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Sammanfattning

 
Introduktion: Ett lojalitetsprogram handlar om att behålla och värva nya gäster. För att 

hotellet ska kunna skapa lojalitet med gästen krävs det att hotellet under gästens vistelse 

tillfredsställer gästens behov, vilket förhoppningsvis resulterar i kundnöjdhet som är en viktig 

aspekt i lojalitetsprogrammet.  

Syfte: Syftet är att öka förståelse för hur hotellreceptionister arbetar för att få gäster att bli 

mer lojala i lojalitetsprogram. 

Metod/material: Denna kvalitativa studie har sin grund i vetenskapliga artiklar samt tryckt 

litteratur. Data har samlats in genom fyra intervjuer med hotellreceptionister. 

Resultat: Det är viktigt att hotellreceptionisten vet vad gästen förväntar sig så att personalen 

kan jobba mot det och genom att fokusera på gästen kan hotellet även utveckla sin 

servicekvalitet. Receptionisten bör även lägga mer tid på gästen och få den att känna sig sedd 

och uppmärksammad. Genom att notera gästens preferenser kan hotellreceptionisten skapa en 

lojalitet som gör att gästen återkommer till hotellet.  

Slutsats: För att få lojala gäster bör hotellreceptionister sträva efter att göra sina gäster nöjda. 

Då det inte finns någon definitiv formula för tillfredsställelse som fungerar på alla gäster 

måste receptionisten kunna läsa av gästerna för att utröna deras behov och anpassa sin service 

därefter. Om gästens förväntningar överträffas och gästen får något extra som inte var önskat 

kan kundnöjdheten övergå till upplevelse och det kan vara detta överraskningsmoment som är 

avgörande för om gästen blir lojal eller inte. 

 

Nyckelord: loyalty program, customer satisfaction, customer retention 



3 
 

Innehållsförteckning 
Introduktion .............................................................................................................................. 5 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap ............................................................... 5 

Teoretisk bakgrund .................................................................................................................. 6 

Kundnöjdhet ........................................................................................................................... 6 

Service ................................................................................................................................ 7 

Upplevelse .......................................................................................................................... 8 

Lojalitet .................................................................................................................................. 8 

Lojal attityd och lojalt beteende ......................................................................................... 8 

Lojalitetsprogram ................................................................................................................... 9 

Kundbehållande ................................................................................................................ 10 

Problematik inom lojalitetsprogram ................................................................................. 11 

Syfte och frågeställningar ...................................................................................................... 11 

Metod och material ................................................................................................................ 12 

Litteratur och databasinsamling .......................................................................................... 12 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen ................................................. 12 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen ................................................ 12 

Fallstudie .............................................................................................................................. 12 

Urval av hotell och respondenter ..................................................................................... 13 

Intervju ............................................................................................................................. 13 

Genomförande .................................................................................................................. 14 

Reliabilitet och validitet ................................................................................................... 14 

Analysmetod ........................................................................................................................... 15 

Etisk planering för studiens genomförande ......................................................................... 15 

Resultat .................................................................................................................................... 16 

Kundnöjdhet ......................................................................................................................... 16 

Service och upplevelse ......................................................................................................... 17 

Lojalitet ................................................................................................................................ 18 

Lojal attityd och lojalt beteende ....................................................................................... 18 

Lojalitetsprogram ................................................................................................................. 19 

Kundbehållande ................................................................................................................ 20 

Problematik inom lojalitetsprogram ................................................................................. 21 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 22 

Kundnöjdhet ......................................................................................................................... 22 

Service och upplevelse ......................................................................................................... 23 

Lojalitet ................................................................................................................................ 24 



4 
 

Lojal attityd och lojalt beteende ....................................................................................... 25 

Lojalitetsprogram ................................................................................................................. 26 

Kundbehållande ................................................................................................................ 26 

Problematik inom lojalitetsprogram ................................................................................. 27 

Metod- och materialdiskussion ............................................................................................. 28 

Litteratur och databasinsamling .......................................................................................... 28 

Metodval ............................................................................................................................... 28 

Fallstudie .......................................................................................................................... 28 

Genomförande .................................................................................................................. 28 

Etisk reflektion om studiens genomförande ........................................................................ 29 

Forskningsetisk uppföljning .................................................................................................. 29 

Slutsats ..................................................................................................................................... 30 

Praktisk användning och vidare forskning .......................................................................... 30 

Referenslista ............................................................................................................................ 31 

Källor ................................................................................................................................... 31 

Litteratur .............................................................................................................................. 31 

 
Bilaga 1 Sökmatris 

Bilaga 2 Informationsblad  

Bilaga 3 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introduktion 

Lojalitetsprogram innefattar en kundgrupp där gästen utför någon form handling för sitt 

medlemskap och i utbyte erhåller kunderna förmåner. De viktigaste aspekterna inom 

lojalitetsprogram är att behålla och värva nya gäster. Lojalitetsprogram syftar även till att 

engagera gästerna och öka deras lojalitet genom att skapa en emotionell relation med gästen. 

För att hotellet ska kunna skapa lojalitet med gästen krävs det att hotellet under gästens 

vistelse tillfredsställer gästens behov och gör personen nöjd. Torres och Kline (2013) menar 

att det finns en koppling mellan kundnöjdhet och lojalitet. Kundnöjdheten sker när gästens 

upplevelse överstiger tillfredsställelse samt innefattar en behaglig upplevelse.  

I takt med hotellbranschens utbredning har även lojalitetsprogrammen utvecklats. Många 

hotell idag, främst kedjor, men även mindre hotell tillämpar någon form av lojalitetsskapande 

metod för att få sina gäster att återkomma till hotellet. I längden blir lojalitetsprogram lönsamt 

eftersom det kostar mer att värva nya kunder än det gör att behålla de befintliga (Butscher, 

2000). Det finns dock fallgropar med lojalitetsprogram, varav en av de största är andelen 

inaktiva medlemmar som inte utnyttjar hotellens erbjudanden, vilket i sin tur medför att deras 

medlemskap inte är lönsamt för ett hotell (Xiong, King & Hu, 2014). Anledningen till varför 

gästen väljer att vara inaktiv i programmet kanske beror på att ett hotells erbjudande inte 

passar gästen eller för att priset inte matchar det gästen är villig att betala för ett rum. 

Relationen mellan lojalitet och kundnöjdhet är det som kommer att granskas i denna studie. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  
I hotellbranschen används lojalitetsprogram för att förstärka relationen mellan gästen och 

företaget. Den här studien är delvis baserad på Five aspects meal model, vanligen förkortad 

FAMM. Den här modellen innefattar fem delar: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

atmosfären (Gustafsson, Öström, Johansson, & Mossberg, 2006). Mötet är den aspekt som 

kommer att tillämpas i detta arbete och då handlar det om mötet mellan personal och gäst 

under upplevelsen. Mötet är gästens första kontakt med ett hotell, och det är därför av stor 

betydelse att receptionisten presterar bra eftersom denne är hotellets ansikte utåt och kan 

influera gästens uppfattning om verksamheten (Hai-Yan & Baum, 2006). Vid mötet är service 

viktigt och det är receptionistens ansvar att ge den service som gästen förväntar sig. 
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Kundnöjdhet och servicekvalitet är två nära relaterade begrepp eftersom det som resulterar i 

kundnöjdhet är just ett hotells service (Torres & Kline, 2013).   

 

 

Teoretisk bakgrund  
I det här kapitlet förklaras de teorier som anses vara väsentliga inom lojalitetsprogram. 

 

Kundnöjdhet  

Kundnöjdhet är något som kunden upplever (Söderlund, 1997). Mohajerani och Miremadi 

(2013) menar att kundnöjdhet inträffar när gästens faktiska upplevelse överensstämmer med 

eller överstiger förväntningarna. Det är något som härleds från servicekvalitén, vilket innebär 

att om servicen överskrider förväntningarna så kommer gästen att uppnå kundnöjdhet (ibid.). 

Kundnöjdhet är ett komplext begrepp, då kundernas uppfattning inte alltid överensstämmer 

med den verklighetsbild leverantören har (Söderlund, 1997). Detta beror på att kundens 

verklighetsbild är subjektiv och att det även kan finnas olika subjektiva verkligheter bland 

kunderna (ibid.). Exempelvis kanske hotellet erbjudit två kunder samma erbjudande, men de 

har inte uppnått samma nivå av kundnöjdhet (Söderlund, 1997).  

Mohajerani och Miremadi (2013) menar att de direkta följderna av kundnöjdhet är ökad 

lojalitet och lönsamhet. Författarna förklarar att en missnöjd gäst inte kommer att göra 

återköp från företaget och är mer benägnen att sprida negativ word-of-mouth, det vill säga 

ryktesspridning. Den maximala kundnöjdheten uppnås genom att verksamheten inkorporerar 

materiella och immateriella aspekter i både produkt och serviceerbjudande (ibid.). Torres, Fu 

och Lehto (2014) hävdar att ett överraskningsmoment är av stor vikt för att uppnå 

kundnöjdhet, och detta moment är även nära relaterat till kundlojalitet. Detta eftersom gäster 

vars förväntningar överskridits i och med överraskningsmomentet tenderar att vara de som är 

mer lojala samt mer benägna att återkomma (ibid.).  

