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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle blir hotellgästerna allt mer kräsna och behovet för personliga produkter och 

tjänster har blivit allt större. Det krävs att hotellen skaffar en fördjupad kunskap om sina 

gäster för att kunna tillfredsställa dessa behov. Service är ett starkt konkurrensverktyg inom 

hotellbranschen och frågan är således hur hotellen ska arbeta med att skaffa kunskap om 

gästerna, vad stamgästerna uppskattar mest samt om de anser att hotellen uppfyller deras 

kriterier. Syftet med studien är att undersöka vilken faktor som under hotellupplevelsen 

påverkar stamgästens relation mest till hotellet ur ett gästnöjdhetsperspektiv. Studien är av 

kvalitativ karaktär och vid datainsamlingen har både primär- och sekundärdata använts i form 

av litteraturinsamling samt semistrukturerade intervjuer. 
 

Uppfattningarna om vad bra service är stämmer överens mellan både stamgäster och personal. 

Båda parter menar att relationen är det som är viktigast för att skapa gästnöjdhet. Det 

framkom från studien att både personal och stamgästerna är överens om att bra bemötande 

och service är det som är mest uppskattat under hotellupplevelsen och innehar en hög 

konkurrensfaktor.  

Utifrån studien som gjorts framkom det att förmånerna lockar stamgästerna men att detta inte 

är tillräckligt för att skapa sann lojalitet. Det som knyter en stamgäst till ett hotell är 

personalen, genom att bli uppmärksammad och få ett bra bemötande samt individuell service, 

detta leder till att en personlig relation skapas. Relationen är den faktor som stamgäster 

uppskattar mest ur ett gästnöjdhetsperspektiv. 

Nyckelord: Gästnöjdhet, lojalitetsprogram, relation, service.
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Förord 
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Introduktion 
Dagens hotellgäster vet vad de vill ha, när de vill ha det och hur de vill ha det, gäster blir 

således mer kräsna för var dag (Tranter, Stuart-Hill & Parker, 2009). För att kunna utveckla 

produkter och tjänster som ska tillfredsställa dessa önskningar och behov bör således hotell 

skaffa sig en fördjupad kunskap och samla in personlig information om sina gäster. Att 

skräddarsy produkter och tjänster är dock ingen nyhet, det som har blivit ett relativt nytt 

fenomen är behovet av personliga produkter och tjänster. Då service är ett starkt 

konkurrensverktyg inom hotellbranschen är frågan hur hotellen idag jobbar med att 

tillfredsställa alla dessa individuella önskningar och behov? Anser dagens stamgäster1 att 

hotellen uppfyller deras kriterier och är personalens uppfattning om vad gästerna vill ha 

densamma som gästernas? 

 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 
Måltidskunskap förenar enligt Gustafsson (2004) vetenskap, praktik samt estetik och genom 

The Five Aspect Meal Model (FAMM) kopplas dessa samman. Inom FAMM finns det fem 

olika aspekter vilka benämns som rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen 

alternativt atmosfären (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Tillsammans kan 

dessa aspekter resultera i hur gästen upplever en hotellvistelse. Vid användandet av FAMM-

modellen i ett hotell kan parallellen dras att rummet ses som när gästen kliver in i 

hotellobbyn, vidare refereras mötet till gäst och personalen samt mötet mellan gästerna 

sinsemellan. Den tredje aspekten är produkten och är det som gästen köper, således ett 

hotellrum i detta fall. Den fjärde aspekten, styrsystemet, refereras till de ekonomiska delarna, 

lagar och logistik under hotellvistelsen och dessa fyra aspekter resulterar i en stämning, vilken 

är den femte aspekten. 

 

Då studien syftar att behandla gästrelationer är ämnet relevant i relation till måltidskunskap 

och värdskap. Detta då gästrelationer anses vara en del av mötet, då tjänstekvaliteten som 

gästen möts av ses som mötet i betydelsen av hur gästerna behandlas (Edwards & Gustafsson, 

2008). Vidare menar Edwards och Gustafsson (2008) att det oftast är servicepersonalen som 
                                                
1	  Stamgäst är en benämning för de gäster som återkommande köper tjänster och produkter från samma 
organisation vilket resulterar i att de blir en stamgäst hos den organisationen (Business Dictionary, 
2014).	  
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har den huvudsakliga kontakten med gästen vilket medför att deras prestationer kommer att 

påverka gästernas trivsel. Enligt Davidson (2003) är personalen en av de viktigaste resurserna 

för att hotell skall lyckas. Enligt Walter (2008) formar den fysiska och sociala miljön hur 

gästernas val formuleras och de beslut som de tar under mötet. Även gästernas preferenser 

formas under deras vistelse genom interaktion med den fysiska miljön, de anställda samt de 

andra gästerna. Därmed behöver ledningen i organisationen veta hur dessa samspel bildar 

gästernas uppfattningar för att kunna erbjuda unika upplevelser (Walter, 2008). En unik 

upplevelse kan vara en extraordinär upplevelse, vilka kan uppkomma från intensiva sociala 

interaktioner mellan gäster och anställda. Upplevelser kan även, enligt Walter (2008), ses som 

iscensatta föreställningar och utgångspunkten är då den känslomässiga kopplingen mellan 

gäst och servicepersonal. De minnesvärda upplevelserna gör att hotellen kan uppnå högre 

nivåer av lojalitet, upprepade köp och förbättrad lönsamhet (Walter, 2008). 
 

Enligt Gustafsson et al. (2006) består styrsystemet av flera olika system av administrativ 

karaktär och det finns då regler för anställdas beteende samt ekonomiska regler för 

förvaltningen av organisationen. Gästdatabaser och relationsmarknadsföring används för att 

behålla en relation till gästerna, dessa delar ses som en del av styrsystemet (Gustafsson et al., 

2006). Styrsystemet är den aspekt som opererar i bakgrunden och kan därmed inte observeras 

av gästerna enligt Gustafsson et al. (2006). Gästerna kan dock upptäcka om det inte fungerar 

som det ska, exempelvis att hotellsystemet inte registrerat en specifik gästs namn eller de 

lojalitetspoäng som de var berättigade till. Skulle fallet vara att hotellrummet är till belåtenhet 

men att servicen ger upphov till missnöje på grund av missade lojalitetspoäng så blir det 

tydligt att det inte är produkten som är det dominerade elementet i erbjudandet. Istället är det 

vad som sker inom aspekten styrsystemet, såsom förmågan att hantera personalresurserna och 

tekniken vid exempelvis incheckning (Grönroos, 2009). Styrsystemet är det som styr alla de 

andra aspekterna, rummet, produkten och mötet enligt Gustafsson et al. (2006). Då ett 

misslyckande sker inom styrsystemet ser gästerna oftast inte det som att något saknas inom 

den aspekten utan snarare som ett fel i mötet då styrsystemet agerar i bakgrunden och inte 

observeras av gästerna (Gustafsson et al., 2006). Detta visar på att styrsystemet är en viktig 

del för gästrelationerna samt hotellets framgång.  

Teoretisk bakgrund 
Kotler,	  Keller, Brady, Goodman och Hansen (2012) hävdar att hotell inte är någonting utan 

sina gäster och att de därför inte ska följa den traditionella organisationsmodellen (se figur 1). 
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Figur 1: Tradionella organisationsmodellen (Kotler el al., 2012, s. 418) 
 

 Kotler et al. (2012) föreslår att gästerna ska placeras högst upp eftersom det är de som vet 

vad som efterfrågas samt de som hotellen vill övertyga och tillfredsställa. Därefter kommer 

servicepersonalen, det vill säga den personal som har den dagliga kontakten med gästen, då 

det är de som möter, interagerar och tillfredsställer gästernas behov. Efter servicepersonalen 

kommer avdelningscheferna, vilka är de chefer som är ansvarig över servicepersonalen och 

gör att de kan möta gästerna på bästa sätt. Längst ner kommer då den högsta ledningen som 

bör anställa avdelningschefer som är bra ledare och kan motivera sin personal för att på bästa 

sätt tillfredsställa gästerna (Kotler et al., 2012) (se figur 2). 

 
Figur 2: Gästinriktad organisationsmodellen (Kotler el al., 2012, s. 418) 
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Gästrelationer 

Enligt Grönroos (2009) är mötet mellan hotellet och en gäst av högsta grad ett gyllene tillfälle 

för hotellet att visa vilken kvalitet de står för. Mason, Tideswell och Roberts (2006) hävdar att 

det är av intresse inom hotellbranschen att identifiera de faktorer som leder till gästlojalitet för 

hotellet då	  tron generellt ser ut så	  att gästlojalitet leder till ökad lönsamhet. Kotler et al. 

(2012) anser att nutidens starkaste konkurrensverktyg är att skapa lojala gästrelationer.  

 

Värdet för gästen skapas under hela relationsförloppet med hotellet, delvis av gästen själv när 

produkten används men även genom samverkan med organisationen (Grönroos, 2009). Vad 

gästerna värderar mest förändras dock ständigt enligt Crick och Spencer (2011). Vidare 

hävdar Crick och Spencer (2011) att den nya generationen av resande människor har en helt 

annan uppsättning av behov och önskemål som inkluderar att vara mer kvalitetsmedvetna 

samt att de har personliga intressen. Till skillnad från den tidigare generationen av resande 

människor önskar de inte massproducerade upplevelser längre, utan mer skräddarsydda för de 

enskilda individerna (Crick & Spencer, 2011). Detta pekar på	  behovet av att förstå	  dessa olika 

uppfattningar av kvalitet för att kunna tillfredsställa alla olika gästers behov enligt Crick och 

Spencer (2011). Kommunikationen är viktig för att samla information om vad gästerna	  är ute 

efter menar Kotler et al. (2012). Det framkommer även att om organisationen inte 

kontinuerligt kommunicerar med sina gäster på	  ett bra sätt så	  kommer de inte få	  reda på	  om 

gästerna	  är nöjda med produkten och servicen (Kotler et al., 2012). 
 

