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Sammanfattning 
 

Det finns hotell idag som inte riktigt vet vad deras gäster önskar i deras incheckning, eller hur 

gästerna önskar bli incheckade när de besöker ett hotell. Den traditionella receptionsdisken är 

på väg att försvinna, och det finns hotell som provar fram nya incheckningsmodeller, utan 

vetskapen om vad gästerna faktiskt önskar. 

 

Syftet var att undersöka olika incheckningsmodeller för hotell, samt vilka olika faktorer vid 

en incheckning som kan bidra till gästnöjdhet vid en incheckningssituation för gäster. 

 

Det utfördes en kvalitativ metod på hotellpersonal med högre befattningar, för att ta reda på 

vad de ansåg vara för- och nackdelar med olika incheckningsmodeller, och med kvantitativ 

metod togs det reda på vad gäster ansåg vara viktigt när de checkas in på ett hotell. 

 

Fem stycken incheckningsmodellers för- och nackdelar togs fram, och vad för olika faktorer 

gäster vid ett hotell i centrala Stockholm önskade som mest i sin incheckning, samt hur 

gästerna önskade bli incheckade. 

 

Denna studie har kommit fram till att de incheckningsmodeller som existerar idag är: 

traditionell receptionsdisk, receptionsdisk i skrivbordshöjd, receptionsöar, 

självbetjäningsterminaler och mobil incheckning. Incheckning via värd med surfplatta 

existerar också, men har inte undersökts i denna studie. Av gästernas svar kunde det hävdas 

att "snabbt", "information" och "slippa kö" var de viktigaste faktorerna vid en incheckning. 

 

Nyckelord: Incheckningsmodeller, Gästnöjdhet, Hotell 
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Introduktion 
Tänk dig att, redan innan du kommit fram till ditt hotell, fått ditt rumsnummer och koden till 

hotellrummet, och all den relevanta informationen om hotellet i din mobiltelefon. Eller att du 

kliver in genom hotellets entré och blir välkomnad av en värd som checkar in dig via en 

surfplatta, samtidigt som du bjuds på en välkomstdrink. Vad är det i incheckningen på ett 

hotell som gör en gäst nöjd? Den traditionella receptionsdisken är på väg att försvinna och det 

finns redan hotell utan traditionell receptionsdisk (Dyssvold, 2010). Dagens hotell är 

innovativa och provar fram nya incheckningsmodeller, utan vetskapen om vad deras gäster 

faktiskt vill ha. Vet hotellen om hur gäster önskar att bli incheckade? Vad för typ av 

incheckningsmodell eftertraktar deras gäster? Tänker hotellen ens på dessa frågor? I denna 

uppsats kommer det att studeras vad för olika incheckningsmodeller som existerar idag, samt 

diskuteras vad som gör gäster nöjda vid en incheckning. 

 

Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och värdskap 
Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) har forskat fram en modell som 

behandlar fem faktorer som har en stor påverkan under en måltid. Denna modell heter ”The 

Five Aspect Meal Model”, och förkortas som FAMM (Gustafsson m.fl., 2006). I modellen 

ingår aspekterna rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Enligt Gustafsson, 

Öström och Annett (2009) bidrar FAMM till varje enskild individs helhetsupplevelse.  

 

Rummet, som är den första aspekten kan vara i princip varsomhelst (Gustafsson m.fl., 2006). 

Det kan även avse det fysiska rummet där en gäst checkar in på ett hotell, receptionen. Här 

innefattar den estetiska gestaltningen som gästen absorberar när den går in i ett rum, såsom 

design, ljussättning, dekoration och färg (Gustafsson m.fl., 2006).  

 

Den andra aspekten, mötet, handlar inte bara om mötet mellan gäst och personal, utan även 

mötet gästen har med övriga gäster vilket hotellen inte kan styra över, men de kan se till att 

det skapas naturliga och trivsamma mötesplatser. Även mötet kommer att avspeglas i denna 

uppsats, då varje enskild gäst har sina egna förväntningar. Här kommer även stämningen in, 

som Gustafsson m.fl. (2006) beskriver som den atmosfär där gästen känner sig sedd, 

välkommen och inte minst trygg. De menar att om gästen kan känna sig trygg, är det en 
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förutsättning för någon form av merförsäljning eller återbesök. Om gästen inte känner sig 

trygg när den checkar in på ett hotell, hur ska den då känna sig trygg i resten av upplevelsen? 

 

Produkten kan mycket väl relateras till den produkt ett hotell erbjuder, och även denna aspekt 

kommer det att kunna relateras till i denna uppsats. Det finns stora skillnader mellan olika 

hotell, och varje hotell har sina egna rutiner och skapar sina egna traditioner (Kipowski, 

1995). Arbetsrutinerna varierar beroende på storlek, teknisk nivå och inriktning på hotellet. 

Produkten behöver inte bara betyda rummet på ett hotell, utan det kan även betyda vilken 

produkt hotellet erbjuder vid incheckning. Det finns nu exempelvis mobil incheckning på 

hotell, där rumsnumret och en digital rumsnyckel på ett säkert sätt skickas till gästens 

mobiltelefon (Assa Abloy, 2011). Produkten är det som enligt Gustafsson m.fl. (2006) skapar 

det så kallade "sanningens ögonblick". Det är avgörande för om hotellet har lyckats nå ut till 

sina uttalade segment. Även här kommer stämningen in, om en gäst inte känner sig trygg med 

exempelvis mobil incheckning, så har hotellet misslyckats att ta vara på det så kallade 

"sanningens ögonblick" (Grönroos, 2009; Vallen & Vallen, 2009).  

 

Styrsystemet behandlar de administrativa och juridiska faktorerna i FAMM, såsom ekonomi 

och planering (Gustafsson m.fl., 2006; Meiselman, 2009). Detta på ett hotell, är det gästen 

inte ser, men det är avgörande för att arbetet i receptionen ska fungera. Det är de så kallade 

"Back-office" uppgifterna i en reception som innefattar styrsystemet, medan "Front-office" 

ansvarar för gästkontakten, vilket återigen kopplas till den andra aspekten i FAMM, mötet.  

 

Teoretisk bakgrund 

Reception 

Vad är en reception? 
Receptionen är vanligtvis den första avdelningen en gäst möter, och kallas ofta för hotellets 

hjärta (Luthin-Kärling, Wigerstad & Wiksborg, 1995). En receptionist välkomnar och tar 

emot en gäst, eller en besökare, ger relevant information och förmedlar information vidare till 

berörda avdelningar. Oavsett typ eller klass av hotell fungerar receptionen som en 

kommunikationskanal för såväl gäster som hotellets övriga avdelningar (Luthin-Kärling m.fl., 

1995; Kasavana, 2013). I och med teknikens utveckling förändras arbetet i receptionen, och 

med detta menas det att arbetet underlättas (Kipowski, 1995). Det är i receptionen den mesta 
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gästkontakten (Kasavana, 2013) och gästservicen sker (Luthin-Kärling m.fl., 1995), och 

oavsett förändringar i branschen träffar man olika sorters människor som har olika sorters 

önskemål (Kipowski, 1995).  

 

Receptionens uppgift 
Receptionspersonalens viktigaste uppgift är enligt Luthin-Kärling m.fl. (1995) att välkomna, 

checka in, tilldela rum, informera gästen om hotellets faciliteter och öppettider med mera vid 

ankomst. För att göra detta på bästa möjliga sätt krävs planering, förberedelse och utbildning. 

Receptionisten måste ha kunskap om sin gäst, vara uppmärksam på dess behov och kunna 

agera efter det (Gunnarsson & Blohm, 2010). Gästens första interaktion med hotellet är oftast 

med receptionspersonalen och det betyder att bli väl mottagen, att ge ett gott första intryck, att 

gästen får förtroende för hotellet och en positiv attityd i fortsatta kontakter (Kasavana, 2013). 

Det viktigaste med detta är att gästen känner sig sedd, trygg och väntad (Gunnarsson & 

Blohm, 2010). 

