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Sammanfattning  
 

Den växande hotellmarknaden leder till högre konkurrens som gör att hotellen behöver 

skapa större intäkter. I dagens hotellverksamhet finns det två fokuseringar: revenue 

management och service management. Dessa eftersträvar att öka intäkterna genom att 

inkomstmaximera och göra hotellupplevelsen unik för gästen. 

 

Båda fokuseringarna går att koppla till merförsäljning och dess olika aspekter. 

Merförsäljning är en teknik som används för att öka försäljningen. Men merförsäljning 

är även ett redskap för företagen att skapa en relation till sina gäster som påverkar 

kundnöjdheten. På så sätt tillämpas merförsäljning inom hotellbranschen.    

 

Denna studie avser att undersöka vilka faktorer som påverkar hotellgästers inställning 

om merförsäljning. Studien begränsas till vardagar, svenska städer och svensktalande 

gäster. Med vardagar menas att undersökningen utfördes under två sådana i april 2015, 

då gästers syfte med resan troligtvis varieras beroende på vilken tidpunkt på året 

vistelsen tar plats. Vi menar att syftet kan påverka utfallet av studien.  

 

Resultatet av de 100 insamlade enkäterna visade att faktorerna: välkomstkänslan, 

mervärde och problem vid incheckning har störst betydelse för merförsäljningen. Dessa 

faktorer går att härleda till teorin värdskap som menar att det är en konst att få 

människor att känna sig välkomna.   

 

Slutsatsen och den vägledning som studien ger är att hotell bör fokusera på värdskap för 

att påverka sin merförsäljning. Det studien inte berör är hur merförsäljningen blir 

påverkad, men vi menar att påverkan blir positiv då värdskap är av positiv betydelse.  

 

För att hotell ska ha möjlighet att påverka merförsäljningen via värdskap krävs det att 

receptionisterna får kunskap. Det är upp till hotellen att utbilda sin personal om vad 

värdskap innebär. Detta för att personalen ska kunna tillämpa värdskapet som ett 

verktyg för att öka hotellets intäkter.  
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1. Inledning 
 

Här presenteras det valda ämnet, de bakomliggande problemen och varför detta ämne 

är intressant att fördjupa sig inom. Vidare kommer syftet att presenteras samt den 

frågeställning som arbetet avser att besvara.  

 

1.1 Ämnesval 
Hotellbranschen växer och många hotellkedjor runt om utökar sina hotellfastigheter, 

bland annat Scandic Hotels (Scandic Hotels, 2015). När fler hotell avancerar växer 

konkurrensen mellan dem och en högre försäljning möjliggör större intäkter. Ett sätt är 

att personalen arbetar med tekniken merförsäljning. Enligt Butiksbanken (2015), 

beskrivs merförsäljning som en teknik att få en kund att intressera sig för ytterligare 

produkter än de redan valda. 

 

Vi som ekonomistudenter inom hotellmanagementprogrammet på Umeå Universitet 

önskar att se vilka faktorer som påverkar gästernas inställning om merförsäljning inom 

hotellbranschen. Intresset för ämnet grundar sig främst i att en av författarna har en 

bakgrund som receptionist och hon anser att det råder en osäkerhet om merförsäljningen 

mot gäst anses som en påtvingad säljmetod eller en början till en positiv kundrelation. 

 

1.2 Problembakgrund 
Hotellbranschen är en växande världsmarknad, dels beror det på den pågående 

urbaniseringen och att medelklassen ökar. Detta leder till en större konsumtion av 

hotellens utbud. (Hotelnews, 2013) En större efterfrågan leder till att fler hotell startas, 

ett exempel är Scandic som planerar att starta upp ytterligare tre hotell de närmsta åren 

(Scandic Hotels, 2015). 

 

I Umeå har det byggts nya hotell i samband med kulturåret 2014, två av dem är U&M 

och Stora Hotellet som ägs av Balticgruppen. Dessa hotell erbjuder bland annat 

konferens, mat och dryck samt kongress, för att höja servicen till gästerna. 

(Balticgruppen, 2015) Andra hotell som slog upp dörrarna året innan, 2013, är Comfort 

Winn i Umeå. Hotellet erbjuder bland annat designade rum, gratis wi-fi och kaffe. 

(Nordicchoisehotels, 2015) Faktorer som förbättrar hotellens positionering ibland 

konkurrenterna. 

 

En ökad efterfrågan leder till öppnande av fler hotell som skapar en större 

konkurrensmarknad. Den större marknaden har skapat två fokuseringar, revenue 

management och service management. De två fokuseringarna eftersträvar att öka 

intäkterna genom att inkomstmaximera och att skräddarsy hotellupplevelsen för gästen. 

