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Sammanfattning 

Vi har undersökt tjänsteerbjudanden i hotellbranschen. Även om alla hotell utgår från samma 

kärntjänst, övernattningen har tjänsteutbuden utökats på senare år. 

 

Syftet med arbetet är att påvisa vilka likheter respektive skillnader vi ser mellan 

hotellföretagen Tegnérlundens och Scandics tjänsteerbjudanden och hur kundnöjdheten är 

med dessa tjänsteerbjudanden? 

 

Vi gjorde en jämförelse mellan hotellens utbud genom att granska deras hemsidor samt en 

enkätundersökning av deras gäster. Detta gjordes för att kunna ställas mot Grönroos teorier 

om det grundläggande tjänstepaketet och den totalt upplevda kvaliteten. På det sättet kunde vi 

undersöka skillnaderna och likheterna mellan hotellföretagen.  

 

Enkätundersökningen visade att gästnöjdheten är väldigt hög på båda hotellen. På en skala 1-6 

har 90 % av Tegnérlundens respondenter svarat att de är nöjda medan motsvarande siffra på 

Scandic var 84 %. Detta visar att Tegnérlundens gäster är mer nöjda än på Scandic.  

 

För att gästnöjdheten ska vara hög måste den totalt upplevda kvaliteten vara hög, vilket i sin 

tur innebär att vissa fundament måste vara uppfyllda. Den förväntade kvaliteten på tjänsten 

måste vara uppfylld, det vill säga att hotellet uppfyller allt det lovar. Den upplevda kvaliteten 

som gästen upplever påverkas av vad gästen får och hur tjänsten levereras till den. 

 

Den slutsats som dragits är att det finns stora likheter mellan hotellens tjänsteutbud och att 

skillnaderna är marginella. Trots stora skillnader på pris och stjärnstatus, storlek och välkända 

märken så har hotellen ett likartat utbud. 
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1 Inledning 

Vi har valt att skriva denna uppsats om tjänsteerbjudanden i hotellbranschen eftersom 

turismen i Sverige och i Stockholm är på uppgång vilket gjort oss nyfikna på området. Vi 

kommer att göra en jämförelse mellan två företag i hotellbranschen gällande deras 

erbjudanden på Internet samt en enkätundersökning som utvärderar kundnöjdheten på 

respektive företag.  

1.1 Bakgrund 

Hotellmarknaden är en av de äldsta i världen, ända sedan människorna började resa för att 

utbyta varor med varandra har uthyrning av rum varit en affärsrörelse att räkna med. Idag har 

den geografiska tillgängligheten blivit större och avstånden mellan världens alla hörn blivit 

mindre och tekniken tillåter oss att resa mycket snabbare och bekvämare. Människor reser 

mer i arbetet och har ekonomiska resurser att göra längre resor privat samtidigt som det blivit 

billigare att resa. Dessa faktorer har gjort att hotellbranschen blivit en aktör att räkna med i 

turismindustrin. Alla behöver någonstans att bo när de inte är hemma. Men vilka är likheterna 

och skillnaderna mellan hotellen?  

 

I Stockholm idag finns flera hundra hotell i olika storlekar, beläggning och klassificering. Alla 

hotell erbjuder sina kunder eller gäster (se begreppsförklaringar) samma kärntjänst, 

någonstans att övernatta. Utöver denna tjänst har hotellen även annat utbud som exempelvis 

spa/relaxavdelning, konferensanläggning, IT-tjänster, restauranger med mera. Det finns ett 

klassificeringssystem med fem stjärnor som anger vilken klass och vilka tjänster och service 

gästerna kan förvänta sig (se bilaga1). I Stockholmsregionen finns idag 134 stycken hotell 

som är anslutna till Sveriges Hotell och Restaurang Företagare (SHR) och som använder sig 

av ovan nämnda klassificeringssystem. De vanligaste hotellen är tre eller fyra stjärniga, se 

sammanställningen i bilden bredvid.  

 

(www.hotelsinsweden.com, 06-12-21, kl.16.38) 

 

 

 

 

Antal Stjärnor  Antal hotell 

* 5 
** 6 
*** 58 
**** 57 
***** 8 
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1.2 Problembakgrund 
Det intressanta ur vetenskaplig synvinkel är att utreda hotellföretagens tjänsteerbjudanden. 

Det vill säga de förväntningar som företagen kommunicerar ut via sina hemsidor och huruvida 

företagen tillfredsställer sina gästers behov på ett sådant sätt att de är nöjda. Det kan vara av 

intresse ur konsument-, producent- och konkurrensperspektiv. Ur konsumentperspektiv kan 

det vara intressant att jämföra olika hotells tjänsteutbud för att se hur viktiga hotellens tjänster 

är för konsumentens val av hotell. En rationell individ väljer det hotell som ger störst nytta. På 

det sättet kan sambandet urskiljas mellan den förväntade kvaliteten och den upplevda 

kvaliteten. För producenter och konkurrenter spelar det roll för hur de differentierar sig på 

markanden (Kotler, 2002, s.441-442.). 

1.3 Problemdiskussion 
Anledningen till att uppsatsen skrivs, är att vid en första iakttagelse om att tjänsterna som 

erbjuds i hotellbranschen kan de uppfattas som väldigt lika. Tanken med uppsatsen är att 

undersöka vilka skillnader och likheter som faktiskt föreligger gällande tjänsterna samt att 

studera kundnöjdheten på två olika företag. 

 

Turismbranschen och därmed hotellbranschen är i väldigt hög grad traditionsbunden samtidigt 

som aktörernas utbud blir mer likartade. Detta gör att branschen i sig blir svårare att förändra. 

Vilket konkret leder till att tjänsteerbjudandena ser väldigt lika ut och att det blir svårare att 

skapa unika tjänsteerbjudanden för hotellföretagen.  

 

Hög kundnöjdhet är något som de flesta företag oavsett branschtillhörighet eftersträvar därför 

att de är medvetna om att det är just det som påverkar det egna företagets vinst. Nästan vem 

som helst ser logiken i att en högre kundnöjdhet leder till en större vinst. Det ena ger det 

andra, vilket i sin tur påverkar om ett företag överlever på en marknad eller inte. 

Kundnöjdheten kan ofta leda till att gästen återkommer för att konsumera samma tjänst igen 

eftersom de blev nöjda första gången.  

 

Det som påverkar gästen är kvaliteten på den levererade tjänsten och om gästens 

förväntningar på tjänsten uppfylls eller inte. Hur tjänstekvaliteten upplevs av gästen beror på 

två stora faktorer. Den tekniska och den funktionella kvaliteten i tjänsten, det vill säga vad 

gästen har när köpprocessen är avklarad och hur tjänsten levereras och gästen upplever själva 

köpprocessen. Teorin om totalt upplevd kvalité i teorikapitlet är utgångspunkt i uppsatsen då 
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den sammanfattar de element som påverkar gästens upplevelse av den totala kvaliteten. För 

att en totalt upplevd kvalitet ska vara hög, måste den gästens förväntningar vara uppfyllda 

samtidigt som gästen upplever att tjänstens kvalitet är hög (Grönroos, 2002, s.77). 

 
Tjänsteerbjudandet kan ge en viss nivå av tjänstekvalitet, hög eller låg. Uppfattas 

tjänstekvaliteten av gästen som hög innebär det med största sannolikhet att gästnöjdheten är 

hög. Det ligger med andra ord i linje med hur Grönroos definierar tjänstekvalitet; ”att det är 

vad kunden upplever att den är” (Grönroos, 2002, s. 75). 

