansågs relevant för att besvara studiens syfte. Valet att utnyttja 

strukturerade intervjuer motsvarar syftet att upptäcka tendenser i ett specifikt segmentoch där 

enkät istället ämnades styrka resultatet med kvantitativ data. Studien som utfördes kan till viss 

del uppfattas som av kvalitativ natur även om den innefattar kvantitativt element,enkät 

(Bryman, 2011). 
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4.1.1 Strukturerad intervju 
En strukturerad intervju är en typ av undersökning där intervjuaren ställer frågor till 

respondenten utifrån ett förbestämt frågeschema (Bryman, 2011). De tio intervjuerna 

genomfördes i samband med utcheckning på de två hotellen som innefattades i 

undersökningen. Den här formen av datainsamling möjliggör en likartad 

resultatsammanställning. Respondenterna i intervjuerna får frågorna ställda i samma 

ordningsföljd och svaren kanpå ett enkelt sätt sammanställas kvantitativt vilket i sin tur leder 

till ett mer reliabelt resultat (Bryman, 2011). Denna typ av frågor är mycket specifika och ger 

respondenten en rad slutna frågor utan större möjlighet för utläggning, s.k. slutna 

svarsalternativ. Fördelen med att ha dessa fasta svarsalternativ är att svarsvariationen minskar 

och även risken att intervjuaren skulle kunna påverka respondenten minskar. En annan fördel 

är att de slutna svarsalternativen underlättar för senare databearbetning och sammanställning 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) menar vidare att de förvalda svarsalternativen kan medföra 

risken att värdefull information kan gå förlorad, som annars skulle kunna ha insamlats. Denna 

typ av intervju påminner mycket om en enkät men skiljer sig på så sätt att det är intervjuaren 

själv som fyller i svaren (Bryman, 2011).  

4.1.2 Enkät 
Enkät har i denna undersökning tillämpats för att öka materialmängden samt reliabiliteten på 

undersökningen. 120 enkäter lämnades ut via Scandinavian Airlines personalregister till 

anställda inom bolaget. Enkätens tillämpning har en rad olika fördelar där den främsta som 

togs i åtanke var de kostnadseffektiva och tidsmässiga aspektersom en enkätundersökning 

tillför (Bryman, 2011). 

4.2 Utformning 
För att mer konkret utforma intervjufrågorna inför undersökningen gick tidigare genomförda 

studier igenom för att finna inspiration men även för att öka de egna frågornas validitet. 

Intervjuschemats disposition (se Bilaga 2) utformades utifrån tre separata områden och 

kategoriserades enligt följande: servicebemötande, helhetsupplevelse samt 

utcheckningsmomentet. Genom att strukturera intervjun efter Ejlertssons (2005) regler för 

frågekonstruktion säkerställdes risken för att minimera bortfallsfrekvensen, vilket i sin tur 

ledde till att fler relevanta svar kunde erhållas. Frågorna utformades för att undvika 

missförstånd mellan respondent och forskare. Detta gjordes genom att konstruera frågor som 

undvek ledande natur och som var icke entydiga med ett enkelt och direkt språkval för att 

undvika missförstånd. 
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4.3 Genomförande 
När intervju- och enkätschemat var uttänkt och färdigtutformat utfördes ett pilottest för att 

utvärdera om den faktiska intervjun lyckades besvara de frågor som ämnades utföras. Initialt 

utvärderades frågornas sammansättning av författarna för att upptäcka eventuella brister. 

Därefter utfördes en testintervju i en hotellreception som exkluderades ur urvalet till den 

faktiska studien. Efter den utförda intervjun ställdes följdfrågor som ämnades säkerställa om 

frågorna som ställdes var adekvata för att uppfylla syftet. Även för att försäkra om de var av 

korrekt byggnad och om intervjuns uppbyggnad var väl utformad. Därefter genomfördes tio 

intervjuer med nyligen utcheckade gäster, fem för respektive hotell. Enkäten gicks igenom av 

författarna för att försäkra sig om att frågorna överensstämde med de frågor som lyftes fram i 

intervjuunderlaget.Sedan sändes 120 enkäter ut till anställda vid Scandinavian Airlines. 

4.3.1 Avgränsning 
Inledningsvis var enkäterna tänkta att lämnas ut i samband vid utcheckning på en av de hotell 

som undersöktes, detta gavs det dock inte tillstånd till från hotellet. Insamlingsmetoderna som 

användes var intervju- och enkätundersökning av nyligen utcheckade gäster vid två olika 

hotell samt anställda vid Scandinavian Airlines. Detta för att möjliggöra att respondenten 

hade färska tankar om själva hotellvistelsen och betydelsen av utcheckningsmomentet. Valet 

av denna direktkontakt under utförandet av intervjun gjordes för att respondenten skulle 

kunna yttra tankar i stunden av frågeställningen men även för att kunna ställa följdfrågor vid 

behov. 