I princip bygger all affärsverksamhet på	  relationer enligt Grönroos (2009) och det 

framkommer att organisationer behöver arbeta med att göra relationen synlig och meningsfull 

för gästerna, förutsatt att det är vad gästerna	  önskar. En relation bygger på	  en attityd och 

uppenbaras inte endast genom gästens köpbeteende utan det gäller även att gästen känner en 

mental och känslomässig koppling till relationen (Grönroos, 2009; Shanshan, Wilco & Eric, 

2011). Gästlojalitet inte är samma sak som nöjda gäster enligt Shoemaker och Lewis (1999). 

Vidare hävdar Shanshan et al. (2011) att gästnöjdhet mäter hur väl gästens förväntningar 

uppfyllts medan gästlojalitet mäter hur sannolikt det är att en gäst återvänder för köp. 

Grönroos (2009) menar att det krävs ett vårdande av hela gästrelationen för att skapa äkta 

lojalitet och Hikkerova (2011) hävdar att det är inom den ramen som gästlojalitet skapas. 
 

I en undersökning som gjorts angående vilka fördelar det innebär för gäster att upprätthålla en 

relation till ett hotell konstaterar Gwinner, Gremler och Bitner (1998) att fördelarna kan delas 
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in i tre olika typer. Dessa är säkerhet, sociala fördelar samt särskilda förmåner. Säkerhet 

innebär en minskad oro, en tillit till hotellet samt att gästen känner att hotellet är pålitligt och 

det var säkerhet som rankades högst av dessa tre fördelar enligt Gwinner et al. (1998). Vidare 

menar Gwinner et al. (1998) att sociala fördelar rankades näst högst vilket innebär att gästen 

blir igenkänd av personalen samt lär känna personalen och att en vänskap utvecklas mellan 

gäst och personal. Särskilda förmåner går ut på att gästen får förmånliga priser, 

tilläggstjänster samt att de prioriteras högre än andra gäster (Gwinner et al., 1998). 

 

Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram innebär att medlemmar samlar poäng för deras hotellvistelse och att de 

därefter kan lösa in poäng för en gratis natt eller uppgraderingar och liknande (Shanshan et 

al., 2011). För att ett lojalitetprogram skall bli framgångsrikt behöver det vara välstrukturerat 

samt innehålla förmåner som gästerna värdesätter enligt McCall och Voorhees (2010). En 

attraktiv utformning av medlemsförmåner som erbjuds inom ett lojalitetsprogram kan ha en 

inflytelserik inverkan på	  att förvärva och behålla hotellgäster menar Shanshan et al. (2011). 

En studie som gjorts visar dock enligt Hikkerova (2011) att det verkar mer effektivt att 

förbättra vissa egenskaper i tjänsteerbjudandet, exempelvis kommunikation och gemensamma 

värderingar, än att lägga till monetära eller andra fördelar till lojalitetsprogrammen vilka 

redan är dyra.  	  

	  

Gästlojalitet ses som nyckeln till framgång i dagens samhälle med en stor konkurrens enligt 

Shanshan et al. (2011). Att skapa en varaktig och stabil relation med gästen är viktigt hävdar 

Hikkerova (2011). Det framkommer även att det har blivit av största vikt att hitta ett sätt för 

att tillfredsställa gästens intressen, både kognitivt och emotionellt, vilket även Crick och 

Spencer (2011) instämmer i. Hotellen söker efter sätt att bygga en varaktig och långsiktig 

relation med sina gäster genom relationsmarknadsföring och det är många hotell som har 

lanserat dyra lojalitetsprogram enligt Hikkerova (2011). De flesta hotellkedjor har idag 

lojalitetsprogram för att öka förutsättningarna för återkommande gäster (Tanford, Raab & 

Kim, 2011; Hikkerova, 2011; Shanshan et al., 2011). 
 

Det framkommer att frekventa poäng och belöningar som erhålls inte är tillräckligt för att 

skapa en sann lojalitet (Hikkerova, 2011). Istället har det känslomässiga bandet med hotellet 

störst inverkan på	  gästens uppfattning enligt Shanshan et al. (2011), vilket även Hikkerova 
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(2011) instämmer i. Kotler et al. (2012) tillägger att det är hög gästnöjdhet som bidrar till 

känslomässiga band mellan gästerna och hotellet. Gästnöjdheten påverkas av de förväntningar 

som gästen byggt upp och dessa byggs utifrån tidigare köp av samma tjänst vilket kan komma 

från vänner, familj, andra konkurrenter eller genom marknadsföring (Kotler et al., 2012). Om 

marknaden har satt för höga förväntningar kan det sluta med att gästen blir missnöjd menar 

Kotler et al. (2012) och det kan därför vara en bra idé	  enligt Grönroos (2009) att lova lite och 

kunna leverera det dubbla. Dock hävdar Kotler et al. (2012) att för låga förväntningar 

kommer utsätta hotellet för uteblivna gäster då	  det inte kommer att locka tillräckligt många 

köpare. Lojalitetsprogram ses inte längre som något unikt då	  det är många hotell som 

använder sig av samma teknik enligt Grönroos (2009). För att få konkurrensfördelar på 

marknaden är det därför viktigt att fokusera på att förbättra serviceprocessen och mötet med 

gästerna (Grönroos, 2009).  

 

Insamling av gästinformation 

Det framkommer att hotell kan få	  en avgörande konkurrensfördel genom att bygga starka 

informationssystemen om gästerna (Shanshan et al., 2011). Detta kan hjälpa att identifiera 

individuella gästers önskemål, demografi, psykologiska profiler samt andra gästbeteenden. 

Hotellen bör alltid försöka sträva efter att komma gästerna så	  nära som möjligt för att kunna 

ge dem en individuell behandling enligt Grönroos (2009). Vidare menar Grönroos (2009) att 

den moderna informationstekniken som finns i dagens samhälle och som hela tiden utvecklas, 

ger hotellen många möjligheter att lära känna gästerna och även visa det för dem. Det krävs 

att hotell utvecklar en databas som innehåller gästinformation och finns inte detta resulterar 

det i att gästrelationerna inte hanteras i fullständig utsträckning på	  ett relationsinriktat sätt 

(Grönroos, 2008).  

 

Organisationen kan lätt få	  fram den grundläggande informationen genom exempelvis 

gästkommentarer, registreringskort, försäljningsrapporter och personlig iakttagelse samt 

genom att lyssna på	  och interagera med gästerna enligt Tranter et al. (2009). Utifrån den 

informationen menar Tranter et al. (2009) att det går att få	  fram mycket individuell fakta. 

Enligt Kotler et al. (2012) är kontinuerliga enkäter och mystery shoppers2 strategier för att 

                                                
2 Personer som anställs för att anonymt besöka ett företag och där samla in information om företagets 
kvalitet på personalen (Business Dictionary, 2014). 
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utveckla och uppdatera tjänsten och kvaliteten. Utifrån en studie som gjorts framkommer det 

av Shanshan et al. (2011) att frekvensbaserade lojalitetsprogram skall kunna erbjuda 

anpassade förmåner för att hotellet skall kunna bygga upp en långvarig relation med deras 

gäster. Detta skall enligt Shanshan et al. (2011) nås genom införskaffning av information om 

gästernas preferenser för att sedan kunna analysera den innan gästens ankomst. På	  så	  sätt kan 

hotellet anpassa deras produkt efter gästernas behov genom exempelvis specifika önskemål 

gällande badrumsfaciliteter och liknande (Shanshan et al., 2011). Det går att skapa 

gästnöjdhet utan lojalitet menar Shoemaker och Lewis (1999) men hävdar att det är svårt att 

skapa lojalitet utan gästnöjdhet. Hotellpersonalen måste förstå	  med så	  stor precision som 

möjligt vad det är som gästerna vill ha från serviceupplevelsen enligt Crick och Spencer 

(2011). 

 

Stamgäst 

Grönroos (2009) hävdar att det blir allt svårare att hitta nya gäster att rikta sig mot vilket 

innebär att det blir allt viktigare för hotellen att försöka behålla sina befintliga gäster. 

Grönroos (2009) nämner en tumregel som påvisar att det kostar minst fem gånger så	  mycket 

att skaffa en ny gäst som att få	  en befintlig gäst att återkomma. Regeln säger också	  att om 

organisationen vill vinna tillbaka en förlorad gäst kostar det minst 25 gånger så	  mycket och 

ofta mer (Grönroos, 2009). Även Hikkerova (2011) och Kotler et al. (2012) menar att 

kostnaden för att behålla en befintlig gäst	  är betydligt lägre än vad kostnaden är för att skaffa 

nya gäster. 

