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Förord 

Den här studien har utförts vårterminen 2018 av två studenter i ämnet Turismvetenskap på 

Södertörns högskola. Denna tidsperiod har varit utmanande och lärorik och under processens 

gång har studenterna fått ny berikande kunskap.  

 

Med avseende till detta vill vi börja med att tacka alla som har medverkat och därmed delat 

med sig av sina tankar, vilket har gjort denna undersökning möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Gustaf Onn som har varit en hjälpande hand och väglett oss i rätt riktning under 

studiens gång. Vidare vill vi tacka våra klasskamrater som agerat opponenter och därmed 

delat med sig av sina kunskaper som bidragit till ett nyanserat arbete.  
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Sammanfattning 

På en allt mer global och konkurrensutsatt hotellmarknad försöker aktörer att skapa starka 

varumärken och vinna gästers lojalitet. Men vilka är drivkrafterna bakom valet av boende och 

vilka attribut avgör vad som ger en tillfredsställd hotellgäst? God tjänstekvalitet har kommit 

att bli en allt viktigare konkurrensfördel där tjänsteupplevelsen blir en avgörande faktor för 

kundnöjdheten. Inom ett oerhört subjektivt ämne som kvalitetsuppfattning, fanns det i denna 

studie en önskan att försöka reda ut vilka faktorer som påverkar kundnöjdheten och vilka 

attribut som hotellgäster värdesätter och återkommer till. Finns det någon entydig definition 

av tjänstekvalitet hos hotellgäster eller finns det lika många svar som det finns gäster? Är det 

dessutom skillnad på tjänstekvalitet mellan hotellkedjor och fristående hotell? Utifrån dessa 

reflektioner genomfördes kvalitativa intervjuer i fokusgrupper vars frågor baserats på tidigare 

forskning och teorier kring ämnet tjänstekvalitet. Studiens resultat indikerar att 

hotellpersonalens uppträdande och närvaro spelar en större roll än vad tidigare teorier betonat. 

I en allt mer digital värld finner hotellgästen uppskattning och värde i det personliga mötet 

hos en engagerad personal som kan erbjuda individuellt anpassad service.  
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Abstract 

In a globally enhanced and competitive hotel market, operators try to create strong brands and 

win guest loyalty. But what is the motivation behind the choice of accommodation and what 

attributes determine what makes a satisfied hotel guest? Good service quality has become an 

important competitive advantage, with service experience becoming a decisive factor in 

customer satisfaction. In this study, there was a desire to try to figure out which factors affect 

customer satisfaction and what attributes that hotel guests value and return to. Is there any 

unambiguous definition of service quality or are there as many answers as there are guests? Is 

there a difference between the service quality at hotel chains and independent hotels? Based 

on these reflections, qualitative interviews were conducted in focus groups. The questions 

were based on previous research and theories on the subject of service quality. The results of 

the study indicate that the behavior and presence of hotel staff play a greater role than 

previous theories emphasized. In an increasingly digital world, hotel guests find appreciation 

and value in the personal meeting of an committed staff who can offer personalized service. 
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Disposition 

Denna studie inleds av kapitel ett som innehåller en inledning för att introducera studiens 

ämne. I kapitel två, teori, presenteras tidigare forskning och därmed förklaras begreppet 

tjänst, tjänsters egenskaper samt hur tjänstekvalitet mäts. I kapitel tre, metod, förklaras de 

metodval som har gjorts under studiens gång där forskningsstrategi, forskningsdesign och 

forskningsmetod behandlas. Vidare presenteras även hur processen har genomförts samt en 

redogörelse för respondenterna som medverkat i studien. I kapitel fyra har empiri och analys 

sammanställts, detta för att undvika upprepning. Kapitlet innehåller olika teman för att 

framställa resultatet samt studiens analytiska del. Kapitel fem innefattar studiens slutsater 

vilka är baserade på studiens syfte samt frågeställningar. Dessa besvaras genom det insamlade 

empiriska materialet samt studiens teorikapitel. Det sista kapitlet, avslutande diskussion, 

innehåller en kritisk diskussion kring resultatet av studien och även hur undersökningen kan 

utvecklas i form av framtida forskning.  
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1. Inledning 

Turism sägs vara den snabbast växande industrin i världen under de senaste åren. Den ökade 

globala marknaden har bidragit till att nya destinationer har växt fram samt att konkurrensen 

mellan destinationer runt om i världen har ökat. Turismen bidrar även till att sysselsätta 

många människor i flera olika branscher. (United Nations World Tourism Organization 2018) 

En av de största är hotellbranschen och till följd av globaliseringen har det blivit mer flexibelt 

för turister att besöka internationella destinationer, vilket resulterat i fler internationella 

hotellgäster (Gao, Li, Liu & Fang 2017). Den växande konkurrensen på både internationella 

och inhemska destinationer har även bidragit till en kraftig konkurrens inom hotellbranschen 

(Assaf, Josiassen, Woo, Agbola & Tsionas 2016). Detta har lett till att verksamheter försöker 

diversifiera sina tjänster samt utöka sina verksamheter geografiskt och därmed skapa globala 

varumärken (Santos, Brochado, Esperanca 2016). Att kunna skapa starka varumärken innebär 

även att etablera nätverk genom att exempelvis vara ansluten till en hotellkedja och på det 

viset generera konkurrensfördelar (Ivanova & Ivanov 2015).  

 

I denna konkurrensutsatta miljö har det därför blivit essentiellt för hotellverksamheter att 

kunna identifiera de viktigaste drivkrafterna för att öka hotellens prestanda (Assaf et al. 2016). 

En av dessa drivkrafter är tjänstekvalitet, där en hög kvalitet har en positiv inverkan på 

hotellets effektivitet samt intäkter (Arbelo-Pérez, Arbelo & Pérez-Gómez 2017). 

Tjänstekvalitet är enligt Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) “A measure of how well the 

service level delivered matches customer expectations. Delivering quality service means 

conforming to customer expectations on a consistent basis.” Vilket även styrks av Grönroos 

(2015, s. 94) som anser att det är en utvärderingsprocess där kunden jämför sina förväntningar 

med den tjänst som mottagits. Den kvalitet som uppfattas av hotellgäster är dessutom en 

viktig del för att kunna utvärdera hotellvistelsen (Ekinci, Prokopaki, Cobanoglu 2003).  

 

Tjänster inom hotellbranschen beskrivs som en kontinuerlig verksamhet som kännetecknas av 

en interaktion mellan hotellets personal och dess gäster (Grobelna & Marciszewska 2013). 

Idag kan värdet även innefatta den relation som uppstår mellan hotellgästen och hotellets 

personal, vilket innebär att gästens attityd och uppfattning påverkas av personalens 

uppträdande. Detta har i sin tur en positiv eller negativ effekt på hela tjänsteupplevelsen. 

(Umasuthan, Park & Ryu 2017)  

 

Tjänsteupplevelsen påverkas därmed av att hotellen och deras personal har förståelse för 

gästernas förväntningar, för att kunna tillhandahålla en tjänst som gör dem tillfredsställda 

(Ramsaran-Fowdar 2006). Det svåra med detta är att olika gäster kan uppleva och utvärdera 

samma tjänsteupplevelse på olika sätt (Santos et al. 2016), utmaningen blir då att leverera 

hotelltjänster och balansera gästens individuella tillfredsställelse med hotellets rutiner och 

standardisering av att utföra en tjänst (Grobelna & Marciszewska 2013). Det är fundamentalt 

att hotellen kan förstå vilka faktorer som påverkar om gästerna får en uppskattad upplevelse 
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samt hur de kan upprätthålla en relation till dem eftersom de trots en lyckad upplevelse, kan 

välja att vända sig till ett annat hotell (Lee & Shea 2015). Akbaba (2006) belyser att resultatet 

av god tjänstekvalitet är förbättrad kundlojalitet och företagsimage. Det lockar dessutom nya 

gäster och positiv mun-till-mun sprids. Dessa är några av de anledningar till att intresset för 

tjänstekvalitet har ökat markant. (Akbaba 2006) 

1.1 Problemdiskussion 

Hotellverksamheter möter ofta svårigheter med att leverera tjänster till sina gäster och en 

anledning är bristen på kunskap gällande vilka aspekter som är viktigast för gästernas 

uppfattning av en positiv upplevelse. Det finns en risk att gästerna är mindre benägna att 

återvända till ett hotell om det inte uppfyller förväntningarna (Rauch, Collins, Nale & Barr 

2014). På motsvarande sätt kan tjänsteupplevelsen på en hotellkedja, oberoende om den var 

positiv eller negativ, påverka gästens förväntningar på andra hotell inom samma kedja och 

även framtida bokningar. Om tjänsteupplevelsen var negativ kan kunden som resultat istället 

välja att aldrig mer boka eller besöka kedjan igen. Om upplevelsen däremot var bra eller 

utöver det vanliga, kan effekten bli att kunden förblir lojal till kedjan. Nationella och 

internationella hotellkedjor försöker även upprätthålla samma kvalitet på sina tjänster, oavsett 

var hotellet är lokaliserat. Genom att använda sig av företagets gemensamma riktlinjer och 

värderingar skapas ett standardiserat system för hur tjänsterna ska levereras. (Sun, TszLun-

Tong & Law 2017) 

 

Tjänstekvalitet är ett ämnesområde som har intresserat forskare under de senaste decennierna 

(Ekinci et al. 2003). Problematiken med de studier som finns rörande tjänstekvalitet är att de 

grundar sig i de teorier som skrevs under 1980- och 1990-talen (Grönroos 2015; Parasuraman, 

Zeithaml & Berry 1985). Trots att dessa än idag är aktuella kan gästernas behov ha förändrats 

sedan teoriernas ursprung. Zhenpeng & Hailin (2016) menar att kultur spelar en roll för 

hotellservice då graden av nöjdhet till viss del kan bero på skillnader i olika kulturer. I ett 

samhälle som ständigt utvecklas och förändras är därmed även sannolikheten stor att behoven 

och förväntningarna hos människor modifieras. Detta gör att de aktörer som erbjuder en 

produkt eller tjänst behöver vara medveten om vad som efterfrågas i deras samtid och vad 

som värdesätts av potentiella kunder. Hotellverksamheter behöver på samma sätt vara öppen 

för sin omvärld och se vilka behov som förekommer för att kunna tillfredsställa dessa, 

anpassat till rådande kultur och samhälle. Precis som samhällets och varje individs diversitet, 

är en upplevelsen av en tjänst ytterst subjektiv, baserad på allt i från värderingar till tidigare 

erfarenheter. Kvalitativa studier kring tjänstekvalitet ger därför en betydelsefull insikt till vad 

som har inflytande på upplevelsen samt hur en individ påverkas av den.  

 

Det finns en mängd studier gällande hotellbranschen som belyser gästernas tjänsteupplevelse 

och attityder till ett specifikt hotell från olika delar av världen (Hu, Kandampull, & Juwaheer 

2009; Ladhari 2009; Wilkins, Merrilees & Herington 2007; Akbaba 2006), dock råder det 

brist på studier gällande tjänstekvalitet på hotell och framförallt hotellkedjor. Finns det 
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skillnader mellan hur kvaliteten av tjänsten upplevs beroende på om hotellet tillhör en kedja 

eller om det är fristående? 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är öka förståelsen för vilka faktorer som hotellgäster anser betydande 

under en hotellvistelse.    

1.3 Frågeställningar  

● Vad anser hotellgäster vara tjänstekvalitet?  

○ Vad gör att hotellgäster känner sig tillfredsställda eller mer än tillfredsställda 

med en hotellvistelse?  

● Vilka attribut anses vara de viktigaste för gästernas upplevelser under en 

hotellvistelse?  

● I vilken utsträckning skiljer sig tjänstekvalitet på hotellkedjor samt fristående hotell?  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis teorier kring vad en tjänst är och vad tjänster har för 

egenskaper. Vidare beskrivs och definieras tjänstekvalitet samt hur det kan mätas, utifrån ett 

kundperspektiv, detta redogörs med hjälp av attributbaserade teorier och kapitlet avslutas 

med en beskrivning av incidensbaserade teorier.  

2.1 Tjänster och dess egenskaper  

Grönroos (2015, s. 93) förklarar att tjänster är ett servicemöte mellan köpare och säljare och 

innebär därmed en interaktion mellan dessa. Service är enligt Grönroos (2015 s.93) “en 

process som består av aktiviteter eller en serie av aktiviteter. I en serviceprocess är kunden 

delaktig antingen innan, under eller efter tjänsten levereras eller både och. Eftersom kunden 

alltid i något slag är delaktig är denne en medproducent.”  

 

För att kunna förstå kvalitet inom tjänster är det viktigt att dokumentera tjänsters egenskaper. 

Tjänsters särart är att de är immateriella, de produceras och konsumeras oftast samtidigt på 

samma plats. Tjänster kan oftast inte lagras, transporteras eller exporteras vilket även bidrar 

till att en tjänst inte går att mäta eller testa i förhand för att kunna garantera kvaliteten. 

Tjänster är även heterogena vilket innebär att utförandet av tjänsterna kan variera. Av den 

orsaken är det även svårt att förstå hur konsumenter utvärderar tjänstekvalitet. (Parasuraman 

et al. 1985) Inom besöksnäringen kan ytterligare egenskaper tilläggas då det inte finns någon 

särskild standard för vad som efterfrågas då behovet hela tiden förändras. (Mei, Dean, White 

1999)  

2.2 Tjänstekvalitet  

Tjänsters säregna egenskaper har förorsakat svårigheter med att mäta samt evaluera 

tjänstekvalitet (Dortyol, Varinli & Kitapci 2014). Tjänstekvalitet kan därmed inte mätas 

objektivt och istället mäts konsumentens subjektiva uppfattning av kvalitet (Parasuraman et 

al. 1988). Det finns olika sätt att formulera tjänstekvalitet på, där olika forskare angriper 

begreppet på olika sätt. Parasuraman et al. (1988) tillhör de forskare som har undersökt 

tjänstekvalitet baserat på uppfattad kvalitet, vilket grundar sig i företags helhetskvalitet. Det är 

en typ av attityd som är relaterad till tillfredsställelse men att det skiljer sig något åt. Det 

innefattar istället en jämförelse av förväntningar och upplevt utförande av tjänsten. För att 

kunna få ett grepp om tjänstekvalitet är det viktigt att kunna förstå hur kunderna fastställer ett 

värde på tjänster, det vill säga vad de anser är betydande för en tjänst. Kvaliteten på en tjänst 

evalueras utefter vad kunderna anser att den är. (Grönroos 2015, s. 92) 

 

Markovic & Raspor (2010) förklarar att tjänstekvalitet grundar sig i hotellgästernas tidigare 

förväntningar, leverans och konsumtion av tjänsten samt resultatet av den. Den uppfattade 

tjänstekvaliteten på hotell är baserad på vilka typer av attribut hos ett hotell som anses viktiga 

för att göra en kunds vistelse till någonting extra och därmed öka tillfredställelsen. När gäster 
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spenderar mer pengar och tid på att boka ett hotellrum anses förväntningarna vara högre än 

om de spenderar mindre tid och pengar. (Lee & Shea 2015) Trots att företag inom 

turismbranschen försöker upprätthålla policyer, standardiseringar samt regler för sina tjänster, 

är det många delar av tjänstekvalitet som inte kan normaliseras. Olika gäster kan ha avvikande 

sätt att se på vänlighet, hjälpsamhet och artighet, därmed kan dessa aspekter tolkas väldigt 

annorlunda beroende på vilken gäst du frågar. (Mei et al. 1999)  

2.3 Kundnöjdhet & kundlojalitet  

Enligt Rauch et al. (2014) är tjänstekvalitet relaterat till kundnöjdhet. Hu et al. (2009) menar 

även att det finns en skillnad mellan uppfattad tjänstekvalitet och kundnöjdhet där 

tjänstekvalitet är en global, mer generell uppfattning om tjänsten medan kundnöjdhet syftar 

till en specifik tjänstetransaktion. Det finns ett flertal skillnader mellan dessa begrepp trots att 

de i vissa sammanhang används synonymt. En kunds nöjdhet eller tillfredsställelse är en 

kortsiktig och transaktionsbaserad mätning av kundens personliga reaktion gällande en tjänst, 

medan tjänstekvalitet utvecklas under en längre period och innefattar kundens förväntningar 

av en tjänst. (Dortyol et al. 2014) Interaktionen mellan den som levererar tjänsten och den 

som tar emot den är avgörande för att kunden ska bli tillfredsställd (Bitner, Booms & 

Tetreault 1990).  

 

Om den uppfattade servicen överträffar förväntningarna leder det till en positiv påverkan och 

en nöjd kund. Om förväntningarna tvärtom överträffar den uppfattade servicen, det vill säga 

om kunden upplever besvikelse, blir det en negativ påverkan på kundnöjdheten. Hög 

tjänstekvalitet leder till ökad kundnöjdhet, ökat uppfattat värde samt en positiv företagsbild. 

Kunder är därmed mer benägna att rekommendera företaget till andra och företagets image 

påverkas positivt. (Hu et al. 2009)  Kundnöjdhet är den mest värdefulla tillgången för 

företaget då hög kundnöjdhet genererar i ekonomiska vinster. Den nöjda kunden är även 

mindre priskänslig och mer lojal till företaget. (Dortyol et al. 2014)  

 

Det är därmed tjänstekvalitet som bidrar till att en gäst blir återkommande och lojal antingen 

till ett särskilt hotell eller till en hotellkedja (Rauch et al. 2014). När kunder har positiva 

känslomässiga erfarenheter efter att ha interagerat med en tjänsteleverantör, är de mer 

benägna att återvända till samma tjänsteleverantör (Lee & Shea 2015). För hotell är det 

väsentligt att ha lojala gäster, framförallt för hotell som tillhör en kedja. Det är även relevant 

om deras gäster reser kontinuerligt. Att vara lojal beror på gästens köpbeteende och attityder, 

vilket gör det svårt att veta vilka faktorer som är avgörande för att gästen ska återkomma. Om 

det är gästens attityd som används som perspektiv är det oftast tillfredsställelsen av vistelsen 

som är relaterad till lojaliteten. (Jasinskas, Streimikiene, Svagzdiene & Simanavicius 2016) 

Till skillnad från vid köp av en produkt är lojaliteten oftast till själva produkten men när 

produkten är svår att evaluera, såsom vid hotelltjänster, beror lojaliteten på varumärkets bild. 