 

Revenue management är den fokusering som behandlar maximering av intäkterna, och 

har blivit ett allt mer betydelsefullt område för hotellbranschen. Fokuseringen innebär 

att hotellrummen har en flytande prissättning, att det är efterfrågan som styr, som 

betyder att om beläggningsgraden är hög är priset likaså. Revenue management är inte 

ett nytt område för hotellbranschen men det breder allt mer ut sig inom andra branscher 

så som sjukhus och restauranger. Det påvisar att det är ett relevant område för 

hotellbranschen. (Guerriero et al, 2014)  
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Service management är en företeelse som har uppmärksammats eftersom 

servicebranschen är i tillväxt. Ett exempel är hur servicebranschen i USA har ökat från 

början av 1900-talet då 3 av 10 var anställda inom denna bransch tillskillnad från idag 

då 8 av 10 är verksamma inom samma bransch. Som exemplet visar är det tydligt att 

service har en plats i vårt samhälle och därav är det angeläget att studera och förstå 

företeelsen. (Bretthauer, 2004, s. 325) Service management berör två huvudpunkter. 

Den första är problemområdet rörande effektiv design som service system, hur företaget 

bör organisera sig för bästa resultat. Den andra punkten och antagligen den som flest 

tänker på som service, är hur företaget får nöjda kunder med hjälp av kvalitativ service 

och vilken effekt det får på företaget. (Bretthauer, 2004, s. 326) En hög kvalitet på 

service ses som en fördel för ett företag gentemot konkurrenterna. För att nämna några 

fördelar som bra service kan skapa är, kundlojalitet, chans till merförsäljning, nöjda 

medarbetare och ökad chans att attrahera nya kunder. Definitionen av kvalitetsservice är 

fokusen på att tillfredsställa gästernas behov och efterfrågan samt hur väl deras 

förväntningar tillgodoses. (Lewis, 1993, s. 4) Det viktiga är att känna vad kunden 

behöver och vilken attityd kunden besitter för att det ska ses som en service (Polonsky, 

et al. 2000, s. 37-38). 

 

Det finns två olika sätt att se på vilken avsikt merförsäljning har, hävdar Polonsky (et al. 

2000, s. 37-38). Dessa två sätt är kompatibla med service- och revenue management. 

Den ena aspekten av merförsäljning är för att höja företagets intäkter (Polonsky, et al. 

2000, s. 37-38), här menar vi att det finns en koppling mellan revenue management och 

merförsäljning. Det andra synsättet, det mer vedertagna sättet att se på merförsäljning är 

att det är en service för kunden som kan leda till kundnöjdhet, lojalitet och att kunderna 

överlag spenderar mer (Polonsky, et al. 2000, s. 37-38). Vi menar att detta går att 

koppla till service management, då merförsäljning används som ett serviceverktyg. 

 

Definitionen av merförsäljning enligt Sebö, (2015) är en teknik där säljaren hjälper 

kunden att köpa varan kunden önskar, alltså inte en säljteknik som anses påtvingande av 

kunden. Tekniken används även som hjälp för att behålla en relation med den befintliga 

kunden, i högre grad än att fokusera på att generera nya kunder (Sebö, 2015). Detta är 

även en sorts säljteknik som ska leda till mer lönsamhet för företaget 

(Bussinesdictionary.com, 2015). En aspekt för att underlätta merförsäljning är att skapa 

en relation med kunden (Sebö, 2015). Nyckeln med att behålla och utveckla samarbetet 

med sina kunder är att skapa kundnytta, och detta sker lättats genom att en produkt eller 

tjänst säljs in till en kund och denne känner att produkten är nödvändig (Sebö, 2015). 

Vidare menar Sebö (2015) att om en relation mellan säljare och köpare uppstår är det 

mer troligt att säljaren kan motivera kunden att köpa fler produkter. 

 

Ett exempel på merförsäljning inom hotellvärlden kan vara att fråga gästen om denne är 

intresserad av att uppgradera rummet, till ett rum med högre standard. Lund (2007) 

menar att det är av vikt att försäljaren känner till både produkten och kunden för att 

kunna utöva merförsäljning. I vårt fall bör receptionisten kunna förklara varför gästen 

ska uppgradera det bokade rummet, vilka fördelar det ger. Ett annat exempel kan vara 

att fråga gästen om denne önskar köpa till en bulle till kaffet. 

 

I hotellbranschen är det receptionen som står i centrum för servicen mot gästen. Där 

receptionistens jobb är att välkomna och checka in gäster, ta emot bokningar och 

samarbeta med turistbyråer för att nämna några. Det är även i receptionen som 
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merförsäljningen tar plats, som vi tidigare nämnt kan det vara en fråga om att antingen 

uppgradera rummet eller om gästen önskar köpa en bulle. 