 

Vikten av det första mötet mellan gästen och receptionen 
Grönroos (2009) samt Vallen och Vallen (2009) skriver om det så kallade "sanningens 

ögonblick". De kopplar sanningens ögonblick till det första mötet som sker mellan gästen och 

receptionen, och Kasavana (2013) förklarar att det är det som utgör det första intrycket av 

hotellet och det som kommer att prägla gästens fortsatta uppfattning. Receptionisten bör enligt 

Luthin-Kärling (1996) ta ögonkontakt med gästen när den kommer innanför dörrarna så att 

gästen känner sig välkommen, att bli sedd är enligt Värdskapet (2010) en viktig detalj i vad de 

kallar gott värdskap. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till gästen 

och situationen receptionisten möter (Värdskapet, 2010), detta då det är viktigare att känna sig 

välkommen än att bara höra det (Luthin-Kärling, 1996). Om sanningens ögonblick tas till 

vara, är det enligt Grönroos (2009) ett gyllene tillfälle att göra gästen mer än nöjd. Vallen och 

Vallen (2009) skriver att hotellet bara får ett tillfälle att göra det första, goda intrycket, och 

Gunnarsson och Blohm (2010) skriver att receptionisten gärna får vara personlig utan att bli 

alltför privat, och våga bjuda på sig själv.  
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Incheckning 
Incheckningen är den procedur där hotellet registrerar att en gäst anlänt (Businessdictionary, 

2014), och Kasavana (2013) skriver att incheckning är ett måste, då det kräver en hel del 

insamling av information om gästen. Detta är till för att skapa en gästhistorik samt ett 

gästregister om en nödsituation skulle inträffa, som skulle involvera en eller samtliga gäster 

på hotellet (Kasavana, 2013). Ankomstproceduren kan uppfattas som att den görs på rutin och 

är standardiserad (Vallen & Vallen, 2009). Vidare skriver de att trots att det finns ett sådant 

brett utbud av storlek, klasser och typer av hotell är inte två incheckningar likadana. Oavsett 

incheckningsmodell, skriver Kasavana (2013) att den huvudsakliga idén är att samla 

information om gästen och hålla proceduren så enkel, bekväm och trevlig som möjligt.  

 

Affärsresenärens och privatresenärens incheckning 
Gästernas behov skiljer oftast på grund av deras syfte med besöket (Kasavana, 2013). Vissa 

gäster är erfarna resenärer och andra mindre erfarna (Vallen & Vallen, 2009). De menar att de 

erfarna resenärerna checkar in på hotell utan något egentligt behov av någon personals 

interaktion. Det nämns att affärsresenärer oftare föredrar att spendera så lite tid som möjligt 

vid in- och utcheckning än privatresenärerna (Kasavana, 2013). "Time Compression" är 

någonting Johansson (2011) skriver om, och det betyder att många av oss känner att vi har 

alltmer ont om tid. Det förklaras att vi gärna köper oss tid genom att bland annat äta och resa 

snabbare. De mindre erfarna behöver däremot någon som välkomnar, checkar in och guidar 

dem (Vallen & Vallen, 2009). Därför ställs det enligt Kipowski (1995) stort krav på 

människokännedom och förmåga att behandla varje människa individuellt. Om gäster får en 

bra upplevelse vid incheckningen, blir de mer förlåtande senare om exempelvis rumsservicen 

är sen (Bardi, 2011).  

 

Gästnöjdhet 
Gästnöjdhet beskrivs som skillnaden mellan den förväntade och den verkliga produkten 

(Gundersen, Heide & Olsson, 1996), eller som att skapa mervärde för gästerna, det vill säga 

att hotellet kan visa att det kan tillfredsställa gästens uttalade och outtalade behov (Dominici 

& Guzzo, 2010). De menar att servicekvalité och gästnöjdhet är kritiska faktorer för att ett 

företag ska uppnå framgång, och det företag som snabbare tar reda på vad gästen eftertraktar, 

har större möjlighet till ökade vinster. Vidare skrivs det att nyckeln till hållbar framgång 
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ligger i att ständigt lyckas leverera hög servicekvalitet, som i sig resulterar i mer än nöjda 

gäster. Hotellen måste bättre förstå hur de olika momenten i en hotellupplevelse påverkar 

gästens helhetsupplevelse (Jayawardena, McMillan, Pantin, Taller & Willie, 2013). För att 

åstadkomma gästnöjdhet, skriver Dominici och Guzzo (2010) att det är viktigt att känna till 

gästens behov, men Gundersen m.fl. (1996) påpekar att ett av de största problemen 

hotellbranschen stöter på, är att de inte riktigt vet vad gästerna anser vara viktigt.  

 

Enligt Gundersen m.fl. (1996) spelar immateriella aspekter stor roll i en reception för att 

skapa nöjdhet i helhetsupplevelsen. Författarna skriver att gästnöjdhet leder till positiv 

feedback och återkommande besök. Detta skriver även Dominici och Guzzo (2010) om, just 

förhållandet mellan gästnöjdhet och återköp. Författarna skriver att det är billigare att bevara 

befintliga gäster än att attrahera nya. Enligt Kotler (1999) är kostnaden för att hitta en ny gäst, 

fem gånger så hög som att behålla och tillfredsställa en existerande gäst. Gästnöjdhet är enligt 

Gundersen m.fl. (1996) en av de bästa tillgångarna ett företag kan ha. 

 

Hotellindustrin har gradvis ökat sin förmåga inom informationsteknologi för att förbättra 

effektivitet, produktivitet, sänka kostnaderna och öka gästnöjdheten (Miyoung & Hailin, 

2014). Vägen till kundlojalitet och att konkurrera ut andra hotell, är genom att uppnå så hög 

gästnöjdhet som möjligt och det är även den viktigaste byggstenen i kundlojalitet och ett 

långvarigt förhållande menar Dominici och Guzzo (2010).  

 

Incheckningsmodeller där en receptionist checkar in gästen 
Det finns marginellt med forskning om incheckningsmodeller av den typ där en 

hotellreceptionist checkar in gästen.  

 

Traditionell receptionsdisk: En incheckning av en hotellreceptionist vid en traditionell 

receptionsdisk tar ungefär 3-5 minuter (Speeron, 2014). Något mer om den traditionella 

receptionsdisken finns inte skrivet någonstans, varken i litteraturen eller på internet. Däremot 

är det den vanligaste typen av incheckningsmodell som förekommer på hotell. 

 

Receptionsdisk i skrivbordshöjd: Utifrån uppsatsförfattarens egna erfarenhet finns denna 

incheckningsmodell på ett hotell i Sverige, men det står ingenting skrivet om receptionsdisk i 

skrivbordshöjd, varken på internet eller i litteraturen. 
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Receptionsöar: Annika Aronsson skriver i Ystads allehanda (2008) att en fördel med 

"receptionsöar" är att de är väl ljudavskärmade. På de flesta hotellen som ingår i hotellkedjan 

Radisson Blu finns det så kallade "receptionsöar", och står väldigt lite skrivet om 

receptionsöar på internet, men ingenting i litteraturen. 

 

Incheckning via värd med surfplatta: Enligt Travelandleisure (2010) finns det innovativa 

hotell som är nytänkande när det kommer till incheckningen. Det skrivs att vissa hotell vill 

göra incheckningen mera personlig, högteknologisk eller bara roligare. På Hyatts varumärke 

Andaz blir man välkomnad av en Andaz-värd när man kommer in genom entrédörrarna och 

blir då förd in i lobbyn, och som gäst genomförs incheckningen via en värd med surfplatta 

som även bjuder på en uppfriskande dryck (Andaz, 2014). Det finns ingen litteratur skriven 

om incheckning via värd med surfplatta. 

 

Det framstår att det finns för lite information, och att det är otillräckligt undersökt om de 

incheckningsmodellerna där en receptionist checkar in gästen. Det saknas även information 

om vad gäster tycker är viktigt vid en incheckning. 

 

Incheckningsmodeller där gästen checkar in själv på hotellet 

Självbetjäningsterminaler 
En av de nya teknologiska lösningarna för incheckning är självbetjäningsterminaler (Miyoung 

& Hailin, 2014). En incheckning via en självbetjäningsterminal tar ungefär 45 sekunder 

(Speeron, 2014). Självbetjäning ger gästerna ökad flexibilitet och sparar även deras tid vid 

incheckning. När hotellen inför denna självbetjäningsmöjlighet är de rädda för att de ska 

tappa kontakten med gästen, vilket skulle kunna leda till minskad kundlojalitet (Miyoung och 

Hailin, 2014). Det måste finnas en potential för att införa en ny teknologibaserad service 

menar Miyoung och Hailin (2014), annars är det slöseri med resurser om det inte blir 

accepterat av gästerna.  