Det blir därmed en kombination av det som säljs, servicen samt den miljö det säljs i. 

(Martensen, Gronholdt & Kristensen 2000) Tendensen till att rekommendera hotellet till 

familj och vänner är ett sätt att evaluera om gästerna är lojala (Jasinskas et al. 2016).  
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Dock menar Story & Hess (2006) att även om gästen är nöjd med sin vistelse innebär inte det 

att de automatiskt blir lojala och lojaliteten till ett hotell kan även upphöra. Därmed kan 

kundlojalitet inte endast bestämmas av tillfredsställelse (Story & Hess 2006).  

2.4 Kvalitetsdimensioner & total upplevd tjänstekvalitet  

Det finns två dimensioner inom tjänstekvalitet, teknisk resultatinriktad dimension och 

funktionsmässig processinriktad dimension, även benämnt teknisk kvalitet och funktionell 

kvalitet. Den tekniska kvaliteten innebär de tekniska aspekterna av att uppfylla kundens behov 

och svarar på frågan vad kunderna får i servicemötet (Grönroos 2015, s. 93) och kan 

exempelvis vara att en resenär får ett hotellrum under sin vistelse (Jasinskas et al. 2016). Det 

handlar om den tekniska lösningen som hotellet ger gästen för att uppfylla dess behov. Detta 

är ofta relaterat till materiella ting, dock garanterar det inte att hotellet kommer att uppfylla 

gästens önskemål. (Jasinskas et al. 2016)  

 

Hur tjänsten levereras till kunden i servicemötet är processens funktionella kvalitet. Detta 

innefattar exempelvis tillgängligheten hos hotellpersonalen men även deras mottagande och 

beteende. (Grönroos 2015, s. 93–94) Det kan även innefatta deras förmågor att hitta lösningar 

till eventuella problem som kan uppstå (Jasinskas et al. 2016). Även andra kunder kan vara 

närvarande vid servicemötet, vilket likaså har en påverkan. Dessutom har företaget som 

levererar tjänsten inflytande på servicemötet, baserat på deras image. En stark image innebär 

att ett fel i servicemötet inte granskas lika allvarligt och skadar därmed inte företagets image i 

samma mån som om det är ett företag med en svag image. (Grönroos 2015, s. 93–94)  

 

Grönroos (2015, s. 95) belyser ytterligare två dimensioner, nämligen var servicemötet äger 

rum, vilket innefattar den fysiska omgivningen. Detta perspektiv syftar till servicelandskapets 

kvalitet och kan exempelvis innefatta hur hotellobbyn är utformad. Den andra dimensionen är 

ekonomisk kvalitet, vilket berör priset i förhållande till vad kunden får. (Grönroos 2015, s. 

94–95) De ovan nämnda kvalitetsdimensionerna är inte de enda som påverkar kundens totalt 

upplevda kvalitet, utan det är även kundens förväntningar och tidigare erfarenheter av kvalitet 

som måste stämma överens för att den ska upplevas positiv. (Grönroos 2015, s. 96)  

 

Det finns ett flertal faktorer som kan ha inverkan på den förväntade kvaliteten, där Grönroos 

(2015, s. 96) berör sex stycken essentiella faktorer. Dessa är: 1. Marknadskommunikation 

som innefattar annonser, reklam och internet. 2. Image som innebär kundens bild av företaget, 

vilken är baserad på tidigare erfarenheter av företaget. 3. Sociala medier och 4. Spridning av 

mun-till-mun, vilket innebär andra kunder som har förmedlat sina tankar och åsikter vidare 

utifrån sina egna upplevelser. 5. PR och slutligen, 6. Kundens behov och värderingar. 

(Grönroos 2015, s. 96–97) 
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2.5 Attributbaserade teorier 

Metoderna som används för att utvärdera tjänstekvalitet kan delas in i två grupper, 

incidensbaserad eller attributbaserad (Akbaba 2006). Dessa teorier används för att kunna 

förklara vilka attribut som är av relevans vid en hotellupplevelse samt om dessa attribut är 

tillräckliga för att evaluera tjänstekvalitet. I detta avsnitt beskrivs först de attributbaserade och 

vidare de incidensbaserade teorierna.  

2.5.1 SERVQUAL  

För att kunna inkludera olika syn på vilka attribut som anses relevanta vid en hotellvistelse 

används SERVQUAL modellen. SERVQUAL kan indelas i två segment, immateriella samt 

materiella aspekter (Ekinci et al. 2003). Skalan har använts för kvantitativa studier där en 

likertskala har graderat de olika attributen. Trots detta anses dessa attribut även relevanta för 

denna studie eftersom de bygger på samma egenskaper.  

 

Parasuraman et al. (1985) genomförde en studie bestående av intervjuer och fokusgrupper 

inom tjänsteföretag där de skapade tio stycken avgörande faktorer för tjänstekvalitet, 

SERVQUAL skalan. I studien visas bristen på information hos aktörer i olika branscher som 

exempelvis telekommunikation och detaljhandel. De tio attributen graderas efter tjänsternas 

egenskaper. (Parasuraman et al. 1985) Parasuraman, Zeithaml & Berry (1991) har även 

reviderat sin studie och utvecklat en SERVQUAL skala som reducerade dessa tio villkor som 

istället innefattar fem stycken dimensioner, det är dessa fem dimensioner som används i 

denna studie.  

 

Av dessa fem dimensioner är det endast en som är en materiell aspekt, vilket är konkreta ting 

och innebär hur kunden uppfattar den fysiska anläggningen, personalens fysiska utseende och 

den utrustning som behövs för att förmedla tjänsten eller andra typer av fysiska evidens. De 

resterande fyra dimensioner behandlar immateriella aspekter där den första är tillförlitlighet, 

vilken behandlar hur väl företaget utför den utlovade tjänsten på ett pålitligt sätt och vid den 

sagda tidpunkten. Det betyder att allting måste vara rätt redan från start och att inga misstag 

får inträffa när tjänsten levereras. Utförandet av tjänsten blir till följd av detta konsistent och 

pålitligt. Det som bidrar till detta är bland annat personligheten hos personalen, det vill säga 

hur de framstår och uppträder i sina handlingar mot gästerna samt hur de genom sina 

beteenden och sätt att vara påverkar gästens upplevelse. Även företagets namn, image och 

rykte påverkar intrycket av hur den utlovade tjänsten uppfattas. (Parasuraman et al. 1991)  

 

Tjänstvillighet handlar om personalens villighet att hjälpa kunden och ge snabb och 

informationsrik service. Säkerhet innefattar kompetent och artig personal som uppträder 

förtroendefullt. De ska ge kunderna tillit till företaget och innehav av nödvändig kompetens 

samt kunskap för att kunna genomföra tjänsten. Empati innebär att företaget ska visa att de 

har förståelse för kunden, att de är omsorgsfulla och ger individualiserad service, samt lära sig 

kundens krav och att känna igen den återkommande kunden. Företaget ska hela tiden agera 

utifrån kundens bästa. (Parasuraman et al. 1991)  
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Trots att SERVQUAL är ett välanvänt instrument är det flera studier (Rust & Oliver 1994; 

Fick & Ritchie 1991; Knutson, Stevens, Wullaert, Patton, & Yokoyama 1990; Seth, 

Deshmukh & Vrat 2005) som har identifierad svårigheter med skalan. Ekinci et al. (2003) 

menar även att det är svårt för kunder att särskilja de olika dimensionerna åt, vilket gör att 

resultatet av att bekräfta dimensionerna har misslyckats. Det har dessutom ifrågasatts om 

skalan verkligen är användbar inom alla branscher som erbjuder tjänster (Ekinci et al. 2003).  

 

Resultatet av detta har bidragit till förslag av nya versioner eller ersättare till SERVQUAL för 

olika, specifika branscher. Fick & Ritchie (1991) var de första som använde denna skala i 

turismbranschen och utvecklade därmed fem liknande dimensioner baserade på SERVQUAL. 

Därefter utökade ett flertal forskare SERVQUAL genom att tillämpa den i hotellbranschen, 

bland annat Knutson et al. (1990) som kallade den för LODGSERV, vilken är baserad på en 

studie på amerikanska hotell.  

 

En ytterligare version för hotellbranschen är HOLSERV som grundar sig i SERVQUAL men 

resulterade i tillämpning av endast tre dimensioner. De anställda, vilken berör deras beteende 

samt utseende. Konkreta ting innebär att hotellet ska vara attraktivt för dess hotellgäster, att 

det hålls rent och har modern eller aktuell utrustning, samt att det återspeglar den image som 

gästerna har och likaså priset. Slutligen är tillförlitlighet en aspekt, vilken innebär att hotellet 

håller vad de lovat samt att kunderna känner sig trygga. (Mei et al. 1999) 

 

Resultatet visade att anställda var den viktigaste dimensionen för tjänstekvalitet och därmed 

att resurserna för att förbättra tjänstekvaliteten bör fokuseras på de anställda. För att kunna 

möta kundernas individuella behov borde de anställda förstå att det krävs mer än att följa 

hotellets standardutförande av tjänsterna. (Mei et al. 1999) Precis som Grönroos (2015 s. 93) 

benämner funktionella samt tekniska aspekter gällande tjänstekvalitet, anser Mei et al. (1999) 

att de funktionella aspekterna är mer essentiella än de tekniska. Med andra ord, på vilket sätt 

tjänsten levereras är av större vikt än vad det är som levereras (Mei et al. 1999). 

SERVQUAL-skalan är den mest använda för att mäta tjänstekvalitet, dock har den 

uppdaterats i olika studier i ett försök att reflektera samhällets förändringar och för att vara 

tillämpad för en särskild bransch.  

2.5.2 GAP-modellen 

GAP-modellen består av två delar där en del innefattar ett kundperspektiv och en annan del ett 

producentperspektiv (Parasuraman et al. 1985). Modellen beskriver upplevd tjänstekvalitet 

baserat på de gap som uppstår mellan vad konsumenten anser och hur företaget agerar 

(Parasuraman et al. 1985).  

 

Kundperspektivet och dess kategorier i modellen är förväntad service, vilket är baserad på 

kategorierna tidigare erfarenheter, personliga behov samt word of mouth kommunikation, 

exempelvis från familj och vänner eller andra källor. Det innebär att det som kunden förväntar 

sig grundas i tidigare upplevelser, samt de behov som ska mötas men även det som har 
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kommunicerats till kunden från omgivningen, vilket kan vara rekommendationer. Det som 

konsumenten uppfattar av företagets tjänst är kategorin upplevd service. (Parasuraman et al. 

1985)  

 

Från företagets perspektiv börjar det med ledningens uppfattningar om konsumentens 

förväntningar, vidare pekar pilen på tjänstekvalitetsspecifikationer, vilket handlar om de 

bestämmelser företaget ska följa för att kunna leverera tjänsten, som i sin tur är den sista 

kategorin, tjänsteleveransen. Modellen innehåller även en kategori om extern kommunikation 

till konsumenten, vilket syftar till marknadskommunikation. Detta kan även påverka 

konsumenten på den förväntade servicen och den upplevda servicen. (Parasuraman et al. 

1985)  

 

Mellan dessa kategorier i modellen finns det även fem olika gap. GAP 1 är mellan 

konsumenternas förväntade service och ledningens uppfattningar där ledningen inte har 

förståelse eller korrekt information kring konsumenters förväntningar. GAP 2 är mellan 

ledningens uppfattningar om kundernas kvalitetsförväntningar och kvalitetsspecifikationer. 

Detta gap innefattar att dessa två punkter inte motsvarar varandra och därmed inte agerar 

tillsammans. Ledningen har begränsningar, vilket hindrar dem från att leverera vad kunderna 

förväntar sig. De har svårt att planera och fastställa specifikationer. Brist på utbildad 

servicepersonal är också en faktor, samt att det finns en brist på engagemang hos ledningen.  

GAP 3 är mellan kvalitetsspecifikationer och tjänsteleveranser, vilket innefattar att de 

specifikationer och riktlinjer som är fastställda för att erbjuda god service och kunna behandla 

kunden korrekt, inte överensstämmer med hur tjänsten produceras och levereras. 

Specifikationerna kan även vara för svåra att tyda för att de ska kunna efterföljas av företaget. 

Personalen har även en stor påverkan på tjänstekvaliteten, dock kan det vara svårt att 

standardisera deras uppträdande till dessa riktlinjer. (Parasuraman et al. 1985)  

 

GAP 4 är mellan tjänsteleverans och den externa kommunikationen 

(marknadskommunikation). Problemet här kan vara att företag genom kommunikation lovar 

mer än vad de kan leverera. Detta leder till att kunderna har höga förväntningar men effekten 

blir att kundens uppfattningar av kvaliteten inte överensstämmer och löftena blir därmed inte 

uppfyllda. Följden blir istället en missnöjd kund. Det kan även vara så att företaget har en 

bristande marknadsföring eller bristande information till konsumenten. Vilket kan ske via 

internet eller reklam. GAP 5 är avståndet mellan kundens förväntningar och kundens 

erfarenhet av tjänsten. Detta gap innefattar den upplevda tjänstekvaliteten i modellen och kan 

därmed både vara positiv och negativ, antingen genom att kundens förväntningar och 

erfarenheter inte alls stämmer överens, att den blir bekräftad eller att den överträffar kundens 

förväntningar. (Parasuraman et al. 1985) Grönroos (2015, s. 95) förklarar att syftet med GAP-

modellen är att kunna förstå de problem som uppstår mellan konsumenter och företaget och 

därmed kunna komma fram till lösningar för att gapen mellan dessa ska försvinna.  
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2.5.3 Hotellkvalitet  

Rhee & Yang (2015) undersökte sex stycken attribut för att evaluera tjänstekvalitet på hotell. 

Det första attributet är värde, vilket inkluderar priset på hotellet och att gästerna därmed fått 

valuta för pengarna eller att de har fått mer än vad de har betalat för. Läge innebär var hotellet 

är beläget i förhållande till bland annat flygplats och kollektivtrafik. För turister kan detta 

attribut vara väldigt essentiellt då de vill att hotellet ligger lättillgängligt till de platser de tänkt 

besöka, detsamma gäller för affärsresenärer som exempelvis vill vara nära 

mötesanläggningar. Hotellsängens bekvämlighet, hur ljudligt det är på hotellrummet samt 

rumstemperaturen är exempel på det som kännetecknar attributet Sömnkvalitet, vilket 

framförallt har betydelse för de hotellgäster som besöker hotellet för första gången. 

Hotellrummet handlar om att gästen utvärderar rummet baserat på dess bekvämligheter, det 

inkluderar bland annat rumsstorleken och hur fint eller mysigt det är. (Rhee & Yang 2015) 

 

Renlighet är det attribut som är det mest önskade av hotellgästerna och bidrar till om gästerna 

blir återkommande eller inte. Hotellrummet och framförallt badrummet är platser där detta är 

viktigt. Följaktligen har även andra delar av hotellet såsom hotellrestaurangernas eller 

hissarnas renlighet, betydelse för gästerna. Det sista attributet är Service vilket representerar 

personalen och utgörs av deras vänlighet och professionalitet, likväl att de ska vara 

tillgängliga dygnet runt. Detta attribut innefattar gästernas interaktion med hotellpersonalen, 

vilket kan både ske i exempelvis lobbyn, via rumsservice eller på hotellets restauranger. 

Gästens nöjdhet med personalen kan vara avgörande för hela upplevelsen, då den till stor del 

innefattar och påverkas av deras handlingar och uppträdande. (Rhee & Yang 2015)  

 

Wilkins et al. (2007) beskriver att tjänstekvalitet innefattar tre delar inom hotellbranschen. 

Dessa är den fysiska produkten, själva serviceupplevelsen samt mat och dryck. Den fysiska 

produkten innefattar inredningen och dess komfort, rumskvaliteten och andra tjänster som 

finns på ett hotell, som exempelvis concierge. Wilkins et al. (2007) understryker vikten av att 

dessa tre delar ska fungera och planeras tillsammans. Produkterna ska vara enhetliga och 

exempelvis bör lobbyns presentation stämma överens och hålla samma kvalitet som rummen 

och vice versa (Wilkins et al. 2007).  

 

Wilkins et al. (2007) menar att hotellets personal bör vara medveten och tränad hur servicen 

fungerar i sin helhet, vilket Kimpakorn & Tocquer (2007) instämmer med och belyser även 

vikten av personalens motivation, vilket är essentiellt för att kunna stödja hotellets image. I en 

studie av Chang & Horng (2010) visar resultatet att även personalens personlighet har 

betydelse för gästernas uppfattning av tjänstekvaliteten. Ineson, Rhoden, Nita & Alexieva 

(2011) hävdar också att personalen är en viktig del för att tjänsten ska levereras utöver 

gästernas förväntningar. Det handlar om personalens passion för deras arbete där de ska visa 

tillförlitlighet och ärlighet, men framförallt ska de ha förmågan att kunna hantera oväntade 

situationer (Ineson et al. 2011).   
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2.6 Incidensbaserade teorier  

Incidensbaserade teorier används för att förtydliga ett särskilt servicemöte. Att endast använda 

attributbaserade teorier begränsar hotellgästernas möjligheter att kunna beskriva deras 

upplevelser.  