 

Till följden av att dessa nämnda ämnen, service och merförsäljning, avses att undersöka 

vilka faktorer som påverkar gästernas attityder mot merförsäljning. Studien avser att ge 

hotellen en möjlighet att öka sina intäkter genom att kartlägga vilka faktorer som 

påverkar gästen. Den kommer även att fokusera på receptionisten då ett flertal av 

faktorerna bygger på dennes roll. 

 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns forskning inom de berörda områdena som har nämnts och som har valts att 

titta närmare på, och i och med detta har en avsaknad av information upptäckts. Den 

information som saknas är den som sammankopplar de båda ämnena, hotell och 

merförsäljning, det vill säga vilka faktorer som påverkar gästernas inställning om 

merförsäljning i hotellbranschen.  

 

Vi har funnit en tidigare kandidatuppsats som berör ämnet Hur fungerar merförsäljning 

på hotell (Buletic & Palmevik, 2011). Denna uppsats fokuserar på hur hotell arbetar 

med merförsäljning samt om det finns någon skillnad mellan hur hotellen arbetar 

beroende på storlek och geografiskt läge. Resultatet av uppsatsen visar att hotell jobbar 

med merförsäljning men att det skiljer sig mellan olika hotell hur de använder tekniken. 

Det går dock att sammanfatta hur tekniken används, hotellen använder sig av 

paketerbjudande, personalutbildning samt att fokusen på merförsäljningen skiljer sig 

mellan säsonger och veckodagar.  

 

Genom att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar hotellgästers attityder om 

merförsäljning anser vi att det kan bidra med en djupare insikt vilket kan leda till en 

starkare försäljning för hotellbranschen och ökade intäkter. Ökade intäkter är positivt 

för hotellen i den allt mer konkurrenskraftiga marknaden. Studies avser att bidra med 

mer kunskap inom ämnet, vid tillämpning skapa merförsäljning inom hotellbranschen. 

 

1.5 Problemformulering 
Med hänsyn till vår problembeskrivning, rörande merförsäljning i hotellbranschen inom 

ämnet marknadsföring, har vi valt att sammanfatta vår problemformulering till följande:  

 

Vilka faktorer påverkar gästers inställning om merförsäljning i receptionen på hotell? 

 

1.6 Syfte 
Studien syftar till att ge en insikt om merförsäljning inom hotellbranschen, vilka 

faktorer som påverkar gästernas inställning om merförsäljning. Resultatet av studien 

syftar till att bistå hotellen med information som kan leda till insikt om hur kunderna 

vill bli bemötta och skapa en bättre utgångspunkt för merförsäljning. 

 

 

1.7 Avgränsningar & Begränsningar 
För att få tillgång till de respondenter som är av betydelse för denna studie, har vi valt 

att fokusera på hotell i Umeå stad.  Vi anser att Umeå har goda förutsättningar för att ge 

en rättvis bild åt studien då det finns en verksam hotellmiljö och att det är en av 
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norrlands största städer. Studiens reslutat går att applicera på resterade hotell i landet då, 

vi menar att Umeå är en stad som kan tillfredställa många individers olika intressen. Det 

går att finna bland annat kultur, natur och friluftsliv samt stadsliv för att nämna några.      

 

En avgränsning för denna studie är hotell i Sverige då vi anser att det finns skillnader 

mellan vistelser på hotell i Sverige och andra ställen i världen. Vi menar att resenären 

som planerar en resa utomlands, till exempel en all-inclusive resa, har andra kriterier 

angående hotellvistelsen än om denne skulle stanna en eller två nätter i Sverige. Då 

enkäten är på svenska är den således begränsad till svensktalande. 

 

En annan avgränsning är hotell i städer, så som Umeå då vi anser att geografiska 

skillnader i placeringen av hotell kan påverka syftet med resan och attityden hos 

gästerna. Till exempel om du väljer att åka till ett hotell på en avlägsen ort för att gå på 

spa och ha en trevligare vistelse på hotellet tillskillnad ifrån när du åker till en stad för 

att besöka staden och bor hotell endast för att ha tak över huvudet och en säng att 

övernatta i. 

 

Studien utfördes på två av de större hotellen i Umeå. Med de större hotellen avser vi de 

som har störst kapacitet, flest rum. Avsikten var att möjliggöra datainsamlingen då vi 

antog att dessa hotell har störst beläggning.  