4.4 Urval 
Det åtogs initialt att utföra tio intervjuer samt 120 enkäter. Totalt antal erhållna svar från 

undersökningarna var 113st varav tio från intervjutillfällena samt 103st från 

enkätundersökningen. Av de erhållna svaren användes endas åtta av de tio intervjuerna samt 

101 enkäter av de 103 som erhölls. De bortfall som stöttes på var p.g.a. otydliga svar samt 

ofullständiga uppgifter från respondenternas sida. Det främsta kravet för att delta i 

undersökningen var att respondenten hade bott på hotell minst en gång under de senaste sex 

månaderna. Ett problem som uttrycker sig enligt Bryman (2011) är antalet individer i 

populationen som skall undersökas. Det sågs som sannolikt vid undersökningens 

initieringsfas att varken tid och resurser kunde finnas till att göra den mer omfattande. 

Bryman (2011) menar att ett behov för urval alltid finns under en kvantitativ undersökning. 

Beslutet togs då att finna ett forum av människor som alla uppfyllde urvalets kriterier där 

enkäten kunde lämnas ut med en förhoppning om att få tillbaka så många svar som möjligt. 
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4.5 Analysverktyg 

Under undersökningens gång hade författarna FAMM i åtanke. Det ifrågasattes huruvida 

modellen skulle kunna utnyttjas för att analysera utcheckningsmomentet på hotell utifrån 

helhetsupplevelse. Att med hänsyn till de fem aspekterna kunna analysera det enskilda 

tillfället, utcheckningen, för att hitta avgörande faktorer i modellen samt vikten av 

utcheckning i helhetsupplevelsen. 

5. Resultat 
Resultaten som erhållits har ställts i förhållande till hypoteserna för att se hypotesernas 

trovärdighet samt för att kunna urskilja data som resultaten innehåller. Med hjälp av detta kan 

svar lyftas fram för respektive hypotes samt relationen mellan svar och studiens syfte: att 

undersöka hur check-out upplevs på hotell samt hur gästen upplever servicemötet som 

avslutar hotellbesöket. De hypoteser som har ämnats besvaras namnges som H1, H2, H3, samt 

H4. 

5.1 Resultatöversikt 
Av de tio intervjuer som genomfördes samt av de som deltagit i enkätundersökningen bor 

respondenterna på hotellet flertal gånger per år och de bor på hotell av hög standard, 

vanligtvist fyra till femstjärniga hotell. 

Den gemensamma uppfattningen hos respondenter är att de anser att servicen har stor 

inverkan och betydelse på hur de upplever ett hotell i en helhetsupplevelse och om de 

tillfredsställs eller ej under deras vistelse. De menar att serviceutfallet har en avgörande 

betydelse för deras tillfredsställelse med hotellet. De menar vidare att bra respektive dålig 

service kan påverka deras tillfredsställelse och inställning till hotellet. De menar att den 

erhållna servicen vid en hotellvistelse är avgörande. Detta är något som de främst anser när de 

bor på hotell som fritidsresenärer. Anledningen till detta är att de spenderar mer tid på hotellet 

som fritidsresenär än vad de gör som affärsresenärer. 

5.2 Utcheckningens betydelse 
När det kommer till utcheckningen vid hotell så antyder svaren från respondenterna på att 

processen ej har lika stor inverkan på deras tillfredsställelse som den service som erhålls 

under vistelsen och vid incheckning har. Processen ses inte ha lika stor vikt och är inte lika 

kritiskt avgörande som övriga servicemoment i bedömningen av en hotellvistelse har, anser 

respondenterna.Dock anser respondenterna att utcheckningen fortfarande har betydelse för 



 

 

12 

deras bedömning och upplevda tillfredsställse som de erhållit på hotell. De menar även att 

dålig erhållen service vid utcheckningen har större betydelse och inverkan på deras 

tillfredsställese än vad dåligt erhållen service vid incheckningsmomenten har. Detta visar på 

att gäster inte lägger lika stor vikt i detta scenario i bedömningen av tillfredsställelsen i deras 

hotellupplevelse samt att de förväntar sig att processen endast skall vara verksam i syfte att 

avsluta köpet av hotelltjänsten och inte att höja tillfredsställelsen hos dem som gäst. 

5.2.1 Avgörande faktorer 
En av de viktigaste och mest avgörande faktorerna vid utcheckning är att erhålla en korrekt 

faktura och att det inte uppstår fel kring betalningen. Respondenterna menar även att det ska 

gå smidigt och snabbt under utcheckningen (Se Tabell 1). Vid följdfrågan vad som ska gå 

snabbt menade de på att erhållandet av fakturan, vissa menar att den nästan ska komma på 

sekunden när de lämnar in nyckeln. 

 
Tabell 1, Vad anses vara viktigast vid utcheckningen: Smidig process; Trevlig personal; 

Snabb process; Personalen tar sig extra tid, ger personlig service? 

Respondenterna menar att i utcheckningsprocessen är det viktigaste att det är en snabb och 

smidig process med trevlig personal. Detta är något som alla har antytt på i deras svar (se 

Tabell 1). Angående betalning menar även respondenterna att om hotellet dragit 

betalningskortet vid incheckningen som en försäkran ska de inte behöva dra det en ytterligare 

gång vid utcheckningen. Dock om det är en fast summa som deposition är det överkomligt om 

hotellet måste dra kortet igen säger respondenterna. 