Torres och Kline (2013) definierar kundnöjdhet som ”individens uppfattning om produkten i 

förhållande till hans eller hennes förväntningar”. Kundnöjdheten måste även anpassas efter 

gästens behov och förväntningar (ibid.). Det vill säga, alla gäster uppnår inte kundnöjdhet av 

samma service, utan hotellets anställda måste anpassa sig efter varje enskild gäst. Genom att 

erbjuda gästerna något utöver vad som förväntas kan hotell engagera sina gäster bättre samt 

säkerställa deras lojalitet (Torres & Kline, 2013). Graden av kundnöjdhet har en direkt 
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inverkan på lojalitetsnivån, då de mycket nöjda gästerna är mer sannolika att vara lojala 

(ibid.). Det finns alltså en direkt koppling mellan kundnöjdhet och lojalitet. Thorberg (2015) 

påpekar att en missnöjd kund upplyser tio personer om händelsen och en mycket missnöjd 

kund upplyser 25 personer samt kommer heller aldrig tillbaka, vilket är anledningen till att 

kundnöjdhet är av så stor vikt. 

För att en verksamhet ska kunna höja graden av kundnöjdhet krävs det att företaget vet vad 

det är som orsakar en särskild nivå av kundtillfredsställe (Söderlund, 1997). Vissa av de 

faktorer som spelar in i det här kundtillfredsställandet kan inte förtaget påverka, medan andra 

aspekter som kundbemötandet ger företaget en möjlighet att influera kundens nivå av 

tillfredsställelse (ibid.).  

 

Service 

I takt med tjänstesektorns expansion och den ökade konkurrensen mellan verksamheter har 

servicekvalitet blivit en central beståndsdel inom hospitalitybranschen (Salazar, Costa, & 

Rita, 2010). Eftersom denna kvalitet definieras av gästen är det därför av stor betydelse att 

företag fortlöpande lär sig om sina konsumenters förväntningar och uppfattningar (ibid.). 

Fortsättningsvis skriver Salazar et al. (2010) att service excellence (utmärkt service) är 

lönsamt eftersom det kommer att innebära fler affärer med kunder samt en mindre andel 

förlorade kunder. Genom god servicekvalitet ökar även kundtillfredsställelsen (ibid.).  

Kundnöjdhet handlar om att få till rätt service redan från början (Torres & Kline, 2013; 

Salazar et al., 2010). För att kunna leverera den service krävs det att de anställda är vänliga, 

professionella, duktiga problemlösare samt att de förstår gästernas behov och kan skräddarsy 

servicen därefter (Torres & Kline, 2013). Genom att förstå vad som resulterar i kundnöjdhet 

kan hotellets anställda anpassa servicen och därmed bli bättre på att hantera kundrelationer 

(ibid.). Hotellen måste även vara medvetna om vad konkurrerande hotell erbjuder sina kunder 

för att på så sätt kunna särskilja sin service från dem (Torres & Kline, 2013). De anställdas 

motivation är också nära kopplad till bättre service, vilket innebär att det är av stor betydelse 

att hotellets medarbetare är belåtna, något som en ren arbetsmiljö, bra lön samt goda 

relationer med överordnade i verksamheten bidrar till (ibid.). Torres och Kline (2013) menar 

att det som gör att gästerna uppnår kundnöjdhet är hotellets servicekvalitet.  
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Upplevelse 

En upplevelse är något som inträffar under en specifik tid inom upplevelserummet och för 

kunden är den unik, personlig och minnesvärd (Mossberg, 2015). Med upplevelserum menar 

Mossberg (2015) den fysiska plats där upplevelsen skapas och konsumeras. Det är här möten 

mellan människor sker. Upplevelser är enligt Mossberg (2015) subjektiva och varierar från 

person till person. Kunden kan här skapa sin egen upplevelse tillsammans med verksamheten 

eller med andra kunder (ibid.). Det som händer i upplevelserummet har en direkt inverkan på 

kundens beteende (Mossberg, 2015). Författaren skiljer på kundnöjdhet och upplevelse med 

argumentet att konsumenten kan vara nöjd med sin bussresa utan att det klassas som en 

upplevelse. Vidare hävdar Mossberg (2015) att det krävs att något engagerar konsumenten, 

som exempelvis en överraskning eller något annat som anspelar på personens känslor.   

 

Lojalitet  

Skogland och Siguaw (2004, s. 224) definierar lojalitet som a deeply held commitment to re-

buy or repatronize a preferred product or service consistently in the future, thereby causing 

repetitive same-brand-set purchasing, despite situational influences’ and marketing efforts’ 

having the potential to cause switching behaviour. Det handlar alltså om att ett engagemang 

att göra återköp av en produkt eller tjänst och där andra erbjudanden inte påverkar gästens 

slutliga val. Vidare skriver författarna att kundlojalitet består av ett öppet lojalitetsbeteende 

där gästen gör återköp och ger positiv word-of mouth, samt ett attitydmässigt engagemang till 

relationen i form av låg eller obetydlig priskänslighet (Skogland & Siguaw, 2004).  

 

Lojal attityd och lojalt beteende  

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) hävdar att kundens lojalitet behöver penetrera djupare så 

att gästen är lojal i både sitt beteende och i sin attityd. Ett företag ska kunna gå tillbaka och 

undersöka vilka faktorer det är som får kunden att återkomma (Söderlund, 2001). 

Fortsättningsvis betonar Söderlund (2001) att beteendet är vad kunden gör och inte vad 

kunden tänker, samt att det är detta som räknas som lojalitet. Beteendet är styrt av kundens 

önskan att uppnå något (ibid.). Ett problem med beteendetillvägagångssättet är att upprepade 

köp inte alltid är resultatet av ett psykologiskt engagemang, det vill säga en lojal attityd, då en 

resenär kan bo på ett hotell eftersom det har det mest bekväma läget (Bowen & McCain, 

2015). Om sedan när ett nytt hotell öppnar tvärs över gatan, kan gästen byta hotell eftersom 

det nya erbjuder ett bättre värde (ibid.). Attityden hos kunden kan beskrivas som ett djupt 
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känslomässigt engagemang med exempelvis kundtillfredsställelse (Blomqvist et al., 2004). 

Kundens attityd mäts bland annat genom att undersöka vad kunderna tycker om företaget och 

om de skulle rekommendera det till andra (ibid.).  

Det finns fyra dimensioner som kombinerar beteende med attitydmätningar och dessa används 

vanligen för att mäta kundernas lojalitet (Blomqvist et al., 2004; Bowen & McCain, 2015). 

Blomqvist et al. (2004) visar en figur som ger en överblick av dimensionerna och den 

återfinns nedan. Den första dimensionen är true loyalty, (hyperlojal) där kunden föredrar ett 

företag (Bowen & McCain, 2015). Här kännetecknas lojaliteten av att kunden är mycket 

positivt inställd till företaget och har hög köpfrekvens (Blomqvist et al., 2004). I den andra 

dimensionen, latent loyalty, har kunderna en positiv attityd i form av en uppskattande 

inställning till företaget, men dock är inte deras köpfrekvens så hög (Bowen & McCain, 

2015). Spurious loyalty, på svenska falsk lojalitet, innefattar de kunder som ofta gör inköp 

som inte resulterar i en uppskattande inställning, men leds av vanor, bekvämligheter eller av 

ekonomiska skäl (ibid.). Den sista dimensionen berör kunder som uppvisar en low loyalty 

(icke lojal) och har en negativ attityd till företaget, låg köpfrekvens och tenderar att gå till 

konkurrenterna (Bowen & McCain, 2015).  

 

      Figur 1. Lojalitetsklassificering (Blomqvist et al., 2004). 

 

Lojalitetsprogram 

Ett lojalitetsprogram skapar kundlojalitet genom att erbjuda ett ökat värde och 

tillfredsställelse för vissa kunder i lönsamma segment (Bolton, Kannan & Bramlett, 2000). 

Inom hotellbranschen används lojalitetsprogram som ett verktyg för att motivera 

medlemmarna till upprepade köp samt öka deras engagemang i varumärkesverksamhet 

(Xiong et al., 2014). Det är även är ett verktyg som hotellet kan använda sig av för att 
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identifiera kundgrupper samt urskilja vilka gäster man vill behålla (Zineldin, 2006). Xiong et 

al., (2014) betonar att det är omöjligt att tvinga fram en lojalitet, utan den är beroende av hur 

kunden upplever relationens värde.  