 

Tjänsten i sig utgår ifrån tre grupper av tjänster; kärntjänster, hjälptjänster och stödtjänster. 

(2002, Grönroos, s.184-185). Det är med dessa begrepp hotellen konkurrerar och det är de 

som skapar tjänstekvaliteten i slutändan.  

1.4 Problemformulering 

Vilka förväntningar kommuniceras ut av företagen och vilken kvalitet levereras till gästerna? 

Hur är kundnöjdheten på respektive hotell? Finns det några likheter och skillnader mellan 

olika företag i hotellbranschen, samt går det att utveckla tjänsteerbjudandena i något 

avseende? 

1.5 Syfte 

Syftet med arbetet är att påvisa vilka likheter respektive skillnader vi ser mellan 

hotellföretagen Hotel Tegnérlundens (kommer fortsättningsvis att benämnas Tegnérlunden) 

och Scandics Continental (kommer fortsättningsvis att benämnas Scandic) tjänsteerbjudanden 

och hur kundnöjdheten är med dessa tjänsteerbjudanden? 

1.6 Begreppsförklaringar 

Definitionen av ett hotell idag är ”en byggnad där rum för övernattning hyrs ut för kortare 

eller längre tid” (www.wikipedia.com). 

 

Definition av en tjänst och dess egenskaper:  

 

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 

vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal 

och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 

lösningar på kundens problem.” 
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• Opåtagliga 

• Heterogena 

• Produktion, distribution och konsumtion är samtidiga processer 

• En process 

• Det centrala värdet skapas i samverkan mellan köpare och säljare 

• Kunderna deltar i produktionen 

• Kan inte hållas i lager 

• Byter inte ägare 

 

(Grönroos, 2002, s.58, 59) 

Definition av tjänstekvalitet:  

 

”… att kvalitet hos en viss vara eller tjänst är vad kunden upplever att det är.” 
 
(Grönroos, 2002, s. 75) 

 

Definitionen av en gäst: Det är individen som tar del av och konsumerar tjänsten på plats. 

Gästen kan vara en affärs- eller privatgäst. Definitionen av en gäst och en kund i 

hotellbranschen är desamma och kommer att likställas genom hela uppsatsen.  

 

(2000, Fernström, s. 205) 

 

2. Metod 

2.1 Datainsamling 
För att urskilja likheter och skillnader mellan de två företagens tjänsteerbjudanden, samt om 

detta påverkar kundnöjdheten har en kvantitativ undersökning med inslag av kvalitativt 

inriktad forskning genomförts. Data för uppsatsen har samlats in genom primär- och 

sekundärdata.  

 

Primär data har samlats in genom enkäter. De sekundära kvalitativa data har samlades in 

genom företagens hemsidor på Internet. Hotellens utbud av tjänster har sedan legat till grund 

för en del av empirin. Hotellens hemsidor innehöll den information som behövdes för att 
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avgöra vilka tjänster som erbjuds. Där finns även information om läge, pris och målsättning. 

Fördelen med detta insamlingssätt är att det är relativt enkelt att samla in information, till en 

låg kostnad.  

2.2 Synsätt 

I en deduktiv ansats används teori för att för att förstå empiri, det vill säga generella 

påståenden testas med empiriska data.(Johannesen, Tufte, 2002, s.35) 

 

Till detta arbete har uppsatsförfattarna använt sig av en hypotetiskt- deduktiv ansats, det vill 

säga att pröva ett antal teorier/antaganden mot empirin för att se om de överensstämmer med 

verkligheten. Undersökningen som gjordes var både deskriptiv och analytisk. Deskriptiv i den 

bemärkelsen att de utgick från informationen de fann om de respektive hotellföretagens 

tjänsteerbjudanden på Internet. Analytisk på det sättet att det gjordes två enkätundersökningar, 

femtio stycken respektive tretio stycken på varje hotell.  

2.3 Urvalet 

Urvalet som uppsatsförfattarna gjort är ett bekvämlighetsurval. Anledningen till detta är de 

begränsade resurserna. Respondenter är de gäster som bodde på hotellet vid den valda 

tidpunkten. Avgränsningen gjordes från resten av landet för att kunna arbeta med utbudet av 

hotellföretag som finns på Stockholms innerstads hotellmarknad. Antalet respondenter 

planerades uppgå till 100 stycken med fördelningen 50 stycken vardera på Scandic och 

Tegnérlunden. 

 

2.4 Access 

Uppsatsförfattarna har sett till accessen ur två perspektiv. Det första är tillgängligheten och 

öppenheten från hotellen. Den har varit väldigt bra trots negativa besked från Radisson SAS 

Royal Viking och Sheraton Hotel beträffande en undersökning hos dem. Det grundas på att de 

fick tillgång till Tegnérlunden och Scandic på en gång. 

 

Det andra är tillgängligheten till gästerna, den har varit låg då beläggningen var och alltid är 

låg denna tid på året. Beträffande accessen till gästerna på Scandic var den ändå hög. Alla 

femtio enkäter samlades in där. På Tegnérlunden var den däremot låg. Det berodde på att det 

var svårare att få tag på gästerna trots att enkäterna först lämnades till receptionen på grund av 

tidsbrist och att uppsatsförfattarna var där vid två tillfällen efter det. De fick endast tag på 30 
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stycken respondenter där. Skillnaden är att Scandic (268) har fler antal rum än Tegnérlunden 

(102), men beläggningen var ändå låg 

2.5 Arbetssätt 

Enkäten sammanställdes både svenska och på engelska för att få ett så brett urval som möjligt. 

Dessa skulle delas ut till gästerna i lobbyn på respektive hotell. Tanken var att undersöka 

varför gästen valt det specifika hotellet, vilka tjänster som gästen tyckte var bra och hur 

kundnöjdheten såg ut. De två undersökningars resultat har ställts mot varandra och analyserats 

för att sedan kunna dra slutsatser utifrån resultatet. Utifrån enkäterna ville uppsatsförfattarna 

få information om hur gästerna såg på tjänsterna som hotellföretagen erbjöd. 

 

Kontakt togs med Tegnérlunden via en kollega. Tegnérlundens hotellchef gav ett positivt 

bemötande. Det bestämdes att enkätundersökningen skulle lämnas in på hotellet den 23/12 – 

06 och att hotellet skulle se till att deras gäster fyllde i enkäterna under mellandagarna. 

Anledningen till detta var att beläggningen vid jul och nyår var väldigt låg och att det fanns en 

deadline. När uppföljningen med hotellet skedde (den 27/12 – 06) berättade hotellet att de inte 

fått in några enkäter. Därför bestämdes det att uppsatsförfattarna skulle ställa sig i lobbyn som 

var tänkt från början, detta gjordes lördagen 7/1 – 07 mellan klockan 18.30 –20.00 och 

söndagen 8/1 – 07 mellan klockan 10.00-12.30. Tiderna var rekommendationer från den 

hotellpersonal som arbetade. Målet var att uppnå 50 stycken enkäter på varje hotell men på 

Tegnérlunden hade enbart 30 enkäter uppnåtts. Detta berodde på låg beläggning.  