 

En undersökning som utförts på ett tjänsteföretag visar att fördelen med stamgäster är att de 

är mer benägna att återkomma i framtiden och är därför en säkrare inkomst än icke stamgäster 

(Petrick, 2004). Det framkommer även från Petrick (2004) att stamgäster är till stor fördel då 
de ofta tillhandahåller gratis marknadsföring genom att föra vidare bra rekommendation till 

vänner, familj och bekanta. Mittal och Katrichis (2000) hävdar att analytiker ofta uppskattar 

olika attributs betydelse för att analysera tillfredställelse och hävdar att många analytiker antar 

att samma attribut är viktiga för alla gäster. Fortsättningsvis menar Mittal och Katrichis 

(2000) istället att de attribut som är viktiga för en nybliven gäst inte är detsamma som för 

stamgäster. 
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Organisationen 
Crick och Spencer (2011) belyser en undersökning gjord av Punjaisri där det framkommer att 

relationen som ett hotells anställda har med kollegor och deras ledare är inflytelserik i deras 

attityd och prestation i att leverera god service. Speciellt när de anställda kände sig bekväma 

med kollegor samt när kollegorna var stöttande kände personalen sig som en del av 

organisationen, vilket ökade deras engagemang och vilja att prestera och stanna i 

organisationen. Mossberg (2004) menar för att kunna ge god service och förbättra 

tjänstekvaliteten är det viktigt att ledningen tydligt kommunicerar hotellets syfte och 

värderingar till de anställda. Detta för att inspirera och hjälpa dem förstå	  hur deras roller är 

relaterade till organisationen och därmed bli motiverade (Mossberg, 2004). Samtidigt hävdar 

Crick och Spencer (2011) att ledningens engagemang för service genom initiativ såsom 

organisatoriskt stöd, belöningar, egenmakt och utbildning leder till arbetsglädje för de 

anställda. Detta resulterar slutligen i en leverans av hög servicekvalitet av de anställda som 

arbetar med direkt gästkontakt (Crick & Spencer, 2011). Det framkommer även att en chefs 

egna engagemang för att leverera en hög servicekvalitet påverkar engagemanget för de 

anställda som arbetar med direkt gästkontakt. Crick och Spencer (2011) menar att de 

anställdas personlighetsdrag är en viktig del av deras prestationer och har en indirekt 

påverkan på	  serviceleveransen.  

 

Tjänstekvalitet ur två perspektiv 
Enligt Crick och Spencer (2011) måste en ledare fastställa prioriteringar och för att kunna 

leverera en god service till gästerna behöver de veta vad som efterfrågas. I en undersökning 

som gjorts, enligt Crick och Spencer (2011), fastställdes det att det fanns en lucka mellan vad 

cheferna ansåg att deras gäster ville ha och vad gästerna efterfrågade. Även Grönroos (2009) 

och Luk och Layton (2002) tar upp att det finns ett gap som behandlar att ledningens 

uppfattningar om gästernas kvalitetsförväntningar är felaktiga. Vidare menar Luk och Layton 

(2002) att detta gap uppstår till följd av bristande insamling av information och analys 

angående gästernas efterfrågan. Det framkommer att det kan vara så att det är en dålig intern 

kommunikation mellan hotellets kontakt med gästerna och de högre cheferna. Grönroos 

(2009) anser att för många olika organisatoriska nivåer kan förvränga den information som 

egentligen skall förmedlas. Luk och Layton (2002) skriver att Hubbert funnit att det finns ett 

betydande gap mellan servicepersonalen och gästernas förväntningar på servicen. Vidare 

menar Luk och Leyton (2002) att sådana skillnader kan äventyra samspelet mellan dessa två 
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parter. Det framkommer även att när hotellet och gäster verkar under olika uppfattningar så 

finns det en högre sannolikhet för att kvalitetsutvärderingen resulterar i missnöje (Luk & 

Layton, 2002). 

 

Luk och Layton (2002) belyser en undersökning där en utvärdering av tjänstekvalitet inom 

hotellbranschen från både gästens och leverantörens synvinkel gjordes. Det framkom då	  att 

det gick att identifiera skillnader mellan gästernas förväntningar på	  hotellservice och 

chefernas uppfattningar av dessa förväntningar. Det framkommer även från Crick och 

Spencer (2011) att det finns ett gap mellan ledningen och gästernas uppfattning om kvalitet. 

De belyser även en undersökning som gjorts att personal befanns vara närmare i deras 

uppfattning om gästernas förväntningar än ledningen, trots att det även här fanns skillnader. 

Crick och Spencer (2011) menar att detta är oroväckande då	  kvaliteten på	  tjänsterna som 

erbjuds måste grundas på	  gästernas uppfattningar. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken faktor som under hotellupplevelsen påverkar 

stamgästens relation mest till hotellet ur ett gästnöjdhetsperspektiv. 

Avgränsning 

Denna studie riktar sig främst åt kedjehotell i Sverige och grundar sig på	  ett hotell inom 

Scandickedjan. Studien är avgränsad till identifierade stamgäster, i detta fall hotellets mest 

frekventa gäster som också	  har uppnått den högsta nivån i hotellkedjans lojalitetsprogram. 

 

Frågeställningar 

• Hur skiljer sig personalens och stamgästens syn på hotellupplevelsen? 
 

• Hur skiljer sig ledningens och servicepersonalens uppfattningar angående stamgästens 

syn på hotellupplevelsen? 

Metod och material 

I följande avsnitt behandlas de metoder och tillvägagångssätt som studien utgår från samt en 

reflektion över val av metod, urval och insamling av data.  
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Metodval 

Litteraturinsamling 

Den teoretiska bakgrunden har utarbetats utifrån vetenskapliga artiklar samt studielitteratur. 

Artiklarna som användes i den teoretiska bakgrunden hämtades från databasen Summon. För 

att hitta relevanta artiklar valdes nyckelord ut som ansågs väsentliga för syftet och för att 

underlätta sökandet av artiklar samt få	  bra struktur användes en sökmatris (bilaga 1). Ejvegård 

(2009) hävdar att det är viktigt att välja sökorden med stor noggrannhet då	  det underlättar att 

sökningen blir mer precis. Därmed valdes sökorden ut noga och för att få	  fram de mest 

relevanta artiklarna kombinerades dessa med varandra (se bilaga 1). 
 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att vara kritisk vid beslut om vilken information som skall 

finnas med i litteraturgenomgången. Detta har medfört att informationen i de vetenskapliga 

artiklarna och studielitteraturen noga har analyserats och reflekterats innan den använts.  

 

Kvalitativa intervjuer 

Studien är baserad på intervjuer av kvalitativ karaktär då primärdatan önskas vara fyllig och 

detaljerad. Ambitionen med undersökningen var att få	  en djupare insyn i ämnet och för att få	  

detta valdes kvalitativa intervjuer. För att få reda på vad som är relevant från båda 

perspektiven, personal och stamgäster, ansågs det väsentligt med kvalitativa intervjuer. Detta 

då	  intervjun får röra sig i olika riktningar beroende på	  vad intervjupersonen anser vara 

relevant och viktigt. Även att intervjuaren i stor utsträckning kan avvika från intervjuguiden 

utifall exempelvis följdfrågor skulle uppstå	  (Bryman & Bell, 2011). 
 

Semistrukturerade intervjuer är den typ av intervju som använts. Därmed har en så	  kallad 

intervjuguide använts över specifika teman som under intervjun skulle beröras, vilket enligt 

Bryman och Bell (2011) och Christensen et al. (2010)	  är lämpligt. Trots dessa specifika teman 

har intervjupersonen stort utrymme att svara på	  sitt eget sätt och ta upp det denna anser viktigt 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

Urval 
Ett samarbete har inletts med ett hotell inom Scandickedjan för att kunna undersöka och 

besvara studiens syfte. Detta har gjorts för att komma så	  nära inpå	  verkligheten som möjligt 
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samt för att kunna använda rätt målgrupp och respondenter med relevans för studien, vilket 

Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval. Studien är baserad på	  ett icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att samtliga i målpopulationen inte haft samma chans att 

delta då	  de inte valts slumpmässigt (Christensen et al., 2010). Därmed kan det inte med känd 

sannolikhet göras en bedömning att urvalets resultat kan generaliseras till målpopulationen 

(Christensen et al., 2010). Studien har dock ändå	  skäl att använda denna typ av urval, detta 

eftersom en kvalitativ undersökning genomförts (Christensen et al., 2010). Det beror på	  att 

det i detta fall är viktigare att erhålla respondenter som har insikt och kunskap om det som 

skall studeras än att det erhålls i en statisk representativitet (Christensen et al., 2010).  

 

Utförande 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valdes det att göra intervjuer med 

stamgäster och personal på	  hotellet. Genom hotellets datorsystem framkom det vilka 

stamgäster som ankom till hotellet under de två veckorna då undersökningen skulle 

genomföras vilka blev kontaktade via e-post från uppsatsförfattarna. I e-postmeddelandet 

framkom det vad undersökningens syfte var, varför undersökningen genomförs samt en 

förfrågan om medverkan under deras kommande vistelse (se bilaga 4). Enligt Christensen et 

al. (2010) är en av de största positiva effekterna vid intervjuer att erbjuda belöningar. Därmed 

erbjöds respondenterna som tack för tiden en värdekupong för en varmrätt med tillhörande 

dryck på	  hotellets restaurang.  
 

Frågorna som utfärdades och ställdes till stamgästerna togs i beaktning vid utförandet av 

frågor till personalen för att frågorna skulle stämma väl in med varandra. Detta för att göra det 

lättare att jämföra och analysera de olika parters svar. Intervjuerna med stamgästerna och 

personalen genomfördes på	  samma sätt för att få	  ett bra och jämnt resultat. Respondenterna 

fick ett informationsblad innan intervjun genomfördes där de blev informerade om vad syftet 

med studien var, information om uppsatsförfattarna samt anledningen till att intervjuerna 

genomfördes (se bilaga 2). 

Bortfall 
En förfrågan om att delta i en intervju skickades ut via e-post till nio stamgäster som uppnått 

den högsta nivån i hotellets lojalitetsprogram varav fem stycken svarade och tackade ja. Det 

var redan innan bortfallet förväntat att några inte skulle ha möjligheten eller viljan att 

medverka och i slutändan resulterade det i ett bortfall på	  fyra stycken stamgäster varav alla 
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bestod av att de ej svarade. Inom personalen var det nio personer som blev tillfrågade vilka 

besitter olika positioner inom olika avdelningar på	  hotellet. Utifrån dessa nio resulterade det i 

åtta intervjuer varav den nionde blev inställd på	  grund av sjukdom i sent skede.  