Butscher (2000) påstår att det enda sättet att bygga upp lojalitet på lång sikt är att upprätta 

ömsesidiga relationer som baseras på känsla och tilltro, vilket görs genom att erbjuda 

kunderna något speciellt. Baserat på antalet ackumulerade poäng, kan medlemmarna få 

mervärdesförmåner såsom gratis uppgraderingar av rum, gratis hotellnätter, tidig incheckning, 

sen utcheckning och tjänster samt garanterat rum (Xiong et al., 2014). Antalet poäng som 

gästen samlat ihop är det som avgör gästens status som silver- eller guldmedlem etcetera 

(ibid.). Denna status ger medlemmarna en känsla av identitet och erkännande då förmånerna 

anpassas efter medlemmarnas konsumtionsmönster, det vill säga den gäst som tillhör hotellets 

högsta kategori erbjuds mest förmåner (Xiong et al., 2014). Xie och Chen (2014) hävdar att 

genom att förmedla programmets värde till potentiella medlemmar uppmuntras dessa personer 

att ansluta sig till programmet.  

 

Kundbehållande 

Söderlund (1997) menar att det är mer lönsamt för en verksamhet att lägga fokus på de redan 

existerande kunderna istället för att försöka attrahera nya kunder eftersom det är mer kostsamt 

för företaget att värva nya kunder. Kundbehållande medför att en lojal gäst blir mindre 

kostsam på grund av inlärningseffekterna medan gästen samtidigt har större betalningsvilja 

och köpbenägenhet samt är mer villig att sprida positiv word-of-mouth (Skogland & Siguaw, 

2004).  

Ett lojalitetsprograms dragningskraft är direkt kopplat till kundens köpbeslut, det vill säga att 

när sannolikheten att uppnå belöningar ökar så ökar även kundens investering i programmet 

och vice versa (Lewis, 2004). Detta medför i sin tur att när kunden närmar sig sin belöning, 

kommer detta även att stimulera fler framtida inköp (ibid.). Verhoef (2003) hävdar att 

lojalitetprogram med ekonomiska förmåner har en positiv inverkan på kundbehållande. De 

gäster som uppvisar engagemang, så som inköpsavsikter, är ofta gynnsamma för 

lojalitetsprogrammet (ibid.). Vidare betonar Verhoef (2003) att det finns en tydlig länk mellan 

kundtillfredsställelse och kundbehållande då de kunder som är nöjda är mer sannolika att 

förbli kunder. Huruvida en gäst har för avsikt att göra återköp hos en verksamhet är starkt 

kopplad till gästens uppfattning om servicekvalitet (Bolton et al., 2000). 
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Problematik inom lojalitetsprogram  

Xiong et al., (2014) belyser att ett problem inom lojalitetsprogram när en gäst är delaktig i fler 

än ett lojalitetsprogram, vilket resulterar i ett inaktivt deltagande då ett av 

lojalitetsprogrammen som gästen är medlem i kommer att bli lidande. Effekterna av 

lojalitetsprogrammet påverkas även av kundernas uppfattning av serviceupplevelsen samt i 

vilken utsträckning de utnyttjar lojalitetsprogrammet (Bolton et al., 2000).  

En annan problematik inom lojalitetprogram i hotellbranschen är när val som en gång varit 

tillgängliga tas bort, vilket leder till negativa reaktioner från gäster (McCall & McMahon, 

2016). McCall och Voorhees (2010) hävdar att det saknas förståelse för vad som gör ett 

lojalitetsprogram intressant för gästen. De har undersökt tre faktorer som kan påverka 

programmets effektivitet, nämligen programmets struktur, belöningar och kundfaktorer 

(ibid.). Dessa faktorer leder till att gästen får en ökad känsla av gemenskap, ökad köpfrekvens 

och effektivitet inom lojalitetsprogrammet samt minskad priskänslighet hos gästen (McCall & 

Voorhees, 2010). Om gästen anser att ett visst lojalitetsbelönande program är mer värdefullt 

än andra konkurrerande program är gästen mer benägen att delta i programmet, även om 

denne redan är medlem i andra lojalitetsprogram (Xie & Chen, 2014). Ytterligare en 

problematisk aspekt är att gästerna ofta har ett utilitaristiskt fokus i lojalitetsprogrammet, det 

vill säga att fokus ligger på de fördelar programmet ger snarare än att bidra till programmet 

(Xiong et al., 2014). För dessa medlemmar är lojalitetsprogram hjälpsamma, men det är inte 

värt att betala mer eller att rekommendera programmet till andra (ibid.). 

 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att öka förståelsen för hur hotellreceptionister arbetar för att få gäster att bli mer 

lojala i lojalitetsprogram.  

 

- Hur arbetar hotellreceptionister med kundnöjdhet?  

- Hur påverkar kundnöjdheten gästens lojalitet?  
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Metod och material  

Den metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ intervju som genomförts med 

hotellreceptionister. Materialet till det här arbetet är hämtat från de intervjuer som utförts.  

 

Litteratur och databasinsamling 

Informationen som ligger till grund för arbetet är främst vetenskapliga artiklar, men även en 

del tryckt litteratur. Artiklarna har hittats med hjälp av databaserna Leisure Tourism Database 

och Summon. I enlighet med vad Patel och Davidson (2011) skriver, har sökorden skrivits på 

engelska för att få en så omfattande sökning som möjligt. För att göra informationen 

överblickbar har en del avgränsningar gjorts. Bland annat har sökningen avgränsats genom att 

använda orden and, or och no, samt har synonymer av sökorden använts, något Patel och 

Davidson (2011) rekommenderar. I det här arbetet har kundnöjdhet och kundtillfredsställelse 

definierats som synonymer samt definieras upplevelse som en emotionell och positiv 

händelse. Några av artiklarna har hittats i gamla sökmatriser och då de ansågs vara relevanta 

för studien har de använts i detta arbete. De nyckelord som användes i sökningen var loyalty 

program, customer satisfaction, customer retention. 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen   

 Referentgranskade artiklar.  

 Vetenskapliga artiklar tillgängliga i fulltext.   

 Engelskspråkiga artiklar. 

     

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen  

 Icke-referentgranskade artiklar.  

 Artiklar som är kortare än två sidor. 

  

Fallstudie 

Vid en fallstudie undersöks en mindre avgränsad grupp som kan vara en eller flera individer 

eller en organisation (Patel & Davidson, 2011). Då denna studie fokuserar på att studera hur 

ett specifikt hotell arbetar med att öka sina gästers lojalitet, valdes en fallstudie som metod. 

Patel och Davidson (2011) förklarar att en fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv där 

informationen ska vara så täckande som möjligt. Det går att använda både kvalitativa och 
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kvantitativa metoder i en fallstudie (Bryman, 2011). I den här studien valdes ett kvalitativt 

tillvägagångsätt.  

 

Urval av hotell och respondenter  

En avgränsning som gjorts vid intervjun är att samtliga respondenter arbetar i receptionen på 

samma fyrstjärniga kedjehotell. Den här avgränsningen gjordes då receptionisterna ansågs 

vara lämpligast för att besvara studiens syfte eftersom de har närmast kontakt med 

lojalitetsprogrammet och gästerna. En av uppsatsförfattarna i den här undersökningen har nära 

anknytning till hotellet i fallstudien och detta är anledningen till varför just den 

hotellpersonalen valdes ut för att intervjua.  

 

Intervju  

En intervju är en metod som används för informationssamling och bygger på frågor samt kan 

vara antingen kvantitativ eller kvalitativ (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är skillnaden 

att den kvantitativa intervjun är mer strukturerad och har tydliga frågeställningar som ska 

besvaras medan en kvalitativ intervju syftar till att vara mer generell och lägger fokus på 

intervjupersonens egna uppfattningar. Tyngdpunkten i detta arbete är att undersöka hur 

hotellpersonal tänker om och arbetar med lojalitet, vilket är anledningen till varför en 

kvalitativ intervju valdes. Kvalitativa intervjuer kan vara semistrukturerade eller 

ostrukturerade. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren följer en intervjuguide eller 

ett frågeschema som innefattar specifika teman och där respondenten har mer frihet att 

formulera svaren på sitt eget sätt, menar Bryman (2011). Detta kontrasterar med en 

ostrukturerad intervju vilken tenderar att ha samma upplägg som ett vanligt samtal (ibid.). I 

det här arbetet har en semistrukturerad intervju genomförts eftersom intervjun behöver vara 

någorlunda strukturerad samt för att vissa teman måste täckas för att studiens syfte ska kunna 

besvaras. Dessa teman innefattar kundnöjdhet, service, upplevelse, lojalitet, lojal attityd och 

lojalt beteende, lojalitetsprogam, kundbehållande samt problematik inom lojalitetsprogram. 

Bryman (2011) rekommenderar att intervjuguidens språk ska anpassas efter intervjupersonen 

så att personen förstår frågorna och därefter kan ge passande svar. För att underlätta 

bearbetningen av intervjun spelades den in vid intervjutillfället. En transkribering av en 

intervju ger forskaren möjligheten att både återuppleva vad intervjupersonen sade samt hur 

personen sade det, på detta vis kan nya teman som kanske missades vid intervjutillfället 

urskiljas (Bryman, 2011). Intervjuerna valdes att utföras via röstsamtal på Skype. I och med 
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att respondenterna och forskarna inte är ansikte mot ansikte kan det underlätta 

respondenternas svarsprocess och göra det lättare för dem att svara på frågorna, påstår 

Bryman (2011).  