 

Ytterligare en avgränsning är att endast fokusera på gästernas inställning till 

merförsäljning under vardagar. Detta för att enligt vår förförståelse skiljer sig det 

bakomliggande syftet till hotellvistelsen för resenärerna beroende på vilken dag det är, 

vardag eller helgdag. Detta stärks även med den kandidatuppsats som finns inom ämnet, 

Hur fungerar merförsäljning på hotell (Buletic & Palmevik, 2011). För att få ett mer 

renodlat resultat och en mer precis kunskap valdes att endast studera vardagar, då helger 

kan påverka utfallet. Vardagar är även fler till antalet, vilket innebär att dessa är mer 

ekonomiskt betydelsefulla för hotellverksamheter.  
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2. Studiens utgångspunkter  
 

Denna del beskriver utgångspunkterna för den studie som har utförts, här presenteras 

vår förförståelse inom ämnet, som ligger till grund för studiens utformning. Vidare 

kommer en redogörelse för vilken verklighetssyn samt vilken vetenskaplig grund som 

arbetet utgår ifrån, för att ge läsaren de bakomliggande faktorerna som kommer att 

genomsyra arbetet.  

 

2.1 Förförståelse  
När en forskare formulerar ett vetenskapligt problem finns det alltid en förförståelse 

redan innan studien. Forskaren måste uppmärksamma detta då en förförståelse kan leda 

till att studien påverkas. (Bjereld et al. 2009, s. 14) Forskaren kan besitta två olika sorter 

förförståelse, förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Den förstnämnda är 

de erfarenheter och kunskaper som är självupplevda medans den andra, 

andrahandsförförståelse, är den kunskap som kan tillgodoses via inläsning av till 

exempelvis läroböcker. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76)  

 

Därför väljs att redovisa vår förförståelse om ämnet, våra bakgrunder och erfarenheter 

som kan påverka synen på arbetet. Genom detta ges även läsaren en inblick i hur 

analysen av arbetet kan komma att påverkas. Vi är medveten om vår förförståelse och vi 

ska försöka ställa oss objektiv till ämnet. 

 

Vår förförståelse grundar sig dels av vår utbildning via Umeå Universitet där vi studerar 

Hotellmanagementprogrammet, programmet har sin tyngd inom det 

företagsekonomiska området. En av oss fördjupade sig inom marknadsföring och 

management och den andra inom det finansiella området, genom våra olikheter inom 

området fås en djupare bredd och i och med det en större förförståelse inom ämnet som 

studien berör. Genom våra studier och ett personligt intresse har vi bildat oss en 

uppfattning inom hotellvärlden genom akademiska studier men även dagspress. 

Tidigare kurser har även givit oss en förförståelse inom akademiskt skrivande, så som 

kursen Vetenskaplig metod, där vi fick öva oss i uppsatsskrivning med hjälp av en B-

uppsats.  

 

Vidare har vi en förförståelse inom det praktiska området. En av oss, som vi har nämnt 

tidigare har erfarenhet att jobba inom reception och hotellbranschen och har även för 

närvarande en tjänst som receptionist inom en hotellkedja. Via detta har vi en 

förförståelse att resemönstret för hotellgäster ser olika ut, beroende om det är en vardag 

eller helg. Vi menar att det är fler som reser i affärssyfte under en vardag. För att 

studien inte ska påverkas av våra förutfattade meningar kommer enkäten att utformas så 

att dessa ifrågasätts och inte påverkar studiens utfall. 

 

Den andra av oss har jobbat många år med kundservice och det ger en förståelse för hur 

en anställd ska bemöta en kund och detta ger insikt om vad som inte är acceptabelt och 

hur kunder reagerar. Detta är inget som vi menar kommer att påverka studien och 

resultatet men det påverkade valet av ämne.  
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Vi besitter även en förförståelse då vi personligen har varit hotellgäster och hur vi själva 

uppfattade merförsäljning och hur vi kände för tjänsten.  

 

2.2 Verklighetssyn  
För att underlätta förståelsen samt att förklara begreppet verklighetssyn börjar vi med att 

förklara ordet “ontologi” då verklighetssynen även kallas för en ontologisk 

utgångspunkt. Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2015) innebär ordet läran av det 

varande och det kan förklaras hur människan ser på verkligheten. Konstruktionism och 

objektivism är de två ontologiska utgångspunkter som finns. Den verklighet som 

människan skapar via sina föreställningar och handlingar är konstruktionismen 

tillskillnad från objektivtism där verkligheten existerar utan människans inblandning. 

(Bryman, 2011, s. 35-37)  

 

Studien som har valts att utföras har en objektivistisk verklighetsuppfattning och det 

innebär att verkligheten kommer inte förändras samt att fortsätta existera oberoende på 

hur människan samspelar eller vilken verklighetssyn en person har (Bryman, 2011, s. 