 

De incidensbaserade metoderna går ut på att undersöka de incidenter som kunderna upplever 

vid kontakt med någon tjänst (Akbaba 2006). Det är en metod som används för att kunna 

undersöka hela processen under ett servicemöte, från att det produceras till att det levereras 

och konsumeras. En av metoderna för att mäta incidenter är “The criticial incident technique” 

(CIT), vilket innebär att kunden ska beskriva en händelse som var antingen utöver det vanliga 

eller en upplevelse som inte uppfyllde deras förväntan. Det innebär för att en händelse ska bli 

uppmärksammad måste den avvika från det normala eller från vad som är förväntat. (Callan 

1998)  

 

Stauss & Weinlich (1997) kritiserar attributbaserade teorier och anser att eftersom kunden är 

en del av tjänsten, som består av incidenter under produktionen samt konsumtionen, kan detta 

inte beskrivas genom att endast klassificera attribut. En upplevelse innefattar oftast ett flertal 

episoder av serviceutbyten. Vid en hotellvistelse kan dessa innehålla incheckningen, den tid 

som spenderas på hotellrummet, besök på hotellets restaurang, frukosten, samt utcheckningen. 

Den uppfattade kvaliteten är därmed ett resultat av denna process bestående av upplevelsen 

från alla dessa episoder (Stauss & Weinlich 1997). Vidare kan detta analyseras genom att 

klassificera händelser i olika kategorier (Tontini, Bento, Milbratz, Volles & Ferrari 2017).  

 

Lee & Shea (2015) lyfter fem kategorier som framkom i deras undersökning där 

respondenterna fick beskriva deras hotellvistelse som hade varit något utöver det vanliga.  

Dessa kategorier kan jämföras med de attributbaserade faktorerna och är indelade i två 

grupper, materiella och immateriella. Skillnaden är att dessa faktorer kategoriseras efter att 

materialet insamlades. Materiella faktorer är faktorer baserade på attribut tillhörande hotellets 

egendom såsom atmosfären på hotellet samt att rummen är rymliga och rena. En annan 

avgörande faktor är mat och dryck, som kan ge hotellvistelsen det lilla extra. Det kan vara 

olika värderelaterade faktorer som innebär bättre priser eller att de fått saker gratis. 

Immateriella faktorer innebar de situationer som upplevdes, som exempelvis personalens 

beteende. Dessa faktorer innefattar tre underkategorier: att de har ett professionellt utförande, 

vänligt utförande och oväntad service. Den sistnämnda kategorin avser de situationer när 

hotellpersonalen utför en tjänst som gästen inte förutser eller är utanför de förväntningar som 

gästen har. (Lee & Shea 2015)  

2.7 Teoretisk syntes 

Det finns två synsätt att mäta tjänstekvalitet på, antingen genom attributbaserade teorier eller 

genom incidensbaserade teorier. I denna studie har båda teorierna belysts. De attributbaserade 

teorierna innehållande; kvalitetsdimensioner, SERVQUAL skalan, samt GAP-modellen, har 
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alla attribut som är likartade dock är SERVQUAL och GAP-modellens attribut generellt för 

tjänster, medan resterande dimensioner är framställda för endast hotellverksamheter. 

Anledningen till att dessa tillämpats i kombination är för att kunna analysera huruvida 

teorierna är av relevans för att kunna undersöka den uppfattade tjänstekvaliteten. 

Incidensbaserade teorier är till för att förklara hur servicekvalitet kan mätas genom att 

beskriva hela händelseförloppet, vilket var en central faktor för studien genom att inte endast 

få respondenterna att evaluera attribut, utan att baserat på deras egna upplevelser framhäva de 

attributen som ansågs vara av betydelse. Detta sätt var även tillämpat för att kunna få fram 

vad det är som respondenterna anser vara tjänstekvalitet utan att kategorisera attributen på 

förhand, då någon aspekt kan ha utelämnats. Genom att tillämpa båda varianter av teorier kan 

respondenterna beskriva sina händelser samt att de kan kategoriseras till attribut i efterhand.  
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3. Metod   

Följande avsnitt redogör för studiens metodval och genomförande. Kapitlet inleds med en 

förklaring av vald forskningsstrategi samt en introduktion av studiens medverkande, som i 

framställningen tilldelats fiktiva namn. Vidare presenteras utformningen av metoden och 

kapitlet avslutas därefter med en beskrivning av hur studien förhåller sig till etiska principer 

samt trovärdighetskriterier.  

3.1 Forskningsstrategi  

Många befintliga studier som berör tjänstekvalitet bygger på kvantitativa metoder men trots 

detta har det i denna studie valts en kvalitativ forskningsmetod. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt ansågs vara lämpat för studien för att få en djupare förståelse för 

hotellgästers uppfattningar och attityder gentemot hotellets tjänster. Tjänstekvalitet innebär en 

konsuments subjektiva uppfattning av en tjänst och därmed anses det relevant att genomföra 

en kvalitativ studie för att kunna undersöka gästernas åsikter och tankar. Tjänster är 

heterogena vilket betyder att utförandet av tjänsterna kan variera och av den orsaken är det 

även svårt att förstå hur konsumenter utvärderar tjänstekvalitet (Parasuraman et al. 1985). I 

denna studie talar det för att en kvalitativ undersökning lämpar sig bra för att kunna återge 

tankar och idéer på ett verklighetsnära sätt och därmed belysa individers upplevda 

verkligheten. Kvalitativa metoder används för att kunna redogöra för samt bidra med en 

tolkning av ett fenomen i sin kontext (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

 

Eftersom studiens syfte var att utforska gästernas egna perspektiv, baserat på de mer 

djupgående samt underliggande faktorerna som ledde till att de hade en viss upplevelse av en 

hotellvistelse, är detta ännu en anledning till att en kvalitativ metod utgör ett mer lämpligt 

tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt innefattar en subjektiv inställning där fokus är att 

tolka dessa subjektiva tankar. Kvalitativa metoder kan anses ha ett friare undersökningssätt 

och kan därför uppfattas som mindre formellt i vissa sammanhang (Sim 1998). Kvalitativ 

forskning innebär också en större närhet till deltagarna av studien, då det handlar om att 

kunna förstå respondenten och dennes verklighet (Sim 1998). Utifrån detta synsätt tillämpas 

det att i studien försöka uppleva den sociala verklighet som tolkas av individer, utifrån deras 

egna perspektiv vilket inte är genomförbart i samma mån med kvantitativa studier. Slutligen 

var det även relevant att undersöka hur människor interagerar med varandra vilket inte är 

möjligt med ett annat metodval.  

 

Kvalitativ forskning är mer förknippad med ett induktivt forskningsangrepp, där 

empiriinsamlingen leder till nya teorier (David & Sutton 2016, s. 99), dock har denna studie 

tillämpat en deduktiv ansats, eftersom forskningsfrågor har formulerats och besvarats genom 

insamlad kvalitativ data (David & Sutton 2016, s. 99). Genom att använda sig av redan 

befintliga teoretiska antaganden baserade på artiklar, har forskningsfrågor deducerats för 

datainsamling (Bryman 2018, s. 47). En deduktiv ansats användes för att kunna analysera 

resultatet och generera slutsatser med utgångspunkt i tidigare forskning.  
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3.2 Forskningsdesign 

Valet av forskningsdesign var tvärsnittsdesign, vilket är en användbar design för kvalitativa 

studier. Denna typ av studie är tillämpad för att kunna studera mer än ett fall detta för att få ett 

varierande resultat, vilket endast kan ske när minst två fall undersöks, detta eftersom det kan 

uppkomma nya spännande variabler. Insamlingen av information måste även ske vid en viss 

tidpunkt, vilket innebär att exempelvis genomförande av intervjuer ska ske ungefär vid 

samma tillfälle. (Bryman 2018, s. 88) I denna studie skedde datainsamlingen med hjälp av 

fokusgrupper och därav genomfördes intervjuer med skilda grupper människor vid ett flertal 

tidpunkter som sedan analyserades genom att skapa en helhetsbild av vad respondenterna 

ansåg om tjänstekvalitet.   

3.3 Fokusgruppsintervjuer 

Metoden fokusgruppsintervjuer var användbar för att i denna studie redovisa hur människor 

upplever sin verklighet och framförallt vad de tänker kring ett specifikt ämne. Det bidrog även 

till att respondenterna kunde förklara varför de har en viss uppfattning. (Ahrne & Svensson 

2013, s. 71) För att kunna få fram mer varierande data och få respondenterna engagerade i 

intervjuerna genomfördes dessa i grupp. Detta är ett metodval som användes för att kunna få 

de intervjuade att diskutera ämnet och frågorna med varandra. Fokusgruppsintervjuer kan på 

så vis skapa förståelse kring varför människor tycker som de gör, eftersom de svar som 

kommer fram kan diskuteras djupare (Bryman 2018, s. 508–509). Det kan i sin tur leda till 

mer genomgripande svar och även att skälen till vissa åsikter uppmärksammas eftersom 

deltagarna kan behöva argumentera för sina svar och ställningstaganden (Bryman 2018, s. 

508–509).  

 

Metoden valdes även för att generera i att respondenterna integrerar med varandra, syftet var 

dessutom att undersöka innebörden av de medverkandes åsikter och uppfattningar. 

Fokusgruppsintervjuer innebär även en viss frihet för både respondenterna och den som 

intervjuar. (Bryman 2018, s. 508–509) På det viset kan alla deltagarna associera fritt vad 

tjänstekvalitet innebär för var och en. Med hjälp av fokusgruppsintervjuer kunde deltagarna 

diskutera samt växla varandras tankar kring vad de anser är av vikt vid en hotellvistelse och 

nya idéer samt åsikter formas. Det var även möjligt att få fram den information som krävdes 

tack vare den flexibilitet som intogs (Bryman 2018, s. 581). Det kunde innebära att någonting 

som var oförståeligt, reds ut genom att upprepa frågorna eller svaren för att undvika möjliga 

oklarheter (Bryman 2018, s. 581). 

 

Moderatorn är den som styr fokusgruppen och kan därmed även styra om 

fokusgruppsintervjuerna är ostrukturerade eller strukturerade (Wibeck 2010, s. 56–57). Syftet 

var att deltagarna skulle diskutera redan framställda frågor samt ämnesområden och därmed 

tenderade metoden att luta mer åt det strukturerade hållet än det ostrukturerade. Dock hade 

inte grupperna helt identiska frågor och utförandena var inte heller sammanfallande eftersom 

deltagarna var delaktiga i hur samtalen fortlöpte. Dessutom var inte heller moderatorn den 
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centrala delen av intervjun och därmed var det inte av intresse av att överta interaktionen 

mellan deltagarna, vilket hade skett vid en helt strukturerad fokusgrupp. Däremot ansågs inte 

ostrukturerade fokusgrupper heller aktuellt, eftersom de frågor som utformats skulle vara till 

hjälp för att kunna jämföra svar och åsikter mellan grupperna på ett tydligare sätt. Därför blev 

gruppledarens roll att bibehålla diskussionerna inom ämnet. Detta gjorde det även möjligt för 

moderatorn att vid tillfällen inflika om samtalsämnet inte ansågs vara relevant för studien. 

Därav resulterade fokusgrupperna i att bli semistrukturerade.  

 

Fokusgruppsintervjuer valdes framför enskilda intervjuer för att kunna få respondenterna att 

vara mer avslappnade och därmed lättare kunna diskutera sina åsikter. Det gör även att 

intervjun blir mer flexibel då den inte alltid innefattar ordningsföljden fråga-svar-fråga-svar 

(Bryman 2018, s. 605). Fördelen var även att om en respondent får höra någon annan berätta 

om sina upplevelser kan det i sin tur få respondenten att minnas, eller ta upp någonting som 

den annars kanske inte hade tänkt på, vilket gör att svar kan ändras eller tilläggas (Bryman 

2018, s. 605). Det var även av intresse att få respondenterna att reagera på varandras åsikter.  

 

Då ett servicemöte kan vara svårt att observera utan att få en deltagande roll i mötet, valdes 

denna metod bort då det inte hade varit möjligt att vara med under hela processen och därmed 

hade inte alla aspekter kring hotellvistelsen blivit belysta. En sådan observation skulle 

eventuellt även vara svår att genomföra eftersom de som medverkar i tjänstetransaktionen 

eventuellt skulle känna sig obekväma och övervakade och därmed inte agera naturligt. Vid en 

observation hade inte heller några underliggande faktorer framställts. 

Fokusgruppsintervjuerna användes även för att kunna få respondenterna att förstå hur andra 

personer agerar i liknande situationer (Wibeck 2010, s. 52). Fokusgruppsintervjuer ger orsak 

till tolkning, då deltagarna själva lär sig av att utforska ämnesområdet genom diskussion.  

3.4 Respondentval 

Respondenterna som medverkade i studien bestod av ett teoretiskt, målinriktat urval eftersom 

de är individer som är relevanta till studiens syfte. De utvalda respondenterna blev 

sammanförda utifrån detta och det var således ett bekvämlighetsurval. Deltagarna bestod av 

personer som var lättillgängliga för skribenterna och därmed personer i deras närhet. Enligt 

Bryman (2011, s. 175) bygger mycket forskning på denna typ av stickprov som räknas som 

icke-sannolikhetsurval, eftersom det inte uppfyller kraven för ett sannolikhetsurval. Kraven 

för ett sannolikhetsurval innebär att alla enheter i undersökningen ska ha lika stor möjlighet 

att delta och att de som medverkar i undersökningen väljs ut slumpmässigt, vilket inte var 

syftet eller fallet i denna studie. 

 

Gemensamt för alla respondenter var att de bott på hotell de senaste åren, antingen ett hotell 

som ingår i en kedja eller ett fristående hotell. Respondenterna delades sedan in i 

fokusgrupper utifrån vilka olika hotell de bott på, vilket skulle ge en variation av deltagare 

som bott på fristående hotell samt hotell som ingår i en kedja i varje grupp. Studien hade inga 

särskilda ålderskriterier på respondenterna och därmed var deltagarnas åldrar blandade mellan 
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22-78 år. Förutom att deltagarna måste ha rest och bott på hotell tidigare fanns inga övriga 

kriterier. Respondenterna som kontaktades bestod av personer i skribenternas närhet såsom 

familj, vänner och bekanta, vidare skickades meddelanden ut med förfrågan om deltagande.   

3.5 Genomförande av fokusgruppsintervjuer   

Intervjuerna med fokusgrupperna genomfördes vid tre olika tillfällen. Varje grupp bestod av 

fyra till fem deltagare i ungefär samma ålder. Denna gruppstorlek ansågs lämpligt då färre än 

fyra hade inneburit en för liten grupp och därmed hade det inte varit lika stor chans att det 

blev en riklig diskussion. Om gruppen hade varit många fler än fyra personer hade deltagarnas 

koncentration varit problematisk samt att det hade varit svårt att kontrollera att alla har varit 

lika deltagande. Varje person får även mer inflytande ju mindre gruppen är. (Wibeck 2010, s. 

61–62). I denna studie valdes fyra till fem personer för att även kunna ha en samhörighet i 

gruppen. Grupperingen av fokusgrupperna genomfördes av skribenterna, därmed var 

grupperna inte “naturligt” konstruerade (Justesen & Mik-Meyer 2011 s. 68) utan 

implementerades tillfälligt för studiens syfte.  

 

Vid intervjutillfällena spelades samtalen in med hjälp av en mobiltelefon, detta för att kunna 

återgå till materialet och inte endast förlita sig på egna anteckningar. Att endast föra 

anteckningar hade dessutom varit väldigt ansträngande med anledning till att 

fokusgruppsintervjuer oftast innefattar en mängd material (Justesen & Mik-Meyer 2011 s. 

73). Således hade det bidragit med svårigheter att få med alla deltagarnas åsikter. 

Inspelningen genomfördes även för att samtidigt kunna anteckna hur respondenterna 

reagerade och agerade under tillfällena (Bryman 2018, s. 576). Ljudinspelning valdes framför 

videoinspelning för att påverka fokusgruppen så lite som möjligt, med videoinspelning hade 

det varit en risk att respondenterna förlorat fokus. Det skulle även bidra med svårigheter kring 

etiska principer då deltagarna kan identifieras genom videoklipp (Wibeck 2010, s. 92).   

 

Intrapersonella faktorer innebär de faktorer som kan påverka den gruppdynamik som sker vid 

intervjutillfället på grund av individernas personlighetsdrag. Det kan dessutom påverka de 

medverkandes beteenden. För att fokusgruppen ska bli lyckad anses det vara essentiellt med 

en lämplig blandning av personer (Wibeck 2010, s. 29–30). I denna studie var det alltid någon 

respondent som kände en annan deltagare vilket bidrog till en lättad stämning samt att en 

samhörighet uppstod. Dock var denna samhörighet inte på den nivå att endast en typ av åsikt 

vågade framträda och att det bara fanns “ett rätt sätt att tänka” (Sim 1998). Som tidigare 

nämnt var grupperna konstruerade till följd av studiens syfte. Därmed var det ingen av 

deltagarna som intog några särskilda roller, vilket annars kan ske vid ökad samhörighet 

(Wibeck 2010, s. 29–30).  

 

Fokusgrupp A var den första fokusgruppsintervjun och anordnades hemma hos den ena 

skribenten den 22 april kl. 19:00 och varade i 45 minuter. I denna fokusgrupp deltog endast en 

av skribenterna som var moderatorn, vilket medförde vissa svårigheter att anteckna samt att 
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ställa frågor under intervjuns gång, därav valde moderatorn att vara mer tillgänglig för 

intervjun och anteckna när intervjun var genomförd, utöver den inspelning som gjorts. 

Eftersom moderatorn var bekant med alla deltagare kändes det som en naturlig plats att välja 

för genomförandet då alla hade varit där tidigare. Wibeck (2010, s. 33) menar att den fysiska 

omgivningen även har betydelse för fokusgruppsintervjuns resultat, då de som känner sig 

vana vid omgivningen kan få ett övertag. Eftersom deltagarna var ungefär lika vana vid 

omgivningen ansågs inte detta som ett problem.  