 

Vissa gäster som använder självbetjäningsterminaler uppfattar dem som praktiska, 

lätthanterliga och roliga att använda, medan hos en del gäster har det resulterat i frustration, 

oro och osäkerhet (Miyoung & Hailin, 2014).  
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Vallen och Vallen (2009) förklarar att vissa hotell inför självbetjäning då det gynnar hotellen 

själva men också för att möta den nya tekonologiska affärsresenären. Genom att strategiskt 

placera ut självbetjäningsterminaler minskas risken för köbildning vid in- och utcheckning 

(Vallen & Vallen, 2009; Bardi, 2011) 

 

Mobil incheckning 
Mobil incheckning finns nu tillgängligt för hotell (BusinessTravelNews, 2014). Vissa gäster 

väljer gärna bort välkomnandet från receptionisten mot en snabbare incheckning menar 

Vallen och Vallen (2009). Konsumenternas förmåga ökar när det kommer till mobiltelefoner 

och mobilen är här för att stanna menar Jayawardena m.fl. (2013). Men, gästservicen döljs 

ofta med teknologi menar de och i verkligheten är det mindre service som utgörs av 

personalen och mer som utgörs av gästen. Gästen gör allt själv, från att boka hotellrum till att 

checka in. De menar att termen ”användarvänlig” har ersatt service. Gästerna kommer även 

att få se ständigt nya förändringar när det kommer till olika incheckningsmodeller på hotell 

(BusinessTravelNews, 2014).  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka incheckningsmodeller för hotell och vilka faktorer 

som kan bidra till gästnöjdhet. 

 

Frågeställningar 
Vilka incheckningsmodeller finns för hotell? 

Vilka för- och nackdelar har olika incheckningsmodeller enligt hotellpersonal? 

Vad är viktigt för gäster vid incheckning? 

 

Syftesavgränsning 
Endast svensktalande gäster på ett hotell i centrala Stockholm kommer att undersökas. 
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Metod och material 
Till att börja med gjordes en litteraturundersökning av vad för olika slags 

incheckningsmodeller som fanns för hotellbranschen idag, utifrån uppsatsförfattarens egen 

erfarenhet. Det kom fram till att det fanns sex stycken, varav incheckningsmodellen 

incheckning via värd med surfplatta inte fanns i Sverige, som därmed valdes att exkluderas 

med anledning av att intervju utomlands inte var ekonomiskt försvarbart i uppsatsförfattarens 

budget. För att besvara syftet till denna uppsats gjordes intervjuer och enkäter (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Metodval 

Intervju 
Anledningen till varför intervju valdes som metod var dels för att det inte fanns så mycket 

eller ingen nedskriven litteratur om vissa av incheckningsmodellerna. Då det inte finns någon 

teori föreslår Bryman (2011) att man använder sig av kvalitativ forskning, detta då det som 

kan räknas som "teori" inom ett visst område ibland är för lite eller obetydligt. En annan 

anledning till varför intervju valdes var för att ge intervjupersonen utrymme att svara med 

egna ord (Patel & Davidson, 2011).  

 

Enkät 
Som kvantitativ metod valdes enkät för att samla statistik och få en övergriplig bild av vad 

gäster vill ha i sin incheckning. Detta för att senare med hjälp av intervjuernas svar, kunna 

analysera vad gästerna anser vara viktigt i deras incheckning. Enkät är en mer tidssparande 

metod än exempelvis intervju, då det inte behövs åka runt till olika ställen, utan man kan stå 

vid en och samma position och få flera svar (Bryman, 2011).  

 

Urval och material 

Intervju 
De krav som ställdes på de personer som valdes ut till intervjuerna var att de skulle ha några 

års erfarenhet från hotellbranschen och för tillfället jobba med respektive incheckningsmodell 

som intervjun skulle handla om. Personerna som valdes innehar högre befattningar på hotell, 
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och det är enligt Patel och Davidson (2011) viktigt att betona individens roll för att klargöra 

att dens bidrag är viktigt. Totalt var det fem personer på fem olika hotell som intervjuades.  

 

Intervju 1 för traditionell incheckningsmodell är en 35 årig man som för tillfället jobbar som 

receptionschef på hotell 1 som använder sig av traditionell receptionsdisk. Han har jobbat där 

i snart två år, men har tidigare jobbat som receptionschef på andra hotell också. Han kommer 

att benämnas som Håkan. 

 

Intervju 2 för receptionsdisk i skrivbordshöjd är en 43 årig kvinna som för tillfället jobbar 

som general manager på hotell 2 som använder sig av receptiondisk i skrivbordshöjd. Hon har 

jobbat där i snart ett år, och har tidigare även jobbat som general manager på andra hotell. 

Hon kommer att benämnas som Annica. 

 

Intervju 3 för receptionsöar är en 30 årig man som jobbar som service manager på hotell 3 

som använder sig av receptionsöar. Han har jobbat där i snart fyra år, och har tidigare även 

jobbat som receptionschef på andra hotell. Han kommer att benämnas som Simon. 

 

Intervju 4 för självbetjäningsterminaler är en 43 årig kvinna som jobbar som general manager 

på hotell 4 som använder sig av självbetjäningsterminaler. Hon har jobbat där i snart ett år, 

och har tidigare även jobbat som general manager på andra hotell. Hon kommer att benämnas 

som Malin. 

 

Intervju 5 för mobil incheckning är en 61 årig man som jobbar som direktör på hotell 5 som 

använder sig av mobil incheckning. Han har jobbat där i snart två år och har tidigare även 

jobbat som direktör på andra hotell. Han kommer att benämnas som Peter. 

 

Enkät 
Enkäten genomfördes på ett hotell i centrala Stockholm då en av uppsatsen frågeställning 

syftar till att undersöka gästnöjdhet vid incheckning. För att få något material att jobba med 

siktade uppsatsförfattaren på att anskaffa 100 enkätsvar. 
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Enkätutformning 
För att gästerna skulle slippa spendera så mycket tid med att besvara enkäten, har det valts att 

ha en kort enkät med åtta frågor med slutna svarsalternativ och en öppen fråga som avslut, 

detta för att minimera risken för "enkättrötthet" (Bryman, 2011). Detta också för att 

respondenterna inte ska uppleva frågorna som oviktiga, vilket kan göra att bortfallet ökar.  

 

De tre första frågorna handlar om gästens kön, ålder och utbildning, och enligt Patel och 

Davidson (2011) är det vanligt att inleda enkäter med neutrala frågor. Varför det valts att 

fråga gästen om detta är för att kunna kategorisera gäster och urskilja olika beteenden. Fråga 

fyra och fem behandlar om gästen är privat- eller affärsresenär och hur ofta de reser. Även 

dessa är till för att urskilja olika beteenden hos gästerna. De resterande frågorna är till för att 

besvara uppsatsens syfte och dessa handlar om vad gästerna önskar i deras incheckning, och 

hur de önskade bli incheckade. Den sista frågan är en öppen fråga, där det ges utrymme för 

kommentarer eller tillägg av sådant som inte kommit med i frågorna, och det upplevs som 

betydelsefullt av respondenterna (Patel & Davidson, 2011). 

 

Genomförande av intervju och enkät 

Intervju 
Innan intervjuerna började fick intervjupersonerna ta del av ett informationsblad om 

uppsatsprojektet (bilaga 2) och syftet klargjort så att de skulle vara insatta i uppsatsen i stort 

och vad intervjun skulle handla om (Patel & Davidson, 2011). Varje intervju varade i cirka tio 

minuter och behandlade frågor gällande de olika incheckningsmodellerna, dess för- och 

nackdelar (bilaga 3). När intervjuerna genomfördes, spelades de även in med 

uppsatsförfattarens mobiltelefon, detta för att ingenting viktigt skulle utelämnas (Patel & 

Davidson, 2011). Intervjuerna genomfördes på respektive hotell under april och maj månad 

2014. 