 

Från början fanns inget större hotellföretag klart och därför användes Internet för att söka 

efter ett. De kriterier uppsatsförfattarna använde sig av var: 

 

• Att hotellet fanns inom Stockholms innerstadsgränser 

• Fler antal bäddar än Tegnérlunden 

• Ett mer allmänt känt varumärke 

• Samma målgrupp, det vill säga affärsgäster på vardagarna och privatgäster på helgerna 

• Centralare geografisk plats 

• Att hotellet hade en annan stjärnklass 

 

Uppsatsförfattarna bestämde sig för tre hotell, för att kunna välja och ha fler möjligheter om 

något av hotellen inte ville samarbeta. Dessa tre hotell var: 
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• Radisson SAS Royal Viking 

• Sheraton Hotel 

• Scandic Continental 

 

Det två förstnämnda ringdes upp men var negativa till att någon annan än de själva skulle 

utföra en undersökning av gästernas upplevelser. En annan orsak som gjorde det hela mindre 

attraktivt var att hotellen inte ville att deras gäster skulle bli mer uppehållna än vad de 

behövde. Scandic var dock intresserade. 

 

Därefter gjordes en enkätundersökning på Scandic. Uppsatsförfattarna var där först den 18/12 

– 06 mellan klockan 13.00 – 14.30 på eftermiddagen men hittade bara 10 stycken 

respondenter och beslöt därför att återkomma vid ett senare tillfälle. Den 4/1 – 07 gjordes ett 

nytt försök och det var betydligt fler gäster som ville delta i enkäten. Mellan klockan 18.00 – 

19.00 samlades 40 svar in.  

 

2.6 Enkätutformning 

Uppsatsförfattarna har tagit hjälp av två internationella hotellstudier som gjorts av resebyrån 

Rosenbluth som behandlar hur affärsresenärer väljer hotell och på vad de upplever som 

problem inom hotellen (Fernström 2000, s. 207-208). De har även använt sig av en 

undersökning som rör ämnet tjänstekvalitet och är en kartläggning på vilket sätt gäster 

upplever kvaliteten på tjänster. Anledningen till att dessa undersökningar använts är 

utformningen av frågorna till enkäten. Enkäten valdes att göras både på svenska och på 

engelska då många hotellgäster inte talar svenska (för att se enkäten i sin helhet se bilaga 4). 

 

Fråga ett och två om kön och ålder är standardfrågor som tagits med för att respondenterna 

ska få en mjukstart. För att ta reda på vad det är för sorts människor som bodde på de båda 

hotellen har uppsatsförfattarna valt att utgå från klassificering av åldrarna: >29 Hemma 

boende och etableringsfas, 30-50 Yrkeskarriär, 51-65 Väl etablerad och 66 < Pensionär och 

äldre (Johannessen & Tufte 2003, s.166). 

 

Beroende på om det är en affärs- eller en nöjesgäst som respondent är har de olika behov och 

därmed olika förväntningar på hotellets tjänster. Av den anledningen har fråga tre ställts. 
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Fråga fyra har tagits med för att visa vilka faktorer som väger mest vid val av hotell. 

Svarsalternativen har valts ut av uppsatsförfattarna utifrån vad de två hotellstudierna och 

undersökningen om tjänstekvalitet kommit fram till. Det gäller även för frågorna fem, hur 

hittade du detta hotell? Och fråga nio vad är du mest respektive minst nöjd med? Fråga sex är 

medtagen av den anledningen att en gäst som är återkommande vet vad den får och är 

troligtvis nöjd med sin senaste vistelse på hotellet. Fråga sju har uppsatsförfattarna tagit med 

för att den täcker en funktion av teoridelen och för att se om gästens förväntningar på hotellet 

blev uppfyllda. Fråga åtta är en attitydfråga som togs med för att se vilken attityd gästerna 

hade till hotellet. Den nionde frågan är tänkt att täcka delen om eventuella förbättringar av 

tjänsteutbudet tillsammans med de två sista frågorna. De två sista frågorna har för övrigt tagits 

med för att fånga upp eventuella svar som de kunnat missa i och med att ha bestämda 

svarsalternativ på vissa av frågorna. 

 

Det kommer att förekomma termer av variabler där det finns större eller mindre grad av 

variation inom ett led. Man brukar skilja mellan olika slag av variabler. En sort av variabler 

grundas på något som kallas för kvotnivå. Vilket innebär att den är numerisk och att 

avstånden mellan skalstegen är lika stora samt att det finns en nollpunkt. De variabler som 

används inom beteende- och samhällsvetenskaperna och därmed också i enkäter baserade på 

rangordnings-, ordnings- eller ordinalskalor. Där finns inga givna lika stora intervall mellan 

skalstegen exempel på det är större, högre, bättre. Den mest använda sortens variabel som ofta 

används är något som kallas för nominalskalor. Där finns ingen nödvändig given ordning 

mellan ”värdena” på variabeln, exempel på det är kön (Trost, 2001, s. 17-18) 

 

2.7 Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas om de data som undersöks representerar det generella fenomenet. Kan vi 

operationalisera med de frågor vi ställer, det vill säga undersöks det som ska undersökas? 

(Johannessen, Tufte, 2002, s. 47) Vid undersökning av abstrakta saker som människors 

åsikter, upplevelser, kunskap eller liknande går det inte att ta fram dem och titta på dem för att 

bestämma vad de är (Patel, Davidson, 2003, s. 99). Uppsatsförfattarna anser att de har ställt 

relevanta frågor samt undersökt det som de ämnat, det vill säga att svaren ger en bild av 

kundnöjdheten på de båda hotellen vilket dess avsikt var.  

Reliabilitet är om det man undersöker är tillförlitligt och stabilt det vill säga att mätningen inte 

är utsatt för slumpinflytelser. Om man gör om mätningen kommer man få samma resultat då? 



 

 12 

(Trost, 2001, s59). Reliabilitet är låg på grund av dels urvalet och dels att hotellgästerna just 

den dagen kan ha sett annorlunda ut än hotellets vanliga gäster en annan dag. Det vill säga om 

undersökningen görs om kan resultatet se annorlunda ut om hotellet exempelvis har mer 

företagsgäster. Detta eftersom nästan inga företag har konferenser eller kurser en dag så nära 

inpå en långhelg. Undersökningen går ej att generalisera på grund av att den grundas på ett 

bekvämlighetsurval. 

För att minska bristerna i validiteten lades det till öppna svarsalternativ. På frågan ”Vad är du 

mest/minst nöjd med?” förekom det flera olika svarskombinationer, vilket tyder på att den var 

något diffust ställd. 

 

3 Teori 
 
För att undersöka likheter och skillnader mellan hotellföretagen har uppsatsförfattarna valt att 

använda sig av Kotlers ”Principles of marketing” och Grönroos böcker ”Marknadsföring i 

tjänsteföretag” och ”Servicemanagement & marknadsföring – en CRM ansats”. Kotlers bok 

har använts för att hitta större och mer generaliserbara marknadsföringsmodeller och teorier. 

Grönroos böcker har att använts mer specifikt ur tjänstemarknadsföringssynpunkt och när det 

kommer till begreppen service, kvalitet och kundvärde. 

3.1 Definition av en tjänst 
Definitionen för en tjänst kan variera lite beroende på att varje forskare har egna definitioner. 

Forskaren har valts utifrån att den har flera års erfarenhet av tjänstemarknadsföring och 

grundat teorier på områdena, Christian Grönroos. Han definierar en tjänst så här (Grönroos, 

2002, s.58): 

 

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 

vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal 

och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 

lösningar på kundens problem.” 