Däremot om detta inte skulle uppfyllas i frågan om serviceutförandet sker en 

otillfredsställelse hos gästen med riskenatt gästens tillfredsställelse i den totala upplevda 
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hotellvistelsen sänks. Denna risk uppfattas utefter de svar som erhållits från respondenterna 

som större vid utchecknings- än vid incheckningsprocessen. Detta då det ges möjlighet under 

själva vistelsen att gottgöra misstag efter en dålig erhållen incheckningsupplevelse. Det är 

även viktigt att personalen är fokuserade på gästen och att de inte är upptagna med telefon 

eller andra sysslor under processens gång. Dock anser de att erhålla extra tid av personalen i 

serviceutförandet som betydligt mindre viktigt än att det är smidigt, snabbt och trevlig 

personal. Respondenterna menar att det är viktigt med trevlig och tillmötesgående personal 

trots att processens syfte inte innefattar interaktionen som äger rum utan endast smidigheten 

och tiden i den. 

5.2.2 Inverkan på helhetsupplevelsen 
Huruvida utcheckningsprocessen kan lyfta tillfredsställelsen hos gästen i den upplevda 

hotellvistelsen svarar respondenterna skiljt (se Tabell 2). Majoriteten anser att den inte kan 

lyfta tillfredsställelsen medan ett antal av respondenterna anser att den kan lyfta en sämre 

erhållen service under deras vistelse. 

 
Tabell 2, Kan bra upplevd utcheckning väga upp för sämre erhållen service under 

hotellvistelsen? 

Det som tyds av dessa svar är att hotell kan höja en gästs tillfredsställese i dess 

helhetsupplevelse genom en god service vid utcheckningen. De kan dock inte höja allas 

tillfredsställselse men en stor andel av deras gäster. En gäst förväntar sig att erhålla en process 

som lever upp till deras behov och förväntningar i en hotellupplevelse och det kan vara detta 

som leder till att majoriteten av respondenterna ej anser att service kan höja en hotellvistelse. 
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Merparten anser dock att utcheckningen kan sänka deras tillfredsställelse som har skapats 

under hotellvistelsen och dessa intryck kan försvaga helhetsintrycket av hotellet (se Tabell 3). 

Processen är av betydelse för respondenterna i den omfattningen att den måste fungera som 

den är lovad, d.v.s. effektivt och smidigt. 

 
Tabell 3, Kan dålig erhållen service vid utcheckning dra ner tillfredsställelsen som erhållits 

under hotellvistelsen? 

En bristande utcheckning kan sänka den totala tillfredsställelsen av helhetsupplevelsen som 

gästen erfarit. Detta beror till stor del på att förväntningarna hos gästen är att det ska gå snabbt 

och smidigt samt att det är trevlig personal. I övrigt poängterade respondenterna att de inte 

vill behöva vänta vid utcheckning och att processen ska vara problemfri. Detta med tanke på 

att som gäst har de oftast en tid att passa vid utcheckning. Vidare antyder de än en gång på att 

det är viktigt med trevlig personal under alla tänkbara servicemoment under en vistelse. Det 

är även viktigt att servicen som erhålls känns naturlig och det inte är fjäskande personalen. 

Summeringen av de erhållna svaren är att respondenterna anser att en utcheckningsprocess 

ska vara smidig och snabb utan några svårigheter med betalningen samt att personalen ska 

vara trevlig. Det visar ytterligare att det viktigaste vid utcheckningen enligt respondenterna är 

att processen är smidig, d.v.s. att processen sker utan några hinder och att den fungerar som 

lovat. Det är dessa punkter som inverkar på gästens tillfredsställelse under utcheckningen 

samt utcheckningsprocessens påverkan av den totala tillfredsställelsen under dess upplevda 

hotellvistelse. 
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5.2.3Utcheckningsprocessens betydelse 
För att se hur mycket utcheckningen har i betydelse frågades respondenterna om de skulle 

föredra att endast lämna nyckeln vid utcheckningen och att papperna för betalning hanteras 

exempelvis vid incheckningen var svaren skilda ifall de reste som affärsresenärer eller om de 

reste som fritidsresenärer (se Tabell 4). Dessa svar indikerar på att gästen inte lägger så stor 

vikt på själva utcheckningen och vill helst bortse från processen. Hotell bör enligt dessa svar 

anpassa sin utcheckning så gästen kan välja om de vill erhålla faktura och skriva under vid 

utcheckningen eller att endast lämna in rumsnyckeln. Om hotell tar all viktig information vid 

incheckning av gästen ges detta val till dem vid utcheckningen där de själva får bestämma hur 

invecklad och tidskrävande processen ska vara. 

 
Tabell 4, Skulle ni föredra att utcheckningsprocessen förbereds innan, förslagsvis vid 

incheckningen så ni endast kan lämna nyckel när ni lämnar hotellet? 

5.3 Sammanställning 
De flesta antyder i svaren att utcheckningen inte kan lyfta en sämre erhållen hotellvistelse. De 

menar att skadan redan är skedd och att den inte kan räddas vid detta tillfälle. Dock anser en 

del att det går att lyfta tillfredsställelsen i upplevelsen. H3 stämmer till viss del och har en 

relativt låg trovärdighet p.g.a. de splittrade svaren kring frågan. Däremot är de enade och 

anser att vid en utcheckning som uppfattats som dåligt utförd kan deras tillfredsställelse 

sänkas vid en hotellvistelse. Om personalen är otrevlig, om komplikationer uppstår eller om 

det tar lång tid ger det en dålig bild av hotellet och ett dåligt minne för gästen, anser 

respondenterna vilket stämmer in mot H2. 