 

Bekantskapen mellan deltagarna kan även ha haft en påverkan på fokusgruppen, i den mån att 

respondenternas uppfattning av moderatorn kan inverka på hur gruppen agerar (Wibeck 2012, 

s. 83). I detta fall hade deltagarna lättare att öppna upp sig och därmed betrakta intervjun som 

mer naturlig och vardaglig på grund av relationen mellan moderatorn och respondenterna.  

Det var fyra deltagare i fokusgruppen och alla var väl bekanta med varandra sedan innan. 

 

I denna fokusgruppsdiskussion var det till en början svårt för respondenterna att självmant 

påbörja samtalet, vilket resulterade i att moderatorn hjälpte till med att tilldela respondenterna 

sin tur att tala, dock löste sig detta under intervjuns gång. Eftersom att alla i denna grupp 

kände varandra bidrog det till att respondenterna kände sig bekväma och gjorde det därmed 

lättare för respondenterna att ifrågasätta varandras åsikter vilket resulterade i diskussioner 

trots att de ofta vände sig till moderatorn för bekräftelse. I fokusgruppen deltog två män och 

två kvinnor. Denna fokusgrupp bestod av personer i blandade åldrar mellan 26 och 62.  

  

Fokusgruppsintervju B genomfördes den 24 april kl. 14:00 och varade i en timme och 16 

minuter. Denna fokusgrupp var också hemma hos den ena skribenten. I denna grupp var båda 

skribenterna deltagande där de turades om som moderator och observatör av samtalet. 

Rollerna byttes efter halva intervjun för att båda skulle känna lika stor delaktighet. Då 

moderatorns personlighet samt attribut även har ett inflytande på fokusgruppens diskussion, 

genom exempelvis sina åsikter eller sitt sätt att vara eller förhålla sig till intervjupersonerna 

(Sim 1998), kan det ha bidragit till en förändring i intervjuartillfället vid byte av moderator. 

Detta var dock ingenting som verkade påverka denna fokusgrupp i någon större utsträckning. 

Vikten av att moderatorn håller sig så neutral som möjligt i sitt deltagande i fokusgruppen är 

på många sätt avgörande för att inte inverka på fokusgruppens diskussioner eller 

tankeväxlingar. 

 

Gruppen bestod av fyra deltagare varav alla fyra var bekanta med en till deltagare. Att de 

skulle vara bekanta med minst en deltagare vardera hade sin grund i att de inte skulle känna 

sig för obekväma. De valdes även ut för att de skulle vara i ungefär samma ålder för att kunna 

underlätta att berätta om sina upplevelser. Deltagarna i denna grupp var alla kvinnor mellan 

22–30 år. I denna diskussion var deltagarna vänliga och förde ett lättsamt samtal mellan 

varandra samt att den innehöll mycket skratt. Trots att alla inte var bekanta med varandra var 

stämningen avslappnad och det ställdes mycket följdfrågor, men de var försiktiga med att 

ifrågasätta varandras åsikter. Denna fokusgrupp kan ha varit längst med anledningen till att 

respondenterna hade mycket gemensamt, Wibeck (2010, s. 30) förklarar att om de 
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medverkande exempelvis har en liknande bakgrund kan det vara enklare att diskutera, således 

främjas interagerandet.  

 

Fokusgruppintervju C anordnades den 28 april kl. 11:00 och varade i 45 minuter. Intervjun 

genomfördes hemma hos en av deltagarna där alla fem som medverkade var bekanta med 

varandra sedan tidigare. Endast den andra skribenten medverkade som moderator vid tillfället 

och ledde diskussionen mellan deltagarna genom att ställa frågor och följdfrågor. Även vid 

detta tillfälle förekom därför vissa svårigheter för moderatorn att vara engagerad i 

fokusgruppen och samtidigt föra anteckningar under intervjuns gång, därav gjordes detta 

direkt efter den genomförda fokusgruppsintervjun. Samtalet mellan deltagarna ledde till goda 

diskussioner och eftersom åldersspannet var mellan 32–78 år hos deltagarna fanns många 

erfarenheter att dela.  

 

Eftersom deltagarna även i denna fokusgrupp var bekanta med varandra sedan tidigare flöt 

hela samtalet på utan svårigheter och de diskuterade gärna sinsemellan och utbytte åsikter. 

Det kunde ibland uppstå situationer då två eller tre deltagare förde samtalet medan de andra 

blev mer fåordiga i sina åsikter. Detta försökte moderatorn att motverka genom att ställa 

frågor och följdfrågor till samtliga deltagare för att väcka djupare och bredare diskussioner 

med fler synvinklar. Alla deltagare var dock vid gott humör och engagerade i de frågor som 

togs upp. 

3.6 Intervjufrågor 

Innan intervjuerna genomfördes, förbereddes en intervjuguide innehållande olika teman 

gällande tjänstekvalitet. Det första avsnittet innehöll en allmän bakgrundsinformation kring 

respondenterna där frågor om hur mycket de reser, vistelsens syfte och antal nätter på hotellet 

ställdes. Dessa typer av frågor benämns som öppningsfrågor (Wibeck 2010, s. 73). 

Öppningsfrågorna är till för att kunna inleda samtalet på ett avslappnat sätt och få deltagarna 

att känna samhörighet, därmed är det vanligast med faktafrågor som inte begär svar där 

respondenternas åsikter eller attityder berörs (Wibeck 2010, s. 73).  

 

De resterande avsnitten var frågor baserade på deras senaste hotellvistelse. Det andra avsnittet 

behandlade frågor kring hotellet, om hotellet hade besökts tidigare och hur de fick reda på 

hotellet samt vilka aspekter som blivit avgörande för valet av det aktuella hotellet. Dessa 

kunde även betecknas som introduktionsfrågor, där frågorna är till för att presentera en slags 

bakgrund kring vad fokusgruppen kommer att diskutera (Wibeck 2010 s. 74). Avsnittet 

innehöll även frågor kring första intrycket och vilken bild respondenten hade av hotellet före 

sin ankomst.  

 

De tre nästkommande avsnitten innehöll nyckelfrågor, vilket är de centrala frågorna för 

analysen (Wibeck 2010, s. 74). Det tredje avsnittet i intervjun berörde frågor kring hotellets 

miljö och standard och även hotellets fysiska tillgänglighet. Den fjärde delen i intervjun 
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innefattade frågor gällande hotellets personal och bemötande, både i allmänhet men även 

frågor där specifika exempel efterfrågades, såsom bemötandet vid in- och utcheckning.  

 

Efterföljande del i intervjun innefattade frågor kring hur sannolikt det var att de skulle 

återkomma till hotellet samt om de skulle rekommendera det till andra. De fick även svara på 

hur väl hotellet uppfyllt deras förväntningar, om någonting skulle kunna förbättras samt hur 

kvoten såg ut mellan vistelsens pris och hotellvistelsens upplevelser.  

 

Den avslutande delen innefattade frågor kring tjänstekvalitet i allmänhet där önskan låg i att 

respondenterna med egna ord skulle beskriva vad tjänstekvalitet innebär för dem samt att de 

skulle återge exempel på serviceupplevelser som de varit nöjda med och även vad de anser är 

ideal service. Denna del användes för att få respondenterna att överväga hur det som de 

tidigare nämnt i diskussionen kan ha en relation till vad respondenterna verkligen anser är 

tjänstekvalitet. Det ställdes även en slutfråga (Wibeck 2010, s. 74), “Har ni några övriga 

frågor eller funderingar?” som användes för att garantera att ingen synpunkt hade utelämnats. 

(Se Bilaga 2) 

3.7 Bearbetning och analys av data  

När intervjuerna med fokusgrupperna var genomförda lyssnades inspelningarna igenom ett 

flertal gånger för att underlätta processen att kunna bearbeta materialet genom att skapa en 

god kännedom kring all data. Därefter transkriberades allt material från intervjuerna, vilket 

innebar en fullständig transkribering, där allt som sades skrevs ned utan att någonting 

ändrades. Detta genomfördes för att det skulle vara enkelt att under studiens gång kunna 

återgå till det insamlade materialet utan att använda sig av inspelningarna. Transkriberingarna 

var även till för att kunna hålla deltagarna anonyma i studien och för att lättare kunna referera 

och citera vad som kommit fram i presentationen av empiri och analys.  

 

När all data var transkriberad klassificerades den baserat på redan förutbestämda kategorier 

och teman utifrån den teoretiska referensramen. Därmed genomfördes en teoridriven analys 

och även en tematisk analys för att kunna söka efter teman bland respondenternas svar. Detta 

analyssätt kan vara en del av flera analysmetoder och används oftast inte som en egen 

analysmetod (Bryman 2018, s. 702), därav tillämpades denna kombination av analysmetoder i 

studien. All transkription ställdes mot den teori som tillämpats med förhoppningen att kunna 

identifiera repetitioner och eventuella likheter eller avvikelser. När mönster och teman kunde 

urkiljas bland svaren kategoriserades dessa utifrån teorins olika avsnitt, för att på ett evident 

sätt kunna analysera avsnitt för avsnitt mot teorin och sedan kunna koppla ihop och 

sammanfoga dessa till analysavsnitt, motsvarande teoriavsnitten. 
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3.8 Forskningsetik  

När en studie som denna genomförs är det viktigt att följa etiska principer. Informationskravet 

är en princip som innefattar att studiens syfte måste vara tydligt för respondenterna (Bryman 

2011, s. 131). De ska vara informerade om att deltagandet är frivilligt och att de därför kan 

avsluta sin medverkan när som helst under studiens gång (Bryman 2011, s. 131). Nästa 

princip är samtyckeskravet som innefattar respondenternas “rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Bryman 2011, s.132). Konfidentialitetskravet handlar om personens integritet 

och innefattar att informationen skyddas och endast behandlas av skribenterna (Bryman 2011, 

s. 132).  

 

Deltagarna i studien blev tillfrågade om de ville vara anonyma varav alla respondenter 

bekräftade en önskan att bevara deras identitet hemlig. Därmed ersattes allas namn till fiktiva 

namn vid transkriberingarna. Deltagarna blev dessutom tillfrågade om det var tillåtet att spela 

in samtalet, vilket godkändes av alla medverkande. Vid avslutad studie raderades även 

inspelningarna från fokusgrupperna, även detta skedde för att bibehålla deltagarnas 

anonymitet. 

 

Nyttjandekravet innebär att det är essentiellt att intyga att den informationen som samlats in 

från respondenterna endast används till studiens syfte och ingenting annat (Bryman 2011, s. 

132). Innan varje intervju fick respondenterna ett informationsblad innehållande en 

presentation och bakgrund om studien samt vad deras medverkan innebar. Där fanns även 

studiens syfte och en upplysning om frivilligt deltagande där det framgick att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande. Det innehöll även kontaktuppgifter om de skulle vilja ställa frågor 

eller avsluta sitt medverkande. (Se Bilaga 1) Det var ingen av respondenterna som avbröt sin 

medverkan under studiens gång. Det var heller ingen som hade några frågor eller någonting 

att tillägga angående sin medverkan.  

3.9 Trovärdighet  

För att kunna bedöma kvalitativ forskning används kriteriet trovärdighet som innehåller fyra 

delkriterier (Bryman 2018, s. 467). Tillförlitlighet behandlar att den data som insamlats är i 

enligheten med den verklighet som respondenterna har beskrivit den som (Bryman 2018, s. 

467). Gällande detta har skribenterna lyssnat på ljudinspelningarna samt läst igenom 

transkriberingarna ett flertal gånger för att undvika att respondenterna har blivit 

missförstådda. Genom att även låta respondenterna läsa igenom sina svar samt kontrollera att 

det har tolkats korrekt, har detta kriterium behandlats. Vidare har studien skickats till 

deltagarna så att de har fått ta del av resultatet. Pålitlighet behandlar att genomförandet av 

studien är pålitligt i den mån det anses rimligt (Bryman 2018, s. 468). För att öka detta 

kriterium har studien haft som mål att genomgående beskriva processen av studien. Kritik har 

även tagits emot av handledare samt av opponenter för att få studien kontinuerligt granskad, 

vilket har bidragit till en förbättring av studiens redovisning och presentation.  
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Överförbarhet innefattar huruvida studien är överförbar till en annan miljö eller fall (Bryman 

2018, s. 468). Då studien består av tidigare forskning som inte endast behandlar 

hotellbranschen är det möjligt att studien kan tillämpas på andra fall gällande tjänster. 

Däremot kan andra fokusgruppsintervjuer få andra resultat i den utsträckning att det handlar 

om deras subjektiva uppfattning, där tolkningar och åsikter som respondenterna har kan skilja 

sig åt. Dessutom är fokusgrupper placerade i ett specifikt social sammanhang som innebär att 

deltagarna i denna studie kan ha en annan åsikt vid ett annat tillfälle eller vid en annan social 

konstruktion. Bekräftelsebarhet handlar om att kunna inta en neutral attityd till studien och 

därav vara öppen till den data som insamlats (Bryman 2018, s. 470). Då studien har antagit en 

kvalitativ ansats har skribenternas värderingar och erfarenheter varit till grund för att kunna 

tolka data, trots detta anses detta kriterium ha uppfyllts i den mån att fokusgruppsintervjuerna 

har genomförts med en öppenhet till deltagarnas verklighet.   
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4. Empiri & analys  

I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet från fokusgruppsintervjuerna tillsammans 

med den analys som genomförts, baserat på och kopplat till tidigare tillämpade teorier. Detta 

framställs med hjälp av fem olika teman och rubriker; val av hotell, hotellmiljö, 

hotellpersonal, hotellutvärdering samt vad är tjänstekvalitet. För att kunna citera de tretton 

deltagarna i fokusgrupperna har de refererats genom fiktiva namn de tilldelats för att 

bibehålla anonymiteten.  

4.1 Val av hotell 

Den senast genomförda resan av respondenterna var till platser de aldrig tidigare besökt 

förutom för fyra av respondenterna. Dessa fyra var de enda respondenterna som bott på 

samma hotell tidigare, för de resterande var både hotellet och platsen okänd. Däremot var det 

en av respondenterna som trodde att hon hade bott på samma hotellkedja tidigare, Ibis Hotels. 

De respondenter som var lojala till hotellkedjor var det på grund av någon i deras omgivning, 

där den vanligaste anledningen var på grund av affärsresor. Fyra av respondenterna bokade 

ofta antingen Elite Hotels eller Clarion Hotel. Det var däremot en deltagare som menade att 

det berodde på att resebyrån använde sig av den hotellkedjan.  

 

En annan respondent berättade att hon varit lojal till ett hotell vid ett specifikt resmål, Dubai, 

där hon har bott på Radisson Hotel ett flertal gånger. Å andra sidan bokade hon sällan den 

hotellkedjan på resor till andra destinationer. Anledningen till att hon bokade denna 

hotellkedja var på grund av att hennes pappa fick rabatt. Ytterligare en respondent förklarade 

att hon inte är lojal till en särskild hotellkedja när när hon reser själv, men när hon reser med 

familjen brukar de boka hotellkedjan, Pierre et Vacances, vilket erbjuder lägenhetshotell runt 

om i södra Europa.  

 

Trots att fyra av respondenterna var återkommande gäster till hotellen de bott på, var det 

ingen av dem som ansåg sig vara lojal till hotellet eller hotellkedjan, eftersom det inte var 

deras egna val. Detta tyder på att även om respondenterna har varit nöjda med sina 

hotellvistelser, innebär det inte enligt Story & Hess (2006) att gästen direkt blir lojal, utan det 

är fler faktorer som är avgörande. För respondenterna handlade det snarare om nyfikenheten 

att prova på nya hotell.  

 

Det var fem respondenter som på sin senaste resa hade bott på hotell tillhörande en kedja, 

varav en av dem var helt omedveten om att det var hotellkedjan Best Western. Detta trodde 

han berodde på att det inte framkom i hotellets namn, samt för att hotellet var litet. För 

majoriteten av respondenterna var det inte essentiellt att boka via en hotellkedja utan det var 

snarare att hotellet skulle leva upp till deras särskilda önskemål. Flertalet av respondenterna 

hade under sin senaste vistelse bott på stora hotell och de flesta föredrog att bo på större 

hotell, vilket oftast resulterar i ett hotell tillhörande en kedja (Ivanova & Ivanov 2015).  
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En av respondenterna berättade att hon föredrar större hotell för att de i högre grad kan 

erbjuda större gymanläggningar samt stora frukostbufféer. Samtidigt berättar några av de 

äldre respondenterna att stora hotell med stora frukostbufféer ofta innebär en hög ljudnivå och 

rörig omgivning. Likaså menar Grönroos (2015, s. 93) att personerna runt omkring antingen 

kan ha en positiv eller negativ påverkan på den totala upplevelsen. Hur en tjänstetransaktion 

uppfattas beror till stor del även på de yttre omständigheterna, som miljön för vilken den äger 

rum i eller platsens klimat (Grönroos 2015, s. 93-94). På samma sätt kan även personer som 

befinner sig i anslutning till serviceutbytet, påverka upplevelsen (Grönroos 2015, s. 93). Vid 

en hotellvistelse kan detta innebära att andra gäster upplevs som störande. För ett flertal 

respondenter var detta fallet då de hade bokat ett större hotell där gästerna därmed tog mer 

plats. För de respondenter som hade bokat desto mindre hotell var andra gäster ingenting de 

lade märke till.  

 

Det var även två respondenter som förklarade att de egentligen föredrar att bo på mindre 

hotell, eftersom de är mer personliga. Däremot bodde båda två på ett större hotell, tillhörande 

en kedja på deras senaste resa eftersom de hotellen hade det bästa läget. Det var endast en 

respondent som föredrog att bo på hotellkedjor, men på hans senaste resa var han inte delaktig 

i bokningsprocessen och därav blev det ett fristående hotell. Om det inte vore för priset, som 

oftast är högre för hotellkedjor, skulle samma respondent alltid vilja bo på hotell tillhörande 

en kedja. Likaså förklarade två respondenter att när de blir äldre och har lite mer ekonomisk 

frihet skulle de gärna bo på hotellkedjor, men framförallt bli lojala gäster till antingen ett 

fristående hotell eller en hotellkedja. Det var därmed inte essentiellt för någon av 

respondenterna att bo på en hotellkedja utan det var mer aktuellt att boka ett hotell som 

passade resans syfte och respondenternas behov. Om det senare visade sig vara en kedja 

förhöll sig respondenterna neutrala eftersom det varken ansågs positivt eller negativt. 