 

3.2 Tjänsteegenskaper 
En tjänst har många karaktärsdrag, Grönroos har sammanfattat tre grundläggande egenskaper 

som kan urskiljas i de flesta tjänster: 
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1. Tjänster är processer som består av en rad aktiviteter snarare än saker. 

2. Tjänster produceras och konsumeras åtminstone delvis samtidigt. 

3. Kunden deltar åtminstone i viss mån i tjänsteproduktionens process. 

 

Andra egenskaper som karaktäriserar en tjänst är: 

• Opåtagliga 

• Heterogena 

• Produktion, distribution och konsumtion är samtidiga processer 

• En process 

• Det centrala värdet skapas i samverkan mellan köpare och säljare 

• Kunderna deltar i produktionen 

• Kan inte hållas i lager 

• Byter inte ägare 

(Grönroos, 2002, s.59) 

3.3 Det grundläggande tjänstepaketet 

Det finns tre grupper av tjänster som kan urskiljas: Kärntjänsten är själva huvudanledningen 

till att företaget finns på marknaden. Hjälptjänster är sådana tjänster som behövs och 

underlättar för att gästerna ska kunna använda kärntjänsten. Utan hjälptjänster kan inte 

kärntjänsten konsumeras. Stödtjänster liknar hjälptjänsterna men har en annan funktion, båda 

är extratjänster, men stödtjänsten används för att höja kärntjänstens mervärde eller för att 

differentiera sig från sina konkurrenters tjänster. Skillnaden mellan hjälptjänster och 

stödtjänster är ibland otydlig och kan skifta från gång till gång.  

 

Dessa tre tjänstegrupper bildar tjänsteerbjudandet. Utan hjälptjänster kan inte 

tjänsteerbjudandet existera men detsamma gäller inte för stödtjänsterna. Det som händer utan 

stödtjänsterna är att tjänsteerbjudandet blir mindre attraktivt. Det grundläggande 

tjänstepaketet utgör inte det totala tjänsteerbjudandet utan bara den tekniska delen av den 

totalt upplevda kvaliteten av tjänsten. (Grönroos, 2002, s.184-185) 

3.4 Definitionen av kvalitet 

Grönroos definierar och förklarar begreppet tjänstekvalitet som: 

 

”… att kvalitet hos en viss vara eller tjänst är vad kunden upplever att det är.” 
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(Grönroos, 2002, s. 75) 
 

3.5 Kvalitetens dimensioner 

Grönroos menar att gästen upplever den totala  

kvaliteten på tjänsten som ett begrepp men att  

det finns två dimensioner av den, den tekniska  

och den funktionella kvalitén. Den tekniska kvaliteten  

handlar om vad gästen har när köpprocessen  

är avklarad och den funktionella kvaliteten  

visar hur gästen får tjänsten levererad och 

upplever köpprocessen. Det är ofta svårare att 

bedöma den funktionella dimensionen  

eftersom den är mer subjektiv upplevelse  

medan den tekniska dimensionen är mer  

konkret. 

3.6 Totalt upplevd kvalitet 

Denna teori är en del av en större modell, ”Totalt upplevd kvalitet” (se bilaga 1). 

Gästnöjdheten, beror på om kundvärdet är tillräckligt i förhållande till vad gästen betalat i 

pengar och tid (1996, Grönroos, s. 119-120). Modellen i bilaga 1 är medtagen för att visa 

vilka faktorer som påverkar den totalt upplevda kvaliteten. Hur hög den totalt upplevda 

kvaliteten beror på gästens förväntade kvalitet och hur den upplever kvaliteten på tjänsterna 

som hotellet levererar. Den förväntade kvaliteten styrs av hur företaget marknadsför och säljer 

sig ut mot gästerna. Det skapar gästens förväntningar. Om till exempel hotellet på sin hemsida 

skriver att det finns en pool förväntar sig gästen att det finns en pool och därför tar med sig 

sina badbyxor. Den upplevda kvaliteten innefattar som det står ovan, vad tjänsten är (den 

tekniska kvaliteten) och hur den levereras (den funktionella kvaliteten).  

 

Uppsatsförfattarna kommer att lägga störst vikt vid den delen av modellen som de har visat 

här ovan men även beröra lite hur gästernas förväntningar på kvaliteten har sett ut och om 

förväntningarna har uppfyllts. De har i brist av tid valt att inte gå in djupare på förväntad 

kvalitet och de omständigheterna som påverkar den, utan bara sätt till marknadsföringen och 

försäljningen via hemsidan. 

Total kvalitet 

Image (företagets/lokalt) 

Resultatets 
Tekniska 

Kvalitet: Vad 
 

Processens  
Funktionella 
Kvalitet: Hur 

 

Tjänstekvalitetens två dimensioner. Grönroos,  
Servicemanagement och marknadsföring – En  
CRM ansats, s.77 
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3.7 Två hotellstudier 

Två internationella studier av affärsresenärer presenterades i februari år 1999 av en resebyrå 

vid namn Rosenbluth. Studierna visar på hur gästen väljer hotell och vad de upplever som 

problem inom hotellen. (Fernström, 2000, s. 207-208)  

 

Hotell väljs enligt nedanstående prioritetsordning: 

1. Rätt läge och destination. 

2. Rummets komfort och utrustning. 

3. Tillgång till flygplats samt limousine/taxi. 

4. Priser med mervärde, t ex frukost med mera ingår. 

5. Service för affärsresenärer, ”business center”. 

6. Fritidsaktiviteter, spa med mera. 

7. Bra belysning på rummet. 

8. Två modemuttag, problemfrihet för användande av egen laptop. 

9. Stort skrivbord, plats för arbete plus att man kan se på tv. 

10. Höghastighetsanslutning för Internet. 

11. Rumsnycklar utan nummer. 

12. Knapptelefoner. 

13. Video och radio. 

 

Studien som handlar om gästens problem vid besök av hotell visar följande: 

1. Affärsresenären återvänder inte till ett hotell där IT inte fungerar! 

2. Man väljer gärna hotell utifrån kombinationen pris + teknik/IT. 

3. ”Business center” måste vara tillgängligt 24 timmar om dygnet. 

4. Små problem som måste lösas 

- Separata telefon- och datoranslutningar 

- Kunna se på TV från skrivbordet 

- Två eluttag ovanför skrivbordet 

- Tre telefoner: vid säng, skrivbord och i badrum 

- Telefonnummer på telefonen 

- Dörrnycklar av plast 

- Instruktion hur man ringer internationella samtal 

- I förväg ifyllda registreringskort 
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- Skoputsning 

3.8 Undersökning av upplevd tjänstekvalitet 

Enligt en undersökning som Grönroos refererar till, (1985 i USA, Journal of Marketing) 

gjorde några forskare i USA en kartläggning på vilket sätt man upplever kvaliteten på tjänster. 

De kom fram till att det var tio olika faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten. 

Undersökningen fick fram en väldigt bred information om vad företag behöver tänka på för 

att gästen ska känna kundtillfredsställelse av en tjänst som de kan ha nytta av. 

 

Pålitlighet gäller förmåga att fungera på ett enhetligt sätt: 

♣ Tjänsten utförs riktigt första gången 

♣ Korrekt fakturering 

♣ Riktiga arkiv 

♣ Företaget håller löften angående tider 

 

Rektionssnabbhet avser personalens vilja och förmåga att betjäna: 

♣ Omedelbart intresse för kunden 

♣ Snabb respons, (muntligt, skriftligt, telefonledes, avtal om nytt möte osv.) 