Respondenterna anser att det inte är lika viktigt med hög servicenivå vid utcheckningen som 

det är vid incheckning och under deras vistelse. Dock anser de att det är av stor vikt att 
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processen är smidig och problemfri med trevlig personal. Detta är något som respondenterna 

förväntade sig när det bor på hotell och om inte hotellen lever upp till deras förväntningar 

kring utcheckningen blir det ett servicedropp och en otillfredsställelse hos de som gäst menar 

de vilket ger H2 en hög trovärdighet samt även ger H1 trovärdighet till viss mån. 

H4saknar trovärdighet och stämmer inte överens med de ursprungliga resonemangen med 

tanke på att utcheckningsprocessen enligt respondenterna har en inverkan på den erhållna 

tillfredsställelsen i den upplevda hotellvistelsen. Men om det istället vid processen bara 

behövs lämna in rumsnyckeln som de föredrog i det flesta fall, kommer inte utcheckningen att 

inverka på deras tillfredsställelse då processens tas bort ur upplevelsen. Med detta i åtanke 

kan det ses att H4 inte helt saknar trovärdighet men samtidigt inte har någon större 

trovärdighet, även fast det tyds på att gästen vill bortse från processen kommer den att inverka 

i någon form på deras upplevelse. 

Om det istället ses till de tre andra hypoteserna, H1-H3, som alla antyder att 

utcheckningsprocessen har en inverkan på gästens tillfredsställese i dess hotellupplevelse går 

det att urskilja en trovärdighet i de alla. Om hypoteserna vidare granskas i förhållande till 

resultatet av undersökningarna kan det ses att H2 har mest trovärdighet och stämmer bäst 

överens mot respondenternas svar. Detta då enligt både H1samt H3 menar på att 

utcheckningsprocessen kan höja tillfredsställelsen hos gästen och har även förmåga att höja en 

sämre erhållen hotellupplevelse. Detta är något som respondentera inte är enade om, vilket 

medför att dessa två hypoteser har en lägre trovärdighet än H2. Efter dessa konklusioner ges 

H2 kvar. Hypotesen menar att utcheckningsprocessen inverkar på tillfredsställelsen i den 

upplevda helhetsupplevelsen. Dessa faktorer och värden ger hypotesen en hög trovärdighet. 

Respondenterna menar att utcheckningen har betydelse för deras upplevda hotellvistelse samt 

att den kan dra ner deras tillfredsställelse men dock i de flesta fall inte lyfta den. Data som 

erhållits via enkätundersökningen samt intervjuundersökningarna lyfter fram H2; 

utcheckningsprocessen har inverkan på gästens tillfredsställelse i dess hotellupplevelse, men 

den kan dock inte lyfta dess tillfredsställelse i den upplevda hotellvistelsen, som den hypotes 

som är högst trovärdighet. Därefter kan H1 ses som den som har mest trovärdighet av de 

resterande tre hypoteserna då den antyder på att utcheckningen har inverkan och kan både 

sänka och höja upplevelsen, sedan är H3 följt av H4 som har lägst trovärdighet enligt 

undersökningen. 
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6. Diskussion 
De svar som erhållits under undersökningarna diskuteras nedan i förhållande till varandra och 

den teoretiska bakgrunden samt utifrån dess olika antagande, antydande samt konklusioner. 

Det tas även ställning till den undersökningsmetod som har tillämpas i denna studie. 

6.1 Resultatdiskussion 
När data som erhållits från respondenterna tagits i beaktning via de båda undersökningarna, 

intervju samt enkät, kan tydliga faktorer och aspekter urskiljas som avgörande. 

6.1.1 De fem aspekternas inverkan på utcheckningsprocessen 
Det första som reflekterades över var att gästen ser den viktigaste faktorn under 

utcheckningen som att det skall fungera, vara smidigt och snabbt. Detta är något som kan ses 

som styrsystemet som lyfts fram som en av de fem aspekterna inom Gustafsson m.fl. (2006) 

modell för att beskriva en helhetsupplevelse, FAMM. Det är under denna aspekt som 

verksamhetens operativa del verkar (Edwards & Gustafsson, 2008). Detta bör då vara av de 

givna mål som hotellverksamheten bör försöka uppnå som Fayol, 1923/1950:7 (Abrahamsson 

& Andersen, 2005) antyder att en verksamhet ska drivas på, alltså genom administrativa 

principer. 