 

Genomförande  

Före genomförandet av intervjuerna skickades informationsblad (bilaga 2) och intervjuguide 

(bilaga 3) till respondenterna, där villkoren för studien redogjordes. Valet att skicka med 

intervjuguiden syftade till att ge respondenterna möjligheten att förbereda sig på frågorna för 

att intervjun skulle flyta på smidigt. Innan intervjuerna ägde rum blev samtliga respondenter 

informerade om att de skulle genomföras via Skype, detta för att författarna skulle ha 

möjlighet att ändra sitt tillvägagångssätt om någon respondent inte kände sig bekväm med 

Skype. En kort summering av informationsbladet redogjordes för respondenterna vid 

intervjutillfället för att säkerställa att de var medvetna om studiens villkor. Då samtliga 

intervjuer utfördes via Skype fick respondenterna ansvaret att själva välja intervjuplats. Skype 

valdes som tillvägagångssätt för att undkomma resekostnader på grund av det geografiska 

avståndet mellan respondenter och intervjuare. Då intervjuerna skulle transkriberas efteråt, 

meddelades respondenterna om att intervjun kommer att spelas in vid intervjutillfället. En 

fördel med Skype är att det gav respondenterna en trygghet då de inte behövde se en mikrofon 

framför sig. Bryman (2011) menar att sätta en mikrofon framför respondenten skulle kunna 

vara avskräckande för personen i fråga, vilket i sin tur skulle kunna leda till en ointressant 

intervju.  

Det första som gjordes vid intervjutillfällena var att författarna gav var sin personlig 

presentation för att skapa en känsla av trygghet hos respondenterna. Även en kort 

sammanfattning av informationsbladet gjordes innan intervjuerna började, detta för att 

säkerställa att respondenterna har tagit del av informationen och villkoren för deltagandet. 

Samtliga intervjuer utfördes av bägge uppsatsförfattarna och varade runt 20-25 minuter. Då 

respondenternas uppgifter är konfidentiella har de getts kodade namn för att bibehålla sin 

anonymitet. Dessa namn är Respondent A, B, C och D.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, syftar till att påvisa huruvida en studie ger samma 

resultat om den genomförs på nytt (Bryman, 2011). Patel och Davidson, (2011) påstår att vid 

strukturerade intervjuer finns en stark korrelation mellan reliabiliteten och intervjuarens 
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bedömningsförmåga. För att styrka reliabiliteten kan intervjun spelas in och analyseras i 

efterhand för att säkerställa att ens uppfattning är korrekt (ibid.). Detta är anledningen till 

varför intervjuerna spelades in vid intervjutillfällena. Begreppet validitet handlar om att veta 

vad det är som undersöks (Patel & Davidson, 2011). Det handlar alltså om att författaren 

faktiskt mäter det som ska mätas i undersökningen. Inom fallstudier brukar extern validitet tas 

upp, och det berör frågan om resultaten i studien kan appliceras på andra situationer och i 

andra miljöer (Bryman, 2011). Studien har genomförts på ett sådant sätt att resultaten även 

kan appliceras på andra verksamheter som använder någon form av lojalitetsskapande 

program.  

 

 

Analysmetod  

För att bearbeta den data som insamlades under intervjutillfällena har en tematisk analys 

gjorts av de transkriberade intervjuerna. En tematisk analys syftar till att söka efter teman och 

lägger vikt vid vad som sägs istället för hur det sägs (Bryman, 2011). Detta tillvägagångsätt 

valdes då det ansågs lämpligast för att hitta teman inom teman. De teman som den teoretiska 

bakgrunden består av är utgångspunkten för analysen. Utifrån dessa teman (kundnöjdhet, 

service, upplevelse, lojalitet, lojal attityd och lojalt beteende, lojalitetsprogram, 

kundbehållande och problematik inom lojalitetsprogram) kunde författarna utläsa teman på en 

djupare nivå. Men hjälp av intervjuerna gick det att bryta ned temana till dess beståndsdelar 

och på så sätt hitta kärnan. En tankekarta användes till hjälp i den tematiska analysen för att 

kartlägga den data som samlats ihop. Varje tema skrevs ned på ett papper och därefter skrev 

författarna ned respondenternas tankar och uppfattningar om dessa teman. Sedan ställdes 

respondenternas svar mot varandra för att finna likheter eller skillnader. När denna process 

var färdig kunde resultatskrivningen påbörjas.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande  

Vid planerandet av en intervju är det av stor vikt att forskaren har de forskningsetiska 

principerna i åtanke. En av dessa principer är informationskravet, vilket innebär att forskaren 

förklarar syftet med studien för intervjupersonen (Bryman, 2011). Ett informationsblad 

skickades till respondenterna innan intervjun i avsikt att upplysa respondenten om studiens 

syfte. Patel och Davidson (2011) förklarar samtyckeskravets innebörd och betonar att de som 
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deltar i undersökningen har rätten att bestämma över sin medverkan. Detta tillämpades då 

samtliga respondenter fick frågan om de ville delta i undersökning innan intervjun bokades in. 

De deltagandes uppgifter ska behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem 

(Patel & Davidson, 2011). I enlighet med detta är det endast uppsatsens författare som har 

tillgång till respondenternas uppgifter. De involverades uppgifter får enbart användas i 

enlighet med undersökningens ändamål, det vill säga i linje med nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Denna undersökning följer nyttjandekravet då respondenternas personliga uppgifter 

endast används för att besvara studiens syfte. 

 

 

Resultat  

Detta kapitel redovisar resultatet i form av de fem teman som togs upp i den teoretiska 

bakgrunden. Dessa teman berör kundnöjdhet, service och upplevelse, attityd och beteende 

inom lojalitet samt mer övergripande om lojalitetsprogram och dess problematik. Skälet till 

denna uppdelning är främst för att skapa en struktur och en tydlig röd tråd för att underlätta 

läsningen. 

  

Kundnöjdhet 

Något som Respondent A, B och D är överens om är att kundnöjdhet handlar om att möta 

gästens förväntningar. Respondent C påstår att kundnöjdhet handlar om att ge så pass bra 

service att gästen återkommer till hotellet. Vidare betonar Respondent A vikten av att veta vad 

dessa förväntningar kan vara så att hotellpersonalen kan jobba mot det. Dock är det inte enkelt 

att möta gästens förväntningar, menar Respondent B, eftersom gästens förväntningar är 

individuella, vilket medför att det en gäst förväntar sig kan skilja sig mot vad en annan gäst 

förväntar sig.  Fortsättningsvis säger Respondent B att förväntningarna när man kliver in på 

ett hotell skiljer sig från förväntningarna när man ska köpa bil. Respondenterna A och D hade 

båda funderingar om huruvida kundnöjdhet kanske till och med rör sig om att överträffa 

gästens förväntningar. Respondent A spekulerar att gästen är det mest betydelsefulla för ett 

hotell och utan dem skulle det inte finnas någon anledning att driva ett hotell, vilket är 

anledningen till varför kundnöjdheten är oerhört viktig. 

Enligt Respondent A och D mäter hotellet mäter sin kundnöjdhet via OTA:er (online travel 

agencies) som exempelvis Tripadvisor.com. Intervjuernas samtliga respondenter berättar även 
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om det enkätsystem som skickas till gästens mejl efter att personen bott på hotellet. Enkäten 

innehåller frågor om rum, städning, service etcetera och mäts på en skala från ett till tio. 

Respondent A tror att den viktigaste informationen hotellet vill ha är om gästen skulle 

rekommendera hotellet till en vän. Respondent B betonar vikten av enkätundersökningen då 

hotellet har vissa mål och snitt som hela tiden måste uppnås. Dessa mål är dock inte samma 

för alla hotell inom kedjan, säger Respondent C. 

 

Service och upplevelse  

Eftersom hotellet i studien är fyrstjärnigt, tror Respondent A att gästen förväntar sig en 

service som överensstämmer med klassificeringen. Gästen ska dessutom bli trevligt bemött 

enligt Respondent A, C och D. När det kommer till utvecklingen av servicekvaliteten tar 

hotellet stöd av enkätsystemet. Både Respondent A och B poängterar att med hjälp av 

enkätsystemet är det enkelt att se vilka områden som verksamheten behöver förbättra, om det 

är städning eller service etcetera. Hotellpersonalen går även en utbildning där de får lära sig 

att utveckla sin servicekvalitet, berättar Respondent C och D. Vidare säger Respondent C att 

det är viktigt att vara personlig i sitt gästbemötande så att gästen känner sig speciell. 

Respondent A berättar om ett koncept som hotellet infört där fokus ligger på att lägga mer tid 

på gästen och komma bort från det administrativa. Fortsättningsvis säger Respondent A att det 

är genom att fokusera på gästen som hotellet kan utveckla sin servicekvalitet.  