 

Tillförlitlighet  
För att få	  en bild av undersökningens kvalitet används vid en kvalitativ metod tillförlitlighet 

(Bryman, 2011). Tillförlitligheten innefattar fyra kriterier, vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

 

Dessa kriterier behandlar att forskarna ska säkerställa att studiens är utförd enligt de regler 

som finns, redogöra om hur pass överförbart resultatet är i en annan miljö, ha ett granskande 

synsätt samt skall säkerställa att de agerat i god tro (Bryman, 2011). För att stärka studiens 

trovärdighet har därför etiska regler beaktats under hela arbetsprocessen. Resultatet som 

framkommer är främst överförbart på andra kedjehotell än det som studien grundar sig på 

men även andra branscher som berör serviceyrket. De metoder som använts har tydligt 

förklarats i metodavsnittet samt i metod- och materialdiskussionen för att stärka pålitligheten. 

Studien har även försökt undkomma personliga värderingar genom att uppsatsförfattarna 

tillsammans har diskuterat och analyserat materialet.  

 

Analys 

Det är viktigt med en fullständig redogörelse av intervjun enligt Bryman (2011), detta för att 

få	  med både hur och vad de intervjuade säger. Fortsättningsvis hävdar Bryman (2011) att 

transkriberingarna ska utföras så nära inspelningarna som möjligt för att få med alla detaljer 

vilka annars kan missas. Därför utfördes transkriberingarna om möjligt direkt efter 

inspelningen i väntan på nästa intervju. 
 

Det övergripande syftet med den kvalitativa analysen är enligt Christensen et al. (2010) att 

hitta det underliggande mönster som finns i datamaterialet, detta genom att beakta de 

mönsterbestämmande variabler som förklarar det mesta av innehållet. Dessa variabler bildar 

olika kategorier som sammanfattar, beskriver och förklarar datamaterialet. Kategorierna kan 

vara de nyckelord som i datamaterialet framträtt som centrala (Christensen et al., 2010). För 

att uppnå	  detta har därför datamaterialet först brutits ned genom att reducera data enligt 

syftets relevans.  
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Etiska överväganden för studiens genomförande 
Christensen et al. (2010) menar att det är viktigt att tänka på	  de grundläggande etiska frågorna 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Enligt Bryman och Bell (2011) är det 

viktigt att beakta informationskravet, att informera och tydliggöra för deltagarna i en 

undersökning vilka som får	  ta del av datan samt vad den skall användas till. Således kommer 

respondenterna att bli informerade om studiens syfte samt anledningen till varför de 

intervjuas. Vidare menar Bryman (2011) att de andra etiska principerna som gäller för svensk 

forskning är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan, 

vilket alla deltagare i denna studie kommer få	  möjlighet att göra via e-post där de får	  en 

förfrågan om de vill delta eller ej. Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om de personer 

som ingår i undersökningen behandlas konfidentiellt och nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. 

De deltagare som tackat ja till intervjuer kommer därför innan intervjuerna att få ett 

informationsblad om att de är helt anonyma i studien och att all information endast kommer 

användas till studien samt att rådatan endast kommer att behandlas av uppsatsförfattarna. 
 

Resultat 
Nedan presenteras resultatet som framkommit under de semistrukturerade intervjuerna. 

Stamgästerna som blivit intervjuade kommer nedan att benämnas som S1, S2, S3, S4 och S5. 

Även serveringspersonalen från restaurangen kommer att benämnas som R1 och R2. 

Förstnämnda har kortare erfarenhet gentemot vad R2 har. I resultatet framkommer även 

resultat från intervjuer med en receptionist, stamgästansvarig, kock, driftchef, restaurangchef 

samt biträdande receptionschef. 

 

Personlig kontakt och relation är tydliga nyckelord som framkom under alla intervjuer. När 

det gäller generella frågor såsom ”vad är bra service?” ställdes stämmer mycket överens både 

mellan all personal samt mellan personal och gäster. När frågorna bryts ner till hotellnivå	  

däremot så	  framkommer det en del olika svar. Mycket stämmer överens mellan personalen 

och stamgästerna, dock framkom det skillnader mellan svaren hos personalen, vilket 

mestadels tyder på	  informationsbrus mellan de olika avdelningarna. Det framkom även att det 

ofta är planeringen som är orsaken till informationsbruset som uppstår.  
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Bra service 

Uppfattningarna om vad bra service är stämmer väl överens mellan både chefer och 

servicepersonal samt mellan personalen och stamgästerna som intervjuades. Bra service är 

sammanfattningsvis från alla parter att gästen blir uppmärksammad, att det finns en personlig 

relation med personalen och gästerna samt att individuell service ges. Nedan framkommer de 

nyckelord som båda parter betitlade som bra service (figur 3). 

Chefer	   Servicepersonal	   Stamgäster	  

Att uppmärksamma	   Att uppmärksamma	   Att bli uppmärksammad	  

Ta tid att småprata	  
Skapa personlig 

kontakt	   Att personalen ser gästen	  

Se gästen	   Ge det lilla extra	   Att en relation skapas	  

Personliga relationer	   Skapa en relation	  
Det bästa är relationen med 

personalen	  

Komma ihåg personlig 
fakta	   Vara glad och le	   Trevligt bemötande	  

Vara ”vän”	  med gästen	   Kunna läsa av gästen	   Göra vardagen enkel	  

Kunna känna av vad gästen 
vill ha	  

Ge individuell 
service	    

Figur 3: Vad är bra service? 

 

Lojalitetsprogram 
Scandic Friends är Scandics lojalitetsprogram vilket innehåller olika förmåner för gästerna 

som är medlemmar. Nedan visas de förmåner som ingår i lojalitetsprogrammet för top floor 

gäster (se figur 4). 

 

Figur 4: Scandic Friends Top floor förmåner 
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Personalens antaganden om varför gäster är medlem i Scandic Friends stämmer överens med 

stamgästernas åsikter, det framkom att det är en självklarhet att det är på grund av förmånerna 

från båda parter. Alla förmåner förutom välkomstgåvan på	  rummet tas upp som bra förmåner. 

Det varierar mycket hos personalen angående vad de tror att stamgästerna uppskattar mest i 

Scandic Friends medan stamgästerna således var överens över vilken förmån som uppskattas 

mest. Frinätter är det som togs upp flest gånger hos personalen men restaurangvouchern, 

vatten, garanterat rum och välkomstgåvan nämndes också	  en vardera gång. Stamgästerna var 

dock överens om att restaurangvouchern är den viktigaste förmånen i Scandic Friends.  

 

Det var många kommentarer som framkom angående välkomstgåvan. Det framkom från alla 

stamgäster samt personal att välkomstgåvan ses som allt för standardiserad. Även att det är 

för dålig variation vilket alla stamgäster poängterar. Det finns således en anledning till varför 

välkomstgåvan inte någon gång togs upp som en bra förmån av stamgästerna. Även 

välkomsthälsningen fick kommentarer från två av stamgästerna: 
 

S2: ”…	  och just det att det ligger en lapp visar på	  hur opersonligt det är och 

hur lite energi man har lagt på	  det, det är ju noll personligt. Men om det 

vore en handskriven lapp, fine. Det är stor skillnad på	  lapp och handskriven 

lapp då	  en lapp bara blir som ännu ett artikelnummer”. 
 

S4: ”En bra vipp3 som jag fick var i Oslo, där fick jag en handskriven 

välkomsthälsning och ett stort fruktfat. Det var mer personligt faktiskt. Och 

det hotellet var inte mindre än detta så	  det borde kunna vara hyfsat 

jämförbart”. 

 

Stamgäster 

Angående vad samtliga på	  hotellet gör för att uppmärksamma top floor gäster4 har personalen 

liknande kommentarer och det framkom att det främst handlar om personlig kontakt. 

Driftchefen är aktiv när det gäller att uppmärksamma top floor gästerna, i alla fall när det 

gäller de gäster som denne känner igen. Samtliga i reception nämnde att de försöker komma 

ihåg utseendet på	  gästen och verkligen se personen. Restaurangchefen påstod att det inte 
                                                
3 Välkomstgåva som ligger på	  rummet vid ankomst	  
4 De gäster som uppnått den högsta nivån i Scandics lojalitetsprogram.	  



 21 

känns som att de gör så	  mycket samt detsamma som driftchefen att det med top floor gäster 

handlar om att ta sig tiden att prata med dem och att skapa en relation. Respondenterna i 

serveringspersonalen påpekade att de inte särskiljer på	  gästerna, utan uppmärksammar alla på	  

samma sätt men poängterar att det går att ha en mer personlig relation med top floor gästerna 

då	  de är frekvent återkommande. 
 

Restaurangchefen tror det som behöver förbättras är att lägga mer vikt på	  att skapa en bra 

relation med stamgästerna. S2 menar att personalen överhuvudtaget bör satsa på	  serviceyrket, 

att bygga relationer och att bygga det på	  fasta personer. S4 tar upp att personalen behöver 

satsa på	  att bjuda till mer till nya gäster som besöker hotellet. Detta då	  S4 själv granskat 

onlinerecensioner om hotellet på internet och inte alls känner igen sig i kommentarerna. S4 

som bor mycket på hotellet vet om hotellets potential och medan S4 själv är nöjd med sin 

vistelse så vågar inte stamgästen föra det vidare till andra då kollegan som besöker hotellet 

troligtvis inte kommer att uppleva samma goda service. S4 tror att det kan bero på att denne 

har en relation till hotellet då S4 är frekvent återkommande vilket gäster som besöker hotellet 

för första gången troligtvis inte har. 