Ett hotell bör ha ett antal mål som de önskar uppfylla för att uppnå tillfredsställelse hos dess 

gäster och där än en gång kan modellen FAMM tillämpas för att lyfta fram adekvata mål. Det 

är inte enbart viktigt att styrsystemet fungerar för att uppnå tillfredsställelse hos gästen enligt 

de svar som respondenterna av denna undersökning har givit. Det går även att urskilja 

aspekten mötet från FAMM då det sker en interaktion mellan gästen och personalen i 

utcheckningsprocessen (Gustafsson m.fl. 2006). Respondenterna anser inte enbart att 

styrsystemet måste fungera utan även att personalen bör vara trevliga för att upprätthålla 

tillfredställelsen. Detta medför att hotell måste tillhandahålla och uppfylla dessa faktorer för 

att kunna erbjuda en god service som Kattara m.fl. (2008) anser vara grundläggande i 

serviceutförandet. Det är under en sådan process och serviceinteraktion som dessa faktorer 

kan vara avgörande för verksamhetens resultat menar Corvellec och Lindquist (2005) samt 

Cook m.fl. (2002). Där betoning på serviceutförande är av stor vikt att upprätthålla gästens 

tillfredsställelse. 

Det går även att urskilja med dessa faktorer i åtanke att det bör vara en god stämning vid 

utcheckningen för att uppnå tillfredsställelse hos gästen. Stämningen är även den, en av de 

fem aspekterna inom FAMM (Gustafsson m.fl. 2006). En positiv uppfattning av stämningen 
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skapar och bidrar vanligtvist till en rogivande, tilltalande och tillfredsställande känsla hos 

gästen menar Edwards och Gustafsson (2008). Detta är även något som kan ses i resultatet av 

denna undersökning då gästen upplever en behaglig känsla vid en fungerande 

utcheckningsprocess. 

6.1.2 Servicekvaliténs betydelse 
En hög grad av upplevd servicekvalité hos gästen medför oftast känslan av nöjdhet, glädje 

och tillfredsställelse och erbjudandet av personligservice uppfattas och resulterar i en hög 

servicekvalité vilket uppskattas av gästen (Johnson & Clark, 2008). Detta är dock något som 

respondenterna inte anser stämma. De menar att vid utcheckningen är det inte av samma vikt 

som vid incheckningen och under deras vistelse att erhålla, som Johnston och Clark (2008) 

hävdar, hög servicekvalité. Respondenterna är i detta scenario inte intresserade av att erhålla 

personlig service utan är mer engagerade i att processen sker på ett smidigt och snabbt 

tillvägagångssätt. Respondenterna ville ej mottaga den personliga servicen för att uppleva 

känslan av nöjdhet och glädje utan svaren syftar till att de endast vill avsluta sitt köp av 

tjänsten som de erhållit. 

Enligt Medlik och Ingram (2000) är gästens upplevda servicekvalité svårt att mäta då gästens 

förväntningar och behov har stor inverkan på hur den upplevs. I detta fall kan det ses till tre 

av de fem faktorerna som modellen SERVQUAL består av (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Modellen lyfter även fram gästens förväntningar i förhållande till dess erfarenhet. De tre 

faktorerna tillförlitlighet, respons samt garanti kan ses som de främsta när det kommer till 

utcheckning enligt modellen. Gästen vill erhålla dessa faktorer i form av att tjänsten levereras 

som den är lovad och inte behöva oroa sig kring betalningskedet samt att de vill ha respons på 

deras förväntningar som has av tjänsten, att den ska vara smidig och snabb. Om detta uppnås 

av hotellet skapas en god stämning som ett resultat på att hotellet har uppnått gästens 

förväntningar och behov med den tjänsten som erbjudits. Ett väl utformat och fungerande 

styrsystem som verkar inom verksamheten bör alltså finnas för att skapa en bra 

helhetsupplevelse för gästen samt undvika servicedropp i gästens hotellvistelse. 

6.1.3 Gästens förväntningar 
Utcheckningsprocessen är en process som förväntas vara smidig och snabb enligt 

respondenterna. Det är även genom detta som gästen kan uppnå en känsla av tillfredsställse 

som ett resultat från dess förväntningar av den levererade tjänsten (Pizam& Ellis, 1999). 

Warde och Martens (2000) menar att gästens syn på service utgörs av olika beståndsdelar där 

bl.a. effektivitet är representerat som respondenterna ansåg vara en viktig del vid 
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utcheckningen för att uppnå tillfredsställelse med tjänsten. Ett servicemisslyckande som 

problem vid utcheckning leder oftast till otillfredsställelse och Kim et al., 2009 (Nikbin m.fl. 

2010) menar att detta är något som ger ett negativt word-of-mouth för hotell. Därav måste 

hotell arbeta med att upprätthålla en hög nivå av service för att uppfylla gästens behov och 

förväntningar av den levererade tjänsten. Enligt flera studier inom ämnet har hög 

gästtillfredsställelse och en hög servicekvalité ett utfall av en hög lojalitet och tillfredsställelse 

hos gästen samt vilja att rekommendera det, d.v.s. att det ger ett positivt word-of-mouth. 

Nikbin m.fl. (2010) samt Shi och Su (2007) anser att personalen i direktkontakten har en 

betydande roll för gästens uppfattning av hotellupplevelsen. Nikibin m.fl. (2010) anser att det 

är svårare idag att tillfredsställa gästens behov då gästerna är mer krävande idag än vad de var 

förr i tiden. Vad som dock kan tydas enligt denna studies resultat är att respondenterna i 

undersökningarna har tydliga krav, förväntningar och behov av tjänsten och processen, 

utcheckning. Det primära syftet med processen är att avsluta köpet vilket antyder på att 

personalen inte har den centrala rollen i detta skede som både Nikbin m.fl. (2010) samt Shi 

och Su (2007) menar. Om processen inte lever upp till gästens förväntningar sker ett 

servicedropp och en otillfredsställelse skapas. 