Respondent B tror att kundnöjdheten kommer genom servicekvaliteten, en teori som styrks av 

det Respondent C säger att om gästen får bra service som överensstämmer med 

förväntningarna blir gästen nöjd. Gästens förväntningar på servicekvaliteten är även något 

som Respondent A och B nämner. Om gästen upplever att produkten inte överensstämmer 

med förväntningarna, kan detta ställas till rätta med hjälp av god servicekvalitet, menar 

Respondent A. Respondent B säger att ibland händer det att hotellrummen är i gott skick men 

att det istället är serviceaspekten som hotellet misslyckas med, och får gästen ingen bra 

service så blir personen inte nöjd. Därför, betonar Respondent B, är det essentiellt att hotellet 

har bra personalstyrka som kan ge bra service, något som i sin tur leder till nöjda gäster. 

Respondent A, B och D svarade att för att göra ett servicemöte till en upplevelse krävs det att 

receptionisten överträffar gästens förväntningar. Respondent A spinner vidare och förtydligar 

att något oväntat, som ett överraskningsmoment, kan vara det som omvandlar mötet till en 

upplevelse. Det kan exempelvis vara något som gästen varken önskat eller bokat, men som 
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hotellpersonalen ändå gör för gästen. Respondent C menar att en upplevelse är individuell, 

vilket lägger vikten vid att läsa av gästernas olika behov. Vidare understryker Respondent D 

att det inte behöver vara något materiellt som gör att servicemötet blir en upplevelse, utan det 

skulle kunna vara något mer personligt som är anpassat för gästen; något som gästen anser 

vara värdefullt.  

 

Lojalitet  

Respondent A, B och D nämner att lojalitet är något som gör det naturligt för en gäst att 

komma tillbaka till en specifik plats. Respondent B hävdar att anledningen till ett återköp av 

en produkt bygger på att gästen är nöjd med den tidigare upplevelsen. Lojalitet för 

Respondent A betyder att gästen inte kan tänka sig att överväga andra alternativ, medan 

Respondent C liknar lojalitet med pålitlighet.  

Både Respondent A och D förklarar att det finns en skillnad mellan kundnöjdhet och lojalitet. 

De berättar att vem som helst kan vara jättenöjd med vistelsen, men att det inte innebär att 

gästen har som avsikt att komma tillbaka. Trivdes gästen jättebra och är jättenöjd med allt på 

hotellet finns inget behov att prova något nytt, just för att gästen redan har hittat det ”rätta”. 

Vidare säger Respondent B och C att om receptionisten är lojal och pålitlig mot gästen är det 

svårt för en gäst att känna sig missnöjd. Respondent B betonar att kärnan i lojaliteten ligger i 

gästens nöjdhet. 

  

Lojal attityd och lojalt beteende  

Vid frågan om skillnaden mellan lojal attityd och lojalt beteende spekulerar Respondent A, B 

och D att lojalt beteende är mer påtvingat. De ger exempel på företag som har avtal med ett 

hotell och där det inte alltid är gästen själv som väljer vilket hotell att bo på, utan gästens 

arbetsgivare. Detta behöver dock inte innebära att gästen är missnöjd, men Respondent A 

tillägger att om gästen själv hade fått boka hotell hade gästen kanske valt ett annat hotell. 

Respondent C hävdar att lojalt beteende är något som redan finns hos en person och som är 

personligt. Respondent A och D menar att lojal attityd har med den fria viljan att göra. Gästen 

skulle uttryckligen meddela sin arbetsgivare att den skulle vilja bo på ett specifikt hotell. 

Respondent B menar att attityden blir som inofficiell marknadsföring för hotellet. Respondent 

C menar att lojal attityd är mer tillgjord och inte lika personlig. 
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Respondent A anser att det centrala är att gästen ska trivas på hotellet och vilja bli medlem i 

lojalitetsprogrammet, men vet dock att programmets förmåner inte kan tilltala samtliga gäster. 

Vidare förklarar Respondent A att hotellet har många lojala gäster som alltid bor hos dem, 

men som har valt att inte att bli medlem i deras lojalitetsprogram då de inte känner att de har 

behov av dessa förmåner och inte kommer använda dem. Många medlemmar kräver att bli 

uppgraderade vid varje vistelse och det problem som uppstår då är att personalen enbart kan 

göra detta i mån av tillgänglighet, förklarar Respondent A. Respondent C säger att andra 

medlemmar ofta är nöjda med ett rum med lite finare utsikt. Respondent B och D menar att 

vissa gäster har en lojal attityd och vill samla poäng och därför är det viktigt att gästerna 

erbjuds kampanjer som motiverar till fler köp. Respondent A diskuterar att vissa gäster kan ha 

en attityd där ordet medlemskap är avskräckande, detta eftersom gästen har en negativ 

inställning enbart för att det är ett medlemskap. Vidare berättar Respondent B att beteende 

lutar mer åt att vilja samla ihop poäng och i slutändan få fri natt medan det är attityden som 

påverkar hur pass aktiv gästen är i lojalitetsprogrammet.  

 

Lojalitetsprogram  

Respondent A och D berättar att hotellet differentierar sitt lojalitetsprogram genom att de ger 

poäng per krona spenderad och inte per natt, vilket gör att gästen kan samla poäng snabbare. 

Dock så uppgav Respondent D att lojalitetsprogrammet inte särskiljer sig så mycket från 

andra hotellkedjor eftersom det finns en liknande tanke på olika internationella kedjor. 

Respondent B och C anser att det är svårt att differentiera produkten eftersom allt går mer 

eller mindre att kopiera. Respondent B tillägger att det viktiga är att attrahera företag med 

gäster som reser mycket och som sedan väljer att bli medlemma i hotellets lojalitetprogram. 

Samtliga respondenter hänvisade till marknadsföringsavdelningen för att få ett utförligare svar 

på frågan.  

Ytterligare en sak alla respondenter anser vara viktigt är tydlig information om hur 

lojalitetsprogrammet fungerar. Gästen ska enkelt kunna se hur många poäng som denne 

samlat ihop samt lätt kunna läsa till sig vad man kan göra med poängen, säger Respondent A. 

Att kunna imponera på gästerna anser Respondent B vara viktigt medan Respondent C 

betonar vikten av att få gästen att känna sig speciell. Att bli uppmärksammade och få lite 

bättre erbjudanden än icke-medlemmar tror Respondent B är en viktig aspekt inom 

lojalitetsprogrammet. Fortsättningsvis utvecklar Respondent B att poängen med programmet 

är att de gäster som är medlemmar ska känna att de får något av mervärde. Respondent A och 
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D understryker att något som är unikt med hotellets lojalitetsprogram är att gästerna själva 

kan välja vad poängen ska användas till. Respondent A klargör att i och med att hotellet 

tillhör en kedja kan gästen använda poängen överallt i världen. Respondent D exemplifierar 

att poängen kan användas för frukosten, parkeringen eller restaurangen.  

 

Kundbehållande  

Respondent A och B nämner att det är hotellets kundklubb som ansvarar för de inaktiva 

medlemmarna i lojalitetsprogrammet, medan Respondent C och D hävdar att hotellet lägger 

mest vikt vid de redan aktiva medlemmarna. Hotellets lojalitetsprogram skickar kontinuerligt 

ut kampanjer och erbjudanden för att locka gästerna till att bo på hotellet, berättar Respondent 

A. Det kan vara erbjudanden som ”bo tre nätter till priset av två”. Detta program har även 

möjligheten att styra till vilka dessa erbjudanden ska skickas till, förklarar Respondent A, och 

då kan det vara de medlemmar som endast har bott några enstaka gånger på hotellet. 

Respondent A och D tar även upp de medlemmar som glömt bort sitt medlemskap, och då 

finns ju möjligheten att informera dem om vad medlemskapet innebär, vilket förhoppningsvis 

medför att gästerna är mer aktiva efteråt.  

Respondent A och D resonerar att för att behålla sina medlemmars intresse är det viktigt att ge 

dem ett personligt bemötande. Respondent A och D exemplifierar att detta görs bland annat 

genom att notera gästens preferenser; om gästen föredrar att bo högt upp eller på ett specifikt 

rum etcetera. Dessa noteringar används sedan nästa gång gästen bor på hotellet och på så vis 

får hotellpersonalen gästen att känna sig sedd och omhändertagen på ett personligt sätt, vilket 

Respondent A tror uppskattas. Lojalitetsprogrammet utvecklas kontinuerligt för att 

erbjudandena ska vara så attraktiva som möjligt, säger Respondent B. Det handlar mycket om 

att marknadsföra sina erbjudanden, menar Respondent B och C. Respondent B berättar om de 

mejl som skickas ut från lojalitetsprogram där medlemmarna upplyses om hur mycket poäng 

de lyckats samla ihop, något som Respondent B tror kan ge medlemmarna ytterligare 

motivation för ett fortsatt boende på hotellet, då vissa kanske ser att det inte är långt kvar till 

en frinatt på hotellet. Respondent A har stor tillit i att ge ett så personligt bemötande att gästen 

skapar en vänskaplig relation med receptionisten, vilket sedan bygger upp en lojalitet som gör 

att gästen återkommer till hotellet just för att prata med denna specifika receptionist.  