Anledningen till detta kan vara att respondenterna evaluerar hotell baserat på andra faktorer, 

vilket visar att varumärket inte är essentiellt. Det var snarare hotellets pris och läge som 

avgjorde om hotellet var aktuellt att boka. Då de flesta respondenterna vanligtvis inte heller 

bokar via hotellkedjor kan det innebära att de inte har skapat någon slags relation till ett 

särskilt varumärke, vilket flertalet av respondenterna däremot önskade i framtiden.   

Enligt Martensen et al. (2000) beror lojaliteten på varumärkets bild och eftersom varumärket 

inte var en essentiellt för respondenterna resulterade det i att ingen lojalitet skapades.  

 

När deltagarna valde hotell var det centralt att läsa recensioner samt kontrollera hotellets 

bilder. Det som avgjorde varför de bokade det valda hotellet var för majoriteten av 

respondenterna, platsen och priset. Några av de äldre respondenterna menade att platsen och 

faciliteterna var viktigare än priset och framförallt när resan gällde en solsemester. En av de 

yngre respondenterna instämde, men belyste också att han hellre väljer bra läge än bra 

standard, om han måste välja. Därmed var det ingen av respondenterna som valde hotell på 

grund av dess personliga service. Trots att detta är en av de viktigare faktorerna vid en 

hotellvistelse.  
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Motivet till att platsen eller läget av hotellet är en så viktig del kan vara att det tar extra tid 

samt kostar extra om hotellet är beläget långt ifrån attraktioner, stranden eller andra platser 

som gästen vill besöka. Platsen är ett attribut som endast Rhee & Yang (2015) benämner som 

en del av tjänstekvalitet, men för vissa respondenter i denna studie var det till och med 

viktigare än hotellrummet och dess utformning, även definierat som den tekniska kvaliteten 

(Grönroos 2015, s. 93). Anledningen till detta kan vara att de resterande teorierna inte belyst 

så detaljerade materiella attribut inom hotellbranschen. Det beror också på att några av 

teorierna är framtagna generellt för tjänster och därmed är det möjligt att platsen eller läget 

inte är en lika viktig aspekt inom andra branscher.   

 

Det som avgjorde att respondenterna bokade ett hotell framför ett annat är essentiellt för 

tjänstekvaliteten i den mån att respondenterna snabbt evaluerar dessa attribut då de är 

värderade högt. För att få en förståelse för tjänstekvalitet är det essentiellt att förstå vad 

kunderna tycker är betydande när de köper en tjänst (Grönroos 2015, s. 92). För 

respondenterna var läget eller priset av vikt. Om priset och läget inte är överensstämmer med 

vad respondenterna anser att det ska vara, är det mer troligt att den totala upplevelsen 

försämras på en högre nivå än om det hade varit andra attribut som inte överensstämde, 

eftersom läget och priset var anledningen till att hotellet valdes.  

 

Att skapa en uppfattning eller en image av hotellet före vistelsen var inte särskilt vanligt, detta 

kan bero på att en del av respondenterna inte bokade resan på egen hand. En respondent 

berättade att han inte visste någonting om hotellet innan och därmed hade han inga 

förväntningar. Den bild som respondenterna hade av hotellen överensstämde för de flesta eller 

så var det sämre än den uppfattade bilden. Det var därmed ingen som ansåg att hotellet 

överträffade den bild de hade. Tre av respondenterna tyckte att hotellen som de bodde på var 

mycket mindre än vad de föreställt sig. En av respondenterna hade en image om att hotellet 

hon bodde på skulle vara väldigt lyxigt och fint vilket det också var, förutom att hon fick in 

myror på rummet. Hon menade att det inte återspeglade bilden av ett lyxhotell.  

 

Under en av fokusgruppsintervjuerna berättade en respondent om sin hotellvistelse i Hastings, 

där hon bodde på ett mindre hotell där hela huset var inpyrt i rök, eftersom ägarna var rökare, 

vilket var en riktig besvikelse. Vidare berättade en annan respondent om sin image av hotellet: 

 

Min image var att det skulle vara ganska lugnt hotell, litet familjehotell, men som sagt så var det ju 

typ ett festhotell för ungdomar haha, så det var en annan image än den jag hade eller den jag hade 

trott. Eller jag vet inte om det var den image hotellet ville ha men det var inte den image jag fick. 

 

(Irma)  

 

Orsaken till att ingen ansåg att de hade skapat en image kan vara för att det är svårt att 

beskriva i efterhand. Det kan också ha berott på att det skedde omedvetet. Samtliga 

respondenter samlade information genom internet, vilket på något vis borde skapat en bild av 

hotellet. (Grönroos 2015, s. 96-97) De respondenter som blev besvikna på den image de hade 

skapat berörde alla hotellets miljö och atmosfär och för två av respondenterna var det 
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specifikt renligheten. Anledningen till att detta uppmärksammades mest kan vara för att det är 

dessa attribut som är materiella och därmed är de enklare att utvärdera i förväg (Mei et al. 

1999). Hotellets miljö syns dessutom på foton vid informationsinsamling vilket troligen hade 

en påverkan, då titta på bilder var en viktig del i processen för respondenterna när de 

evaluerade hotell.   

 

Image är ett avsevärt attribut för hotellkedjor då det handlar om vad gästerna associerar till 

varumärket (Ivanova & Ivanov 2015). För de respondenter som hade bott på hotellkedjor var 

det bara en respondent som hade en image av kedjan sedan tidigare och det var dessutom 

anledningen till hotellet valdes, då varumärket var igenkännande. Tre av respondenterna hade 

aldrig tidigare hört talats om kedjan de bodde på och därav var deras bild mer specifik för 

hotellet och således inte kopplad till hotellkedjan. Samma sak gällde för två respondenter som 

först i efterhand insåg att de hade bokat rum på en hotellkedja. Vilket ännu än gång visar på 

att det berörde mera vad hotellkedjan kunde erbjuda än varumärket och den tidigare bild som 

skapats.    

 

Grönroos (2015, s. 96) belyser sex faktorer som har betydelse för den förväntade kvaliteten, 

av dessa sex, är det bara image och internet som uppmärksammas av respondenterna. Internet 

är den vanligaste källan att samla information kring hotellet samt för att genomföra 

bokningen. Fyra av respondenterna fick resan bokad av en resebyrå. Det var även två 

respondenter som var på charterresa, den ena reste med Ving till Spanien och den andra 

bokade en sista minuten charterresa till Spanien. Trots att de två respondenterna reste med 

charter var informationskällan internet. Ingen av respondenterna uppmärksammade att de 

använder sig av sociala medier för sin hotellbokning trots att de var flitiga internetanvändare. 

Sociala medier var även en av de faktorer som har påverkan på den förväntade kvaliteten 

(Grönroos 2015, s. 96), dock var det ingen respondent som framhävde sociala medier som en 

informationskälla.  

 

Rekommendationer från familj och vänner är även att föredra för majoriteten, men det sker 

mer sällan, eftersom de inte alltid har besökt platserna tidigare. Det innebär att det som 

kunden förväntar sig grundas i det som kommuniceras till kunden, där rekommendationer är 

essentiellt (Parasuraman et al. 1985). De vanligaste hemsidorna är jämförelsesidor för att 

kunna uppskatta hotellets pris, annars används Booking.com för att boka hotell men också för 

att läsa rekommendationer. Även TripAdvisor nämndes som en av de hemsidor 

respondenterna använde för att jämföra hotell. Därav skapas den förväntade kvaliteten genom 

hotellets hemsidor eller med hjälp av rankningssidor. För respondenterna kan det 

argumenteras att internet har mer betydelse än själva imagen då utan internet som 

informationskälla hade troligtvis ingen image skapats.  

 

Trots att majoriteten av respondenterna inte hade skapat sig någon image av hotellet i förväg 

ansåg flertalet att hotellen bidrog med de tjänster som de marknadsförde. Detta kan bero på att 

det inte var någonting som förvånande respondenterna och därav tog de för givet att hotellen 

marknadsförde tjänsterna korrekt. 
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En respondent ansåg att hotellet hon bott på marknadsförde sig rätt i förhållande till vad de 

erbjöd, förutom när det gällde hotellets pool. Poolen var stängd några av dagarna under 

vistelsen och när den väl var öppen var den iskall. Den var dessutom väldigt grund, men trots 

detta var en badvakt tvungen att närvara när poolen var öppen och det var därmed inte tillåtet 

att använda den om vakten inte fanns på plats vid öppettiderna, vilket gjorde att hennes 

upplevelse inte alls blev som hon hade tänkt sig. En annan respondent beskrev en händelse 

där frukosten var inkluderad i hotellpriset, men hon ansåg inte att det kunde klassas som 

frukost då det var ett väldigt begränsat utbud och inte återspeglade det hotellet informerat om.  

 

Detta är i enlighet med Parasuraman et al. (1991) beskrivning av GAP 4 som innebär att det 

som företaget kommunicerar ut inte överensstämmer med det som faktiskt levereras. Hotellen 

i respondenternas fall ovan hade därmed inte lyckats förmedla en riktig bild av vad gästerna 

kunde förvänta sig, vilket då kan framkalla besvikelse eller missnöjdhet. Trots att en gäst 

nekar till att ha en medveten image av hotellet innan ankomst, har många nog en generell 

och/eller omedveten bild av hur det bör vara, baserat på tidigare erfarenheter samt den 

information hotellet marknadsfört (Parasuraman et al. 1991). Som Parasuraman et al. (1991) 

hävdar påverkas gästens tillförlitlighet till hotellet av hur väl de kan erbjuda och leverera de 

tjänster de tillhandahåller samt hur väl de kan leva upp till vad de lovat.  

 

En av respondenterna berättade att hennes pappa först hade bokat ett hotell som de upptäckte 

låg i samma hus som en nattklubb. Hennes familj pratade med receptionisten om att de inte 

hade uppfattat att det var beläget precis ovanför en nattklubb, varpå receptionen svarade att 

hotellet inte gjorde det. Vidare berättade receptionisten att det inte var möjligt att avboka eller 

få någon återbetalning. Därmed bestämde sig då respondenten och hennes familj för att ändå 

titta på rummen. Respondenten berättade att musiken från klubben hördes genom hela huset 

och eftersom det var fredag förstod de att ju senare det skulle bli desto mer skulle de höja 

musiken. Trots detta fortsatte receptionisten förneka att klubben förde oväsen. Det hela 

slutade med att respondenten valde att inte stanna på hotellet varpå receptionisten visade en 

väg ut som i sin tur ledde dem rakt in på nattklubben istället. Detta var en upplevelse som 

respondenten ansåg var väldigt konstig.  

 

Flera av deltagarna instämmer att många hotell inte alltid uppenbarar sig i verkligheten som 

det framstår på hemsidor och bilder. Effekten av detta blir att gästerna känner sig missnöjda, 

då de har förväntningar på hur hotellet ska vara (Parasuraman et al. 1985), vilket även blev 

fallet för fyra av respondenterna. För en av dem var det en sådan markant skillnad att de valde 

att inte fullfölja bokningen och stanna på hotellet. 

 

Vid extrema situationer är det svårt för hotellet att hantera situationen på ett sådant sätt att det 

gynnar verksamheten. Det är istället bättre att från början marknadsföra sig rätt, för att få rätt 

typer av gäster att boka det för rätt syfte. Det intressanta med detta var att det var två 

respondenter som hamnade på dessa typer av hotell där resans syfte inte alls matchade hotellet 

och till följd av detta blev båda besvikna. Detta kan förklaras med att hotellen försöker att 
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undvika en viss image och därav marknadsförs det på ett annat, ibland felaktigt, sätt. Risken 

blir såklart att de istället förlorar eller får missnöjda gäster.  

 

Jag tycker att mitt hotell levererade som de skulle, mer eller mindre. De har ju jättefina bilder på 

internet alltid men det där genomskådar man ju. Man vet ju att de har tagit på de finaste rummen 

och med vidvinkel och sådär så det blir ju aldrig riktigt som det ser ut. Sedan står det ju frukost 

men när man kommer ner på kontinenten så är inte det samma sak som här, så man har ju inte så 

höga förväntningar. 

          (Gabriel) 

 

Från tidigare erfarenheter har en av respondenterna lärt sig att genomskåda bilder vilket har 

gjort att han inte har lika höga förväntningar längre. Tidigare erfarenheter är även ett sätt att 

evaluera kvalitet på enligt Grönroos (2015, s. 96). Utan denna erfarenhet hade det varit 

möjligt att han förlitat sig på bilderna som distribuerats och därmed blivit besviken på utfallet. 

För resterande respondenter var det ingen som nämnde tidigare erfarenheter som ett sätt att 

evaluera. Parasuraman et al. (1985) belyser även tidigare erfarenheter som grundläggande för 

den servicen som förväntas, detta kan ske undermedvetet, vilket troligen är anledningen till att 

det inte framhävs av respondenterna.   

4.2 Hotellmiljön 

Miljön och hotellets inredning var väldigt viktigt för respondenterna. De egenskaper som för 

större delen av respondenterna beskrev hotellmiljön och inredningen var attributen fin, 

modern och ren. Det lyftes även fram att beroende på hotellets image, är olika typer av 

inredningskoncept passande. Det var inte essentiellt att hotellet skulle se ut på ett visst sätt, 

såvida det var rent. Hotellet fick gärna vara stilrent och ha fina materialval, som även gav 

hotellet en lyxkänsla. En av respondenterna föredrog att besöka nya designhotell där mycket 

fokus lagts på färgsättning och möblemang, då hon ansåg att det är någonting speciellt med 

just hotellmiljöer. Det var ingen av respondenterna som var speciellt hänförd över 

hotellmiljön på det senast bokade hotellet.   

 

Alla respondenter förutom två ansåg att hotellets interna miljö var enhetlig, där lobbyn och 

hotellrummen hade samma typ av stil. En respondent beskrev hotellobbyn som väldigt lyxig 

men att det uppstod en besvikelse när hon såg hotellrummet eftersom det var väldigt fint men 

inte gav samma känsla som i lobbyn. En annan förklarade att foajén var stilig men att hissen 

upp till rummet inte alls stämde överens med lobbyns miljö eftersom den var gammal, liten 

och omodern. Wilkins et al. (2007) belyser hur enhetlighet är essentiellt och framförallt att 

lobbyn och rummen ska stämma överens för att inte göra hotellgästen besviken. Dock verkar 

inte resterande respondenter tycka att det är det viktigaste attributet, däremot skapar det ändå 

en reaktion om det inte enhetligt. Istället anser respondenterna att det finns andra aspekter 

kring hotellmiljön som är mer essentiella. Två av respondenterna ansåg dock att det var 

betydelsefullt med en tillräckligt stor lobby eftersom det ofta blev trångt i receptionen vid in- 

och utcheckningar och därmed svårt att passera upp till rummet eller till entrén.  

 



 

”Vad är tjänstekvalitet?” 

Lindwe & Linander 

 
 

 

 28 

För majoriteten av respondenterna var hotellets externa miljö viktigare, såsom platsen och 

tillgängligheten, snarare än den interna miljön. Som tidigare nämnt ansåg vissa respondenter 

att det var viktigare än priset. En respondent ansåg att det var det bästa med hotellet, då det 

låg precis vid stranden samt med närhet till restauranger och andra attraktioner. En annan 

respondent förklarade att hotellet var väldigt annorlunda på det sätt att det låg mitt ute i 

naturen, med en sjö runt omkring där de hade krokodiler samt ett flertal erbjudanden av 

utomhusaktiviteter på hotellets område. På grund av detta hade miljön en betydande roll för 

hela upplevelsen. Läge är ett attribut som Rhee & Yang (2015) anser är essentiellt, vilket även 

stämde överens med respondenterna som likaså ansåg att det var viktigare än den interna 

miljön. Detta stämmer överens med hur respondenterna väljer hotell, där platsen är ett av de 

kriterier som väger tyngst.  

 

Alla respondenter var nöjda med sina hotellrum under deras vistelser, men beroende på resans 

syfte kunde hotellrummen vara mer eller mindre lämpliga. Grönroos (2015 s. 93) förklarar 

detta som den tekniska kvaliteten, vilket innebär vad kunderna får i servicemötet ska 

uppfyllas. Vilket det gjorde för respondenterna även fast det var vissa aspekter kring 

hotellrummet som var mindre bra. Baserat på vad respondenterna hade betalat för deras 

hotellbokning var de nöjda med vad de fick. Två respondenter menade att affärsresor inte 

kräver samma bekvämlighet som ett hotellrum på en semesterresa, således är hotellrummets 

kvalitet och faciliteter inte av större vikt vid affärsresor om tillgängligheten är bra. 

 

En respondent var tydlig med att det ska hellre vara modernt, fräscht och stilrent än mysigt 

och att rummen gärna ska vara stora. Vilket även är de kännetecken som Rhee & Yang (2015) 

belyser för att utvärdera hotellrummet. Dock var det för respondenterna viktigare att rummet 

var rent, vilket likaså instämmer med Rhee & Yang (2015) teori där renligheten innefattar ett 

eget attribut. Renligheten kan även innefatta andra delar av hotellet och inte endast gästens 

rum. En respondent lyfte fram att det inte ska märkas att någon annan har bott där tidigare, 

hon berättade även om en tidigare resa till England där sängkläderna inte var bytta när de fick 

tillgång till sitt rum. Hur hotellrummet i sig är utformat spelade därmed inte någon roll så 

länge det var rent, enligt de flesta av respondenterna. För några av respondenterna var dock 

även inredningen betydande. 

 

Rummen var egentligen helt okej, ingenting att klaga på men. Det var bara ingen hotellkänsla, det 

kändes verkligen som jag sov i någons rum. Det var bara massa prylar överallt. 
          