 

Uppfattningar om stamgästkvällar 
Både personal och stamgäster är överens om att stamgästkvällarna är uppskattade och bör 

hållas oftare, även förslag till aktiviteter är snarlika. Dock framkom det att information 

angående stamgästkvällarna inte når ut till all personal. Stamgästansvarig menar att 

stamgästkvällarna är en gång i månaden samtidigt som R1 som jobbat ett halvår trodde att det 

ännu inte varit någon. R1 säger också det att denne självklart skulle kunna marknadsföra 

kvällarna mer men inte kunnat eftersom denne inte vet om de haft någon under det föregående 

halvåret. Biträdande receptionschefen menar att stamgästkvällarna är en av de delar som det 

behövs jobbas bättre med, att det ska marknadsföras i tid då det nu till och med kan vara så att 

personalen inte ens vet om det förrän veckan innan och att det då är svårt att få tag i gäster 

som vill delta. Restaurangchefen tar även upp att hotellet har dålig intern uppkoppling och 

avstämning på stamgästkvällarna. Det framkom även att det är oklart bland personalen om 

dessa stamgästkvällar gäller för alla medlemmar eller bara top floor gäster. Driftchefen och 

stamgästsansvarig säger nämligen att dessa kvällar givetvis är för alla medlemmar medan 

servicepersonalen endast benämner top floor gäster. 
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Hotellvistelsen 

Personalen fick frågan vad de trodde att gästerna är nöjda med angående hela hotellvistelsen 

samtidigt som gästerna fick frågan om vad det är de är nöjda med. Svaren från både 

personalens och gästernas sida är lika och det tyder mycket på	  att det är ett bra bemötande och 

service som gästerna är nöjda med. Nedan visas de olika delarna i hotellupplevelsen (se figur 

5).  

Figur 5: Hela hotellvistelsen: utgörs från resultatet av gästernas uppfattning av hotellvistelsen. 
 

Driftchefen menade att incheckningen i receptionen är viktig så	  att gästerna slipper vänta	  för 

länge och att personalen känner igen stamgästerna. Det framkom att det skall vara så	  att 

personalen	  är vän med gästerna. Vid frågan om vad gästerna är nöjda med angående hela 

hotellvistelsen nämner S1 framförallt bemötandet, vilket S1 tycker är kanon.  
 

Den biträdande receptionschefen anser att det är en acceptabel hårdvara, det vill säga rummen 

och allt det materiella, på hotellet men menade även att det är flera som är medvetna om att 

det börjar bli slitet, men att gäster ändå vill komma tillbaka vilket antagligen beror på att de 

får ett bra bemötande och att läget i staden är bra. Stamgästansvarige påpekade även att det 

antagligen inte är på	  grund av rummet då	  de inte är helrenoverat och menar att hotellet får 

leva på	  att de har bra service. Det framkom att S5 även bor på	  en annan hotellkedja ibland 

men att det är personalen som avgör och därför trivs S5 på	  detta hotell. S5 påpekade även att 

online-utcheckning inte är någonting som utnyttjas från egen sida då	  den personliga kontakten 

är bättre. Det framkom även att incheckningen fungerar ganska bra, att det är trevlig personal 

och att helheten alltid har varit bra enligt S3. Även S2 trivs bra på	  hotellet och sa: ”Jag åker 

gärna några mil extra för att åka dit jag trivs och därför blir det mycket här. Här trivs jag”. 
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Frågan om vad som uppskattas mest och vad stamgästerna är mest nöjda med är servicen och 

bemötande utifrån intervjuerna som gjorts, dock beror det på vilken avdelning som personalen 

jobbar inom (se figur 6). När samma fråga ställdes till en kock i restaurangen framkom svaret 

att det skulle vara lunchen eller frukosten. Detta på grund av att det finns en så bra och fräsch 

frukostbuffé	  med trevlig frukostpersonal som hela tiden strävar efter att hålla en så	  hög 

standard som möjligt. Även R1 svarade att det skulle vara frukosten som gästerna är mest 

nöjda med under sin hotellvistelse. När restaurangchefen får frågan vill denne svara att det är 

för att det är så	  bra personal men menade att det antagligen inte är hela sanningen. 

.  

 

 
 

 

Figur 6: Vad uppskattas mest angående hotellvistelsen? 

 

Det framkom från restaurangchefen att det uttalade målet är att det skall vara personalen som 

gör hela vistelsen, dock visar de senaste två	  åren att det har varit en stor omsättning på	  

personal vilket har gjort att det blivit rätt rörigt för både personalen och gästerna. Detta menar 

även S2 då	  det framkom att S2 tycker det är en negativ aspekt att personalomsättningen varit 

alldeles för hög. S2 påpekar att denne aldrig sett en så	  enorm omsättning på	  personal samt att 

det märks på	  personalen att de inte är nöjda med det läget, vilket ses som negativt. S2 menade 

att vissa dialoger mellan personal kan höras tydligt och att sådant sprider sig bra mellan 

gästerna. Att ha hög personalomsättning och hög servicenivå	  fungerar inte enligt S2.  

Restaurangen 

Gällande restaurangen förefaller de som har jobbat länge ha det som rutin att fråga om 

gästerna är medlemmar i lojalitetsprogrammet och de tycker även att det är viktigt för gästen 

att kunna få	  utnyttja rabatten. När det kommer till de som jobbar extra eller har kortare 

erfarenhet av jobbet så	  pekar det på att de inte fått tillräcklig information om rutinerna då	  en 

kommentar från R1 lyder: ”Det är väl lite den grejen som jag anser hamnar hos receptionen, 

när de checkar in, att de frågar det där”. Restaurangchefen menar att de idag inte alltid frågar. 

Vidare berättade restaurangchefen att vissa är duktiga på	  att fråga samtidigt som det finns 

andra som är sämre på	  det. Oftast är det när de har mycket extrapersonal då	  de tyvärr inte 

hinner gå	  igenom alla rutiner.  
 

Stamgäster Reception  Chefer Servis och kock 

Bemötande Bemötande Bemötande Frukost 

Service Service Service Personal 

Personal Personal Personal  
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Resultatet visade på	  restaurangchefens uttalande gällande personal med kort erfarenhet 

stämmer då det framkom en stor skillnad vid svaren mellan den erfarna och den oerfarna 

servisen på frågan om de frågar gästerna om de vill bli medlemmar och få rabatt. Då framkom 

svaret från R1: ”För det mesta har vi ju rätt mycket andra gäster vi måste ta hand om också så 

vi fokuserar inte riktigt på att de ska bli medlemmar. Och som sagt så	  har jag fått för mig att 

det är lite mer receptionen som brukar fråga om det är intressant”. Medan R2 svarade: ”Ja det 

gör jag. Och varför gör jag det? För gästens skull. De har ju 20 % rabatt, så	  förklarar jag vilka 

mer fördelar de har”. 

Diskussion 
Diskussionen är indelad i två	  delar: en resultatdiskussion och en metod- och 

materialdiskussion. Resultatdiskussionen är baserad på	  de resultat som framkommit samt den 

teoretiska bakgrunden. Metod- och materialdiskussionen diskuterar och kritiserar studiens 

metod och tillvägagångssätt. 

 

Resultatdiskussion 
Relationer 
Resultatet från intervjuerna påvisar att personalen anser att hotellet inte vore något utan 

gästerna, att det är de som ska vara nöjda, att det är dem som ger personalen jobb. Detta 

resultat bekräftar Kotlers et al. (2012) förslag om att vända på	  den traditionella 

organisationsmodellen (se figur 2). 

Figur 2: Gästinriktad organisationsmodell (Kotler el al., 2012, s. 418) 

Gäster 

Servicepersonal 

Avdelningschefer !

Ledning 
 
!
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Således måste hotellet lyssna på	  vad gästerna uppskattar och förväntar sig. Inom 

hotellbranschen är det av stort intresse att identifiera de faktorer som leder till gästlojalitet för 

hotellet då	  tron generellt ser ut att gästlojalitet leder till ökad lönsamhet (Mason, Tideswell & 

Roberts, 2006). De flesta hotellkedjor har idag lojalitetsprogram för att öka förutsättningarna 

för återkommande gäster (Tanford et al., 2011; Shanshan et al., 2011). Dock framkom det 

under alla intervjuer att personlig kontakt och relationer är tydliga faktorer som leder till 

gästlojalitet enligt stamgästerna.	  Kotler et.al. (2012) instämmer och hävdar att nutidens 

starkaste konkurrensverktyg är att skapa lojala gästrelationer. Shoemaker och Lewis (1999) 

påpekar att gästlojalitet inte är samma sak som nöjda gäster. De poängterar att gästnöjdhet 

mäter hur väl gästens förväntningar uppfylls medan gästlojalitet mäter hur sannolikt det är att 

en gäst återvänder. Kotler et al. (2012) menar att det är hög gästnöjdhet som bidrar till 

känslomässiga band mellan gäst och hotellet, hotell måste därför enligt Crick och Spencer 

(2011) förstå	  med så	  stor precision som möjligt vad det är som gästerna vill ha och förväntar 

sig av hotellupplevelsen.  

Resultatet från intervjuerna pekar på	  att hotellet innehar vetskap om vad gästerna vill ha, då	  

både personal och stamgäster pekar på	  att det framförallt är servicen och bemötandet som 

uppskattas mest och det som stamgästerna är mest nöjda med under en hotellvistelse (se figur 

3). 