36). Vi har valt att undersöka gästernas inställning om merförsäljning på hotell och vad 

som påverkar deras uppfattning genom en kvantitativ studie som är kopplad till tidigare 

forskning och teorier.  

 

Det som påverkar en persons värderingar och vardag är den sociala kulturen som denne 

befinner sig i. Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer som påverkar 

hotellgästernas inställningar om merförsäljning och detta påverkas således av kulturen 

och normen. Bryman (2011, s. 36) menar att detta är något som en individ inte kan 

påverka, och det hänvisar till att studien har en objektivistisk verklighetsuppfattning. 

 

Eftersom vi har egna uppfattningar och förutfattade meningar sedan tidigare kan detta 

påverka studien utan att vi är medveten om det och det är problematiskt i ett arbete med 

den verklighetsuppfattning studien har. 

 

2.3 Vetenskapssyn 
Så som forskaren ser på verkligheten och hur denne studerar den på kallas för 

vetenskapssyn. Vetenskapssynen kallas även kunskapssyn och den visar på forskarens 

verklighets- och vetenskapsuppfattning. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 10) 

 

Positivism och hermeneutik är de två vanligaste vetenskapliga huvudinriktningar som 

används. (Thurén, 2013, s. 16) När forskaren använder sina sinnen och logiska analyser 

för att försöka begripa och förstå det mänskliga intellektet, använder sig denne av en 

hermeneutisk vetenskapssyn alltså en utpräglad humanistisk syn.  (Thurén, 2013, s. 94)  

 

Tillskillnad ifrån den hermeneutiska synen är den positivistiska inriktningen mer 

kunskapsteoretisk. Vid användning av denna syn appliceras naturvetenskapliga metoder 

vid studier av det sociala som ett försök till att likna verkligheten (Bryman, 2011, s. 30). 

Vid en kvantitativ undersökning där övergripande och ofta stora slutsatser ska dras är 

det ofta den positivistiska vetenskapssynen som implementeras (Thurén, 2013, s. 16-

17).  

 

Studien har valts att angripas med en kvantitativ undersökning, eftersom målet är att få 

en möjlighet att dra en slutsats som är övergripande för gästerna på de svenska hotellen 
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belägna i städer, således blir detta ett positivistiskt arbete. Det är problematiskt att säga 

exakt vad positivistiskt är för något då begreppet används på olika sätt (Bryman, 2011, 

s. 30). I arbetet har det definierats som ett sätt att mäta sociala faktorer på ett 

naturvetenskapligt sätt då i enkäten mäter testpersonernas känslor och attityder med 

hjälp av siffror (Bryman, 2011, s. 30). Vi kommer i det senare skedet av arbetet försöka 

förstå dessa enkäter utifrån valda teorier.  

 

2.4 Forskningsansats 
Arbetet kommer att ha en deduktivt ansats då utgångspunkterna ligger i den 

objektivistiska verklighetssynen samt den positivistiska verklighetsuppfattningen som 

förklarades ovan. Med en deduktiv ansats menas att problemformuleringen skapas 

utifrån befintlig teori inom det berörda området. (Bryman, 2011, s. 26-27)  

 

Vårt handlande tyder på en deduktiv ansats då teorier valdes inom de aktuella 

områdena, för att utifrån dem skapa en frågeställning som senare i arbetet användes för 

att analysera den insamlade empirin. Den deduktiva ansatsen förknippas ofta med en 

kvantitativ undersökning då det senare skedet av arbetet går ut på att göra en 

generalisering och stödja resultatet med hjälp av teorierna arbetet byggdes på (Saunders, 

et al., 2012, s. 146). 

 

För att förtydliga det deduktiva arbetets gång illustreras detta i figur 1. Utifrån det 

aktuella ämnet väljs väsentliga teorier ut. Vi valde att fokusera på teorier som vidrör 

hotellbranschen så som service och värdskap samt teorier som behandlar merförsäljning 

och vad som krävs för att möjliggöra detta. Detta leder vidare till den andra delen som 

består av undersökningen, hur forskaren väljer att angripa problemet och hur denne ska 

få fram de uppgifter som senare ska analyseras. En kvantitativ undersökningsmetod 

valdes, för att få möjlighet att senare kunna göra en generalisering angående problemet. 

Utifrån undersökningen ställs resultatet upp och analyseras utifrån de valda teorierna. 

Detta avslutas med att en slutsats dras och arbetet avslutas. Det är även här arbetet 

utvärderas för att se om resultatet är trovärdigt och att det återspeglar verkligheten.  