6.1.4 Utcheckningens betydelse 
Danaher och Mattsson (1994) kom fram till i deras studie att tillfredsställelsen under 

utcheckningen är lägre än under incheckningen. Detta kan bero på att gästen inte efterfrågar 

samma service under utcheckningen som de gör under incheckningen enligt respondenterna. 

Att vid incheckningen ligger det större vikt i att inte enbart styrsystemet ska fungera utan 

även aspekten mötet skall utföras väl. Det skapas olika förväntningar och det finns olika 

behov vilket betyder att hotell måste anpassa sig till de olika servicemomenten. Detta för att 

kunna upprätthålla tillfredsställse hos gästen samt undvika eventuella servicedropp så att 

gästen kan tänka sig att göra ett återbesök till hotellet i fråga.Respondenterna indikerar 

gällande detta att de olika processerna som upplevs har en betydelse hur vida de upplever 

tillfredsställelse eller ej under deras hotellvistelse. Detta tyder på att H4 inte stämmer med de 

erhållna resultaten och saknar därmed trovärdighet. 

Danaher och Mattson (1994) menar även att om en lägre tillfredsställelse under hotellvistelsen 

erfarits kan den räddas med en bra utcheckningsprocess. Detta är något som merparten av 

svaren som har erhållit i denna studie går emot. Enligt respondenterna skilda svar om att en 

utcheckning kan respektive inte kan lyfta tillfredsställelsen hos dem. De säger att om skadan 

är skedd under själva vistelsen om erfarits så kan den inte räddas i detta tillfälle. De menar att 
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utcheckningen är en process där det förväntas att den ska fungera utan hinder. Medan andra 

anser att processen kan lyfta tillfredsställelsen hos dem om den utförs väl och uppfyller deras 

förväntningar. Detta menar bl.a. en av respondenterna som bor på hotell mer än 50 gånger per 

år. Enligt de skilda svaren gällande frågan huruvida utcheckningen kan lyfta en sämre 

erhållen hotellvistelse går det att urskilja en låg trovärdighet i H3. H3 antyder att processen 

kan lyfta en hotellvistelse vilket ej överensstämmer med de erhållna svaren i 

undersökningen.Men fungerar dettaej kan det ses som ett servicedropp och det uppstår en 

otillfredsställelse hos dem. Denna otillfredsställelse kan dra ner gästens helhetsintryck och 

tillfredsställese med helhetsupplevelsen som de erfarit under deras hotellvistelsevilket 

stämmer helt in mot H2 som antyder att utcheckningen kan dra ner den erhållna 

tillfredsställelsen under en hotellvistelse. Hotell bör därför arbeta och lägga fokus med att 

reparera sina misslyckanden under vistelse och inte vid det avslutande skedet då majoriteten 

inte godtar det vid utcheckningen. 

Nikbin m.fl. (2010) menar angående detta att en verksamhet bör utveckla specifika 

ekonomiska ersättningsriktlinjer samt utbilda personal i att snabbt och korrekt reagera på 

adekvat sätt inför olika servicemisslyckanden som kan tänkas uppstå för att undvika 

otillfredsställelse och missnöjdhet hos gästen. Specifikt i det avslutande skedet då det ej kan 

repareras hos de flesta gäster.Med dessa påståenden och de svar som har erhållits går det att 

urskilja en trovärdighet i både H1 samt H2 som menar på att utcheckningen kan sänka 

tillfredsställelsen. H1 antyder även att den kan höja tillfredsställelsen vilket ger hypotesen en 

lägre trovärdighet än H2. Detta då respondenterna i frågan tyder mest mot att processen inte 

kan lyfta tillfredsställelsen med hotellvistelsen. 

Det anses att fem gånger så mycket resurser måste utnyttjas i både tid och pengar för att locka 

nya gäster jämfört med att bevara de befintliga (Pizam& Ellis, 1999). Därför bör hotell, som 

Nikbin m.fl. (2010) säger, utbilda personal för att snabbt och korrekt åtgärda eventuella 

misslyckanden: hotell bör ha välutformat och fungerande styrsystem vid utcheckningen för att 

undvika otillfredsställelse hos gästen samt för att få dem att vilja återbesöka hotellet och tala 

gott om det till sin sociala omgivning. 

6.2 Metoddiskussion 
Användandet av mer än en metod gjorde sammanställningsprocessen mer komplicerad men 

resulterade även i större uppfattning om hur utcheckning och det sista mötet uppfattas ur mer 

än ett perspektiv. I detta fall överensstämmer metoderna med varandra och samma slutsats 



 

 

21 

kan enkelt dras från resultaten. Användandet av flera metoder för att samla in data leder även 

till för- och nackdelar som kompletterar varandra och kan även möjligen reducera bort 

nackdelarna (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Under intervjuerna som utfördes erhölls 

en djupare inblick och information om hur individerna som var involverade såg på 

servicemomenten och utcheckningsprocessen. Enkäterna visade i stället hur den generella 

ställningen till dessa aspekter yttrade sig, vilket var intressant. Däremot skulle både 

intervjuerna och enkäterna utföras i en högre grad av variation. Denna variation bör innehålla 

en större mängd av hotell och gäster, där även standarden är varierad för att få ett så bra 

resultat som möjligt.Det är lätt att respondenter under en intervju svarar utefter deras 

förutfattade mening av vad forskaren vill att de ska svara och inte hur de faktiskt uppfattar 

situationen. Enkäterna kompletterade därför med ”rå fakta” och uppgifter som yttrade vad 

gäster verkligen önskar vid en check-out. 