 

Sakkunskap betyder att personalen, (och också automater osv.) har den kompetens som 

behövs: 

♣ Kunskaper och förmåga hos personer i kundkontakter 

♣ Kunskaper och förmåga hos personer i stödfunktioner 

♣ Funktionsduglig och kundanpassad teknologi 

 

Tillgänglighet avser lättheten att få kontakt med företaget: 

♣ Tjänsten är lätt att komma åt t ex per telefon, (inga långa kösignaler) 

♣ Väntetider i köer ar inte alltför omfattande 

♣ Lämpliga öppethållande tider 

♣ Lämpliga lägen för betjäningsställen 

 

Bemötande innebär vänlighet, artighet och respektfullhet hos personalen: 

♣ Saklig och vänlig betjäning eller annat bemötande, (t ex i telefonväxel) 
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♣ Respekt för kundens egendom, (t ex vid reparations- och installationstjänster i 

kundens hem) 

♣ Renhet och prydlighet 

 

Kommunikation innebär att kunden hålls informerad om sakförhållanden och 

händelseutvecklig på ett för honom begripligt sätt: 

♣ Klargörande av själva tjänsten 

♣ Klargörande av vad tjänsten kommer att kosta 

♣ Klarhet i fråga om att tjänsten kommer att bli utförd 

 

Tillförlitlighet innefattar ärlighet, tilltro och pålitlighet, som beror på flera faktorer: 

♣ Företagets namn och ryckte 

♣ Personliga egenskaper hos personalen  

♣ Graden av hårdtrycksförsäljning i kundkontakterna 

 

Säkerhet gäller friheten från fara, risk eller tvivel: 

♣ Fysisk säkerhet 

♣ Finansiell säkerhet 

♣ Konfidentiellt affärsförhållande 

 

Förståelse innebär att man anstränger sig att förstå kundens behov och önskemål: 

♣ Man försöker lära sig kundens önskemål 

♣ Man visar personlig och individuell uppmärksamhet 

♣ Man känner igen återkommande kunder 

 

Påtaglighet har att göra med fysiska element i tjänsten: 

♣ Lokaliteter 

♣ Personalens klädsel 

♣ Verktyg och arbetsredskap 

♣ Fysiska uttrycksformer för tjänsten, (t ex plastkort eller kontoutdrag) 

♣ Andra konsumenter i samma lokaliteter 
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3.9 Teoretisk referensram 

Definitionen av en tjänst samt delen om en tjänsts egenskaper har uppsatsförfattarna tagit med 

för att klargöra vad för sort utbyte uppsatsen kommer att behandla. Teorierna som berör det 

grundläggande tjänstepaketet har använts då de sammanställt de respektive hotellföretagens 

tjänstutbud som de visar på Internet. Kvalitetens två dimensioner som är en del i den stora 

modellen ”Totalt upplevd kvalitet” är de modeller som använts mest i analysen av 

kundnöjdheten. Anledningen till att den tas upp är de två dimensionerna gästen upplever och 

jämför med när gästen avgör huruvida hotellet lever upp till gästens förväntningar. De två 

hotellstudierna och undersökningen om tjänstekvalitet har använts vid enkätstudien för att 

utforma svarsalternativen till vissa av frågorna i den. 

 

Den beroende variabeln är kundnöjdheten. De oberoende variablerna i enkäten är frågorna om 

tjänsterbjudanden som undersöks på respektive hotellföretag, samt de övriga frågorna. 

 

4 Empiri 

I Sverige finns det 618 stycken olika hotell inom alla kategorier vilket innebär hotell från 1- 5 

stjärnor. Endast i Stockholmsregionen finns det 134 stycken hotell inom de olika kategorierna 

enligt (www.hotelinsweden.se). Utav dessa 134 olika hotell har vi valt att undersöka två 

stycken hotell, Tegnérlunden och Scandic. 

4.1 Hotell Tegnérlunden  

Hotellet ligger vid Tegnérlunden därav namnet. Platsen är en av Stockholms karakteristiska 

bergsparker och anlades på 1890-talet. Hotellet ligger nära Drottninggatan och är klassificerat 

som ett tre stjärnigt hotell. (www.tegnerlunden.se) Hotel Tegnérlundens ägare är Probitas - 

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB. Driften samordnas med Hotel Birger Jarl som har 

samma ägare. Hotellet består av 6 våningsplan inklusive reception och det ligger endast 2 km 

ifrån Opera huset, Slottet och Gamla stan. 

4.2 Scandic Continental 

Scandic har ett centralt läge och har många stora turistattraktioner som ligger i närheten. 

Hotellkedjan Scandic startade med en idé om att erbjuda hotell för många människor, på 

platser där många människor befann sig. Idag har de 140 hotell i nio länder. Scandic har 

klassificerats som ett fyrstjärnigt hotell. Deras affärsidé är att "erbjuda resande som är enkelt 
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och tillgängligt för alla”. Två viktiga beståndsdelar i Scandic är arbetet för ett ekologiskt och 

socialt hållbart samhälle. Scandic försöker få sina gäster att ta sitt ansvar för miljön och 

omvärlden (http://www.scandic-hotels.se/SiteHomePage). 

4.3 Jämförelse mellan hotell 
Se nedan för några exempel på en del tjänster som erbjuds: 

 

 Tegnérlunden Scandic 

Hjälptjänster   

Reception Ja Ja 

Språk 2 stycken 6 stycken 
Bokning via Internet Ja Ja 

Växla pengar Ja Okänt 

Köp av tjänst via Internet Nej Ja 

   

Stödtjänster   

Restaurang Nej Ja 

Bastu/relaxavdelning/solarium Ja Ja 

Lobby Ja Ja 

Konferensrum Max 50personer 10 stycken á 2-100 personer 

Konstsamling Nej Ja 

Miljövänliga Nej Ja 

Bokningshjälp för turistattraktioner Nej Ja 

Konjak- och chokladprovningar Nej Ja 

Vin- och sushikurs med Japansk kock Nej Ja 
Biljardbord Ja Nej 
Trådlös Internet Ja, 100 % Ja, 70 % 
Kemtvätt Ja Okänt 
Handikapp anpassade Ja Ja 
Inomhus- och utomhusparkering Ja Ja 
Gym Nej Ja 
Säkerhetsbox Ja Nej 
Lekrum Nej Ja 

 

4.4 Enkätresultaten 

Datainsamlingen utfördes på Scandic mellan den 18/12 – 06 och den 4/1 – 07. Antalet 

respondenter blev totalt 50. Samma enkätundersökning genomfördes på Tegnérlunden, där 

totalt 30 stycken respondenter svarade mellan den 6/1 – 07 och den 7/1 – 07. Här nedan följer 

en sammanställning av enkätundersökningen. 
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Figur 1. Kön   

Variabeln kön, variabeln ”är du en återkommande gäst” och variabeln ”motsvarade hotellets 

tjänster dina förväntningar” är dikotomier. Samtliga variabler är kvantitativa med 

nominalskala. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. En procentuellfördelning av variabeln kön 

 
Könsfördelningen är sned det vill säga att det finns flera kvinnliga gäster på Tegnérlunden än 

på Scandic. Diagrammet illustrerar att nästan 43,33 % av gästerna på Tegnérlunden är kvinnor 

och de resterande är män och på Scandic är 56.9% av gästerna kvinnor. 