 

 
Figur 1, en illustration över vårt deduktiva arbetssätt 
 

 

2.5 Perspektiv  
Studien avser att förklara vilka faktorer som påverkar hotellgästernas inställning om 

merförsäljning. Således utgår arbetet med perspektivet ifrån gästernas synvinkel, ett 

kundperspektiv. Genom att undersöka gästernas attityder önskas därigenom att skapa en 

möjlighet till att vägleda hotell till en ökad merförsäljning.  
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2.6 Val av teori  
I denna del kommer vi att nämna de teorier som har använts och redogöra varför dessa 

är väsentliga för studien. Eftersom studien går ut på att mäta vilka faktorer som påverkar 

gästernas inställning om merförsäljning har ett flertal teorier medvetet valts eftersom 

målsättningen var att behandla ett stort antal faktorer. 

 

The five aspect meal model, är en modell som handlar om att det inte bara är maten som 

är i fokus när en kund besöker en restaurang, utan att det även är andra faktorer som 

påverkar uppfattningen av servicen och hur maten smakar. Modellen beskriver att det är 

andra faktorer som påverkar kundens upplevelse. Vi har valt att koppla det till 

problemet, det är inte bara hotellrummet och hur incheckningen går till som påverkar 

gästen, utan det finns fler faktorer som påverkar upplevelsen. Dessa faktorer är några av 

de vi senare valde att fråga respondenterna om. 

 

Värdskap, teorin implementerar service och beskrivs som: “konsten att få människor att 

känna sig välkomna” (Värdskapet, 2014, s. 5). Teorin innefattar ett flertal delar, bland 

annat hur helheten har en betydande roll för hur gästen uppfattar en service. Andra 

faktorer som tillämpas är hur receptionisten förmedlar välkomnandet till gästerna men 

även hur receptionisten klär sig. Detta menar vi är faktorer som påverkar hur gästerna 

uppfattar servicen och således hur mottagliga de är för merförsäljning.  Vi anser att 

denna teori är aktuell när vi kopplar hur gästerna blir påverkade angående deras 

uppfattning om merförsäljning. 

 

Kundnöjdhet, innefattar skillnaden vad en gäst har offrat och vad gästen får tillbaka. 

Inom kundnöjdhet har vi valt att bruka teori om relationsmarknadsföring, men som en 

del i kundnöjdhet. Anledningen är att relationsmarknadsföring skapar relationer till 

gäster som bidrar till högre kundnöjdhet och lojala gäster. Denna teoris relevans syftar 

till hur en gäst blir nöjd och om det påverkar merförsäljningen. Efter som studien avser 

att mäta om inställningarna kring merförsäljning skiljer sig mellan gäster som är 

återkommande eller inte återkommande till en hotellkedja/hotell.  

 

Kommunikation, innefattar två delar. Den första delen av teorin behandlar vad som 

påverkar när ett budskap sänds ut och hur det sedan tolkas hos den som meddelandet är 

ämnat för. Detta anser vi är relevant i studien eftersom receptionisten sänder ut budskap 

till gästen som sedan tolkar detta. Vi menar att det finns ett flertal faktorer som kan 

påverka hur gästen tolkar meddelandet och att detta i sin tur påverkar hur gästen 

uppfattar merförsäljning.  

 

Den andra delen innefattar det komplexa sambandet mellan hur budskap sänds ut 

genom reklam från företaget, blir tolkade av gästerna och att de förväntar sig att få 

samma information som reklamen lovar vid hotellbesöket. Denna del anser vi har 

faktorer som påverkar gästernas inställning om merförsäljning, gästerna nås vanligtvis 

av ett flertal kampanjer och rabatter och receptionisten förväntas erhålla korrekt 

kunskap om de nämnda alternativen.   
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2.7 Litteratursökning 
Litteraturen till denna studie som har använts är vetenskapliga artiklar men även 

kurslitteratur ifrån tidigare kurser vi har genomfört.  

 

Inledningen av arbetet börjades med att leta tidigare uppsatser som berör de två 

områden som är av intresse för studien, merförsäljning och hotell. Detta för att vi skulle 

få en överblick om vilka ämnen som redan fanns dokumenterade och för att få 

vägledning med vilka teorier som är relevanta för vår studie. Utifrån dessa erhölls 

kunskap om vilka författare som var av vikt för studien och de teorier som var mest 

anpassad för arbetet.  