(Katarina) 

 

Det handlar därmed mer om att hotellrummet har allt en gäst behöver, men det ska gärna vara 

en lyxkänsla över det hela. Med undantag från tidigare exempel där respondenterna blivit 

missnöjda över vissa händelser, ansåg ändå majoriteten av respondenterna att standarden 

matchade förväntningarna. Detta tyder på att det inte fanns någon skillnad mellan hotellets 

uppfattning av standarden samt vad gästerna förväntade sig, vilket innebär att det inte fanns 
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något GAP 1 (Parasuraman et al. 1985). En av respondenterna tyckte till och med att 

standarden var över förväntningarna eftersom han knappt hade några förväntningar.   

 

Det var ingen respondent som nämnde kvaliteten på sömnen som ett attribut, vilket Rhee & 

Yang  (2015) framhäver som essentiellt. Däremot valde en respondent och hennes familj bort 

ett hotell, där det hade blivit hög ljudnivå på rummen på grund av den klubb som fanns i 

byggnaden, vilket i sin tur hade påverkat sömnkvaliteten. Detta visar att det även evalueras av 

gästerna. Anledningen till att ingen annan respondent nämnde denna faktor kan vara för att de 

inte hade något att anmärka på angående deras sömn.  

 

Sammanfattningsvis ansåg respondenterna att materiella, eller även benämnt konkreta ting 

(Parasuraman et al. 1991), var betydande då det gärna skulle kännas som ett hotell med 

lyxkänsla och modern inredning. Däremot var en av de aspekter som gjorde att 

förväntningarna inte stämde överens huvudsakligen på grund av attributet renlighet. För alla 

respondenter var platsen den viktigaste kategorin inom hotellmiljön, däremot diskuterades 

eller framhävdes inte denna kategori speciellt mycket. Det kan bero på att det som 

respondenterna valde att belysa gällande hotellmiljön var saker som inte förväntades, därmed 

var hotellets tillgänglighet ingenting att diskutera. Hotellmiljön var ändå det attribut som 

respondenterna hade mest förväntningar på eftersom de ansåg att det är lättast att utvärdera 

innan vistelsen genom exempelvis bilder och recensioner från tidigare gäster. 

 

Många respondenter tyckte att hotellet gärna skulle vara stort och pampigt med elegant lobby 

samt stora hotellrum vilket är vanligt för många hotellkedjor. Trots detta var det bara några av 

respondenterna som faktiskt hade bott på ett hotell tillhörande kedja varav några av dessa 

egentligen föredrog att bo på mindre hotell. Det ger en uppfattning av att respondenterna 

önskar den standarden som hotellkedjor har men att det inte är kedjan i sig som är av 

betydelse utan den lyxkänsla som hotellet förmedlar. Inom servicelandskapet var det därmed 

vissa attribut som ansågs mer relevanta än andra, det var inte det mest vitala om hotellets 

faciliteter eller fysiska evidens såg ut på ett visst sätt utan snarare att det skulle vara rent och 

prydligt.  

4.3 Hotellpersonal 

Personalens attityd var den egenskap deltagarna ansåg vara av störst vikt, samt deras vilja att 

hjälpa till med allt som kunde tänkas dyka upp. Hur en tjänst levereras definierar den 

funktionella kvaliteten, där personalen är en del av denna (Grönroos 2015, s. 93). Av de två 

kvalitetsdimensionerna ansåg respondenterna att funktionell kvalitet var mer betydande än 

teknisk kvalitet. Likaså ansåg respondenterna att av de sex olika attribut som Rhee & Yang 

(2015) framhäver, utvärderas servicen som högst. Flera deltagare menade att det inte var av 

vikt om de kunde lösa problemet direkt, utan att deras attityd var det som ansågs mest 

betydelsefullt. De menade att en positiv, tillmötesgående och lösningsorienterad personal 

vägde upp för andra tjänster eller faktorer där hotellet inte lyckades leva upp till 

förväntningarna. Interaktionen mellan den som levererar tjänsten och den som tar emot den är 
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avgörande för om kunden ska bli tillfredsställd (Bitner et al. 1990) vilket innebär att 

personalens attityd och inställning till händelser både kan hjälpa och stjälpa vid samspelet 

med gästerna.  

 

När respondenterna skulle beskriva sin senaste hotellvistelses in- och utcheckning, förklarade 

en respondent att den kunde ha varit bättre då personalen inte alls var särskilt trevlig eller 

glad. Det tyder på att attributet tjänstvillighet (Parasuraman et al. 1991) inte uppfylldes 

eftersom personalen inte alls verkade villiga att hjälpa till.   

 

När vi checkade in så la receptionisten skulden på mig, för att jag inte hade pengar på mitt 

kreditkort när vi försökte betala, även fast jag förklarade att det ska vara pengar på kortet. Det var 

inte förrän vi hade testat två till kort som han gick med på att byta sin kortmaskin och såklart så 

funkade det, men han bad inte om ursäkt eller vågade ens erkänna att han hade fel. 

           

(Benny)  

 

En deltagare berättade att in- samt utcheckningen var helt i sin ordning, men att det heller inte 

var någonting speciellt. Detta gällde för de flesta respondenterna. En annan respondent 

berättade att de direkt fick nyckeln och behövde därmed inte stå och checka in själva. Det var 

således ingen interaktion med personalen och fungerade på samma sätt vid utcheckningen. 

Om gästen har haft en bekymmersfri vistelse och inte behöver komma i vidare kontakt med 

personalen kan detta vara ett smidigt alternativ men om någonting behöver avhandlas med 

personal på plats kan någon typ av automatisk in- eller utcheckning snarare medföra 

ytterligare komplikationer. I ovan nämnda fall visade det sig däremot att aspekten personlig 

service inte alls evaluerades av respondenten, vilket även kan ha bidragit med att andra 

aspekter ansågs mer essentiella. När en annan respondent skulle checka in var det ingen 

personal i receptionen vilket gjorde att de fick vänta en stund tills någon kom, trots att de 

ringde på dörrklockan en bra stund, vilket bidrog till att första intrycket blev negativt. Denna 

typ av beteende är motsats till det attribut som betecknar tjänstvillighet (Parasuraman et al. 

1991).  

 

En respondent menar att får man ett bra första bemötande löser sig resten av vistelsen. Detta 

kan förknippas till det Bitner et al. (1990) förklarar, att interaktionen är avgörande för om den 

som tar emot tjänsten ska bli tillfredsställd. Däremot är denna interaktion mer eller mindre 

betydande för olika gäster. Detta visar på att personalen vid respondenternas hotellvistelser 

utförde vad de skulle vid in- och utcheckning men de gav inga särskilda intryck på 

majoriteten av respondenterna. Som Mei et al. (1999) anser försöker hotellen genom olika 

standardiseringar och regler hålla en viss kvalitet på de tjänster de tillhandahåller men 

eftersom tjänstekvalitet påverkas av gästernas olika sätt att se på exempelvis vänlighet och 

hjälpsamhet kan dessa standardiseringar tolkas olika.  

 

Det var nästintill ingen som hade fått eller bett om hjälp utöver den vid in- och utcheckning. 

En deltagare menade även att det var servicen runt omkring som var dålig, då personalen inte 

alls var välkomnande, detta instämde även för en annan respondent, då hon inte alls fick 
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någon hjälp när hon klagade på hotellpoolen. Likaså ansåg en deltagare att personalen på 

hennes hotell misskötte allting och inte alls var serviceminded, vilket dessutom förstörde 

hennes image av hotellet. Kimpakorn & Tocquer (2007) anser att personalen måste ha ett 

intresse för sitt arbete för att kunna vara enhetlig med hotellets image, vilket är sannolikt att 

de inte hade vid ovanstående upplevelser. Även två deltagare tillade att de hade varit med om 

personal som beskrevs som kantig, vilket lämnade dem att inte vilja fråga om hjälp när de 

behövde det. De berättade att de då istället undvek personen ifråga och vände sig till andra 

som arbetade i receptionen. Detta kan relateras till GAP 2 som innefattar bristen på entusiasm 

hos personalen (Parasuraman et al. 1985).  

 

Det var endast tre av respondenterna som hade fått hjälp utöver incheckning och utcheckning, 

varav en fick hjälp med vad det fanns att upptäcka i området samt att personalen visade hur 

hon skulle ta sig dit, vilket respondenten blev väldigt glad över. De resterande två fick hjälp 

att förvara sina bagage innan de hade möjlighet att checka in, vilket respondenterna ansåg var 

väldigt hjälpsamt. Detta visar att trots att alla respondenterna lyfte fram personalens attityd 

samt beteende som det viktigaste under hotellvistelsen, skiljer det sig åt från gäst till gäst vad 

det är personalen ska göra för att få gästerna att uppskatta servicen något extra. Exempelvis 

menade någon att personalen ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor om hotellet 

eller omgivningarna, medan en annan respondent berättade att hon knappt registrerade 

personalens existens under sin vistelse. Detta åskådliggör hur subjektivt tjänstekvalitet är. 

Likaså beskriver Met et al. (1999) att olika gäster kan dock ha avvikande sätt att se på 

vänlighet, hjälpsamhet och artighet, därmed kan dessa aspekter tolkas väldigt annorlunda 

beroende på vilken gäst du frågar. Två av respondenterna fick hjälp med att förvara sina 

bagage, vilket kan anses som en del av incheckningsprocessen för andra hotellgäster och 

därmed kan det vara en typ av tjänst som gästerna förväntar sig att få när de anländer till 

hotellet före utsatt incheckningstid, vilket innebär att det inte alls kanske ses som en särskild 

gest från personalen.  

 

Gällande om någonting gick fel under vistelsen var det några respondenter som ansåg detta. 

Problematiken var dock inte felet i sig utan det besvärliga var att personalen inte var hjälpsam 

när någonting gick fel. Antingen svarade personalen med att problemet skulle lösas men 

ingenting skedde eller så ignorerades problemet. Detta innebar att flera av respondenterna inte 

kunde förlita sig på vad personalen sa, vilket är ett av Parasuraman et al. (1991) attribut, 

tillförlighet. Då personalen inte utförde vad de lovade och begick ett flertal misstag, var 

tillförlitligheten låg. Därmed sänktes även den funktionella kvaliteten, då den utgörs av 

personalens förmåga att lösa eventuella problem (Grönroos 2015, s. 93–94), vilket personalen 

inte lyckades med enligt respondenterna.  

 

Grönroos (2015, s. 93) menar att om det sker misstag kopplat till ett hotell eller en hotellkedja 

med stark image granskas det inte i samma utsträckning som ett med svag image skulle. Dock 

ansåg många av respondenterna i studien att de saknade en bild av hotellet innan vistelsen. 

Priset de betalat och de förväntningar det medgav påverkade i större utsträckning huruvida fel 

granskades. Pris och image kan dock i många fall anses vara beroende av varandra.  
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Det jag tycker är värst är när hotell bara lovar saker och sen händer det ingenting, och så står man 

där och så känner man sig jobbig för man håller på att klaga. Så kände jag att det här kostar för 

mycket för jag bara ska tycka att det är okej. Jag tyckte inte Ving vara några stjärnor på att hantera 

saken, asså nä, faktiskt inte. 

          (Louise)  

 

Likaså klargjorde en respondent att den totala upplevelsen var att personalen var lata och 

därmed inte försökte tillräckligt på den hotellkedja hon bodde på. En respondent menade att 

det är viktigt att receptionisterna alltid har ett mottagande som gör att det inte känns som en 

belastning när man som gäst väl vill fråga någonting. Ineson et al. (2011) förklarar att 

personalen måste känna sig engagerade i deras arbete för att kunna hantera situationer som 

går fel, vilket är helt motsatsen till hur respondenterna uppfattade dem. Anledningen till att 

personalen inte kunde hantera oväntade situationer var troligen att de inte kände sig 

tillräckligt engagerade i gästerna och deras behov. Då en av respondenterna hade fått myror 

på rummet, klagade hon till personalen och de lovade att hon skulle få ett nytt rum, vilket hon 

inte fick. Det resulterade i sin tur med att hon bråkade med personalen under hela hennes 

vistelse, vilket är långt ifrån den upplevelse som förväntas. Hotellpersonalen kunde inte alls 

lösa problemet eller hantera situationen. Detta hävdar även Ineson et al. (2011) som menar att 

personalen är det essentiella för att gäster ska få en upplevelse utöver det de förväntar sig men 

eftersom personalen inte hade någon motivation för sitt arbete, påverkade även det 

respondenternas vistelse negativt.  

  

Angående personalens tillgänglighet var det flera respondenter som ansåg att det tog en stund 

innan de fick hjälp och att de ofta fick vänta på att personalen skulle dyka upp, vilket ansågs 

bristande eftersom det ändå är deras jobb att vara uppmärksamma, menade en respondent och 

fick medhåll av de andra i gruppen. Tre respondenter ansåg att receptionen var bemannad och 

tillgänglig hela tiden på de hotell de besökt, men de bad aldrig om hjälp av personalen. Av de 

fem attribut som Parasuraman et al. (1991) behandlar är fyra av dessa riktade mot personalen. 

Utifrån respondenternas svar uppfylldes inga av dessa attribut till fullo då personalen varken 

visat empati och därmed gett individualiserad service eller uppträtt på ett sätt som gett 

respondenterna förtroende för personalen eller hotellet. Likaså ansåg respondenterna att 

personalen var den viktigaste kvalitetsaspekten vid deras vistelser, däremot verkade det inte 

vara uppfattat av hotellen och deras personal, vilket gör det svårt för hotellen att fastställa 

rutiner för hur personalen ska agera. Detta förklaras som GAP 2 (Parasuraman et al. 1985). 

Vidare kan även GAP 3 vara influerat av GAP 2, då hotellet kan ha riktlinjer för hur 

personalen ska agera för att bidra med hög tjänstekvalitet (Parasuraman et al. 1985), men att 

dessa inte efterföljdes och därmed uppfattas det heller inte av gästerna.  

 

Sammanfattningsvis är personalen det mest betydande attributet för respondenterna, vilket 

även är ett attribut som är av vikt enligt den använda teoretiska referensramen, där fler 

immateriella attribut framhävs, personalens agerande, än servicemötets materiella aspekter 

(Parasuraman et al. 1999; Mei et al. 1999; Jasinskas et al. 2016; Kimpakorn & Tocquer 2007; 

Lee & Shea 2015) 
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I Mei et al (1999) studie var även resultatet att de anställda var det mest avgörande för 

hotellvistelsen. Skälet till detta är för att personalen alltid kan väga upp för om någonting 

annat går fel under hotellvistelsen (Mei et al. 1999). Personalens beteende är också det som 

kan göra att vistelsen blir utöver det förväntade (Rhee & Yang 2015). Attityden hos 

personalen ansåg respondenterna även vara väldigt viktigt, däremot hade alla respondenter 

olika uppfattningar om vad personalen bör göra för att få vistelsen att bli någonting extra, 

vilket även tyder på tjänstekvalitetens subjektiva sida (Parasuraman et al. 1988). Likaså har 

personalen olika betydelse för respondenterna beroende på vilken typ av resa det handlar om 

samt beroende på hur mycket information respondenterna har om det resmålet som besöks. 

 

Det som framkom som förvånansvärt, var hur dåliga upplevelser respondenterna hade haft 

med hotellpersonalen. Personalen på de hotell som tillhörde en kedja utmärkte sig inte heller. 

En reflektion kring detta kan vara att ingen av respondenterna utvärderade personalen samt 

servicen när de skulle boka hotellet, trots att alla ansåg att det var extremt viktigt. Detta kan 

ha orsakats av att trots att personalen är av stor betydelse när de väl är på plats, är det väldigt 

svårt att utvärdera på förhand i och med dess immateriella karaktär.  

Immateriella faktorer innefattar de situationer som upplevs, som exempelvis personalens 

beteende. Dessa faktorer består av tre underkategorier: att de har ett professionellt utförande, 

vänligt utförande och oväntad service. Den sistnämnda kategorin avser de situationer när 

hotellpersonalen utför en tjänst som gästen inte förutser eller är utanför de förväntningar som 

gästen har. (Lee & Shea 2015) Till följd av detta kan personalen och deras beteenden vara en 

faktor som varierar och någonting som därför inte har prioriterats av respondenterna att 

utvärdera innan sin vistelse.  

4.4 Hotellutvärdering 

Majoriteten av respondenterna skulle inte återkomma till samma hotell de besökte eftersom de 

ansåg att deras upplevelser inte var tillräckligt unika. Samtidigt konstaterade de att 

upplevelserna till viss del var som de förväntade sig. Dock var det endast ett fåtal av 

respondenterna som ansåg att vistelsen helt bekräftade deras förväntningar. Det var ingen som 

ansåg att den totala upplevelsen överträffade deras förväntningar, vilket kan jämföras med 

GAP 5 som innefattar avståndet mellan förväntningarna och gästernas erfarenhet 

(Parasuraman et al. 1985). Anledningen till att upplevelserna ändå var som respondenterna 

tänkte sig kan ha varit för att det attribut som utvärderades mest innan hotellvistelsen och 

anledningen till att de valde hotellet var dess pris och plats, vilket var två aspekter som inte 

skiljde sig åt från det förväntade.  

 

De egenskaper och upplevelser som respondenterna gillade mest med hotellen var inte heller 

tillräckliga för att bli återkommande, lojala gäster. En respondent menade att hennes hotell var 

mycket dåligt och att det inte levde upp till hennes förväntningar, men även att staden hon 

besökte var väldigt tråkig, vilket gjorde att hon varken skulle återkomma till hotellet eller 

platsen. En annan respondent i samma fokusgrupp var nöjd med hotellet men däremot inte 
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med staden, vilket gjorde att inte heller hon skulle återkomma. En tredje förklarade att trots att 

hon var nöjd med hotellet skulle hon gärna vilja testa någonting nytt. Även en respondent från 

den första fokusgruppen hävdade att hotellet var okej och frukosten var det bästa med hela 

vistelsen, men att det inte skulle vara värt att besöka igen endast för detta, istället skulle hon 

hellre testa någonting annat. Hon skulle heller inte återkomma till hotellkedjan, detsamma 

gällde en annan respondent i gruppen som varken skulle återkomma till hotellet eller dess 

kedja.  