 

Figur 2. Ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Procentuell fördelning av variabel ålder. 

För att få en beskrivande fördelning över ålder har valet att dela upp åldrarna i olika 

åldersklasser gjorts. På Scandic var respondenterna i den väl etablerad gruppen (se metoden) 

mest representerade med sina 36 % av respondenterna, 32 % av de svarande var under 29 år 

och betraktas som hemmaboende och etableringsfas. På Tegnérlunden var det däremot mer 

övervägande respondenter i åldern 30-50 år 
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Figur 3: Vad är anledningen till hotellbesöket? 

 

Diagram 3. Procentuell fördelning av variabeln anledningen till hotellvistelsen. 

 

Sammanställningen av enkäten visade att det var en övervägande majoritet som bodde på de båda 

hotellen av privata anledningar. I Scandic var andelen 80 % och på Tegnérlunden var andelen  

90 % 

 

Figur 4. Varför valde du detta hotell? 

 

 

 

 

Diagram 4. Procentuell fördelning av "varför vald du detta hotell?" 

Den övervägande orsaken till att Scandics gäster valt just Scandic är läget. Endast ett fåtal 

har haft andra prioriteringar. Många har valt en kombination av läge och pris. För de som har 

valt att bo på Tegnérlunden ser man också att läget är viktigt men där spelar även priset, 

utbudet och tillgängligheten roll. 
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Figur 5. Hur hittade du detta hotell?  

 

Diagram 5. En procentuell fördelning av variabeln hur hittade du detta hotell. 

Det är intressant att veta hur respondenterna har hittat respektive hotell. Det kan förklara en 

del av den förväntade upplevelsen.  

Det var en större andel som hade hittat Tegnérlunden genom Internet än andelen som 

lokaliserat Scandic via Internet. Av Scandics respondenter hade de flesta avtal sen tidigare, 

45,1 %  

  

Figur 6. Är du en återkommande gäst? 

 

 

 

 

 

Diagram 

6. En 

procentuell fördelning av variabeln är du en återkommande gäst. 

Scandic har en större andel återkommande gäster, 72 % av respondenterna samtidigt som 

Tegnérlunden endast hade 36, 6 % återkommande gäster. 
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Figur 7. Motsvarade hotellets tjänster dina förväntningar? 

Diagram 7. Procentuell fördelning av variabeln 

motsvarade hotellets tjänster dina förväntningar på respektive hotell. 

 

På Tegnérlunden svarade alla att tjänsterna motsvarade deras förväntningar. Scandic däremot 

hade några få, 6 % som ansåg att tjänsterna inte motsvarade deras förväntningar. 

 

Figur 8. Hur nöjd är du på skala 1-6 

    

Diagram 8. Procentuell fördelning på gästerna för respektive hotell efter hur nöjda gästerna är på skala 1-6. 

 

På Scandic hade respondenterna följde fördelning: 4 % valde alternativ 2, 6 % valde 

alternativ 3, 22 % svarade 4, 42 % valde alternativ 5 och 20 % valde alternativ 6. Denna 

fördelning gav Scandic ett genomsnitt på 4,66. 

På Tegnérlunden hade urvalsgruppen följande fördelning 10 % valde alternativ 3, 16,67 % 

röstade på alternativ 4, 50 % av vår urvalsgrupp valde att svara alternativ 5 och 23,33 % valde 

alternativ 6. Detta gav Tegnérlunden ett genomsnitt på 4, 82 
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Figur 9.1 Vad är du mest nöjd med?   

Diagram 9. Procentuell fördelningen på gästerna för respektive hotell efter vad är du mest/minst nöjd med!  

 

Vid en granskning av den ovan nämnda variabeln på Scandic hotell kan man beskåda den 

ojämna fördelningen. Två av nio möjliga alternativ fick bara en ”röst” var. Läge är det 

alternativ som majoriteten av gästerna har röstat, 39,01 %, på andra plats har gästerna valt 

pris, 18,10 %. 

 

I diagrammet ovan åskådliggörs Tegnérlundens ojämna fördelning. Även Tegnérlundens 

gäster har valt att ge två av nio möjliga alternativ endast en ”röst” var. Läge har fått 35,29 % 

av rösterna, 22,06 % av gästerna har valt pris. 

 

Figur 9.2 Vad är du minst nöjd med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9.2 Procentuell fördelning av variabeln vad är du minst nöjd med? 
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På Scandic hade 50 % av undersökningens urvalsgrupp valt inget av de givna alternativen. 

21,43 % av respondenterna valde alternativet pris som de var mindre nöjda med. 

På Tegnérlunden såg spridningen ut på följande sätt: 53,33 % valde inget, 23,33 % av 

respondenterna tycket mindre om de tekniska möjligheterna på hotellet. 

 

Figur 10. Är det någon tjänst som hotellet saknar? 

Tegnérlunden    Scandic 

 

På Scandic hade ett fåtal respondenter tyckt att det behövde en ny restaurang och kanske en 

pool, men majoriteten, 62 % av respondenterna valde att skriva Nej som svarsalternativ. Även 

på Tegnérlunden hade majoriteten 90 % av respondenterna valt att skriva Nej som 

svarsalternativ. 

 

Figur 11. Har du något att tillägga om tjänsteutbudet? 

Tegnérlunden   Scandic 

 

 

 

Fördelningen för de båda hotellen är marginella, på Scandic hade 96 % svarat Nej 

motsvarande siffror på Tegnérlunden är 93,33 %. 

Benämning Antal Andel 

Badrum 2 6,67 

Öppen spis 1 3,33 

Nej 27 90 

   

Benämning Antal Andel 

Bättre restaurang 6 12 

Pool 9 18 

Nej 31 62 

Vet ej 4 8 

Benämning Antal Andel 

Dåligt 

kanalutbud 

1 3,33 

Krok 1 3,33 

Nej 28 93,33 

Benämning Antal Andel 

Badkar 1 2 

Vattenkokare 1 2 

Nej 48 96 
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5 Analys 

I denna del redovisas en analys av undersökningen genom en jämförelse mellan Scandic och 

Tegnérlunden samt en analys av vad hotellgästerna anser om företagen därefter kopplar vi 

detta resultat mot teorierna. 

 

5.1 Tjänsteutbud, teknisk kvalitet 
 
Genom att utgå från Grönroos teori om det grundläggande tjänstepaketet utkristalliserar sig 

likheterna och skillnaderna mellan Scandic och Tegnérlundens tjänsteerbjudanden. Båda 

hotellen erbjuder samma kärntjänst, övernattning. Tegnérlunden har 102 rum och Scandic har 

268 rum. Det är först när uppsatsförfattarna börjar utreda hotellföretagens hjälp- och 

stödtjänster som de kan urskilja skillnader mellan tjänsteerbjudandena. Även hotellens 

hjälptjänster är lika. De skillnader som finns beskrivs nedan.  

 

• Båda hotellen har en reception och bokning via Internet är möjligt.  

På Scandic är det även möjligt att betala för kärntjänsten (övernattningen) via Internet.  

• I receptionen anger Scandic att de kan hjälpa gästerna på 6 olika språk., Svenska, engelska, 

tyska, franska, spanska och kinesiska. På Tegnérlunden finns det enbart möjlighet att få hjälp 

på svenska och engelska.  

• Tegnérlunden har angivet att de kan växla valuta men Scandic har ingen information om de 

kan eller inte kan det.  

• Scandic har en miljövänlighet.  