 

I de arbeten som lästes, studerades referenslistorna för att få ytterligare kunskap om 

artiklar som var användbara för studien. I och med sättet att söka artiklar, användes 

relativt få sökord. Vi fortsatte även på samma sätt i de artiklar som användes, att 

granska referenslistan för att få ytterligare läsning och en fördjupning i ämnet. De 

sökord som användes var: hotell, service, värdskap, merförsäljning, customer 

satisfaction, customer service satisfaction, mervärde, kundnöjdhet, service quality, 

revenue management och service management. Dessa ord söktes i två olika sökmotorer, 

dels Umeå Universitets databas men även Google för att finna artiklar inom dagspress 

som har använts i problembakgrunden. 

 

2.8 Källkritik  
Ordet källkritik innefattar många olika metodregler för att få visdom om vad som är 

sanningsenligt eller vad som är sannolikt. Allt som påbörjas och bygger vår kunskap på 

kallas kunskapskällor. “Källa” betyder början av vår kunskap, och det kan bland annat 

vara böcker, föreläsningar och protokoll. Källkritikens uppdrag är att granska och 

värdera källornas tillförlitlighet. (Thurén, 2013, s. 4)    

 

2.8.1 Ämnesval 
I problembakgrunden används ett flertal källor, i början förklarades det brett om 

hotellvärlden och dess utveckling. För detta har hotells egna hemsidor samt 

dagstidningars artiklar som beskriver hur hotellmarknadens utveckling används. 

Eftersom samma information går att finna på ett flertal sidor anser vi att denna 

information är tillförlitlig, detta grundas även på vår egen vetskap om att fler hotell 

öppnas varje år, eftersom vi är aktiva inom branschen. Vi önskar dock att 

uppmärksamma läsaren att denna information inte är vetenskapligt förankrad men då 

dessa källor inte är av någon bärande vikt för arbetets slutresultat utan mer en 

motivation till det valda ämnet. 

 

Vidare i problembakgrunden fortsätts användandet av artiklar ifrån vetenskapligt 

granskade journaler för att belysa de olika områdena i hotellbranschen. Med det menas 

att journalerna är granskade och godkända av sakkunniga och igenom det menar vi att 

de har en hög grad av tillförlitlighet. 
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2.8.2 Teorikapitel 
Delar av teorin som valts att utgå ifrån är företagsekonomisk litteratur där relevanta och 

bekanta modeller är tillämpade. Dessa är kommunikationsprocessen (George & Jones, 

2012, s. 435-436) och kommunikationstriangeln (Wilson et al., 2012, s. 372- 373). 

Eftersom teorierna är vida använda samt förekommande i kurser via Umeå Universitet 

anser vi att källan är tillförlitlig. Även upphovsmakarna bakom dessa två är forskare 

inom de berörda områdena som vi anser stärker tilliten ännu mer.  

 

Vidare i teorikapitlet används ett flertal artiklar ifrån vetenskapligt granskade journaler 

och som vi tidigare påpekade, menas det att journalerna är granskade och godkända av 

sakkunniga och igenom det menar vi att de har en hög grad av tillförlitlighet. Några av 

författarna till artiklarna är även återkommande inom ämnet så som M. J. Polonsky. 

 

Teorin rörande värdskap och en del av kundnöjdheten härstammar ifrån ett antal artiklar 

som kommer ifrån vetenskapligt granskade journaler. De böcker som har använts inom 

området värdskap är litteratur som vänder sig till gemene man, därigenom är de ej 

vetenskapligt granskande. Dock anser vi att de använda källorna är tillförlitliga på grund 

av författarnas trovärdighet. Jan Gunnarsson som ligger bakom teorin om värdskap har 

skrivit många böcker om ämnet och är även en av de mest anlitade föreläsarna i landet 

inom ämnet. Vidare har han även utbildningar i från trovärdiga skolor så som Stanford 

University och Harvard Business School. Därav anser vi att värdskap är ett område där 

tillförlitligheten är hög trots att teori inte kan anses ha vetenskaplig förankring. 

(Värdskapet, 2015b) 

 

Flertalet av de källor som har använts är huvudsakligen från 2000-talet och det anser vi 

ökar tillförlitligheten då de speglar samhället idag. Den källa som har används som är 

ifrån 90-talet anser vi fortfarande är tillförlitlig då den behandlar den psykologiska 

påverkan av hur rummet ser ut i serviceområdet (Bittner, 1992), den stöds även av 

annan litteratur inom området som är av senare årtal.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel kommer teorier och tidigare studier inom områdena att presenteras: 

relationsmarknadsföring, värdskap, kommunikation och kundnöjdhet. Genomgående 

kommer det valda problemet diskuteras i relation till teorin. Avslutningsvis kommer en 

presentation av hur teorierna förhåller sig till varandra. 

 

3.1 The Five Aspect Meal Model  
För att besvara frågeställningen hur merförsäljning påverkar gästen anser vi att en 

förståelse måste skapas för vad och vilka aspekter som påverkar en gäst, därav väljs 

teorin The five aspect meal model. 