 

Enkät 
Undersökningen genomfördes klockan tre till fem på eftermiddagen under fyra dagar, från 

fredag till måndag i receptionen på ett hotell i centrala Stockholm. Detta för att få med både 

privat- och affärsresenärer, då privatresenärerna oftast bor på fredagar och lördagar, och 

affärsresenärerna oftast söndagar och måndagar. Tiden på dygnet valdes för att incheckningen 
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är garanterad från klockan tre, och det är då de flesta gästerna checkar in. Uppsatsförfattaren 

stod även med när respondenterna svarade på enkäterna, och det delades även ut ett 

informationsblad om uppsatsprojektet (bilaga 2) om gästerna hade frågor om enkäten och vad 

den var till för. Denna form av enkät kallas för "enkät under ledning" (Patel & Davidson, 

2011) och på detta sätt kunde respondenterna fråga uppsatsförfattaren om de hade några 

funderingar gällande enkäten. 

 

Analys av intervju och enkät 

Intervju 
Intervjuerna transkriberades genom att uppsatsförfattaren lyssnade igenom intervjuerna ett 

flertal gånger och skrev ner ordagrant vad som sades under intervjun. De transkriberade 

intervjuerna med hotellpersonalen lästes därefter igenom och bearbetades genom att 

uppsatsförfattaren sorterade materialet utifrån uppsatsens frågeställning kring för- och 

nackdelar med varje incheckningsmodell, för att svara en av uppsatsens frågeställning.  

 

Enkät 
Enkäterna bearbetades deskriptivt, vilket innebär att det insamlade materialet beskrivs i siffror 

(Patel & Davidson, 2011). Rådatan fördes in i kalkylprogrammet Microsoft Excel, och i det 

skapades även diagram och tabeller för att presentera resultatet av enkäterna i resultatdelen av 

uppsatsen. 

 

Forskningsetisk planering 
Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under vart 

och ett av dessa krav finns det ett antal regler.  

 

Informationskravet handlar om att uppsatsförfattaren skall informera de som medverkar i 

forskningen och den aktuella forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Till de personer 

som varit berörda av denna studie i form av intervju och enkät ska det ha lämnas ut ett 

informationsblad om uppsatsen (bilaga 2), där det framgår vad uppsatsen handlar om och att 

det görs i studiesyfte och inget annat.  
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Samtyckeskravet innebär att alla som medverkat i denna uppsats ska själva fått bestämma om 

de velat medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2011). Uppsatsförfattaren ska inte under 

uppsatsens gång tvinga någon till att medverka i denna studie, utan det ska de berörda ha valt 

själva om de vill göra det eller inte. Uppsatsförfattaren ska till varje respondent meddela att 

det är frivilligt att delta i denna undersökning. 

 

I denna uppsats ska det även tas hänsyn till konfidentialitetskravet, vilket betyder att 

personuppgifter på medverkande i studien skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

ska kunna ta del av det (Vetenskapsrådet, 2011). I och med detta kommer och ska inga riktiga 

namn på intervjupersoner att nämnas i denna uppsats.  

 

Till denna uppsats ska även nyttjandekravet tas till hänsyn, där uppgifter om personerna som 

medverkat i studien, endast får, och kommer att användas för denna uppsats ändamål. 

 

 

Resultat 
Resultatet kommer att beskrivas i två delar, där den första bygger på intervjuerna, och den 

andra bygger på enkäterna. Den första delen presenterar vad hotellpersonalen har berättat om 

vad för- och nackdelarna är med respektive incheckningsmodell, och den andra delen består 

av hotellgästers åsikt om vad de ansåg vara viktigt i deras incheckning. 

 

Incheckningsmodeller där en receptionist checkar in gästen 
Fördelar med traditionell receptionsdisk 
Håkan berättar att det finns många för- och nackdelar med traditionell receptionsdisk. 

Gästerna uppfattar den traditionella receptionsdisken som lättförståelig. Håkan jämför den 

traditionella receptionsdisken med receptionsöar, och nämner att receptionsöar kan vara udda, 

och gästen kan stå och fundera var den ska gå. Här spelar även gästens förväntningar roll, då 

de flesta gäster förväntar sig att det är som en traditionell receptionsdisk en receptionsdisk ska 

se ut. En del gäster kan också tycka att det är trevligt med en traditionell receptionsdisk, då 

gästen sällan bara möter en receptionist, utan flera. En fördel utifrån personalens perspektiv är 

att det kan vara bättre gemenskap bland receptionisterna, då det är en kompakt yta. Håkan 
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anser också att det är lätt att organisera, och lättare att hålla ordning och reda på saker, då det 

finns flera avlastningsytor. Säkerhetsmässigt kan den traditionella receptionsdisken vara en 

fördel för receptionisten då den är mindre åtkomlig. Håkan jämför traditionell receptionsdisk 

igen med receptionsöar och berättar att det kan vara positivt för skandinaviska gäster, då de 

oftast bara vill checka in och få ett trevligt bemötande, och inte komma alltför nära. Håkan 

förklarar att receptionisten inte behöver bli fysiskt personlig, utan kan fortfarande vara 

personlig på ett kommunikativt sätt. Men man kan ju bli personlig ändå utan att vara nära 

gästen, kanske kan man säga vilken snygg scarf du har, vilken snygg keps, man kan ju ändå 

uppmärksamma gästen genom kommunikation (Håkan, 2014). 

 

Nackdelar med traditionell receptionsdisk 
Håkan berättar vidare att det utifrån den traditionell receptionsdisken kan det vara svårare för 

receptionisterna att uppmärksamma gäster som står och väntar längre bak vid kö. Vissa gäster 

kan ibland tycka att den traditionella receptionsdisken är tråkig, opersonlig och ibland för 

traditionell menar Håkan. Det blir opersonligt att ha ett block eller en barriär du vet, man 

känner sig lite låst bakom disken, du kan inte träda fram och samtala vidare med gästen 

(Håkan, 2014). Den kompakta ytan kan också göra att det är svårt att jobba i den om det är 

fler receptionister. Vidare nämns det att den traditionella receptionsdisken kan vara mindre 

ergonomisk, då receptionisten måste böja sig över disken om den ska visa någonting för 

gästen. Håkan anser att personalen, alltså mjukvaran är viktigare än hårdvaran, 

receptionsdisken. Så länge personalen bakom disken förstår vad gästen vill och kan ge gästen 

bra service, spelar receptionslösningen mindre roll. 

 

Fördelar med receptionsdisk i skrivbordshöjd 
Enligt Annica har de valt incheckningsmodellen receptionsdisk i skrivbordshöjd för att kunna 

bli mera personlig med gästerna. Det blir en mer avslappnad incheckning i och med att gästen 

sitter ner. En av fördelarna är att det kan bli en helt annan kontakt med gästen, vilket är 

positivt då receptionisten kommer närmare gästen, och gästerna tycker att det är trevligt 

hävdar Annica. Vi ska vara annorlunda, alltså bara kunna sitta ner och vara lite mer intima 

med gästerna, istället för att man ska känna att man står bakom en disk (Annica, 2014). 

 

Nackdelar med receptionsdisk i skrivbordshöjd 
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Det finns fler nackdelar än fördelar kan man väl säga egentligen, men det är ju ofta så med 

nya designidéer (Annica, 2014).Det förklaras det att den huvudsakliga nackdelen är att vissa 

gäster har svårt att förstå att det är en reception, då det är en ny incheckningsmodell. Annica 

menar att detta beror på att gäster är så vana vid att stå bakom en mer eller mindre traditionell 

receptionsdisk när de checkar in. Det har också hänt att vissa gäster har blivit lite irriterade 

och känt sig dumma när de gått runt och senare kommit tillbaka och insett att det är en 

sittande receptionsdisk. Annica kan också tycka att det ibland känns konstigt då det är kö, att 

de som står i kö måste stå bakom den som checkar in sittandes. Fortsättningsvis anses det 

finnas en arbetsmässig nackdel då det inte är så praktiskt när en receptionist jobbar bakom 

denna disk, då disken är en glasskiva. Disken måste vara ren, med detta menar Annica att 

ingenting får synas. Allt från sladdar till förvaring av lådor måste döljas, vilket är en 

utmaning. Denna form av receptionsdisk är en designlösning som inte är baserad på någon 

gästundersökning enligt Annica. 

 

Fördelar med receptionsöar 
Simon säger att receptionisten kommer mycket närmare gästen med receptionsöar. 