 

Grönroos (2015, s. 93-94) belyser att företaget som levererar tjänsten har inflytande på 

servicemötet, baserat på deras image. Vilket innebär att med en stark image blir ett fel i 

servicemötet inte granskad lika allvarligt och skadar därmed inte företagets image i samma 

mån som om det är ett företag med en svag image. Av den orsaken att ingen av 

respondenterna hade en stark image av hotellet, kan det i enhetlig med Grönroos (2015, s. 93-

94) påverkat upplevelsen i den mån att respondenterna blev desto mer besvikna.  

 

Endast fyra respondenter skulle kunna tänka sig att återkomma till hotellen de besökte. En av 

dem menade att trots att personalens service var dålig var hotellet ändå bra och om hon 

besöker hotellet under sommarsäsongen kanske till och med poolen fungerar som den ska. På 

grund av detta skulle hon även rekommendera hotellet till familj och vänner, men förvarna om 

personalens beteende. Detta antyder att personalen möjligtvis inte har så stor påverkan på 

hennes hotellvistelse som hon tidigare indikerat.  

 

En annan respondent skulle också rekommendera hotellet vidare, men vara tydlig med vad det 

var för typ av hotell, då det inte passar alla. De resterande som skulle återkomma till samma 

hotell hade bott på de hotellen tidigare och ansåg även att hotellet uppfyllde deras 

förväntningar. Hotellbokningarna genomfördes av researrangörer, vilket innebar att 

respondenterna själva inte hade ansvarat för bokningarna. Om någonting däremot hade varit 

fel med hotellen hade de troligtvis inte bokat med samma researrangör igen. En av dessa 

förklarade även att om hon hade åkt själv hade hon nog ändå kunnat tänka sig att boka samma 

hotell eftersom att hon kände att hotellet var funktionellt.  

 

Lee & Shea (2015) belyser att för att bli en lojal hotellgäst ska det kännas som att det har 

skapats en relation mellan hotellet och gästen. Detta sker endast om erfarenheterna varit goda 

nog. För de resterande respondenterna kan detta vara anledningen till att de inte vill bli 

återkommande gäster då deras senaste hotellvistelser inte gjorde dem särskilt nöjda. Detta kan 

även vara på grund av personalens agerande.  

 

Av de respondenter som bodde på hotellkedjor var det endast två respondenter som skulle 

återkomma till samma kedja. Detta kan bero på att två av respondenterna som bodde på 

hotellkedjor inte var medvetna om det eller att deltagarna inte reflekterat över det och därmed 

inte gjort ett medvetet val när de valt att boka en kedja. Den ena respondenten menade att hon 

skulle kunna boka Ibis igen beroende på resans syfte. I efterhand kan den andra respondenten 

tänka sig att boka samma hotell igen om inte något annat hotell kan konkurrera om läget och 
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priset. För respondenterna i denna studie visar det på att varumärket inte alls är det essentiella 

för att bli en återkommande gäst, vilket beror på att ingen egentligen hade någon bild av 

varumärket då de inte medvetet valde att boka med en kedja. Det var istället en fråga om pris 

och plats, vilket även är anledningen till den lojalitet som skapades efter hotellvistelsen.  

 

Det blev varierande svar på frågan om respondenterna skulle rekommendera hotellet vidare. 

Det vanligaste svaret var att det beror på till vem det är samt vad syftet med deras resa är. 

Endast ett fåtal av respondenterna brukar eller kunde tänka sig att lämna recensioner på 

hotellet på rankningshemsidor. Många valde att inte berätta för andra om sin hotellupplevelse, 

om det inte var någonting extra anmärkningsvärt som inträffat. Detta kan kopplas till 

kundlojalitet. Jasinskas et al. (2016) antyder att den utsträckning en gäst väljer att 

rekommendera hotellet till sin omgivning är ett sätt att evaluera om gästen är lojal. Genom att 

rekommendera hotellet visar gästen en anmärkning på att det är värt att välja det framför 

andra hotell. Det kan även ha att göra med att respondenterna inte reser särskilt ofta och att 

det därför inte känns relevant att bli en lojal kund. När de väl reser vill de testa på någonting 

nytt eller annorlunda, vilket likväl förklaras av Lee & Shea (2015) som menar att det är mer 

aktuellt när man reser mer frekvent.  

 

Trots att det var många av respondenterna som upplevt ett dåligt mottagande av personalen på 

sin senaste hotellvistelse, var det ingen som berättade att de var missnöjda med sin upplevelse 

för varken personalen, vänner, familj eller genom att skriva en recension. Det var inte alls 

vanligt att berätta för någon annan, däremot hade flertalet respondenter gjort det i samband 

med tidigare resor. Det var även vanligare att säga till hotellet om upplevelsen var dålig än om 

den var bra. Några av respondenterna skulle tycka att det var konstigt att vid exempelvis 

utcheckning berätta vad de tyckte var bra med vistelsen. Två av respondenterna förklarade att 

de tyckte det var lättare att ge positiv feedback under vistelsen gång än i efterhand. Detta kan 

bero på att den negativa upplevelsen kan bringa fram starkare känslor som gör att gästerna 

känner sig mer benägna att dela med sig än vid en positiv upplevelse. Det gör det även lättare 

att komma ihåg. En positiv upplevelse kanske istället måste kännas speciell och minnesvärd 

för att uppmärksammas och därav är det inte lika vanligt att ge positiv feedback.  

 

Det var endast en deltagare som gärna berättade för personalen hur upplevelsen varit. Det var 

endast en som även vanligtvis berättar om sin upplevelse för vänner och familj, oavsett om 

den var negativ eller positiv. Detta ansåg hon själv berodde en viss del på personligheten. De 

resterande som berättade vidare om sina upplevelser förklarade att de gånger de har berättat 

för vänner och familj är när det har varit någonting utmärkande och därmed speciellt att tipsa 

om. Anledningen till att respondenterna inte sprider sina upplevelser till andra kan även bero 

på att det endast är nödvändigt att berätta om de är medvetna om att personen de sprider 

informationen till ska besöka samma destination. En respondent menade att han ibland kan 

påbörja en enkätundersökning om hur vistelsen har varit genom att betygsätta det som kan 

anges med en skala, men att han sällan slutför den om han måste kommentera det med egna 

ord, vilket han anser är för tidskrävande. Vilket även kan vara anledningen till att resterande 

respondenter inte heller tidigare har skrivit recensioner.  



 

”Vad är tjänstekvalitet?” 

Lindwe & Linander 

 
 

 

 36 

 

De flesta respondenter tyckte ändå att de fick valuta för pengarna, men det var ingen som 

ansåg att upplevelsen översteg priset. Det var två respondenter som inte tyckte att de fick 

valuta för pengarna. En av respondenterna hade betalat väldigt mycket för sitt hotell och 

därmed förväntade hon sig att allting skulle vara till belåtenhet, vilket det inte var. Detta 

instämmer med vad Lee & Shea (2015) belyser, att när gäster spenderar mer pengar på ett 

hotellrum blir även förväntningarna högre, vilket inträffade i detta fall. Både Rhee & Yang 

(2015) och Grönroos (2015, s. 95) belyser det ekonomiska värdet som en viktig aspekt för 

tjänstekvalitet. Trots att respondenterna till större del ansåg att de fick värde för vad de 

betalat, var det ändå inte tillräckligt för att känna tillfredsställelse med den totala upplevelsen 

av tjänstekvaliteten. 

 

Sammanfattningsvis var det inte många av respondenterna som var helt nöjda med sin senaste 

hotellvistelse och detta resulterade i att majoriteten av dem inte heller skulle återkomma till 

samma hotell. Det var inte heller vanligt för respondenterna att utvärdera hotellvistelsen 

genom att skriva recensioner eller dela med sig av sina erfarenheter till familj och vänner.  

4.5 Vad tjänstekvalitet? 

Alla respondenter förklarade tjänstekvalitet baserat på hotellpersonalen, det var ingen som 

svarade genom att nämna någon annan aspekt. Detta tyder på att respondenterna har en 

relativt gemensam åsikt om vad tjänstekvalitet är, vilket skiljer sig från vad de flesta forskare 

anser (Dortyol et al. 2014; Parasuraman et al. 1988). Dock kunde åsikterna variera rörande 

personalens agerande, vilket visar att det handlar om respondenternas subjektiva uppfattning, 

precis som Parasuraman et al. (1988) belyser. Nyckelattributet för alla var dock personalens 

attityd och bemötande. Detta instämmer med vad Mei et al. (1999) beskriver, vars studie 

visade att de anställda var den viktigaste aspekten.  

 

Respondenterna i fokusgrupperna utvärderade tjänstekvalitet baserat på hotellvistelsens 

immateriella attribut, även benämnt funktionella kvalitet, där upplevelsen samt hur personalen 

agerade var grundläggande delar. Under samtalet lyfte även respondenterna fram att 

personalen ska vara vänliga och välkomnande under alla omständigheter och även 

lättillgängliga och hjälpsamma.   

 

För mig är det verkligen attityden det viktigaste. Jag blir inte jätteupprörd om någon inte kan göra 

någonting eller om de säger tyvärr vi har slut på det här, vi kan inte göra det här, men att de har bra 

attityd och är schyssta och trevliga liksom. Det gör ju hela grejen, tycker jag. Sedan är det väl att 

man finns tillgänglig kanske, jag vet inte.      

(Katarina) 

  

En av respondenterna förklarar att tjänstekvalitet för henne är när det som hon förväntar sig av 

ett hotell verkligen finns och kan erbjudas, vilket är synonymt med Grönroos (2015, s. 96) 

definition. Däremot lyfte ett fåtal av respondenterna fram att tjänstekvalitet är när det 

överstiger förväntningarna medan två av respondenterna insisterade att god tjänstekvalitet är 
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när det överstiger förväntningarna. Detta återspeglar Grönroos (2015, s. 92) teori om att 

kvaliteten på en tjänst är beroende av vad kunderna anser att kvalitet är. Resterande 

respondenter och därmed majoriteten av respondenterna påstod att det inte alls har med 

förväntningar och upplevd hotellvistelse att göra. Detta betyder att endast två av 

respondenternas definition av tjänstekvalitet är precis i enighet med vad Hu et al. (2009) 

anser. Eftersom tjänster är heterogena och varierar i utförande (Parasuraman et al. 1985) är 

det förståeligt att även utvärderingen och definitionen av den avviker mellan svarande. 

 

Om tjänstekvalitet då är som fåtalet av respondenterna lyfter fram; när det överstiger 

förväntningar är det inte förvånansvärt att de argumenterar för hur viktig personalens roll är, 

då det innebär att den materiella delen av hotellvistelsen egentligen är förväntat att det ska 

fungera och därmed evalueras det inte på samma sätt. Wilkins et al. (2007) förklarar att 

tjänstekvalitet innehåller tre delar som är beroende av att fungera tillsammans. Dessa är den 

fysiska produkten, själva serviceupplevelsen samt mat och dryck. Dock ansågs detta inte alls 

överensstämma med respondenternas åsikter, då den fysiska produkten inte alls är lika 

betydande vid utvärdering som personalens agerande. Mat och dryck var det endast en 

respondent som nämnde, därmed ansåg inte det alls relevant. Detta kan bero på att mat inte 

alltid ingår och i och med detta väljer hotellgästerna att äta någon annanstans, vilket gör att 

hotellets restauranger utesluts.  

 

Istället hävdade respondenterna att tjänstekvalitet är när personalen anstränger sig lite extra 

och gör någonting utöver det förväntade, exempelvis när de genom personlig service anpassar 

sina arbetsuppgifter utifrån gästens behov och önskemål men även att de ibland överraskar 

gästen med någonting positivt. För att kunna möta kundernas individuella behov är det av stor 

vikt att personalen förstår att det krävs mer utöver standardutföranden av tjänsterna för att 

kunden ska få en positiv upplevelse (Mei et al. 1999).  

 

Ineson et al. (2011) insisterar med att personalen är en otroligt viktig del för att tjänsten ska 

bli något unikt. En av respondenterna förklarade att ”God tjänstekvalitet är när man känner sig 

som en föredragen gäst och att de vill ta hand om dig.” Därmed ansåg denna respondent att 

god tjänstekvalitet är när personalen anstränger sig för att få gästen att känna sig välkommen. 

Det handlade därmed inte om huruvida förväntningarna skiljer sig från den mottagna tjänsten, 

snarare hur den mottagna tjänsten levereras i form av personalens agerande, vilket inte 

behövde ha någonting med ens tidigare förväntningar att göra. Den uppfattade 

tjänstekvaliteten på hotell är baserad på vilka typer av attribut hos ett hotell som anses viktiga 

för att göra en kunds vistelse till någonting extra och därmed öka tillfredställelsen (Lee & 

Shea 2015).  

 

En av respondenterna berättade även att på en resa hade receptionisten tipsat om en restaurang 

som var pittoresk och väldigt bra som respondenten aldrig hade hittat själv om hon 

exempelvis hade sökt på Google, vilket bidrog till någonting extra för hennes upplevelse och 

var enligt henne ett gott exempel på tjänstekvalitet. För tre av respondenterna handlade det om 
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det första intrycket man får, vilket kan vara mottagandet i lobbyn. Det är även essentiellt att 

personalen är lösningsorienterad, enligt en av respondenterna.  

 

Om man har ett problem så försöker de lösa det på en gång, det kommer liksom inte en massa 

motfrågor. Sedan att de inte kan lösa allt det är ju en sak, men ett försök. 

       

(Gabriel) 

 

Likväl menar en av respondenterna att en ideal upplevelse samt tjänstekvalitet kan skilja sig åt 

beroende på vad syftet med resan är. Hon beskrev att för en resa till Italien valde de ett enkelt 

boende för att det var genuint och då ska det kännas mer personligt, medan på större hotell 

ska allting bara flyta på och servicen ska i huvudsak vara snabb.  

 

Jag skulle säga att tjänstekvalitet är att såklart ska det finnas det man förväntar sig att det ska 

finnas, det som står på hemsidan när man bokar. Sedan tycker jag också att det är väldigt viktigt att 

personalen är trevlig och också att de är trevliga på ett sätt som inte är så, ja att det känns 

opersonligt och att de säger samma sak till alla. Utan just som jag berättade om hotellet i Paris att 

de kommer ihåg en, var man är ifrån och ens speciella behov, eller ja inte behov men ja att det 

känns mer personligt. 
         (Irma) 

 

Alla respondenter ansåg att det är viktigt med personlig service, varav en respondent tyckte att 

det är en del av hotellupplevelsen och därmed vore det väldigt tråkigt att endast använda sig 

av digitala medier och digitala tjänstelösningar. Däremot menar en annan respondent att en 

robot skulle ha mer kunskap och därmed vara till större hjälp än personalen medan en annan 

respondent argumenterade för att robotarna kanske endast tar de populäraste besöksmålen 

eller restaurangerna, vilka inte alltid är det man söker eller det som är bäst. Respondenten 

jämför det sedan med ett smultronställe hon fick tips om av personalen. Flertalet respondenter 

inflikar och belyser att de gillar och uppskattar den mänskliga faktorn.  

 

De som vanligtvis reser i jobbsammanhang menade dock att de vid dessa tillfällen hellre 

väljer ett hotell som är praktiskt för besöket och har snabb och smidig in- och utcheckning, 

snarare än personlig service. En respondent som ofta reser i jobbet menade att han hellre 

tummar på standarden något för att läget ska vara så smidigt som möjligt för affärsresans 

ändamål. En annan deltagare diskuterade att det inte måste vara en person som är närvarande 

på hotellet, men om hon vill ha hjälp med något eller har några frågor är det viktigt att det 

finns en möjlighet att få hjälp med detta, däremot kan detta ske via en chatt eller med hjälp av 

en robot. Finns det digital, automatisk service understryker en respondent att denna bör vara 

övertydlig för att inte skapa missförstånd. Han ser gärna att det finns under affärsresorna 

eftersom han lägger stor vikt vid att processen för in- och utcheckning ska gå snabbt. Två av 

respondenterna ansåg däremot att eftersom de är äldre, känner de en trygghet i att det finns 

personlig service och en mänsklig faktor att vända sig till om det skulle behövas. 

 

Vid en av de slutgiltiga frågorna ombads respondenterna beskriva ett tillfälle när de fått 

enastående service. En deltagare berättade om sin Paris-resa, där receptionisterna var väldigt 
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trevliga. De hälsade varje gång hon var i lobbyn och kom ihåg hennes namn samt frågade 

ständigt om det var någonting de kunde hjälpa till med. Respondenten trodde att det är 

någonting hon alltid kommer att minnas och att hon säkert kommer att återvända dit. En 

kvinna ur fokusgrupp C berättade om sin upplevelse på den grekiska ön Samos: 

 

Det var när vi var på Samos och vi hade tappat en mobiltelefon. Vi hade åkt till Turkiet och 

återkom sedan till Samos, då hade en person hittat telefonen och lämnat in den till hotellet och de 

var otroligt serviceminded och kom med telefonen inslagen i ett paket. Helt otroligt. De hade hittat 

telefonen och ringt sista slagna numret och hamnade i växeln på jobbet, och de visste att vi skulle 

på den här hotellvistelsen och där låg sedan telefonen när vi kom dit. Så de hade gjort 

detektivarbete.           

(Elisabeth) 

 

En deltagare berättade om sin upplevelse i Nya Zeeland där receptionisten tog hand om 

allting, förklarade alla platser som de skulle besöka och när de sedan kom tillbaka till hotellet 

på eftermiddagen frågade han alltid hur dagen hade varit och vad de hade gjort samt om de 

tyckte om det. En annan respondent berättade om en liknande upplevelse i Marrakech: 

 

Jag har aldrig varit med om en så omtänksam och trevlig personal, de gjorde allting och lite till. 