Chefer	   Servicepersonal	   Stamgäster	  

Att uppmärksamma	   Att uppmärksamma	   Att bli uppmärksammad	  

Ta tid att småprata	  
Skapa personlig 

kontakt	   Att personalen ser gästen	  

Se gästen	   Ge det lilla extra	   Att en relation skapas	  

Personliga relationer	   Skapa en relation	  
Det bästa är relationen med 

personalen	  

Komma ihåg personlig 
fakta	   Vara glad och le	   Trevligt bemötande	  

Vara ”vän”	  med gästen	   Kunna läsa av gästen	   Göra vardagen enkel	  

Kunna känna av vad gästen 
vill ha	  

Ge individuell 
service	    

Figur 3: Vad är bra service? 
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Studier som Hikkerova (2011) och Grönroos (2009) gjort styrker detta då det framkommer att 

det är mer effektivt att förbättra serviceprocesser och mötet än att lägga till monetära eller 

andra fördelar till lojalitetsprogrammen vilka redan är extremt dyra. En stamgäst menar 

nämligen att den enda lojaliteten till kedjan är förmåner medan lojaliteten till ett hotell 

handlar om relationer med personal. Shoemaker och Lewis (1999) hävdar att det går att skapa 

gästnöjdhet utan lojalitet men att det är svårt att skapa lojalitet utan gästnöjdhet. Således kan 

hotellet uppfylla gästens förväntningar utan lojalitet, dock behöver hotellet uppfylla 

förväntningar som kan bidra till känslomässiga band vilket kan leda till lojalitet. Därmed är 

det viktigt att hotell uppnår både gästnöjdhet och gästlojalitet.  

 

S2 anser att personalen överhuvudtaget behöver satsa mer på	  att bygga relationer. Då	  

kostnaden att behålla befintliga gäster är betydligt lägre än att skaffa nya ska således hotellet 

bygga relationer på	  befintliga gäster enligt Hikkerova (2011), Grönroos (2009) och Kotler et 

al. (2012). Dock får inte allt för mycket tyngd läggas i detta perspektiv, detta då	  en annan 

stamgäst tar upp att personalen behöver satsa på	  att bjuda till mer till nya gäster som besöker 

hotellet. Detta då S4 själv granskat hotellets recensioner och inte alls känner igen sig i 

kommentarerna. Trots att S4 bor mycket på hotellet och vet dess potential vågar inte 

stamgästen föra det vidare till andra då	  dennes kollega som besöker hotellet troligtvis inte 

kommer att uppleva samma goda service. S4 tror att det kan bero på att denne har en relation 

till hotellet då S4 är frekvent återkommande vilket gäster som besöker hotellet för första 

gången troligtvis inte har. Kotler et al. (2012) antyder att missnöje kan framkallas om hotellet 

har satt för höga förväntningar, vilket kan vara en orsak till både recessionerna på	  internet och 

att stamgästen inte vågar rekommendera hotellet. Det kan därför vara en bra idé	  enligt 

Grönroos (2009) att lova lite och kunna leverera det dubbla, dock hävdar Kotler et al. (2012) 

att för låga förväntningar kommer utsätta hotellet för uteblivna gäster då	  det inte kommer att 

locka tillräckligt många. Därför är det också	  viktigt att komma ihåg att ett enda möte kan leda 

till en relation, att mötet är av högsta grad ett gyllene tillfälle för hotellet att visa vilken 

kvalitet som organisationen står för (Grönroos, 2009). 

Hotellen behöver arbeta med att göra relationen synlig och meningsfull för gästerna enligt 

Grönroos (2009), vilket personalen på hotellet instämmer i för att skapa en bättre 

hotellupplevelse för gästerna. En relation bygger på en attityd och uppenbaras inte endast på 

grund av gästens köpbeteende utan det gäller även att gästen har en mental och känslomässig 

koppling till relationen enligt Grönroos (2009) och Shanshan et al. (2011),. S2 åker gärna ett 
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par extra mil för att åka dit denne trivs vilket har resulterat i många vistelser på hotellet vilket 

visar på både gästlojalitet och gästnöjdhet. För att bygga denna relation försöker personalen 

på hotellet att uppmärksamma stamgästerna och främst skapa en personlig kontakt. Samtliga i 

reception försöker komma ihåg utseendet på gästen och verkligen se och uppmärksamma 

personen. Restaurangchefen samt driftchefen menar att det handlar om att ta sig tiden att prata 

med gästerna för att skapa en relation. Studien visar på att det är personalen och den 

personliga kontakten som avgör mycket och bidrar till störst tillfredsställelse under 

hotellvistelsen.  

 

Gwinner et al. (1998) nämner tre olika typer av fördelar för en gäst att upprätthålla en relation 

vilket kan relateras till det resultat som intervjuerna antydde. Det som rankades högst i en 

studie av Gwinner et al. (1998) var säkerhet medan sociala fördelar kom på andra plats. I 

resultatet framkom det att sociala fördelar kommer etta varav säkerhet på andra plats. Detta 

härleder att relationer med åren blir av allt större betydelse. Resultatet påvisar även att gästen 

numera behöver uppmärksammas individuellt för att en personlig kontakt och relation skall 

skapas. Detta skall enligt Shanshan et al. (2011) nås genom införskaffning av information om 

gästernas preferenser för att sedan kunna analysera de innan gästens ankomst, på så sätt kan 

hotellet anpassa deras produkt efter gästernas behov. Kotler et al. (2012) påpekar att även 

kommunikationen är viktig och menar vidare att om hotellet inte kontinuerligt kommunicerar 

med sina gäster på ett bra sätt så kommer de inte få reda på vad gästerna är nöjda med och vad 

som behöver förbättras. Intervjuerna visar på att personalen ofta pratar med stamgästerna och 

har en personlig kontakt, dock kan det vara så att personalen inte ställer rätt frågor och tar 

reda på rätt information. Exempelvis är det många kommentarer angående välkomstgåvan 

som stamgästerna får på rummet vid ankomst. Nästan alla stamgäster tar upp den 

standardiserade välkomstgåvan som negativt vilket även personalen gör genom att säga att det 

behövs förbättringar och att det går att lösa med små medel. Detta är något som behöver 

åtgärdas enligt alla parter, dock är det ingen som ger exempel på en konkret lösning. 

Kommentarerna angående välkomsthälsningen stärker också det faktum att individualitet och 

personlig kontakt är viktiga faktorer för bra service och en bra relation. Detta visar på att 

informationsinsamling är viktig för att kunna maximera gästernas upplevda värde av 

vistelsen. 
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Uppfattningar och förväntningar 
Enligt Crick och Spencer (2011) fastställdes det i en undersökning som gjorts, att det fanns en 

lucka mellan vad cheferna ansåg att deras gäster ville ha och vad gästerna efterfrågade. Det 

framkom att det finns ett gap som handlar om att ledningens uppfattningar om gästernas syn 

på kvaliten under hotellvistelsen är felaktiga, vilket även Grönroos (2009) samt Luk och 

Layton (2002) poängterar. Det visade sig dock i resultatet att stamgästernas syn ofta stämde 

överens med personalens uppfattningar. Denna överensstämmelse gällde frågor om vad om 

önskas samt förbättringar att vidta och det framkom även många förslag från båda parter som 

var lika. Således, eftersom personalen vet mycket angående vad gästerna vill ha, vad som 

behöver förbättras samt att förslagen till förbättringar är snarlika behövs en väl genomförd 

planering och engagemang för att lyckas med det.  

 

Resultatet visar på att det inte är en optimal informationsförmedling internt mellan hotellets 

personal som har kontakten med gästerna och de högre cheferna, främst i restaurangen då all 

personal inte har samma uppfattningar. Grönroos (2009) menar att olika organisatoriska 

nivåer kan förvränga den information som egentligen skall förmedlas. Resultatet visar också 

på skillnader mellan påståenden och svar hos personalen, dock inte på organisatoriska nivåer 

som Grönroos (2009) hävdar utan mestadels mellan de olika avdelningarna. Detta på grund av 

informationsbrus mellan de olika avdelningarna där det ofta är planeringen som är orsaken till 

att informationsbruset uppstår. 

 

Det framkom även enligt Crick och Spencer (2011) att en chefs egna engagemang för att 

leverera en hög servicekvalitet påverkar engagemanget för de anställda som arbetar med 

direkt gästkontakt. Då det framkom i resultatet att cheferna jobbar aktivt med att ge bra 

service samt att stamgästerna upplevde bra service från samtliga verkar den vertikala 

kommunikationen på hotellet fungera bra. Dock förekommer dubbla signaler, detta då både 

personal och stamgäster nämner den höga personalomsättningen på hotellet. Crick och 

Spencer (2011) hävdar att relationen som ett hotells anställda har med kollegor och deras 

ledare är inflytelserik i deras vilja att prestera och stanna i organisationen. Därmed kan det 

tyda på att personalen inte trivs vilket dock är motsägelsefullt då de levererar bra service 

vilket indikerar på att de trivs, vilket även framkom i resultatet. 

 

En anledning till att studien som Crick och Spencer (2010) gjort påvisar motsatsen till vad 

som framkommit i resultatet kan vara de olika tillvägagångssätten för insamling av material. 
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Detta då studien som gjorts grundar sig på kvalitativa intervjuer på ett hotell samtidigt som 

Crick och Spencer (2010) endast använt sig av litteratur i sin studie. Luk och Layton (2002) 

som också tar upp gapet mellan personal och gäster har använt sig av enkäter till flera olika 

fyr- och femstjärniga hotell, vilket kan tyda på att det är de olika tillvägagångssätten som 

bidrar till olika resultat för denna studie och tidigare studier som gjorts. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Vetenskapligt material 
Artiklarna som användes i den teoretiska bakgrunden hämtades från databasen Summon och 

eftersom att de endast är hämtade från en databas kan det indikera att viss information 

förbisetts när sökningen utförts. Summan är dock en sökmotor som söker igenom flera 

databaser samtidigt, vilket är anledningen till att det resulterade i ett tillräckligt omfattande 

sökresultat. En vetenskaplig artikel som använts i studien är skriven år 1998 av Gwinner, 

Gremler och Bitner, anledningen att den ses som relevant trots att den är skriven år 1998 är på 

grund av att den används i kurslitteratur från år 2009 som anses väsentlig för denne studien. 