Gästkontakten blir bättre och gästen behöver inte känna sig "utanför". Vidare förklarar Simon 

att receptionisten kan gå runt receptionsön och ställa sig bredvid gästen, det vill säga att 

receptionisten inte upplevs instängd och gästen känner sig mer välkommen till skillnad från 

den traditionella receptionsdisken. Gästerna upplever att dom är mer välkomna och de kan gå 

runt, de kan prata med en, de kan stå vid en istället för att dem ska känna sig att de står 

bakom en disk (Simon, 2014). Simon upplevde att gästerna tyckte att denna 

incheckningsmodell känns trevligare och mer modern jämfört med traditionell receptionsdisk.  

 

Nackdelar med receptionsöar 
De negativa aspekterna med receptionsöar är utifrån personalens perspektiv, berättar Simon 

att det kan vara mindre säkert om någon hotfull person skulle komma. Receptionisten kan då 

inte skydda sig bakom en disk. Simon nämner också att de även tänkt införa 

självbetjäningsterminaler för gäster som har bråttom. Detta för att minimera köerna då det kan 

förekomma köbildning i och med det personliga mötet, och för att tillfredsställa många 

moderna affärsresenärer som önskar välja bort det personliga mötet. Men, Simon påpekar att 

de aldrig kommer ta bort den personliga servicen, utan självbetjäningsterminalerna blir bara 

ett komplement till receptionsöarna. 
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Incheckningsmodeller där gästen checkar in själv 

Fördelar med självbetjäningsterminaler 
Malin nämner att självbetjäningsterminaler fungerar i princip som när en gäst checkar in på 

flyget, men istället för ett boardingkort får den ut ett nyckelkort. Det nämns att en värd eller 

värdinna finns på plats, och fungerar som en receptionist som går runt bland de olika 

självbetjäningsterminalerna. På detta sätt kan värden serva flera personer samtidigt, och hjälpa 

gäster om de har frågor. Detta görs för att följa trenden, och för att matcha den målgrupp som 

vill ha denna typ av incheckning. Man ska egentligen kunna klara sig själv och det är ju 

väldigt många gäster som bara vill ha nyckel och gå, dom vill ju inte stå och vänta (Malin, 

2014). Å andra sidan finns det resenärer som vill uppleva personlig service, vilket gör det 

väldigt individuellt menar Malin. Detta koncept med självbetjäningsterminaler är ett 

komplement till ett av deras andra hotell som är åt det femstjärniga hållet. På detta sätt kan 

deras avtalskunder välja vart de vill lägga deras gäster, beroende på prisklass. Malin fortsätter 

och berättar att med självbetjäning behöver inte gästen stå och vänta i kö, för att en annan gäst 

exempelvis behöver vägbeskrivning till något ställe. Utan gästen försöker själv till en början, 

och om den behöver hjälp så får den det, och då får den även ett bra bemötande menar Malin.  

 

Nackdelar med självbetjäningsterminaler 
Fortsättningsvis berättas det att detta hotell med självbetjäningsterminaler inte är ett 

fullservice hotell, utan att de försöker göra det så kostnadseffektivt som möjligt med lite 

personal, och kanske inte ha personal på natten. Men det är ju det här med första mötet 

såklart. Det är jätteviktigt men det är lite också.. vad är det du köper, du får vad du betalar 

för, men vi kommer att ha en person som också möter gästen (Malin, 2014). 
 

Fördelar med mobil incheckning 
Den mobila incheckningen fungerar på så sätt att gästen får en kod eller en QR-kod skickat 

till mobilen som den sedan använder som nyckel vid rumsdörrens läsare berättar Peter. Gästen 

får läsa till sig all information den behöver i mobilen. Peter fortsätter och berättar att det finns 

olika orsaker till varför ett hotell använder sig av mobil incheckning. Dels ligger det i tiden, 

då det för dagens och morgondagens teknikfreaks är en naturlig utveckling i deras vardagliga 

liv. Det beror också på konceptet menar Peter. Men mobil incheckning innebär också stora 
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fördelar rent resursmässigt för hotellföretaget i och med att personaltimmarna reduceras då 

det minskar behovet av receptionspersonal speciellt vid de kritiska tidpunkterna vid in- och 

utcheckningen. Mobil incheckning är ett snabbt, smidigt och enkelt sätt menar Peter, då 

gästen dessutom har sin egna personliga sida och inloggning om den skulle tappa bort 

telefonen eller om den skulle få slut på batterier. Vidare berättas det att lösningen med mobil 

incheckning används som en kombination med en vanlig receptionsdisk, och det anser Peter 

vara en väldigt bra kombination utifrån den erfarenhet han har. Än så länge så brukar de som 

checkar in mobilt komma till receptionen och kommentera "vad roligt att ni har det här", så 

att den personliga kontakten är inte helt borta (Peter, 2014). 

 

Nackdelar med mobil incheckning 
Nackdelen för en gäst som väljer mobil incheckning är väl egentligen ingen, för någonstans 

har han valt bort den personliga kontakten mot cybervärldens ständiga uppkoppling (Peter, 

2014). Det troliga första personliga mötet med hotellet blir därför med frukostpersonalen, 

vilket ställer lite extra höga krav på utbildning och servicekonceptet menar Peter. Även fast 

gästerna checkar in via mobilen, berättar Peter att det finns en receptionsdisk, och att gästerna 

någon gång under sin vistelse ändå kommer ner till receptionen ifall det skulle dyka upp 

någon fråga. Peter menar att de flesta gästerna vill ha tryggheten med att bli sedd och att ha 

någon att prata med, och att den mobila incheckningen nu bara är ett komplement till den 

vanliga receptionsdisken, då tiden inte är riktigt mogen för enbart det ena eller det andra.  

 

Hotellgästers åsikter om incheckning 

Demografiska faktorer 
Av de 77 gäster som svarade på enkäten var 53% män och 47% kvinnor, varav 61% var 

privatresenärer och 39% affärsresenärer. De flesta som svarade på enkäten var mellan 31-55 

år (39%), därefter kom åldersgruppen 56 och uppåt (38%), och minst andel svarande var 18-

30 år gamla (23%). 

 

Den största andelen gäster som svarade på enkäten hade en högre utbildning 

(högskola/universitet och gymnasium/folkhögskola). Lite mindre än hälften av gästerna 

(44%) svarade att de bodde på hotell 1-5 gånger per år.  
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Samtliga gästers åsikter om viktiga faktorer vid incheckning 
"Snabbt" var den faktorn de flesta gästerna ansåg vara den viktigaste i deras incheckning, som 

fick 36% av alla svar, därefter kom "information" (19%) (se Figur 1). I kommentarsfältet 

förtydligade en gäst vikten av att incheckningen ska gå snabbt: Snabbheten är viktigast när 

man är på affärsresa. En annan gäst poängterade: Snabbt och enkelt via en receptionist, om 

man har frågor. 

 

Minst viktigt (27%) ansåg gästerna att incheckningen skulle vara avslappnad. Övriga faktorer 

som att "Slippa kö" och "Personlig närkontakt" skiljde sig svaren inte mycket åt.  

 

 
Figur 1. Vad gästerna ansåg vara viktigast respektive minst viktigt i sin incheckning. 

 

Män respektive kvinnors åsikter om faktorer vid incheckning 
Både männen och kvinnorna ansåg att "snabbt" var den viktigaste faktorn i deras incheckning 

(se Figur 2). På andra plats för kvinnorna kom "personlig närkontakt" och för männen 

"information". Därefter var både männen och kvinnorna enade om att "slippa kö" faktorn var 

en viktig del i incheckningen. 
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Figur 2. Vad män respektive kvinnor ansåg vara viktigast i sin incheckning. 

 

Kvinnorna ansåg att "avslappnat" var det minst viktigaste i deras incheckning, och männen 

ansåg att "personlig närkontakt" var det minst viktigaste (se Figur 3).  

 

 
Figur 3. Vad män respektive kvinnor ansåg vara minst viktigt i sin incheckning. 

 

Affärsresenärer respektive privatresenärers åsikter om faktorer vid 
incheckning 
Affärsresenärerna var ganska överens om att de ville ha en "snabb" incheckning (se Figur 4). 

Privatresenärerna ansåg däremot att både "snabbt" och "information" var de viktigaste, 
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därefter kom "personlig närkontakt" och "slippa kö" på andra plats för dem. Det 

affärsresenärerna ansåg vara den andra viktigaste faktorn i deras incheckning var "slippa kö".  