Enkäterna var även mer effektiva. De utfrågade var villiga att ställa upp, förmodligen p.g.a. 

deras yrkes orientering, vilket gjorde det snabbt och lätt att svara på de korta frågorna. Det var 

dock ett större antal än tidigare förväntat som valde att inte medverka. Intervjuerna var bra i 

den utsträckning att man fick en bredare syn på hur service uppfattas och vad för betydelse 

utcheckningen och receptionens roll har på hotellvistelsen. Intervjuerna och enkäterna hade i 

stort sett liknande frågor, som ofta gav mycket liknande svar. Anledningen till de olikheter 

som hittades i svaren tolkades som främst skillnaderna på respondenterna där om de var 

affärsresenärer eller fritidsresenärer påverkade till hög grad. Personliga värderingar måste 

självfallet även räknas in som en tydlig orsak. 

6.2.1 FAMM i utcheckningsprocessen 
Det prövades om det var möjligt att försöka inkorporera FAMM i studien genom att försöka 

urskilja vad de fem aspekterna innebar inom utcheckningsupplevelsen. En anpassning av 

modellen för denna händelse ansågs nödvändigt, eftersom de påverkande aspekterna inte 

kanske alltid ter sig på samma sätt i skilda upplevelser. Modellen är ursprungligen utformad 

för att studera måltidsupplevelser, därför fanns viss svårighet med att bibehålla modellens 

ursprungliga utformning. I de utförda undersökningarna har dock ingen separat undersökning 

utifrån de fem aspekterna tillämpats på grund av svårigheterna att urskilja vad de olika 

aspekterna i en utcheckning stod för innan undersökningens början. Rummet skulle kunna 

utgöras av lobbyn, där alla dess intryck spelar in. Mötet den mänskliga kontakten mellan 

personal och gäst, men även personal och gäster sinsemellan. Styrsystemet de hjälpmedel 

personalen kan tänkas utnyttja för att skapa en så god service som möjligt men även den 
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hierarki som implementeras på arbetsplatsen. Produkten är svår att urskilja under själva 

utcheckningsmomentet men kan fortfarande uppfattas som hotellrummet. Stämningen skulle 

kunna tänkas innebära standarden och stilen på hotellet, men även den sammanfattade 

helhetsupplevelsen. 

Dock under själva undersökningens gång samt efter den gick det tydligt att urskilja de olika 

aspekternas betydelse kring utcheckningen. Detta gav en intressant bild vid granskningen av 

resultaten som erhölls från de båda undersökningarna. Med hjälp av aspekternas betydelse 

som urskiljdes kunde de ställas mot hypoteserna samt se vad som verkligen var av vikt under 

processen check.out. 

7. Slutsats 
Utcheckningsprocessen kan upplevas olika utifrån gästens skilda förväntningar och behov av 

tjänsten. En lyckad utcheckning kan inte i de flesta fall höja tillfredsställelsen hos gästen i 

dess helhetsupplevelse av en hotellvistelse. Dock anser fortfarande en stor del att detta är 

möjligt. Däremot kan processen sänka tillfredsställelsen om inte tjänsten och servicen är 

utförd på bästa sätt utefter gästens förväntningar och behov. Servicepersonalen levererans i 

den sociala interaktionen som sker mellan personalen och gästen är av stor vikt för 

hotellupplevelsen.Dock har behovet av effektivitet och smidighet för gästen under 

utcheckningen identifierats som kritiskt avgörande för att uppnå samt uppfylla hög 

tillfredställelse. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att utcheckningen måste ske på ett 

smidigt och snabbt tillvägagångssätt samt att personalen ska vara trevliga i den sociala 

interaktionen som äger rum under processen för att uppnå tillfredsställese hos gästen i dess 

upplevda servicemöte som avslutar hotellbesöket. 

En annan slutsats som kan dras är att gästen vill få valmöjligheten till att bortse från processen 

och den sociala interaktionen som skapas under utcheckningen. Detta i form av att 

betalningen färdigställs i ett tidigare skede så gästen endast kan lämna sin rumsnyckel vilket i 

sin tur blir den nya utcheckningsprocessen. 

7.1 Vidare forskning 
För vidare forskning inom ämnet kan en mer djupgående undersökningar göras. En 

undersökning kan vara att konstruera scenarion med fokus utifrån de fem aspekterna, FAMM, 

i förhållande till servicescenariot som has för avsikt att undersökas. Det skulle även vara till 

nytta att undersöka personalens syn på utcheckningen i förhållande till gästens. Detta skulle 
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kunna utföras i form av en mer djupgående studie där intervjuer samt observationer kan 

tillämpas och eventuella samarbeten mellan forskare och hotell äger rum.  
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Bilaga 1 
Hej, 

Denna enkät är en del av vår undersökning i examensarbete vid Grythytte Akademi, Örebro 

Universitet. Syftet med enkäten är att få fram svar som visar vad check-out på hotell har för 

betydelse för er tillfredsställelse i hotellupplevelsen som ni erfarit. 