Studien behandlar även en vetenskaplig artikel som är skriven år 1999 vilken anses relevant 

trots att den är skriven för ett par år sedan. En artikel som använts skriven Petrick (2004) 

behandlar kryssningar och inte hotell specifikt. Dock anses den artikeln ändå vara väsentlig 

för studien då även kryssningar anses vara ett tjänsteföretag som berör gäster och även 

erbjuder övernattning samt restaurang. 

Intervjuer 
Det uppkom bortfall vid intervjuerna som skulle behandlat en anställd inom restaurangen. 

Detta ansågs dock inte som något problem för studien då	  insamlingen av primärdata trots det 

bortfallet bedömdes fylligt och tillräckligt för att besvara studiens syfte. Det uppkom även 

bortfall från stamgästerna då	  en förfrågan skickades ut via e-post till nio stamgäster varav fem 

tackade ja. Bortfallet har påverkat denna studie på	  det sätt att det hade blivit ett djupare 

resultat ifall resterande även medverkade. Trots detta anses antalet respondenter tillräckligt då	  

relevant information framkom.  

Urval 
Anledningen till att uppsatsförfattarna inledde ett samarbete med ett hotell inom 

Scandickedjan är på	  grund av att komma så	  nära inpå	  branschen som möjligt. Det har varit ett 

stort hjälpmedel för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De som 
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intervjuades var fyra män och en kvinna av stamgästerna samt två	  män och sju kvinnor från 

personalen. Utifrån resultatet som presenterades märks dock ingen skillnad beroende på	  om 

respondenterna var män eller kvinnor vilket bidrog till att studien inte valt att gruppera de 

olika respondenterna efter genus. Inom personalen bestod den största delen av kvinnor vilka 

inte heller delats upp efter genus då	  det ansågs oväsentligt för studien. Dock kan det ses mer 

jämställt om respondenterna hade bestått av hälften kvinnor och hälften män. Beroende på	  att 

det var dessa individer som ställde upp i intervjuerna samt att resultatet inte går att skilja efter 

genus ansågs resultatet relevant ändå. 

 

Utförande 
Intervjuerna genomfördes genom att en av uppsatsförfattarna intervjuade respondenterna 

samtidigt som den andra personen antecknade och även inflikade med frågor som ansågs 

relevanta. Anledningen till detta var att allt som framkom skulle uppfattas på	  rätt sätt samt att 

väsentliga frågor ställdes. Respondenterna blev informerande om detta innan intervjuerna 

började på	  grund av att de inte skulle bli förvirrande angående vem som höll i intervjun samt 

för att få	  insikt i vad den andra personen gjorde. 

 

Innan intervjuerna genomfördes testades frågorna och dess ordning för att säkerställa att de 

ställdes på	  rätt sätt. Respondenterna fick även förfrågan om att intervjun skulle spelas in på	  

grund av att de skulle transkriberas senare samt för att säkerställa att all information tolkades 

på rätt sätt. Intervjuerna transkriberades så snabbt som möjligt efter att intervjuerna ägt rum 

för att det skulle vara så tätt inpå som möjligt för att det inte skulle uppkomma några 

tolkningsfel.  
 

Forskningsetiskt utfall 
Uppsatsförfattarna har under hela arbetsprocessen agerat ur ett etiskt perspektiv och utfallet i 

studien har respekterat och följt aspekter kring frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Samtyckeskravet respekterades genom att samtliga respondenter i studien fått ett 

e-postmeddelande med en förfrågan om de vill delta (se bilaga 4 och bilaga 5). 

Informationskravet och nyttjandekravet beaktades genom att informera och tydliggöra för 

deltagarna i undersökningen vilka som kommer att få	  ta del av datan samt vad den skall 

användas till. I studien informerades intervjupersonerna muntligt och skriftligt innan intervjun 

om vad studien gick ut på via ett informationsblad (se bilaga 2). Alla respondenter har också 
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blivit informerade muntligt och skriftligt inför intervjuerna om att de kommer vara anonyma 

och att deras identitet inte kommer att avslöjas. 

 

Det framkommer att det är viktigt att informera respondenterna om hur materialet kommer 

användas i efterhand samt att fråga om tillstånd för att använda inspelningsutrustningen enligt 

Christensen et al. (2010). Innan alla intervjuer genomfördes blev respondenterna i denna 

undersökning tillfrågade om tillåtelse att spela in intervjun. De blev även informerade om att 

det endast är uppsatsförfattarna som kommer att ta del av inspelningen och de som inte var 

bekväma med att intervjun spelades in kan antecknas istället, vilket var fallet med en av 

respondenterna. För att skydda respondenternas anonymitet finns alla inspelningar endast på	  

en enhet med lösenord för att skydda deltagarnas uppgifter.  
 

Slutsatser 
Det framkommer att förmånerna i lojalitetsprogram lockar gästerna men att detta inte är 

tillräckligt för att skapa sann lojalitet, utan det som knyter en stamgäst till ett hotell är 

personalen. Det är genom att bli uppmärksammad, få bra bemötande och individuell service 

som en personlig kontakt och relation kan skapas. Detta är i grund och botten den faktor som 

stamgäster uppskattar mest ur ett gästnöjdhetsperspektiv. Då tjänstekvaliteten som gästen 

upplever av helhetsupplevelsen kan avgöras inom aspekten mötet anses gästrelationer ha en 

stor relevans inom ämnet måltidskunskap och värdskap. Därmed kan studien som gjorts 

knytas samman inom ämnet och bidra till forskning inom området. 

  

De vetenskapliga artiklarna visar på undersökningar som gjorts tyder på att det finns ett gap 

mellan stamgästernas syn på hotellupplevelsen och personalens uppfattningar om dessa. Dock 

bekräftar studien som gjorts att det påståendet inte stämmer i detta fall då flera svar om vad 

som uppskattas mest ofta stämde överens mellan stamgäster och personal. Studien bekräftar 

även i detta fall att ledningen och servicepersonalens uppfattningar stämmer överens vilket är 

motsatsen till tidigare vetenskapliga studier. Dock fann studien att det finns informationsbrus 

mellan olika avdelningar på hotellet vilket innebär att det förekommer vissa oklarheter. 
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Praktisk användning och vidare forskning 
Studien bidrar med viktig forskning om vilka faktorer som under en hotellvistelse påverkar 

stamgästens relation till hotellet mest ur ett gästnöjdhetsperspektiv. Genom att ha förståelse 

för vad som uppskattas mest hos gästerna och vad som påverkar relationen med gästerna kan 

verksamheter inom hotellbranschen och även andra serviceinriktade branscher utvecklas.  

 

Vidare forskning kan vara att studera den interna kommunikationen mellan olika avdelningar 

på	  hotell för att undersöka om all personal har samma uppfattningar. Även att göra en 

liknande studie på	  ett privatägt hotell för att undersöka vilka skillnader som framkommer 

samt att granska flera olika nivåer inom ett lojalitetsprogram. En annan vinkel skulle även 

kunna vara att undersöka gästnöjdhetsattribut hos stamgäster respektive nya gäster. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Referenslista 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 
Liber AB. 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan. Malmö: Liber AB. 
 
Business Dictionary (2014). Customer loyalty. Hämtad 2014-05-21 från 
http://www.businessdictionary.com/definition/customer-loyalty.html 
 
Business Dictionary (2014). Mystery shopper. Hämtad 2014-04-25 från 
http://www.businessdictionary.com/definition/mystery-shopper.html 
 
Christensen, Lars: Engdahl, Nina; Grääs & Haglund, Lars (2010). Marknadsundersökning: 
En handbok. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Crick, P., Anne & Spencer, Andrew (2011). "Hospitality quality: new directions and new 
challenges", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 23, no. 4, 
pp. 463-478. 
 
Davidson, C.G., Michael (2003). ”Does organizational climate add to service quality in 
hotels?”. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol.15, No.4 pp. 
206-213. 

 
Edwards S. A., Johan & Gustafsson; Inga-Britt (2008). The room and atmosphere as aspects 
of the meal: a review. Journal of Foodservice. Vol.19, pp. 22-34. 
 
Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Grönroos, Christian (2009). Service management och marknadsföring: Gästorienterat 
ledarskap i servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB 
 
Gustafsson, Inga-Britt (2004). Måltidskunskap –	  kunskap som förenar vetenskap, praktik och 
estetik. Ingår i: Inga-Britt Gustafsson & Ulla-Britt Strömberg, (Red), Tid för Måltidskunskap, 
En vänbok till Birgitta Ulmander (Culinary Arts and Meal Science 1) (55-64). Örebro: Örebro 
Universitet. 
 
Gustafsson, Inga-Britt; Öström, Åsa; Johansson, Jesper & Mossberg, Lena (2006). The Five 
Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants. Journal of 
Foodservice. Vol.17, pp. 84-93. 
 
Gwinner, K.P., Gremler, D.D. & Bitner, M.J. (1998), "Relational benefits in services 
industries: The customer’s perspective", Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 
26, no. 2, pp. 101-114. 
 