 

 
Figur 4. Vad affärsresenärer respektive privatresenärer ansåg vara viktigast i sin incheckning.  

 

Affärsresenärerna ansåg att "avslappnat" var den minst viktigaste faktorn i deras incheckning, 

följt av "slippa kö", vilket affärsresenärerna även ansåg att det var den näst viktigaste (se 

Figur 5). Många av privatresenärerna ansåg att "snabbt" och "avslappnat" var minst viktigast i 

deras incheckning, vilket även är lite motsägelsefullt. "Slippa kö" var för privatresenärerna 

det tredje minst viktigaste faktorn, och "personlig närkontakt" var för affärsresenärerna det 

tredje minst viktigaste i deras incheckning. 
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Figur 5. Vad affärsresenärer respektive privatresenärer ansåg vara minst viktigt i sin 

incheckning.  

 

Vikten av de olika faktorerna i gästernas incheckning 
När gästerna fick svara på om hur viktiga de olika faktorerna var i deras incheckning kom det 

fram till att "slippa kö" var det viktigaste med 51% svar (se Tabell 1). "Snabbt" kom på andra 

plats med 44% av svaren och på tredje plats kom "information" med 39%. En av gästernas 

kommentarer om hur den önskade bli bemött i sin incheckning löd: Att jag inte ska bli 

dumförklarad när jag checkar in, att receptionisten ska ta ögonkontakt med mig utan att jag 

måste säga hej först!. 

 

Tabell 1. Hur viktigt gästerna ansåg respektive faktor i deras incheckning var på en skala 1-5 

där 1 är minst viktigt och 5 är viktigast. 

 1 2 3 4 5 

Snabbt 5% 12% 22% 17% 44% 

Personlig 

närkontakt 

6% 17% 23% 29% 25% 

Information 3% 12% 26% 21% 39% 

Avslappnat 4% 13% 27% 31% 25% 

Slippa kö 5% 12% 18% 14% 51% 

 

Hur gästerna önskade bli incheckade 
47% av alla gäster svarade att de ville ha någon slags kombination av en receptionist och att 

kunna checka in själv. Det var ytterst få av gästerna som svarade att de skulle vilja checka in 

själv (14%). En av gästerna tyckte till och svarade: Att en medveten och kunnig receptionist 

ska vara på plats till att hjälpa gästerna, men även att man kan checka in själv med hjälp av 

en apparat om man vill!. 

 

Hur affärsresenärerna kontra privatresenärerna önskade bli incheckade 
50% av affärsresenärerna ansåg att en kombination eller valmöjlighet av 

incheckningsmodeller vore bäst när de besöker hotell (se Figur 6), till skillnad från 

privatresenärerna, där 47% ansåg att de önskade bli incheckade av en receptionist.  



26 
 

Affärsresenärerna var mer villiga att checka in själva, till skillnad från privatresenärerna, som 

hellre önskade någon slags kombination eller valmöjlighet i sådana fall. 

 

 
Figur 6. Hur affärsresenärerna respektive privatresenärerna önskade bli incheckade på hotell. 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i två delar, där den första delen behandlar de huvudsakliga 

för- och nackdelarna med varje incheckningsmodell, uppställt mot vad teorin beskriver. Den 

andra delen behandlar vad gästerna anser vara viktigt i deras incheckning, uppställt mot vad 

som står i teorin. 

 

Incheckningsmodeller 

Traditionell receptionsdisk 
Den huvudsakliga fördelen med traditionella receptionsdisken är att den uppfattas som enkel 

och lättförståelig berättar Håkan. Detta då det är som en traditionell receptionsdisk gästerna 

förväntar sig att en receptionsdisk ska se ut menar han. En annan fördel med traditionell 

receptionsdisk för vissa gäster är enligt Håkan att de kan tycka att det är trevligt att inte bara 
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träffar en receptionist, utan som i deras fall, flera. Skandinaviska gäster kan uppleva den 

traditionella receptionsdisken som positiv fortsätter Håkan, då de ofta inte vill bli allt för 

personliga med receptionisten, utan de vill bara checka in. Men receptionisten kan vara 

personlig på ett kommunikativt sätt mot gästen i den traditionella receptionsdisken. Håkan 

anser också att personalen bakom är viktigare än själva receptionsdisken. Den huvudsakliga 

nackdelen är att vissa gäster kan också tycka att den traditionella receptionsdisken ibland kan 

vara tråkig, opersonlig och för traditionell. Oavsett incheckningsmodell, berättar Kasavana 

(2013) att incheckningsproceduren ska hållas så enkel och trevlig som möjligt, vilket den görs 

hävdar Håkan. Receptionisten får gärna får bli personlig, utan att bli privat (Gunnarsson och 

Blohm (2010), vilket även det stämmer bra med vad Håkan förklarade om att bli personlig 

kommunikativ. Immateriella aspekter spelar en stor roll i receptionen (Gundersen m.fl., 

1996), vilket även Håkan påstod, om att just receptionisten är viktigare än själva 

receptionsdisken. 

 

Receptionsdisk i skrivbordshöjd 
Med receptionsdisk i skrivbordshöjd blir det en helt annan kontakt, då receptionisten kan bli 

mer personlig med gästen och det blir en mer avslappnad incheckning då gästen sitter ner, 

vilket är den främsta fördelen (Annica, 2014). Denna incheckningsmodell är mer till för att 

vara annorlunda, och att gästerna inte ska känna att de står upp bakom en disk menar Annica. 

Den främsta nackdelen med receptionsdisk i skrivbordshöjd är att gästerna ibland kan ha svårt 

att förstå att det är en receptionsdisk, då det är ny incheckningsmodell och många gäster är så 

vana vid den traditionella receptionsdisken. Vallen och Vallen (2009) hävdade att 

ankomstproceduren kunde uppfattas som att den görs på rutin och är standardiserad. I Annicas 

fall, stämmer inte det då det är en mer annorlunda incheckningsmodell, och Kasavana (2013) 

hävdade, som tidigare också nämnts att incheckningsproceduren ska hållas så enkel, trevlig 

och bekväm som möjligt. Det stämmer bra att receptionsdisk i skrivbordshöjd är trevligt och 

bekvämt då gästen känner sig avslappnar när den checkar in, däremot har gästen svårt att 

förstå att det är där man checkar in. Johansson (2010) påpekade att vissa av oss känner att vi 

har alltmer ont om tid, vilket betyder att receptionsdisk i skrivbordshöjd kanske inte hade varit 

den mest optimala incheckningen för de som känner så. 
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Receptionsöar 
Den främsta fördelen med receptionsöar är att gästen inte behöver känna sig utanför, då 

receptionisten kan gå runt receptionsön och ställa sig bredvid gästen, vilket gör att det blir en 

mer personlig incheckning (Simon, 2014). Receptionsöar känns också mer rolig och modern 

till skillnad från traditionell receptionsdisk menar Simon. Men Håkan påpekade att vissa 

gäster kan stå och fundera var de ska gå med receptionsöar som incheckningsmodell. Simon 

påpekade även att det kan skapas köbildning i och med den starkare personliga kontakten med 

gästen. Detta säger då emot vad Kasavana (2013) skriver, om att incheckningsproceduren ska 

vara så enkel som möjligt. Men då människor har olika sorters önskemål (Kipowski, 1995), 

kan receptionsöar vara en bra incheckningsmodell för vissa, då utgångspunkten i värdskap är 

att ha ett välkomnande och öppet förhållningssätt (Värdskapet, 2010). Hotellet får bara ett 

tillfälle att göra det första goda intrycket menar Vallen och Vallen (2009), och därför ställs det 

stort krav på hotellen att de ska ha god människokännedom och förmåga att behandla varje 

människa individuellt (Kipowski, 1995).  