 

Enkäten tar ungefär 5 minuter att svara på och alla svar som erhålls hanteras anonymt. Vi 

vore tackasamma om ni skulle vilja delta och svara på denna enkät. 

 

Om ni har några frågor gällande enkäten eller om examensarbetet var vänliga kontakta; 

Alexander Uvhagen, tel: 0032(0)491 236 282, mail: alexander.uvhagen@hotmail.com 

AmedeoParadisi, tel: 0046(0)73 038 64 62, mail: deo.paradisi@gmail.com 

 

 

 

1 Kön: 

Man[   ] Kvinna[   ] 

 

2 Ålder: 

>15 år[   ] 16-19 år[   ] 20-24 år[   ] 25-34 år[   ] 

35-44 år[   ] 45-54 år[   ] 55-64 år[   ] 65-74 år[   ] 

75<år[   ] 

 

3 Vad för utbildning har ni: 

Grundskola[   ] Gymnasiet[   ] Universitet/Högskola[   ] 

Doktorand[   ] Forskare[   ] 

 

4 Inom vilken bransch jobbar ni: 

Handel[   ] Tjänst[   ] Kommunal[   ] Service[   ] 

Student[   ] Pensionär[   ] Annan[   ] 

 

5 Hur ofta bor ni på hotell per år: 

0[   ] 1-5[   ] 6-10[   ] 11-15[   ] 

16<[   ] 

 

6 Vad för hotell bor ni oftast på: 

1-2 stjärnigt[   ] 2-3 stjärnigt[   ] 3-4 stjärnigt[   ] 4-5 stjärnigt[   ] 

 

Vad har följande aspekter för betydelse/påverkan vid er tillfredsställelse i en 

hotellupplevelse, skala 1-5 där 1 är ingen och 5 mycket 

 

7 Bra servicebemötande vid incheckningen: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

8 Dåligt servicebemötande vid incheckningen: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

9 Incheckningen generellt: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

10 Bra servicebemötande under er vistelse: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 



 

11 Dåligt servicebemötande under er vistelse: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

12 Servicebemötande generellt under er vistelse: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

13 Bra servicebemötande vid utcheckningen: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

14 Dåligt servicebemötande vid utcheckningen: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

15 Utcheckningen generellt: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

16 Hotellets design: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

17 Hotellets geografiska läge: 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

18 Egen viktig punkt vid er hotellupplevelse: 

     

     

     

     

 

19 Kan ett bra servicebemötande vid utcheckningen väga upp för en sämre erhållen 

hotellupplevelse: 

Ja[   ] Nej[   ] Vet inte[   ] 

 

20 Kan ett dåligt servicebemötande vid utcheckningen dra ner en bättre erhållen 

hotellupplevelse: 

Ja[   ] Nej[   ] Vet inte[   ] 

 

21 Vad av följande alternativ anser ni vara viktigast inom utcheckningsprocessen, 

ordning 1-4 där 1 är viktigast och 4 är minst viktigt: 

Att det är en snabb process [   ] 

Att personalen är trevlig [   ] 

Att det är en smidig process [   ] 

Att personalen tar sig extra tid för er [   ] 

 

Skulle ni föredra att utcheckningsprocessen förbereds innan, förslagsvist vid 

incheckningen så ni endast kan lämna nyckel när ni lämnar hotellet 

22 När ni åker som affärsresenär 

Ja[   ] Nej[   ] Vet inte[   ] 

23 När ni åker som fritidsresenär 

Ja[   ] Nej[   ] Vet inte[   ] 

 

Tack för ert deltagande av denna undersökning, 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Alexander Uvhagen& Amedeo Paradisi 

  



 

Bilaga 2 
Denna intervju är en del av vår undersökning i examensarbete vid Grythytte Akademi, Örebro 

Universitet. Syftet med intervjun är att få fram svar som visar vad check-out på hotell har för 

betydelse för er tillfredsställelse i hotellupplevelsen som ni erfarit. Alla svar som erhålls 

hanteras anonymt. 

 

 

Hur ofta bor ni på hotell per år? 

 

Vad för hotell bor ni oftast på? – gener, standard etc. 

 

 

Vad anser ni vara viktigast vid incheckning på hotell? Fritids respektive affärs. 

 

 

 

Under er vistelse, hur avgörande är servicen som ni erhåller för er hotellupplevelse? F 

& A 

 

 

 

Vad anser ni vara viktigast vid utcheckning på hotell? (snabbt och smidigt, trevlig 

personal) F & A 

 

 

 

Hur skulle ni beskriva en bra utcheckningsprocess? 

 

 

 

Kan utcheckningsprocessen påverka er hotellupplevelse som ni erfarit, i så fall hur (bra 

respektive dålig)? 

 

 

 

Är det något mer ni vill tillägga gällande utcheckning eller hotell service? 

 

 

 

Tack! 

 