Hikkerova, L. (2011), "The effectiveness of loyalty programs: an application in the hospitality 
industry", International journal of business, Vol. 16, no. 2, pp. 150-164. 
 
Kotler, Philip; Keller, L., Kevin; Brady, Mairead; Goodman, Malmcolm och Hansen, Torben 
(2012). Marketing management. Harlow: Pearson Educattion Limited. 
 



 34 

Luk, T.K., Sherriff & Layton, Roger (2002). ”Perception Gaps in Customer Expectations: 
Managers Versus Service Providers and Cusomers.”	  The Service Industries Journal. Vol.22, 
No.2, pp. 109-128. 
 
Mason, DM., David; Tideswell, Carmen & Roberts, Elizabeth (2006). “Guest Perceptions of 
Hotel Loyalty”. Journal of Hospitality & Tourism Reasearch. Vol.30, pp. 191-206. 
 
McCall & Voorhees (2010). The Drivers of Loyalty Program Success: An Organizing 
Framework and Research Agenda. Cornell Hospitality Quarterly, 51, 32-52. 

Mittal, Vikas & Katrichis, Jerome. M (2000). Distinctions between new and loyal customers, 

American Marketing Association, Chicago. 

Mossberg, Lena (2004). Firmafesten och marknadsföring. Ingår i: Inga-Britt Gustafsson & 
Ulla-Britt Strömberg, (Red), Tid för Måltidskunskap, En vänbok till Birgitta Ulmander 
(Culinary Arts and Meal Science 1) (267-279). Örebro: Örebro Universitet. 
 
Petrick, J.F. (2004).”Are loyal visitors desired visitors?". Tourism Management. Vol. 25, no. 
4, pp. 463-470. 

Shanshan, Ni; Wilco, Chan & Eric, Shum (2011). A study of hotel frequent-guest programs: 
Benefits and costs. Journal of Vacation Marketing. Vol.17(4), pp. 315-327. 
 
Shoemaker, Stowe & Lewis, C., Robert (1999). “Customer loyality: the future of hospitality 
marketing”. International Journal of Hospitality Management, Vol.18 pp. 345-370. 
 
Tranter, Kimberly. A, Stuart-Hill, Trevor och Parker, Juston (2009). An introduction Revenue 
Management for the Hospitality Industry: Principles and Practices for the Real World. New 
Jersey: Pearson Education 
 
Walter, Ute (2008). “The meeting aspect and the physical setting: are they important fot the 
guest experience?”. Journal of Foodservice. Vol.19, pp. 87-95. 

 

Tryckta och otryckta källor 
Bandinspelning och utskrifter från intervju med uppsatsens respondenter förvaras hos 
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Bilaga 2 – Informationsblad om uppsatsprojektet 

Vi heter Anne-Louise Olsson och Maria Uppling och studerar för tillfället vår sjätte 

termin på hotell- och värdskapsprogrammet i Grythyttan vid Restaurang- och 

hotellhögskolan tillhörande Örebro Universitet. Vi skriver vårt examensarbete inom 

ämnet Måltidskunskap och värdskap. De intervjuer vi härmed vill genomföra kommer 

att belysa stamgästens förväntningar samt personalens uppfattningar ur ett 

gästnöjdhetsperspektiv inom hotellbranschen. Intervjuerna kommer att ligga till grund 

för resultatet i studien och frågan kommer att ställas om att spela in intervjun. Svaren 

är helt anonyma och informationen kommer endast att användas till studien. Rådatan 

kommer även endast behandlas av uppsatsförfattarna och ni får gärna ta del av studien 

när den är klar.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som under en hotellvistelse 

påverkar stamgästens relation till hotellet mest ur ett gästnöjdhetsperspektiv. 

 

Tack för din medverkan i denna undersökning, din tid och ditt engagemang har varit 

till stor hjälp för oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anne-Louise Olsson, 920427   Maria Uppling, 921128 

Telefon: 076-167 37 33   Telefon: 076-337 97 97 

E-post: annelouise.olsson@gmail.com E-post: maria_uppling@hotmail.com 

 

 

Handledare:     Kursansvarig 
Mats Carlbäck     Åsa Öström 

Telefon: 0708-42 72 96   Universitetslektor och professor på RHS 

E-post: mats.carlback@fivepointfive.se Telefon: 019-30 20 11 

      E-post: asa.ostrom@oru.se 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

Intervjuguide – Stamgäster 
- Berätta lite om dig själv och din relation till Scandic. 

- Vad är bra service för dig? 

- Varför är du medlem i Scandic Friends? 

- Är du medlem i fler lojalitetsprogram?  

Om svar ja, 

- Varför är du med i dessa lojalitetsprogram? 

- Vad är bra och/eller dåligt i dessa? 

- Vad är du nöjd med angående Scandic Friends? 

- Vad saknas i Scandic Friends? 

- Vilka förmåner är viktigast för dig? 

- Vilka förmåner är mindre viktiga? 

- Har du något förslag på aktiviteter som Scandic Friends bör vidta? 

- Vad är du nöjd med angående hotellvistelse på Scandic X? 

- Vad kan förbättras angående hotellvistelsen på Scandic X? (Incheckning, 

rummen, frukost, meny, utcheckning) 

- Deltar du i stamgästkvällarna? Varför? Varför inte? 

- Är du nöjd med stamgästkvällarna? 

- Vad är du intresserad av gällande stamgästkvällarna? Förslag på aktiviter? 

 

Intervjuguide – Personal 
Dessa frågor är riktade till all personal, beroende på om de jobbar i receptionen eller 

restaurangen så kommer givetvis frågorna att riktas mot det yrke som berörs. 

 

- Berätta lite om dig själv, vilken relation du har till Scandic och hur det 

kommer sig att du jobbar här. 

- Vad är bra service för dig? 

- Hur ger du bra service? 

- Hur uppmärksammar du top floor gäster? 

- Vad gör du för att gäster skall bli medlemmar i Scandic Friends? 

- Varför tror du att gäster är medlemmar i lojalitetsprogram generellt? 
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- Varför tror du gäster är medlemmar i Scandic Friends? 

- Vad tycker du är bra med Scandic Friends och vad kan förbättras? 

- Vad tror du top floor gäster uppskattar mest i Scandic Friends? 

- Vad tror du att top floor gäster saknar? 

- Har du något förslag på aktivitet som Scandic Friends bör vidta? 

- Vad tror du gäster är nöjd med angående hela hotellvistelse på Scandic X? 

- Vad tror du kan förbättras angående hela hotellvistelsen på Scandic X? 

- Ni håller ibland stamgästkvällar, uppfattar du att det är något som uppskattas? 

- Vad brukar en stamgästkväll innebära? 

- Vad tror du gäster skulle uppskatta gällande stamgästkvällar? Har du något 

förslag på aktivitet? 
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Bilaga 4 – Informationsmail till stamgästerna 

Hej (namn) och varmt välkommen till oss på Scandic X nästa vecka! 

Jag heter Anne- Louise och arbetar ofta extra i receptionen på Scandic X. Till vardags 

studerar jag på Hotell- och värdskapsprogrammet i Grythyttan. Det är nu sista 

terminen och det har blivit dags för examensarbete vilket jag skriver tillsammans med 

min studiekollega Maria Uppling. Vi har även fått äran att ha ett samarbete 

tillsammans med Scandic X. 

 

Då service är ett starkt konkurrensverktyg för hotellbranschen är frågan hur hotellen 

idag jobbar med att tillfredsställa alla dessa individuella önskningar och behov? Anser 

du som Top Floor gäst att hotellen klarar av dessa nya kriterier? Vi kommer att 

undersöka om det finns ett gap mellan dina förväntningar samt personalens 

uppfattningar, och vi kommer även undersöka vad det är som du som stamgäst 

värdesätter mest utifrån gästupplevt perspektiv. Studien grundas på en kvalitativ 

metod med hjälp av intervjuer. 

 

Vi skulle därför väldigt gärna, under din nästa vistelse hos oss på Scandic X vilja sätta 

oss ner med dig och diskutera dessa frågor. Detta kommer bli en intervju på ca 15-

20min och som tack för tid och medverkan bjuder vi gärna dig på en middag i 

restaurangen på X. 

 

Kontaktuppgifter: 

Anne-Louise Olsson, anne-louise.olsson@scandichotels.com, 076-167 37 33 

Maria Uppling, maria_uppling@hotmail.com, 076-337 97 97   

 

Med vänliga hälsningar, 

Anne-Louise Olsson och Maria Uppling 
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Bilaga 5 – Informationsmail till personal 

Hej (namn)! 

Då är det är såhär att jag skriver C-uppsats och har ett samarbete med Scandic X som 

du kanske redan har hört. Det har nu blivit dags för intervjuer och jag tillsammans 

med Maria Uppling min studiekollega skulle gärna vilja intervjua dig om du vill ställa 

upp. Det ska inte ta mer än 15-20 min och det vore verkligen guld värt om du skulle 

vilja ta dig den tiden!  

 

Uppsatsen handlar om följande: 

Då service är ett starkt konkurrensverktyg för hotellbranschen är frågan hur hotellen 

idag jobbar med att tillfredsställa alla dessa individuella önskningar och behov? Anser 

du som anställd att hotellet klarar av dessa nya kriterier? Vi kommer att undersöka om 

det finns ett gap mellan dina uppfattningar samt stamgästernas förväntningar, och vi 

kommer även undersöka vad det är som du tror en stamgäst värdesätter mest utifrån 

gästernas perspektiv. Studien grundas på en kvalitativ metod med hjälp av intervjuer. 

Ha det gott!  

 

Vänligen,  

Anne-Louise Olsson och Maria Uppling 