Respondent A och D spekulerar att de faktorer som gör att gästen återkommer till hotellet är 

det personliga bemötandet. Som Respondent A nämnde tidigare har det mycket med 
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personalen att göra; att gästen återkommer för att träffa receptionisten och inte enbart för att 

rummet var fint. Att servicen lever upp till förväntningarna är det som Respondent B och C 

tror får gästerna att vilja komma tillbaka. Det handlar om att vara där för gästen och uppfylla 

deras behov, menar Respondent C. Respondent B och D tar upp att även hotellets läge spelar 

in i huruvida gästen väljer att återvända. Vidare begrundar Respondent B på om hotellets 

varumärke och image har någon inverkan på gästens val att återkomma. 

 

Problematik inom lojalitetsprogram 

Angående problematik inom lojalitetsprogram nämner både Respondent A och D att det är en 

kostnad att driva ett lojalitetsprogram med tanke på all personal som sitter enbart och bygger 

upp ett program och driver kampanjer. Respondent A specificerar det bör finnas många 

medlemmar i ett lojalitetsprogram för att det ska löna sig. Ännu en problematik kan uppstå, 

säger Respondent A och D, om hotellet inte marknadsför sig på rätt ställe. I detta fall blir det 

svårare att attrahera medlemmar till programmet. Respondent C ansåg att ett problem kan 

vara att gästerna endast samlar poäng på sina vistelser om de bokar direkt via hotellet, vilket 

eventuellt resulterar i att gästerna kanske måste ändra sina rutiner och inte boka på det sätt de 

är vana vid, exempelvis via OTA:er. Respondent B nämner att om medlemmarna inte lockas 

av hotellets erbjudande kan de direkt dras till konkurrenterna, vilket är varför det är av stor 

betydelse att kontinuerligt erbjuda sina medlemmar något värdefullt. Respondent D reflekterar 

kring vikten av försiktighet vid tilläggning och borttagning av förmåner, då det kan ha negativ 

inverkan på gästen om en förmån som betyder mycket för personen i fråga tas bort och ersätts 

med något nytt som inte tilltalar gästen.  

Samtliga respondenter meddelar att i princip alla kan bli medlemmar i hotellets 

lojalitetsprogram.  Respondent C och D berättar att medlemskapet aldrig avaktiveras och de 

poäng som gästen samlar på sig finns kvar tills de används. Respondent A menar att även om 

medlemskapet inte avaktiveras, kommer gästens medlemskort spärras om det inte används på 

två år, men då är det bara att gästen hör av sig till lojalitetsprogrammets kundtjänst och 

återaktivera sitt medlemskap. Respondent A, B och D berättar att poängutdelningen i 

lojalitetsprogrammet är avgränsad då det endast går att få poäng om gästen bokar via hotellet. 

Det vill säga om gästen bokar via resebyråer eller OTA:er som Booking.com, Hotels.com, 

Expedia.com etcetera, fås inga poäng.  
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Resultatdiskussion 

Det finns ett samband mellan kundnöjdhet och service då det kan vara servicen som är den 

faktor som avgör om gästen väljer att återkomma till hotellet. Det är essentiellt att 

hotellreceptionisten levererar en service som motsvarar gästens förväntningar, eftersom dålig 

service kan resultera i spridning av negativ word-of-mouth. När gästens förväntningar möts 

uppnår gästen kundnöjdhet, och om dessa överskrids omvandlas kundnöjdheten till en 

upplevelse. Detta kan liknas vid en stege där det inte går att hoppa över ett steg för att komma 

till en högre nivå.  

 

Kundnöjdhet  

Respondent A, B och D påstår att när gästens förväntningar motsvaras uppnår gästen 

kundnöjdhet. Enligt Söderlund (1997) finns det subjektiva verkligheter bland kunderna, vilket 

även influerar deras grad av kundnöjdhet eftersom de har olika uppfattningar om verkligheten. 

Därför är det av stor vikt att receptionisten har god personkännedom och besitter förmågan att 

läsa av gästen och vad personen har behov av för att på så sätt kunna leverera enligt gästens 

förväntningar.  

Mohajerani och Miremadi (2013) hävdar att kundnöjdhet härleds från servicekvaliteten, vilket 

medför att om serviceförväntningarna överskrids kommer gästen att uppnå kundnöjdhet. 

Respondent C anser att kundnöjdhet handlar om att ge så bra service att gästen återkommer 

till hotellet. Respondent A och D hade spekulationer om att kundnöjdhet handlar om att göra 

något som överträffar gästens förväntningar, så som ett överraskningsmoment. Då detta 

medför att gästen får mer av mötet än den förväntat sig kan detta bli till en positiv 

överraskning för gästen. Mohajerani och Miremadi (2013) nämner att genom att inkorporera 

materiella och immateriella aspekter i både produkt och service går det att åstadkomma 

maximal kundnöjdhet. Exempel på detta skulle kunna vara att när gästen anländer till hotellet 

har rummet blivit uppgraderat från ett standardrum till ett superiorrum och så ligger det ett 

gratulationskort på sängen då receptionisterna har uppmärksammat att det är gästens 

födelsedag. Denna personliga hälsning kanske får gästen att känna sig mer sedd, vilket sedan 

resulterar i ökad kundnöjdhet och kanske även god word-of-mouth, vilket stärker hotellets 

rykte. 

Det är av stor vikt att hotellet kontinuerligt arbetar med att bibehålla sin nivå av kundnöjdhet 

då dess rykte kan ta skada om inte gästens förväntningar motsvaras. En missnöjd gäst kan 
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leda till negativ ryktesspridning och missade intäkter då gästen inte kommer att återvända till 

verksamheten (Thorberg, 2015). I och med detta är det viktigt att hotellpersonalen har 

kunskap om vad det är som orsakar en särskild nivå av kundtillfredsställe (Söderlund, 1997), 

något som kan vara svårt då denna nivå är subjektiv och varierar från gäst till gäst. En del av 

de faktorer som spelar roll i kundtillfredsställandet kan inte påverkas, men då kan fokus 

läggas på påverkbara faktorer som exempelvis kundbemötandet (Söderlund, 1997). 

Respondent C och D nämner att samtliga anställda på hotellet i studien går en utbildning för 

att utveckla sin servicekvalitet, vilket kan vara ett sätt för hotellet att säkerställa att de alltid 

uppnår kundnöjdhet. Ett sätt att kontinuerligt mäta sin kundnöjdhet är att skicka enkäter till 

sina gäster där de får rangordna hur de upplevde städningen, frukosten, servicen etcetera, 

säger samtliga respondenter. På så vis får hotellet reda på vad det är som gästen tycker om 

och vilka förbättringsområden som finns, och utifrån den information som återfås där kan 

hotellet öka kundnöjdheten ytterligare. 

 

Service och upplevelse 

Torres och Kline (2013) ställer service i relation till kundnöjdhet och hävdar att kundnöjdhet 

handlar om att ge rätt service redan från början. Servicekvalitet är något som definieras av 

gästen, vilket sätter krav på att företag ständigt lär sig om vad deras konsumenter förväntar sig 

(Salazar et al., 2010). Respondent A menar att det är essentiellt att hotellets 

stjärnklassificering stämmer överens med gästens förväntningar av servicen. Ett fyrstjärnigt 

hotell ska erbjuda en service som speglar dess klassificering, annars finns risken att hotellets 

rykte påverkas negativt. Det går att utläsa ett samband mellan kundnöjdhet och service påstår 

Torres och Kline (2013) och hävdar att gästen uppnår kundnöjdhet genom servicekvaliteten.  

Bra service gör gästen nöjd, och ibland kan servicen vara det som avgör om gästen blir nöjd 

med sin vistelse. Respondent A anser att en produkt som inte överensstämmer med gästens 

förväntningar kan vägas upp med hjälp av god service. En gäst som bokar rum på ett hotell 

som ser trevligt och charmigt ut på hemsidan, får ett abrupt uppvaknande då personen 

anländer till hotellet och ser hur nött och slitet hotellet är i verkligheten. Hotellet 

överensstämmer inte alls med gästens förväntningar. Vid ett sådant tillfälle är det essentiellt 

att hotellets service är bra, då den kan vara avgörande för gästens slutliga dom. Är servicen 

bristande löper hotellet risken att gästen blir missnöjd och för vidare negativ word-of-mouth, 

detta i enlighet med det Torres och Kline (2013) nämner. De menar att för att ge god service 
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krävs det att hotellpersonalen förstår gästens behov och att de anpassar sin service därefter 

(Torres & Kline, 2013).  

Mossberg (2015) beskriver upplevelse som något personligt, unikt och minnesvärt som 

varierar från person till person. En upplevelse uppnås enligt Respondent A, B och D genom 

att överträffa gästens förväntningar. Respondent A exemplifierar att det skulle kunna innefatta 

ett överraskningsmoment, vilket även Mossberg (2015) är inne på. Författaren hävdar att 

upplevelsen måste engagera kunden, exempelvis genom att anspela på personens känslor. 