Det var som om de visste vad man tänkte. Jag fick även en massage på hotellrummet som var 

fantastisk. När vi skulle åka iväg några dagar och vandra gav de oss matsäck, de gjorde de även 

när vi reste hem och skulle till flygplatsen. En av oss på resan hade även skaffat en 

hennatatuering, en stund efter man har skaffat en så ska man skrubba bort ett lager. Personalen 

på hotellet lade märke till detta och sa vänta en liten stund så kommer vi upp till rummet och 

hjälper dig.  

          (Beatrice) 

 

En upplevelse som en respondent berättar om är hennes resa till Dubai. Hon medger att hon i 

efterhand jämför servicen på andra resmål och hotell med den ordinära servicen hon upplevde 

där. Hon nämner även att hon inte upplevt någonting liknande på andra ställen och anser att 

många bör ta inspiration från dessa exempel. 

 

Det var verkligen extrem service. Det var när vi var i Dubai och det är säkert därför jag alltid åker 

tillbaka till samma hotell. Då bär du inte ens dina egna väskor, så fort du kommer så är det någon 

som öppnar ens bildörr. När jag hade varit på stranden och hade badkläder i en plastpåse då är det 

någon som tar den och säger att de tar upp den. När man checkar in då är det direkt någon som tar 

ens väska och tar upp den till rummet medan man checkar in. Där snackar vi service, det har jag 

aldrig stött på i något annat land eller i någon annan stad. Så det tycker jag var speciellt.  

     

                          (Louise)  

 

Vid ett tillfälle i Florens berättade en respondent att personalen hade ställt en vinflaska på 

rummet med en lapp där hotellet tackade för att de valt att stanna så länge på deras hotell, 

eftersom det var vanligare med gäster som endast stannade en natt för att sedan åka vidare. 

Det var det där lilla extra enligt honom. Även en annan respondent berättar om charterhotell 

som överraskat med en vinflaska på rummet vid födelsedagar och bröllopsdagar. Detta 

nämner Lee & Shea (2015) som olika värderelaterade faktorer. Flera av fokusgruppernas 
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deltagare ansåg att just värdet av det lilla extra var någonting de uppskattade och ansåg vara 

god tjänstekvalitet.  

 

Alla dessa händelser bestod av upplevelser utöver det vanliga, vilka kan ske när som helst 

under gästernas vistelse (Stauss & Weinlich 1977). De flesta respondenterna beskrev en 

händelse där de egentligen inte hade bett personalen om hjälp, eller att det skett vid 

incheckning eller utcheckning. Det var någonting som personalen aktivt och självmant hade 

bestämt att lägga till för att ge dem någonting extra under den tid som de spenderade på 

hotellen. Det var ingen som hade upplevt vad de ansåg vara ideal tjänstekvalitet eller en ideal 

upplevelse på deras senaste hotellvistelse. På grund av detta kan det även ha bidragit till att de 

inte heller skulle återkomma eller bli lojala till hotellkedjan, då de inte var helt nöjda gäster.  

 

Sammanfattningsvis tyckte samtliga respondenter att tjänstekvalitet grundar sig i personalens 

beteende och inga andra attribut. Två av respondenterna tyckte att tjänstekvalitet var 

skillnaden mellan förväntningar och mottagen tjänst.  Om tjänsten översteg förväntningar var 

det god tjänstekvalitet, där gästen får någonting utöver det som förväntas. Det var fler än två 

respondenter som påpekade att när tjänsten översteg förväntningar så är det tjänstekvalitet.  

För att få hotellvistelsen att bli någonting extra var det enligt respondenterna upp till 

personalen eftersom deras beteende har en betydande roll. Detta bekräftar teorier kring att hur 

tjänsten levereras många gånger är av större vikt än vad som egentligen levereras (Mei et al. 

1999). 

 

För majoriteten respondenter hade tjänstekvalitet ingenting med förväntningarna att göra utan 

var endast beroende av personalens attityd och uppträdande. Genom att vara hjälpsamma, 

omtänksamma, lösningsorienterade, göra det oväntade samt få gästen att känna sig unik kan 

hotellpersonalen bidra med en hotellvistelse som för deltagarna i denna studie representerar 

tjänstekvalitet. 

 

Även om respondenterna ansåg att personalen företräder hotellets tjänstekvalitet, var det 

ingen som nämnde materiella aspekter för att definiera tjänstekvalitet såsom priset, platsen 

eller renligheten på hotellrummet, trots att dessa aspekter var de viktigaste för respondenterna 

när de skulle välja hotell. Detta kan vara för att dessa oftast är som förväntat och därav anses 

det inte relevant att lyfta fram dem. Respondenterna förklarade att priset är ett väldig viktigt 

attribut vid utvärdering av vilket hotell som ska bokas. Dock ansågs det inte vara en 

betydande del för tjänstekvaliteten. Detta kan påverkas av att priset i sig är det enda vid 

hotellvistelsen som är garanterat i förväg och att gästen inte har några andra förväntningar 

kring det. Däremot kan priset skapa en förväntning kring hur hotellet kommer att vara då det 

sätter en standard för vad hotellet har att erbjuda och vad som kan förväntas av det. Om 

upplevelsen överträffar denna standard kan gästen känna att den är nöjd och därmed att 

vistelsen verkligen var prisvärd. Om den däremot inte lever upp till standarden kan gästen 

anse att den har betalat för mycket, vilket betyder att priset också blir en del av 

tjänstekvaliteten. 
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Det som är överraskande är att trots att majoriteten hävdade att personalen är tjänstekvalitet, 

var det inte någon som presenterade att personalens service eller beteende var det viktigaste 

när hotellet valdes. Därmed är personalen essentiell för själva upplevelsen och framförallt för 

att det ska bli det lilla extra, dock är inte personalen en tillräcklig aspekt för att boka ett hotell 

framför ett annat. Det var ingen av respondenterna som vid bokning av sitt boende 

utvärderade huruvida personalen var på hotellet eller hur servicen var. Med avseende till detta 

kanske det inte var en slump att de inte fick det bästa mottagandet av personalen på de bokade 

hotellen. Trots att tjänstekvalitet enligt Grönroos (2015, s. 93) berör de attribut som kunderna 

värderar mest, nämndes inte de attribut som under föregående frågor ansågs relevanta vid 

hotellvistelsen när respondenterna talade om tjänstekvalitet. Detta kan bero på att när 

respondenterna förklarade tjänstekvalitet associerar de inte det med andra attribut än hur 

tjänsten levereras. De associerar även tjänstekvalitet med ideal service, inte med att man får 

det man förväntar sig. För respondenterna var därmed den funktionella kvalitet av större vikt 

än den tekniska kvaliteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”Vad är tjänstekvalitet?” 

Lindwe & Linander 

 
 

 

 42 

5. Slutsats 

Syftet med studien var att öka förståelsen för vilka faktorer som hotellgäster anser betydande 

under en hotellvistelse, vilket genomfördes baserat på nedanstående frågeställningar: 

 
● Vad anser hotellgäster vara tjänstekvalitet?  

○ Vad gör att hotellgäster känner sig tillfredsställda eller mer än tillfredsställda 

med en hotellvistelse?  

● Vilka attribut anses vara de viktigaste för gästernas upplevelser under en 

hotellvistelse?  

● I vilken utsträckning skiljer sig tjänstekvalitet på hotellkedjor samt fristående hotell?     

 
Därmed kan slutsatserna dras att tjänstekvalitet uppfattades olika av alla respondenter, likaså 

konstaterar forskarna inom tjänstekvalitet (Grönroos 2015; Parasuraman et al. 1991). För två 

av respondenterna innebar det huruvida förväntningarna matchade den upplevda tjänsten och 

att god tjänstekvalitet innebär hur upplevelsen överstiger det förväntade. Detta utgörs av 

personalens beteende, när de gör något lite extra, ger individuell service och får gästen att 

känna sig speciell. Det är även synonymt med den teoretiska referensramen. För majoriteten 

av respondenterna innehåller tjänstekvalitet funktionell kvalitet, vilket innebär att hur väl 

tjänsten levereras är tjänstekvalitet, där endast personalens attityder och uppträdanden är av 

vikt. Det innebär att oavsett vad gästerna förväntar sig av hotellet och dess faciliteter kan 

tjänstekvalitet ändå uppnås då det är personalen som är det avgörande. Detta har inte alls lyfts 

fram på samma nivå i de använda teorierna.  

 

Det som gör att hotellgäster känner sig tillfredsställda är att de får exakt det som de förväntar 

sig och att det som marknadsförs överensstämmer med den faktiska upplevelsen. För att 

upplevelsen ska bli utöver det vanliga är det enligt respondenterna upp till personalen att 

agera på ett positivt och överraskande sätt, vilket är sammanfallande med definitionen av 

tjänstekvalitet för några av respondenterna. 

 

Tjänstekvalitet på hotell grundar sig i de attribut som anses viktiga för hotellgäster (Lee & 

Shea 2015). För respondenterna var dessa attribut priset, läget samt personalens attityd. Innan 

bokningen var priset och framför allt läget de viktigaste aspekterna men under vistelsens gång 

och hur vistelsen utvärderats, var beroende av personalens attityd. Den teoretiska 

referensramen som har använts i denna studie lyfte fram en mängd olika attribut som är av 

vikt vid tjänstekvalitet, dock var det ingen särskild modell eller teori som innehöll alla de 

attribut som respondenterna ansåg essentiella utan istället har respondenterna framhävt 

aspekter både från de äldre teorierna samt de nyare. De har även betonat aspekter från de 

teorier som är baserade på tjänster generellt och de som är hotellbaserade. Om studien inte 

hade använt sig av incidensbaserade teorier, som handlar om att beskriva en del av 

tjänsteprocessen som utmärkte sig, hade det inte varit lika tydligt för hur viktig personalen 

faktiskt var för respondenterna, då det var först när de fick berätta om en händelse där det 

upplevde någonting oväntat, som detta riktigt poängterades. SERVQUAL skalan har sedan 
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den grundades av Parasuraman et al. (1991) reviderats av andra studier (Mei et al. 1999; 

Knutson et al. 1990) för att vara lämpade för särskilda tjänstebranscher, varav de använda i 

denna studie inte alls innehöll tillräckligt med attribut för vad respondenterna betraktade som 

essentiella. Däremot använder sig GAP-modellen samt den orginala SERVQUAL skalan sig 

av flest dimensioner som även respondenterna åberopade.  

 

Slutligen ansågs inte tjänstekvaliteten på hotellkedjor samt fristående hotell skilja sig åt 

anmärkningsvärt. Detta beror till stor del på att respondenterna inte uppmärksammade eller 

var medvetna om valet att bo på en hotellkedja. Då ingen av respondenterna heller var lojal 

till någon hotellkedja kan detta ha påverkat den uppfattade skillnaden.  
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6. Avslutande diskussion  

Denna studie har bidragit med att kunna informera samt ge förståelse för vad gästerna anser 

vara tjänstekvalitet samt vilka attribut och faktorer som är essentiella vid en hotellvistelse. 

Med denna information hoppas vi att hotell och dess personal ska kunna tillämpa 

informationen genom att göra en insats på de aspekter som anses relevanta och framförallt 

gällande personalens agerande. Det kan inte garantera att tjänsten blir som hotellgästerna 

önskar men det kan ge kunskap kring vad som begärs av verksamheter för att kunna 

eftersträva önskemålen.  

 

Det finns många teorier kring tjänstekvalitet då det finns många åsikter kring hur det uppfattas 

av kunder beroende på vilken bransch det gäller samt vem du frågar. För respondenterna i 

denna studie var de attribut som teorierna framhävde även mer eller mindre essentiella för 

dem själva. Däremot var det hur tjänstekvalitet definieras och uppfattas som var skillnaden. 

Om fler av de som medverkade hade bott på hotellkedjor hade resultatet även kunna sett 

annorlunda ut i den mån att det hade varit större chans att de faktiskt valt det medvetet, som 

inte var fallet för respondenterna i denna studie.  

6.1 Metoddiskussion  

Den valda metoden samt genomförandet kan kritiseras gällande flera aspekter, varav en är 

huruvida moderatorn inte var samma person på alla fokusgrupper. Följden av detta är att 

fokusgrupperna kan ha fått väldigt olika utfall beroende på hur deltagarna förhöll sig till både 

moderatorn samt de andra deltagarna. Målet var att båda skribenterna skulle medverka vid 

samtliga fokusgrupper men på grund av olika omständigheter blev det dessvärre inte så. Med 

avseende till detta kan även uppfattningen av hur deltagarna interagerade ha påverkats.  

Eftersom alla fokusgrupper innehöll ett par eller flera respondenter som var bekanta med 

varandra sedan innan, hade det både sina för- och nackdelar. En nackdel är att de kan 

påverkas av varandra samt att de inte kommer från helt skilda bakgrunder, vilket hade kunnat 

ge en mer nyanserad bild av verkligheten. 

6.2 Förslag på vidare forskning  

Med utgångspunkt i studiens brister kan följande aspekter tas i hänsyn för framtida studier.  

För att få en bredare inblick på själva servicemötet kan en observation kompletteras till 

fokusgrupperna för att kunna verifiera respondentens upplevelse. Detta skulle ge en mer 

fullständig uppfattning kring upplevelsen och inte endast baseras på tolkning av subjektiva 

återberättanden.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Information till medverkande 

Hej, vi är två studenter som studerar vårt sista år på Södertörns Högskola. Under denna termin 

har vi valt att undersöka tjänstekvalitet för vår kandidatuppsats i Turismvetenskap C. Vi 

skulle vara hjärtligt tacksamma om du vill ta cirka en timme av din tid för att medverka i vår 

studie och dela med dig av just dina tankar och åsikter. Med din medverkan bidrar du till en 

viktig del av studien. Studiens syfte är att undersöka hur kunder uppfattar tjänstekvalitet på 

olika hotell.  

 

Medverkan är frivillig och du kan när som helst under intervjuns gång samt i efterhand 

avbryta din medverkan. Du kan även vara anonym i studien om så önskas. Resultatet av 

studien kommer endast att användas för ett undersökningsändamål och du som medverkar får 

mer än gärna ta del av det färdiga resultatet. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna på:  

 

Felicia Linander      Michaela Lindwe 

076-8994444       073-0492103 

felicialinander@hotmail.com                 michaela.lindwe@hotmail.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Respondentens bakgrund 

Hur ofta reser du per år?  

Är du i nuläget lojal till en viss hotellkedja eller hotell? 

 

Försök att tänka på din senaste resa med fokus på din hotellbokning  

Var reste du?  

Var det till en plats du besökt tidigare?  

Vad var syftet med din resa?  

Hur lång var din vistelse? 

 

Hotellet  

Försök beskriv vad det var för hotell (Boutique, stort, kedja/fristående)  

Hade du bott på hotellet/kedjan förut?  

Om ja, hur många gånger? 

Hur fick du reda på hotellet?  

Varför valde ni det hotellet? (Ge exempel på anledningar om ingenting sägs - om det var 

budget, mellan, lyx, priset, stjärnklassificering läget, bra rykte, tidigare erfarenheter etc.)  

Vad anser du är viktigast vid bokning av hotell? 

Hur bokade du x?  

Vad visste du sedan tidigare om hotell  (och hotellkedja)? 

Vilken bild hade ni av hotellet före er ankomst?  

Vilket var ditt första intryck av x? 

Anser du att hotellet bidrog med de tjänsterna som marknadsförs?  

 

Miljön  

Hur anser du att miljön var? (trevlig, modern, ren etc)  

Tycker du att standarden matchade dina förväntningar?  

Hur anser du att tillgängligheten till hotellet var? (läget)  

Hur viktig anser du att hotellets interiör/inredning är? 

Är hotellets miljö enhetlig (exempelvis att lobbyns interiör matchar hotellrummen)? 

Är du nöjd med ditt hotellrum?  

 

Personal 

Försök beskriv in- och utcheckningen. Hur gick det till? Hur agerade personalen? (Var de 

välkomnande, professionella, förstående,hjälpsamma,  smidigt, lång väntetid etc.) Skiljde det 

sig från någon annan hotellupplevelse.  

Hjälpte de dig med någonting annat? Om ja, vad? 

Hur var personalens bemötande?  
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För vem skulle du beskriva hur servicen var på hotellet? (exempelvis hotellet och dess 

personal, vänner/familj/kollegor, bokningshemsidor som agerade mellanhand, eller skriva 

recensioner)  

Anser du att personalen var tillgänglig för dig?  

Upplevde du att någonting har gått fel under din vistelse?  

 

Avslutande frågor om hotellvistelsen  

Skulle du återkomma till hotellet? (Om kedja) Skulle du återkomma till hotellkedjan?  

Vilka är anledningarna till att du skulle återkomma till x? Vad är det bästa med x? 

Skulle du rekommendera hotellet till familj och/eller vänner? Varför/Varför inte? 

Tycker du att vistelsen uppfyllde dina förväntningar?  

Finns det någonting du saknar med hotellet eller någonting som skulle behöva förbättras? 

Utifrån det du betalade för hotellvistelsen anser du att upplevelsen översteg priset? (att du har 

fått valuta för pengarna, priset i förhållande till kvalitet)  

 

Allmänt om tjänstekvalitet 

Vad är tjänstekvalitet för dig?  

Försök beskriv ideal hotellservice med egna ord. 

Vad är det för faktorer som påverkar om du är nöjd med ett hotell?   

Beskriv en gång då du har fått enastående hotellservice 

Vilka faktorer är viktiga för dig när du utvärderar tjänstekvalitet?  

Ge exempel på anledningar till att du kan bli nöjd/missnöjd med servicen? 

Är det essentiellt för dig att få personlig service när du besöker ett hotell? Om det fanns 

incheckning och utcheckningsautomater/robotar tror ni att ni hade använt er av dessa?  

Har ni några övriga frågor eller funderingar?  
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