 

Scandic har ett stort utbud av stödtjänster. Det är där de stora skillnaderna finns. Av det som 

Scandic erbjuder och som Tegnérlunden saknar är: 

 

• Diverse kulturella tjänster som några konstsamling, smakprovningar och kurser.  

• Bokningshjälp för turistarrangemang  

• Gym och lekrum  

Vidare har Scandic ett större konferensrum än Tegnérlunden.  

Båda hotellen erbjuder trådlöst nätverk men Scandic har det bara i 70 % av rummen och 

Tegnérlunden har det i alla rum.  
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5.2 Gästnöjdhet, funktionell kvalitet 
För att uppnå en hög grad av gästnöjdhet måste hotellen uppfylla gästernas förväntade kvalitet 

och göra att de upplever den kvaliteten också. Förväntningarna skapas av erbjudandet som 

företaget kommunicerar ut till gästen via Internet som marknadsförings- och 

försäljningskanal. Det är när förväntningarna uppfylls från hotellens sida som den förväntade 

kvaliteten blir hög. Det är under själva processen som gästen avgör huruvida den upplever 

kvaliteten. Enligt enkäten är gästnöjdheten väldigt hög på båda hotellen (se Figur 8). På  

en skala 1-6 har respondenterna fått pricka in hur nöjda de är. Värdena 1-3 visar inte nöjda 

respondenter. 4-6 på skalan visar nöjd. Av Tegnérlundens respondenter har 90 % svarat att de 

är nöjda varav 50 % har angett det näst högsta värdet. Detta visar att Tegnérlundens gäster är 

nöjda.  

 

Motsvarade siffror för Scandic visar att 84 % av gästerna är nöjda varav 42 % angav det näst 

högsta värdet. En mindre nöjd gäst har ofta åsikter om vad som saknas för att han/hon skulle 

ha varit helt nöjd. De två sista frågorna i enkäten var öppna frågor för att ta reda på om det var 

någonting som saknades i tjänsteutbudet eller om de hade någonting att tillägga som inte 

kommit fram i enkätens övriga frågor. Av Tegnérlundens respondenter var det bara 10 % som 

saknade någon tjänst på hotellet men på Scandic var det 30 % som saknade tjänster. Tre 

gånger så många som saknade någon tjänst på Scandic jämfört med Tegnérlunden. Det 

gästerna nämnde som fattades var följande: 

Tjänster Tegnérlunden Tjänster Scandic 
Badrum Badkar 
Fler kanaler Vattenkokare 
Krokar Bättre restaurang 
Öppen spis Pool 

5.3 Förväntad kvalitet  

Enkätsvaren visar Internet och avtal sedan tidigare är två vanliga sätt att hitta både Scandic 

och Tegnérlunden. För förstagångsgäster på ett hotell så kan det vara svårt att veta vad  

som kan förväntas. Då bildas förväntningar bland annat utifrån den marknadsföring, image 

och rykte som hotellet har. Företag försöker förmedla en så positiv bild som möjlig vilket kan 

skapa höga förväntningar hos hotellgäster. Om gästen är återkommande gäst vill den oftast ha 

samma service som sist eller bättre. En av anledningarna till att vara återkommande gäst är för 

att man var nöjd gången innan. Utifrån dessa två faktorer bildas de förväntningar som de 

flesta gäster har på hotellen.  
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Majoriteten av respondenterna på Scandic är återkommande gäster och Tegnérlunden hade 

drygt 60 % nya (icke återkommande) gäster. På frågan "Motsvarar hotellet dina 

förväntningar?" hade 100 % av respondenterna på Tegnérlunden fått sina förväntningar 

uppfyllda. Även på Scandic hade mångas förväntningar blivit uppfyllda men ca 6 % var  

inte nöjda med hur hotellet faktiskt var jämfört med deras förväntningar. 
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6 Resultat 

Syftet med arbetet är att påvisa vilka likheter respektive skillnader vi ser mellan 

hotellföretagen Hotell Tegnérlunden och Scandic Continentals tjänsteerbjudanden och hur 

kundnöjdheten är med dessa tjänsteerbjudanden?  

 

Den dominerande populationen på Tegnérlunden var män i åldersklassen 30-49 år och de 

benämns som yrkeskarriärer (Johannessen & Tufte 2003, sida 166). På Scandic dominerande 

kvinnor och där var åldersgruppen 50-65 år benämnda väletablerade övervägande.  

 

Den sekundära kvalitativa datan visar att tjänsteutbudet är relativ likartad på de båda hotellen 

men att Scandics utbud är bredare. Några exempel på Scandics tjänsteutbud som inte 

Tegnérlunden har: olika vin- och sushikurser, en konstsamling att se, choklad- och 

konjakprovning, ett stort språkutbud av personal och ett starkt miljötänk. Det finns tjänster 

som Tegnérlunden har men som Scandic inte har, ett exempel på detta är biljardbord (för att 

se fler likheter och skillnader på tjänsteutbudet i respektive hotell se empirikapitlet). Dessa 

tjänster, de så kallade stödtjänsterna ska enligt Grönroos göra hotellet mer konkurrenskraftigt 

och hjälpa till att särskilja kärntjänsten. 

 

Enligt den kvantitativa enkätundersökningen visade det sig att kundnöjdheten är relativt lika 

på de två hotellen men det pekar åt att Tegnérlundens gäster är lite mer nöjda än gästerna på. 

Den ”förväntade kvalitén” har enligt enkätundersökningen varit 100 % på Tegnérlunden och 

94,1% på Scandic. Detta ger en bra ”Totalt upplevd kvalitet” (se bilaga 1) för de två hotellen 

precis som Grönroos menar. 
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7. Slutsats/Diskussion 

Vilka förväntningar kommuniceras ut av företagen och vilken kvalitet levereras till kunderna? 

Hur är kundnöjdheten på respektive hotell? Finns det några likheter och skillnader mellan 

dessa två olika företag i hotellbranschen, samt går det att utveckla tjänsteerbjudandena i 

något avseende? 

 

Initialt ser det ut som att det är inte skillnader i tjänsteutbudet mellan hotellen. Men det visar 

sig när vi rangordnar tjänsterna enligt Grönroos modell "Total upplevd kvalitet" att det finns 

små skillnaderna i kärn- och hjälptjänster och att det är stor skillnad i stödtjänsterna.  

 

För att kunna avgöra hur nöjda gästerna egentligen är mäts den totalt upplevda kvalitén. Den 

är en funktion av den förväntade och den upplevda kvalitén. Den upplevda kvalitén är i sin tur 

en funktion av den tekniska och funktionella kvalitén. 

 

Scandic har ett större tjänsteutbud än vad Tegnérlunden har och det borde innebära att 

kundernas förväntningar är större och därmed svårare att tillfredställa. Den tekniska kvalitén 

är högre på Scandic än på Tegnérlunden men trots det är gästerna nöjdare med tjänsteutbudet 

på Tegnérlunden än på Scandic. Det visar på att det är lättare att tillfredställa sina gäster om 

tjänsteutbudet inte är så stort. Gästerna får mindre förväntningar och det är svårare att 

misslyckas.  

Trots att Scandic har större utbud saknar respondenterna tjänster. Det innebär att även den 

funktionella kvalitén är högre på Tegnérlunden än på Scandic. Kvar återstår den förväntade 

kvaliteten och det är svårt att motsvara sina gästers förväntningar till högre grad än 100 %. 