 

Självbetjäningsterminaler 
Malin berättar att självbetjäningsterminaler är en stor fördel då det finns en värd som kan 

serva flera gäster samtidigt, vilket gör det till en snabbare form av incheckning, med mindre 

personlig kontakt. Med självbetjäningsterminaler behöver gästen inte stå och vänta i en kö på 

att värden ska hjälpa klart gästen innan den, utan gästen försöker själv till en början, och får 

hjälp om den behöver det. Vissa föredrar denna form av incheckning menar Malin, medan 

andra vill ha service, vilket kan vara den huvudsakliga nackdelen, men gästerna får också vad 

de betalar för berättar hon. Självbetjäning ger gäster ökad flexibilitet och sparar även deras 

tid, och en incheckning via en självbetjäningsterminal tar ungefär 45 sekunder, vilket är 

snabbt jämfört med en incheckning via en receptionist som kan ta 3-5 minuter (Speeron, 

2014). Självbetjäningsterminaler hjälper även vid kö (Bardi, 2011), vilket stämmer delvis, då 

gästen till en början provar själv, men självbetjäningsterminaler har för vissa gäster resulterat 

i frustration, oro och osäkerhet (Miyoung & Hailin, 2014), vilket kan skapa köbildning. Å 

andra sidan finns det också gäster som uppfattar dem som praktiska, lätthanterliga och roliga 

att använda. Men, som sagt har människor olika sorters önskemål (Kipowski, 1995). Många 

affärsresenärer föredrar exempelvis att spendera så lite tid som möjligt vid in- och 

utcheckning till skillnad från privatresenärer (Kasavana, 2013), och vissa av gästerna väljer 

till och med bort välkomnandet av en receptionist mot en snabbare incheckning (Vallen & 
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Vallen, 2009). För sådana gäster hade självbetjäningsterminaler varit ett bra alternativ på en 

incheckningsmodell. 

 

Mobil incheckning 
Den främsta fördelen med mobil incheckning för gästerna är enligt Peter, att det är ett snabbt, 

smidigt och enkelt sätt att checka in. Vissa gäster slipper även att stå i kö, vilket gör att 

personalens arbete minskar vid de kritiska tidpunkterna vid in- och utcheckningen, då mobil 

incheckning fortfarande är ett komplement till den vanliga receptionen, vilket i sig gör att 

personaltimmarna reduceras menar Peter. Den vanliga receptionen och mobil incheckning är 

en bra kombination utifrån den erfarenhet han har menar han. Arbetet i receptionen förändras 

med teknikens utveckling, och i och med det underlättas arbetet i receptionen (Kipowski, 

1995). Peter menar att mobil incheckning ligger i tiden, och Jayawardena m.fl. (2013) 

förklarar att förmågan ökar när det kommer till mobiltelefoner, och mobilen är här för att 

stanna. De erfarna resenärerna ankommer och checkar in på hotellet utan något egentligt 

behov av någon personals interaktion, till skillnad från de mindre erfarna, som kan behöva 

någon som välkomnar, checkar in och guidar dem menar Vallen och Vallen (2009). Mobil 

incheckning skulle då passa bättre för de erfarna resenärerna, men för de mindre erfarna finns 

det en reception, om de hade behövt hjälp menar Peter. Kasavana (2013) skrev att gästens 

första kontakt med hotellet ofta är med receptionspersonalen, men detta stämmer inte överens 

med mobil incheckning, då gästen kan ha tillgång till rummet utan att komma i kontakt med 

receptionspersonalen. På detta sätt missar hotellet att ta vara på det som kallas "sanningens 

ögonblick" (Grönroos, 2009; Vallen & Vallen, 2009). Men Peter berättade att de som väljer 

mobil incheckning, har vid något tillfälle också valt bort det personliga mötet.  

 

Gästnöjdhet 

Vad gästerna ansåg vara viktigt i deras incheckning 
Det genomfördes en undersökning på vad gäster vill ha i sin incheckning då de största 

problemen hotellbranschen stöter på, är att de inte vet vad gästerna anser vara viktigt 

(Gundersen m.fl., 1996), och att det är viktigt att känna till gästernas behov (Dominici & 

Guzzo, 2010). De flesta gästerna ansåg att "snabbt", "information" och "slippa kö" var de 

viktigaste faktorerna i deras incheckning (se Figur 1 och Tabell 1). När gästerna fick 

betygsätta varje faktor för sig, var det "slippa kö" som var det viktigaste, därefter kom 
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"snabbt" och på tredje plats av vad gästerna ansåg vara den viktigaste faktorn i deras 

incheckning var "information" (se Tabell 1). Vad som skapar gästnöjdhet är enligt Gundersen 

m.fl. (1996) skillnaden mellan den förväntade och den verkliga produkten, vilket i detta fall 

delvis stämmer överens med vad gästerna vill ha i sin incheckning. Dominici och Guzzo 

(2010) beskrev gästnöjdhet som att skapa mervärde för gästerna genom att tillfredsställa deras 

uttalade och outtalade behov. Alla incheckningsmodeller förmedlar mer eller mindre 

"information" till gästerna, men när det gäller faktorerna "snabbt" och "slippa kö", har en del 

hotell missuppfattat vad gästerna önskar i sin incheckning. Det företag som snabbare tar reda 

på vad gästerna eftertraktar har större möjlighet till ökade vinster menar Dominici och Guzzo 

(2010) 

 

Hur gästerna önskade bli incheckade 
Totalt sett, önskade gästerna en kombination eller valmöjlighet när de checkar in på hotell (se 

Figur 9). Affärsresenärerna önskade någon form av kombination eller valmöjligheter av 

incheckningsmodeller när de checkar in, till skillnad från privatresenärerna, där majoriteten 

önskade bli incheckade av en receptionist när de checkar in på ett hotell (se Figur 6). Detta 

stämmer bra in på vad Kasavana (2013) skrev om, att affärsresenärer oftare föredrar att 

spendera mindre tid vid incheckningen jämfört med privatresenärer. För att skapa gästnöjdhet 

spelar immateriella aspekter en stor roll i en reception (Gundersen m.fl., 1996), och det 

viktigaste är att gästen känner sig sedd, trygg och väntad hävdar Gunnarsson och Blohm 

(2010). Gästens första interaktion med hotellet ansåg Kasavana (2013) vara med 

receptionspersonalen. Utifrån gästernas åsikter var det delade meningar om detta, då ungefär 

hälften av dem önskade en kombination eller valmöjlighet, vilket skulle innebära att den 

halvan av respondenterna hade kunnat tänka sig använda sig av någon slags självbetjäning. 

Det måste även finnas en potential till självbetjäning (Miyoung och Hailin, 2014), vilket det 

finns bland respondenterna.  

 

Metod- och materialdiskussion 

Metodval 
För att komma fram till slutsatsen, har det under arbetets gång varit tvunget att göra intervjuer 

om de olika incheckningsmodellerna, dels för att det inte stått så mycket teoretiskt litteratur 

om dem, men också för att ge intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord (Patel & 



31 
 

Davidson, 2011). Med intervju som metod fick uppsatsförfattaren också en bättre inblick i vad 

branschen hade att erbjuda. Men, den insamlade informationen om de olika 

incheckningsmodellerna kanske inte uppnått den teoretiska mättnaden som Bryman (2011) 

skriver om.  

 

Med gästnöjdhet i åtanke ansågs kvantitativa enkäter på ett hotell vara det mest optimala för 

att samla information till denna undersökning. Många av gästerna som tillfrågades att besvara 

enkäten hade bråttom, så att göra en intervju med gästerna, och få kvantitet på det, hade slutat 

i ett för stort bortfall och framförallt tagit upp värdefull tid.  

 

Urval och material 
Personerna som intervjuades var personer med god erfarenhet från branschen, vilket tillfört 

trovärdighet till arbetet då det skett i anknytning till den sociala verkligheten som gör att 

uppsatsförfattaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Ett målinriktat urval 

var viktigt då det var kriterier på intervjupersonerna att de skulle ha några års erfarenhet från 

branschen. 

 

Totalt tillfrågades 120 gäster att svara på enkäten, varav 77 av gästerna deltog vilket ger en 

svarsfrekvens på 64% vilket är acceptabelt enligt Bryman (2011). Antalet enkäter visar hög 

validitet, och validiteten präglar hög reliabilitet, då respondenterna frågades frågor relevanta 

till syftet (Bryman, 2011). Det var 53% män och 47% kvinnor som svarade, vilket var bra 

fördelat anser uppsatsförfattaren. Privatresenärerna utgjorde 61% och affärsresenärerna 39%, 

vilket uppsatsförfattaren anser vara okej.  