Mossberg (2015) skiljer på kundnöjdhet och upplevelse samt menar att kunden kan vara nöjd 

utan att tycka att den varit med om en upplevelse. Detta kan tolkas som Mossberg (2015) 

anser att det inte finns något direkt samband mellan kundnöjdhet och upplevelse, vilket 

resultaten i föreliggande uppsats visar att det kan finnas motstridigheter till. I tidigare i kapitel 

i det här arbetet går det att utläsa en korrelation mellan dessa. Respondent A, B och D menar 

att kundnöjdhet uppnås när gästens förväntningar möts och om dessa förväntningar överskrids 

blir kundnöjdheten till en upplevelse. Det går inte att uppnå en upplevelse utan först ha 

uppnått kundnöjdhet. Detta kan liknas vid en stege där det inte går att hoppa över ett steg för 

att komma till en högre nivå. Denna steges högsta dimension är en exceptionell upplevelse. 

Platsen där upplevelsen äger rum benämner Mossberg (2015) som upplevelserum och det som 

inträffar i upplevelserummet influerar kundens beteende. Då gästen befinner sig på det 

exceptionella steget i ovan nämnda stege och har uppnått både kundnöjdhet och upplevelse 

kan detta gradvis framkalla ett lojalt beteende hos gästen, vilket leder till att gästen 

återkommer till hotellet och även sprider positiv word-of-mouth.  

 

Lojalitet  

Enligt Skogland och Siguaw (2004) centrerar lojalitet kring återköp av en produkt eller tjänst, 

medan begreppet beskrivs av Respondent A, B och D som ett naturligt val. Det finns en 

skillnad mellan lojalitet och kundnöjdhet, påstår Respondent A och D. Gästen kan alltså vara 

nöjd med sin vistelse men det behöver inte innebära lojalitet. Det krävs mer än kundnöjdhet 

för att skapa en lojal gäst och det är här det lilla extra kommer in i bilden. Gästen behöver 

uppleva något utöver förväntningarna för att det ska leda till lojalitet. Däremot hävdar 

uppsatsförfattarna att det inte går att uppnå lojalitet utan att först ha uppnått kundnöjdhet.  
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Lojal attityd och lojalt beteende 

Lojalt beteende är enligt Söderlund (2001) vad kunden gör, och inte vad personen tänker. 

Bowen och McCain (2015) uttrycker att upprepade köp inte behöver betyda att gästen har en 

lojal attityd gentemot hotellet, utan det kan vara andra faktorer som spelar in i gästens val av 

hotell, som exempelvis hotellets läge. Blomqvist et al. (2004) hävdar att en lojal attityd skapas 

när gästen uppnår kundnöjdhet. Respondent A, B och D spekulerar att lojalt beteende är mer 

påtvingat. De menar att hotellet har vissa företagsavtal som inte tillåter att gästen själv bokar 

hotell, utan att det är gästens arbetsgivare som väljer vilket hotell som ska bokas. I enlighet 

med den lojalitetsmodell som Blomqvist et al., (2004) beskriver faller denna påtvingning av 

lojalt beteende in under kategorin falsk lojalitet, då sådan lojalitet grundas i en icke lojal 

inställning. Se Figur 1 nedan för överblick.  

Enligt Respondent A och D innebär lojal attityd att gästen själv får bestämma vilket hotell 

som ska bokas, vilket går att liknas vid hur Blomqvist et al., (2004) ser på hyperlojalitet 

(Figur 1). Här har gästen en positiv inställning till verksamheten samt hög köpfrekvens. Det 

vill säga, gästen uppvisar både en lojal attityd och ett lojalt beteende gentemot hotellet. Dessa 

gäster är alltså mest lönsamma för hotellet och därmed viktiga att behålla. Vid ett sådant 

tillfälle har inte hotellet råd att göra misstag eller prestera sämre servicemässigt då det kan 

inverka på gästens kundnöjdhet. I de värsta fall kan otillräcklig service kosta hotellet en lojal 

gäst. Även om gästens lojala beteende kanske inte påverkas av detta, finns det inget som säger 

att gästens lojala attityd inte kommer att ändras och bli negativ. Enligt Thorberg (2015) 

upplyser en missnöjd gäst tio personer om händelsen, vilket i sin tur kan påverka hotellets 

rykte.  

Bowen och McCain (2015) förklarar att latent lojalitet är när kunden har en positiv inställning 

till företaget, men där gästens köpfrekvens inte är så hög. Detta överensstämmer med Figur 1 

som Blomqvist, et al., (2004) har skapat. Här har gästen en lojal attityd men agerar inte efter 

den, det vill säga gästens beteende är inte lojalt. Gästen har en tillräckligt positiv inställning 

till företaget för att gå med i deras lojalitetsprogram, men sedan är personen inaktiv. Vidare 

beskriver Bowen och McCain (2015) en icke lojal kund där kunden har en negativ attityd till 

företaget, köpfrekvensen är låg och personen är mer benägen att gå till konkurrenterna. Se 

Figur 1 nedan. Det hotellet kan göra är att vara konsekvent i sin servicenivå och försöka 

bibehålla sin nivå av kundnöjdhet för att tillfredsställa redan befintliga gäster. Hotellet bör 

specifikt lägga mer fokus på att marknadsföra erbjudanden till inaktiva gäster för att få dem 

att bli mer aktiva.  
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Figur 1. Lojalitetsklassificering (Blomqvist et al., 2004).  

Lojalitetsprogram 

Ett lojalitetsprogram erbjuder ett mervärde och tillfredsställelse för sina medlemmar (Bolton 

et al., 2000). Det viktigaste inom lojalitetsprogram är att skapa avtal med företag vars 

anställda reser mycket, säger Respondent B. Här har hotellet möjligheten att få gästen att gå 

med i deras lojalitetsprogram. Dessa gäster har redan ett lojalt beteende i att de återkommer 

till hotellet, men deras attityd är inte alltid lojal. Xiong et al., (2014) menar att det är omöjligt 

att tvinga fram lojalitet, utan den är beroende av gästens uppfattning. Receptionistens uppgift 

är då att ge ypperlig service och göra gästen så pass nöjd med vistelsen i helhet att gästens 

attityd förändras och blir lojal av egen vilja. På så vis har en gäst som tidigare var falskt lojal 

konverterats till en hyperlojal kund, vilket gynnar hotellet eftersom en sådan gäst tenderar att 

återkomma.  

Respondent B påstår att kärnan i lojalitetsprogrammet är att dess medlemmar ska få bättre 

erbjudanden än icke-medlemmar. Genom att marknadsföra lojalitetsprogrammets värde 

uppmuntras icke-medlemmar att ansluta sig till programmet (Xie & Chen, 2014). Här skulle 

sociala medier kunna vara en bra kanal för hotellet att vara aktiva i då det kan öka hotellets 

synlighet och även ge information om lojalitetsprogrammet så att icke-medlemmar kan se de 

erbjudanden lojalitetsprogrammets medlemmar får och lockas till ett medlemskap.  

 

Kundbehållande  

Hotellets lojalitetsprogram är frekventa i att skicka ut kampanjer och erbjudanden för att locka 

medlemmarna att bo på hotellet, berättar Respondent A, och tillägger att programmet 

dessutom har möjligheten att styra till vilka medlemmar erbjudandena ska riktas. Det går att 

diskutera huruvida de hyperlojala kunderna kanske är de som är lättast att locka till hotellet 
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med hjälp av marknadsföring då de redan har en positiv inställning till hotellet samt ett lojalt 

beteende. Enligt Verhoef (2003) finns ett samband mellan kundnöjdhet och kundbehållande 

då det är mer troligt att de nöjda kunderna återkommer. Även gästens uppfattning av 

servicekvalitet har en direkt koppling till huruvida gästen ämnar att komma tillbaka (Bolton et 

al., 2000). Baserat på detta är det därför nödvändigt att receptionisten levererar sådan service 

att gästens förväntningar överskrids så att personen uppnår kundnöjdhet. Det är först då 

gästen ens överväger att komma tillbaka till hotellet.  

 

Problematik inom lojalitetsprogram 

Inaktivitet inom lojalitetsprogram kan ses som den största problematiken. Xiong et al., (2014) 

menar att detta är ett problem som kan uppstå när gästen är medlem i mer än ett 

lojalitetsprogram, något som resulterar i att ett av lojalitetsprogrammen blir lidande. I 

intervjuerna nämnde Respondent A och D medlemmar vars inaktivitet beror på att de glömt 

bort sitt medlemskap. Dessa kunder har en latent lojalitet då de hade en tillräckligt positiv 

inställning att gå med i hotellets lojalitetsprogram, men saknar däremot lojalt beteende. Det 

hotellet måste göra är att väcka dessa inaktiva medlemmars intresse för lojalitetsprogrammet, 

förslagsvis genom att skicka ut en alert eller ett nyhetsbrev där hotellet eggar medlemmarna 

till att utnyttja hotellets erbjudanden.  