Eftersom Scandic förmedlar en högre förväntad kvalitet med sin marknadsföring, image, 

rykte, word of mouth och så vidare enligt ”Den totalt upplevda kvaliteten”. Den är då högre 

på Tegnérlunden än på Scandic. Detta leder till slutsatsen att bara för att ett hotell är större 

och har fler stjärnor behöver det inte leda till mer nöjda gäster.  

 

Den förväntade kvalitén där respondenterna har fått sina förväntningar uppfyllda är 100 % på 

Tegnérlunden och endast 94 % på Scandic. 

Scandics respondenter har valt hotell med hänsyn till läge, pris och tidigare avtal och det är 

mer återkommande gäster på Scandic än på Tegnérlunden. Tegnérlundens tjänsteutbud 

motsvarar bäst gästernas förväntningar trots att de har färre återkommande gäster.  



 

 31 

Det är mer utspritt på Tegnérlunden om varför man valt det hotellet, läge, pris, utbud och 

tillgänglighet. Hotellet hittas främst genom internatsökning. Vår slutsats blir då att ett känt 

varumärke och avtal är de viktigaste faktorerna när det gäller konkurrensen mellan hotellen. 

När gästen har valt hotell och konsumerat tjänsterna som hotellet erbjuder är kundnöjdheten 

bra på båda hotellen. Uppsatsförfattarna menar på att respektive hotell har lyckats infria 

gästernas förväntningar till den grad att kundnöjdheten är hög på båda hotellen. Med andra 

ord har hotellens tjänster levererats och uppfyllts på ett sådant sätt att gästerna har fått ett stort 

värde. 

 

Utifrån undersökningarna vi gjort kan man urskilja att gästerna efterlyser fler tjänster än de 

nuvarande. Med hänsyn till detta anser vi att företagen skulle kunna utveckla sina respektive 

tjänsteutbud, detta trots att Scandic har ett brett utbud idag. 

 

8 Kritisk granskning 

Då Scandic inte anger om de har någon valutaväxling, säkerhetsbox eller kemtvätt kan vi inte 

anta att de har det men då de är ganska vanliga stödtjänster som erbjuds på de flesta hotell kan 

vi inte heller anta att de inte har det. 

 

Uppsatsförfattarna kunde ha gjort en bättre bakgrundskontroll gällande beläggningen kring 

tiden på året (jul och nyårshelgen). Med den informationen kunde arbetet ha planerats bättre 

och bortfall i enkätstudien hade undvikits. Resultatet kan kritiseras med tanke på att 

fördelningen mellan respondenterna på de båda hotellen blev ojämn, 50 stycken på Scandic 

och 30 stycken på Tegnérlunden. Vilket innebar ett bortfall på 20 stycken på Tegnérlunden. 

 

Beroende på om det är en affärs- eller en nöjesresenär som är respondent har de olika behov 

och har därmed olika förväntningar på hotellets tjänster. Detta kan medföra att de olika 

respondenterna svarar olika. Beroende på fördelningen av antalet affärs- och nöjesresenärer 

som svarar kan resultatet bli missvisande. 

 

På fråga 9.2, vad är du minst nöjd med? Var det många respondenter som inte svarade något. 

Svaret ”inget” fanns inte med som alternativ när enkäten utformades. För att minska bortfallet 

har gjort ett antagande att de inte var missnöjda med några av de givna tjänsterna. 
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Kritik kan givetvis riktas mot Internetkällorna då de kan förändras och uppdateras över tid 

vilket kan göra att det står olika definitioner eller förklaringar vid ett annat tillfälle. Nackdelen 

är att författaren måste göra en bedömning av källans pålitlighet och att data ofta producerats 

för andra ändamål än uppsatsens syfte. Bedömningen har gjort och pålitligheten är god trots 

att företagen vill marknadsföra sig via sina hemsidor. Detta eftersom hotellföretagen ändå 

måste leverera det tjänsteutbudet som marknadsförs. 
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Bilagor  

Bilaga I:  

Kriterier för respektive stjärna: 

 
✩  ”För en stjärna gäller: Gemensamma toaletter och bad/dusch motsvarande 10 % 

av rummen, handfat med varmt och kallt vatten på rummet, centralvärme, 
frukostservering, tillträde dygnet runt. Underhållsstandard i relation till stjärna. 

 
✩✩  För två stjärnor, måste minst 40 % av rummen ha privat toalett och bad/dusch. 

Möjlighet att köpa förfriskningar. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor. 
 
✩✩✩ För tre stjärnor: Privat toalett, badrum, telefon och TV på samtliga rum, tillgång 

till gäst-PC, hotellet bemannat dagtid, hiss samt rökfria rum. Underhållsstandard 
i relation till antal stjärnor. 

 
 ✩✩✩✩  För att erhålla fyra stjärnor krävs à la carte restaurang (gäller ej om hotellet är 

klassat som Garni (det vill säga frukosthotell)), minibar/roomservice, hotellet 
bemannat dygnet runt, internationella TV-kanaler, minst 50 % av rummen är 
nätuppkopplade, fotokopiering, tvättservice, inredningskomfort. 
Underhållsstandard i relation till antal stjärnor. 

 
✩✩✩✩✩ Maximalt fem stjärnor får det hotell som har pool och/eller bemannat gym, 

och/eller bemannad bastu-relaxavdelning, luftkonditionering, 100 % 
näruppkopplade rum, safebox på rum, generellt exklusiv inredning, sviter. 
Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.” 

 

 (www.hotelsinsweden.com) den 10 januari 2007 kl. 09.50 
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Bilaga II: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevd kvalitet 

Image (företagets/lokalt) 

Resultatets 
Tekniska 

Kvalitet: Vad 

 

Processens  
Funktionella 
Kvalitet: Hur 

 

Total upplevd kvalitet. Grönroos,  
Servicemanagement och marknadsföring  
– En CRM ansats, s.80 
 

Total upplevd 
Kvalitet 

 

Image 

Förväntad kvalitet 

•Marknadsföring 
•Försäljning 
•Image 
•Rykte & word-of-mouth 
•PR 
•Kundernas behov & värderingar 
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Bilaga III: 
 
Hjälptjänster Tegnérlunden Scandic 

Reception Ja Ja 

Accepterade betalningskort på plats Ja Ja 

Språk 2 stycken 6 stycken 

Personal tillgängliga 24h Ja Ja 
Bokning via Internet Ja Ja 

Växla pengar Ja Nej 

Köp av tjänst via Internet Nej Ja 

   

Stödtjänster   

Restaurang Nej Ja 

Bar Ja Ja 

Kabel TV Ja Ja 

Bastu/relaxavdelning/solarium Ja Ja 

Lobby Ja Ja 

Konferensrum Max 50personer 10 stycken á 2-100 personer 

Konstsamling Nej Ja 

Studentrabatt Nej Ja 

Miljövänliga Nej Ja 

Bokningshjälp för turistattraktioner Nej Ja 

Konjak- och chokladprovningar Nej Ja 

Vin- och sushikurs med Japansk kock Nej Ja 
Biljardbord Ja Ja 
Trådlös Internet Ja, 100 % Ja, 70 % 
Buffé frukost Ja Ja 
Kemtvätt Ja Nej 
Handikapp anpassade Ja Ja 
Inomhus- och utomhusparkering Ja Ja 
Gym Nej Ja 
Säkerhetsbox Ja Nej 
Lekrum Nej Ja 
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Bilaga IV:  

 
 
 

 
 