 

Enkätutformning 
Utformningen av enkäten har kunnat ge ett bra resultat, vilket bidrog till en klar slutsats. Det 

var några gäster som påpekade att fråga nummer sex och sju behandlade samma sak, men i 

fråga sju kan respondenterna dela ut ett och samma betyg till varje svarsalternativ, medan de i 

fråga sex var tvungna att rangordna sina svar. Det var få gäster som besvarade den sista 

frågan, närmare bestämt nio stycken, då det var en öppen och valfri fråga. Varför den valdes 

att vara valfri var för att vissa gäster inte har tid, och bara vill fylla i enkäten och gå upp till 

deras rum. På detta sätt ansåg uppsatsförfattaren att den kunde få fler svar, om gästerna inte 

var tvungna att svara på allt, vilket de heller inte var. 
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Genomförande 
De frågor som ställts i intervjuerna, har det kunnats få ut ett resultat på, då de gått ut på djup, 

och inte om bredd som det brukar göras i kvantitativ forskning, vilket enligt Bryman (2011) 

kallas för överförbarhet. Genom att ha använt intervju som kvalitativ metod har det 

konstaterats att intervjupersonerna var väl insatta i den incheckningsmodell de jobbade med, 

då de kunde svara på frågorna mycket väl. 

 

Forskningsetisk uppföljning 
När undersökningarna genomfördes följdes de fyra etiska principerna som tidigare nämnts 

under den forskningsetiska planeringen: informationskravet, samtyckeskravet, 

kondifentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Innan varje intervju 

genomfördes, och gästerna fyllde i enkäterna, fick de ta del av ett informationsblad om 

uppsatsprojektet (bilaga 2). Alla personer som deltog i undersökningen fick berättat för sig att 

det var helt frivilligt att delta i undersökningen, och att ingen fråga behandlade någon slags 

kontaktuppgift, vilket innebar att de är helt anonyma, och att det är konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2011). Alla personer som deltog i undersökningen fick även förklarat för 

sig att det de svarar på, endast skulle användas i studiesyfte och inget annat.  

 

Slutsatser 
Den traditionella receptionsdiskens huvudsakliga fördel är att den är lättförståelig för 

gästerna, då det är som den gästerna förväntar sig att en receptionsdisk ska se ut, däremot kan 

vissa gäster tycka att den är lite tråkig och opersonlig, vilket framkommer som den främsta 

nackdelen. Med receptionsdisk i skrivbordshöjd kan gästen kan känna sig mer avslappnad och 

bekväm när den checkar in, vilket är den största fördelen. Men, nackdelen är att vissa av 

gästerna kan ha svårt att förstå att det är en receptionsdisk. Den främsta fördelen med 

receptionsöar är att den upplevs mer personlig av gästerna, men det kan vara en mer 

tidskrävande incheckning i och med det personliga mötet. Självbetjäningsterminalers 

huvudsakliga fördel är att det är en snabbare form av incheckning med mindre personlig 

kontakt, och nackdelen är att gästen inte får lika mycket personlig service som när den 

checkas in av en receptionist. Den främsta fördelen med mobil incheckning att det är ett 

smidigt sätt att checka in på, då gästen inte behöver ställa sig i någon kö, och nackdelen är att 
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de som inte är bekanta med mobil incheckning, ändå behöver någon slags hjälp av en 

receptionist. Samtliga incheckningsmodeller har sina uppenbara för- och nackdelar beroende 

på vilken gästkategori gästen tillhör. Någonstans väljer hotellet ett koncept, och i det 

konceptet ingår ett medvetet val av incheckningsmodell.  

 

Utifrån gästernas svar kan det konstateras att faktorerna "snabbt", "information" och "slippa 

kö" är viktigaste vid en incheckning, för att gästerna ska bli nöjda. Hur gästerna önskade bli 

incheckade, både privat- och affärsresenärer, kom det fram till att en kombination eller 

valmöjlighet av incheckningsmodeller hade varit det mest optimala. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Då det inte finns så mycket nerskriven litteratur om detta ämne, vore det bra om det 

utvecklades och forskades mer om. Denna uppsats har gett ett mindre smakprov på vad för 

olika incheckningsmodeller som finns, samt vad gäster för ett hotell i centrala Stockholms 

önskade i sin incheckning. Detta skulle kunna göras på ett annorlunda sätt, där någon skriver 

om endast en incheckningsmodell mer djupgående, eller om någon gör en större undersökning 

på vad människor generellt vill ha, och inte bara på ett hotell. Nuvarande och framtida 

forskare och hotell kan läsa uppsatser som denna och få en översikt av vad för 

incheckningsmodell som skulle kunna gynna deras koncept. Denna uppsatsidé, om just 

incheckningsmodeller kan utveckla branschens kunskaper om vad gäster vill ha när de 

kommer och checkar in. Nästa generationens gäster kommer at vilja ha något utöver det 

vanliga när det kommer till hotellvistelsen, och hotellen bör även kunna erbjuda dem det för 

att följa med i kommande trender. 
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Informationsblad om uppsatsprojektet 
 
 

 

Mitt namn är Ashkan Maghsoudlou och jag läser sista året på Restaurang- och 

Hotellhögskolan vid Örebro Universitet med inriktning mot Hotell- och Värdskap. För 

tillfället skriver jag ett examensarbete som handlar om olika incheckningsmodeller för hotell. 

Syftet med enkäten är att undersöka vad som är viktigt för gäster vid en incheckning.  

 

Detta är ett informationsblad som är tillägnat till er som väljer att medverka i denna 

undersökning. Syftet med informationsbladet är att ni som medverkar i Restaurang- och 

Hotellhögskolans vetenskapliga studier enkelt ska kunna kontakta institutionen om ni har 

frågor om hur de lämnade uppgifterna används eller om ni har andra frågor.  

 

Jag skulle vara väldigt tacksam om du kan avvara några minuter för att besvara denna enkät. 

 

 

Uppsatsförfattare 

Namn:   Ashkan Maghsoudlou 

E-postadress:  ashkan.m@hotmail.se 

Telefonnummer:  070-090 5432 

 

Handledare 

Namn:  Tobias Nygren 

E-postadress:   tobias.nygren@oru.se 

Telefonnummer:  019-30 20 01 

 

Kursansvarig 

Namn:  Åsa Öström 

E-postadress:  asa.ostrom@oru.se 

Telefonnummer:  019-30 20 11 
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Intervjuschema 
Vilka fördelar ser du med den incheckningsmodell ni använder er av utifrån personalens 

perspektiv? 

 

Vilka nackdelar ser du med den incheckningsmodell ni använder er av utifrån personalens 

perspektiv? 

 

Vilka fördelar ser du med den incheckningsmodell ni använder er av utifrån gästens 

perspektiv? 

 

Vilka nackdelar ser du med den incheckningsmodell ni använder er av utifrån gästens 

perspektiv? 

 

Hur upplever du att gästerna upplever den incheckningsmodell ni använder er av? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Bilaga 4 

Enkätfrågor 
 

 

1. Kön 
A: Man  B: Kvinna 
 
2. Ålder 
A: 18-30  B: 31-55  C: 56- 
 
3. Utbildning 
A: Grundskola B: Gymnasium/Folkhögskola C: Högskola/Universitet 
 
4. Syftet med din vistelse 
A: Privat  B: Affär 
 
5. Hur många gånger per år bor du på hotell 
A: 1-5  B: 6-15  C: 16-30                  D: Mer än 31 
 
6. Rangordna från 1-5 vilken av dessa du anser vara viktigast för dig vid en incheckning 
där 1 är minst viktig och 5 är den viktigaste 
 
A: Snabbt 
B: Personlig närkontakt 
C: Information 
D: Avslappnat 
E: Slippa kö 
 
7. Hur viktiga är följande delar vid en incheckning för dig. Ringa in på skalan 1-5, där 1 
är minst viktigt, 3 är viktigt och 5 är det viktigaste 
 
A: Snabbt 
1 2 3 4 5 
 
B: Personlig närkontakt 
1 2 3 4 5 
 
C: Information 
1 2 3 4 5 
 
D: Avslappnat  
1 2 3 4 5 
 
E: Slippa kö 
1 2 3 4 5 
 
8. Önskad incheckning 
A: Av en receptionist  B: Själv             C: Kombination/valmöjligheter 
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9. Förklara med enkla ord hur din ideala incheckning skulle se ut (valfritt) 
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