McCall och Voorhees (2010) undersökte tre faktorer som kan påverka lojalitetsprogrammets 

effektivitet och dessa var kundfaktorer, programmets struktur och dess förmåner. Samtliga 

respondenter ansåg att det var väsentligt med tydlig information om hur lojalitetsprogrammet 

fungerar. Det ska vara lätt att hantera lojalitetsprogrammet och förmånerna måste vara 

tillräckligt attraktiva för att locka till köp. Respondent B berättade att det är av stor betydelse 

att medlemmarna i lojalitetsprogrammet faktiskt lockas av hotellets erbjudanden så att de inte 

går till konkurrenterna istället. Vidare förtydligade Respondent B att hotellet måste erbjuda 

något värdefullt för gästen. Att skapa ett värdefullt erbjudande är inte en enkel process, då alla 

gäster är subjektiva och det som tillfredsställer en gäst kanske inte är tillräckligt för att göra 

en annan gäst nöjd.  
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Metod- och materialdiskussion 

Litteratur och databasinsamling  

Vid arbetets början var det inte tänkt att kundnöjdhet skulle vara en del av undersökningen, 

men då syftet i arbetets tidigaste skede var alldeles för snävt beslutade sig författarna att lägga 

till delen om kundnöjdhet i studiens syfte. I och med detta beslut krävdes det en förnyad 

databassökning med inriktning på sökordet kundnöjdhet. Det var inte svårt att hitta passande 

artiklar då både lojalitetsprogram och kundnöjdhet är förekommande begrepp inom 

hotellbranschen. 

 

Metodval 

Det tillvägagångssätt som tillämpades i detta arbete var kvalitativa intervjuer. Då 

undersökningen syftade till att utforska hotellreceptionisters uppfattningar om 

lojalitetsprogram och vad det innefattar, ansågs ett kvalitativt tillvägagångssätt lämpligast. 

Från början var det tänkt att utföra intervjuer med hotellpersonal och enkäter med 

hotellgäster, men då det ansågs för omfattande för studiens syfte valdes enkäterna bort.  

 

Fallstudie  

Innan beslutet togs att rikta sig till ett hotell fanns en tanke att jämföra två hotell med varandra 

för att utröna likheter och skillnader i hur receptionister arbetar med lojalitetsprogram. Detta 

valdes bort då författarna ansåg att de skulle få ett mer djupgående resultat av att göra en 

fallstudie.  

 

Genomförande  

Det hade planerats att göra en pilotintervju innan de faktiska intervjuerna ägde rum, detta i 

syfte att pröva frågorna och se om de resulterade i utförliga och användbara svar. Dock gav 

pilotintervjun så bra och relevanta svar att den istället användes som en ordinarie intervju. 

Även själva förberedelserna av intervjuerna kunde ha planerats bättre och bokats in långt i 

förväg. Nu blev det stressigt att få tag i intervjupersoner då många redan var upptagna på 

annat håll när de kontaktades för intervju och det blev en del tidssvinn i väntan på att boka in 

respondenter. Eftersom intervjuerna utfördes via Skype föll ansvaret på både respondenterna 

och intervjuarna att hitta en lämplig plats för intervjuerna. I och med att intervjuerna skulle 

spelas in var det även av stor vikt att denna plats var belägen i en tyst miljö där möjligheten 

att vara ifred fanns. Att hitta en passande lokal visade sig inte vara det enklaste för författarna 
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och framförhållningen kunde ha varit bättre. Hade en lokal bokats i god tid så hade detta 

problem kunnat undvikas.  

Innan intervjun utfördes skickades informationsblad samt intervjuguide ut till respondenterna. 

Författarna ansåg att de skulle få mer genomtänkta och utförliga svar om respondenterna fick 

tid på sig att reflektera kring intervjufrågorna. Ett litet problem uppstod när en respondent inte 

förstod en fråga och författarna insåg att frågan kunde ha formulerats på ett bättre sätt. Att 

använda Skype som metod skapade en trygghet hos respondenterna då författarnas närvaro 

inte besvärade dem. Även det faktum att en av författarna är bekant med respondenterna 

bidrog till en minskad nervositet från respondenternas sida. Efter transkriberingen av 

intervjuerna insåg författarna att det kunde ha funnits fler följdfrågor i intervjuguiden då det 

hade lett till mer djupgående svar. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
I det här arbetet togs informationskravet hänsyn till då respondenterna dagen innan intervjun 

fick ett informationsblad skickat till sig. Dock då ingen av författarna var närvarande när 

respondenterna fick informationsbladet så är det omöjligt att veta om respondenterna faktiskt 

läste bladet. I enlighet med samtyckeskravet tillfrågades samtliga respondenter om de ville 

medverka i denna studie. De informerades om att de hade rätt att bestämma över sitt 

deltagande före intervjutillfället. Däremot kanske respondenten endast gick med på att 

medverka i intervjun då respondenten kan ha känt sig tvingad eftersom personen är bekant 

med en av uppsatsens författare.  

 

 

Forskningsetisk uppföljning  

Enligt Bryman (2011) bör man undvika användning av rasistiska eller sexistiska uttalanden i 

sin undersökning samt annat som kan vara nedvärderande gentemot individer, grupper och 

organisationer. Datan från artiklarna är inte tagen ur sitt sammanhang, men eftersom samtliga 

artiklar är skrivna på engelska är det möjligt att informationen kan ha tolkats på ett annat sätt 

än artikelförfattarna hade som avsikt.  
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Slutsats  

För att få lojala gäster bör hotellreceptionister sträva efter att göra sina gäster nöjda. Då det 

inte finns någon definitiv formula för tillfredsställelse som fungerar på alla gäster måste 

receptionisten kunna läsa av gästerna för att utröna deras behov och anpassa sin service 

därefter. I och med att gästen är det absolut viktigaste för ett hotell är det essentiellt att 

hotellreceptionisten arbetar för att göra gästen så pass nöjd att det i slutändan resulterar i att 

gästen blir lojal och kommer tillbaka. Genom att möta gästens förväntningar och leverera den 

service som gästen förväntar sig kan receptionister göra gästerna nöjda. Om gästens 

förväntningar överträffas och gästen får något extra som inte var önskat kan kundnöjdheten 

övergå till upplevelse. Det kan vara detta överraskningsmoment som är avgörande för om 

gästen blir lojal eller inte.  

Mätning av nivån av kundnöjdhet kan hjälpa hotellpersonal att se vad gästerna tyckte om med 

vistelsen samt vilka förbättringsområden som finns och utifrån detta kan personalen bättra sig 

och ge ännu bättre service, vilket leder till en högre nivå av kundnöjdhet. Det är just 

kundnöjdhet som är kärnan i lojalitetsprogrammet. Lojalitet och upplevelse är beroende av 

kundnöjdhet då gästen först måste ha uppnått kundnöjdhet eftersom varken lojalitet eller 

upplevelse kan uppnås spontant. Det är här receptionistens roll har stor betydelse då nivån på 

servicekvaliteten kan vara det som avgör om gästen blir tillräckligt nöjd för att utveckla en 

lojal attityd vilken i framtiden kan resultera i ett lojalt beteende. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Fokus i denna undersökning är att öka förståelsen för hur hotellreceptionister arbetar för att få 

gäster att bli mer lojala i lojalitetsprogram. Denna studie kan vara ett verktyg för att förbättra 

utformningen av lojalitetsskapande program då uppsatsen ger insyn i viktiga komponenter 

som ett lojalitetsprogram innefattar. Eftersom lojalitetsprogram handlar om kundbehållande, 

faller ansvaret på receptionisten att göra gästerna så nöjda att de återkommer till hotellet och 

förståelsen för vilka faktorer som gör att en gäst blir nöjd går att utläsa i den här uppsatsen. 

Den här studien är fokuserad på lojalitetsprogram inom hotellbranschen, men den går även att 

applicera på andra branscher som tillämpar någon form av lojalitetsprogram. I och med 

hotellbranschens ständiga expansion och utveckling finns det stora möjligheter för vidare 

forskning inom ämnet. 
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Kundnöjdhet  

1. Vad är kundnöjdhet för dig?  

2. Hur mäter ni era gästers kundnöjdhet?  

 

Service och upplevelse 

3. Vad tror du gästen förväntar sig av dig servicemässigt?  

4. Hur jobbar ni med att utveckla er servicekvalitet?  

5. Hur upplever du att servicekvalitet och kundnöjdhet hör ihop?  
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upplevelse? 

 

Kundbehållande   

7. Vad gör ni för att bibehålla medlemmarna i lojalitetsprogrammets intresse?  

8. Vilka faktorer är det som gör att gästen återkommer till ert hotell?  

9. Vad gör ni med inaktiva medlemmar i lojalitetsprogrammet? 

 

Lojalitet, attityd och beteende  

10. Vad är lojalitet för dig?  
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13. Hur spelar gästens attityd och beteende in på personens deltagande i 
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Lojalitetsprogram  

14. Vad anser du är det viktiga inom lojalitetsprogrammet?  

15. Vilka problem anser du finns/kan finnas i ett lojalitetsprogram?  

16. Har ni avgränsat ert lojalitetsprogram på något sätt, dvs. kan vem som helst bli 

medlem, avaktiveras medlemskapet automatiskt inom en viss tid etcetera? 

17. Hur differentierar ni ert lojalitetsprogram från konkurrenterna? 

 