 

The five aspect meal model är en modell som bygger på faktorer som påverkar en gäst 

under ett restaurang besök (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 4). Vi anser att denna 

modell även går att implementera på hotell då de båda branscherna är likvärdiga för att 

båda fokuserar på gäster och deras serviceupplevelse. Denna modell åsyftar att det är 

inte bara maten som påverkar hur gästen upplever besöket utan det är ett flertal faktorer 

som influerar (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 4). Vi menar att det går att dra en 

parallell till att hotellgästen inte enbart bedömer sin vistelse på hur bekväm eller 

obekväm sängen är.  

 

Modellen är baserad på Michelin Guidens utvärderingsprogram av hotell och 

restauranger (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 7-8). Utifrån detta anser vi återigen att 

modellen går att implementera till studien.  Modellen består av fem byggstenar som 

symboliserar de olika situationerna som påverkar gästens upplevelse (Edwards & 

Gustafsson, 2008, s. 7-8). Startpunkten av modellen är rummet, när gästen äntrar 

restaurangen (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 7-8) eller i vårt fall, hotellet. Den andra 

delen av modellen är mötet, den syftar till alla möten gästen gör (Edwards & 

Gustafsson, 2008, s. 7-8), inte bara det uppenbara så som receptionisten utan även andra 

hotellgäster. Den tredje delen är produkten, denna del är den mer påtagliga (Edwards & 

Gustafsson, 2008, s. 7-8), hyrningen av logi. Den fjärde delen är styrningen av hotellet, 

de ekonomiska aspekterna så som budget och redovisning, lagar och regler (Edwards & 

Gustafsson, 2008, s. 7-8), det vill säga det som i första hand påverkar hotellet men som 

leder till gästens upplevelse. Den femte och sista delen är atmosfären, där de andra fyra 

delarna kopplas ihop till en helhet (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 7-8). Figur 2 

illustrerar hur de olika delarna påverkar och samspelar. 
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3.1.1 Rummet 
Den första aspekten eller delen av modellen är som tidigare har konstaterats är rummet. 

Denna del har flera aspekter (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 8). Den första aspekten är 

receptionen och hotellrummet, fysiska rum som gästen möts av. Men även den 

geografiska aspekten påverkar gästens upplevelse, i grundmodellen som hänvisar till 

restaurangupplevelser, kopplas detta till att när det finns ett intresse så ökas det 

geografiska området, det vill säga att gästen är beredd att åka längre för att finna nya 

mötesplatser. (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 8) Vid en koppling till problemet är det 

geografiska mer påtagligt då gästen ofta reser till ett hotell, byter ort tillskillnad ifrån ett 

restaurangbesök som vanligtvis sker i den egna staden. 

 

Bitner (1992, s. 57) beskriver varför rummet är extra viktigt i kontexten hotell och 

restaurang, då ett serviceföretag går att jämföra med att gästen är i fabriken där varan 

skapas. Vidare menar Bitner (1992, s. 57) att det ofta påverkar hela upplevelsen för 

gästen. Det påverkar om gästen väljer ditt hotell eller inte redan vid bokning. Även 

Wilson et al. (2012, s. 221-222) styrker hur viktigt rummet eller landskapet, som de 

kallar det, är för gästens upplevelse och nöjdhet. Vi menar att då rummet påverkar 

upplevelsen leder detta till att kundnöjdhet och således merförsäljning. 

3.1.2 Mötet 
Mötet som tidigare påpekats är alla möten gästen upplever (Edwards & Gustafsson, 

2008, s. 8), gäst med gäst, receptionisten men även annan personal, till exempel städ. 

Det viktigaste mötet är dock med receptionisten då det är denne som har 

huvudkontakten med gästen och påverkar kundens upplevelse. Situationen mellan gäst 

och receptionist kan vara problematiskt då receptionisten besitter mer kunskap och kan 

ses som en överordnande för gästen, det är viktigt att denne inte anspelar på detta då det 

kan leda till en obehaglig upplevelse för gästen (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 8). De 

anställda bör vara hjälpsamma och uppmärksamma som kommer att leda till nöjda 

gäster samt ett bättre rykte för hotellet (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 8). 

 

Figur 2 illustrerar hur de olika aspekterna från The five 

aspect meal model samverkar 
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Mattila (2001, s. 73) menar att det är personalen och mötet mellan dem och gästen som 

skapar lojala och nöjda kunder.  Gäster som får ett emotionellt band med personalen är 

mer troligt att denne återkommer till verksamheten (Mattila, 2001, s. 73). Gästen blir 

mer mottaglig för merförsäljning när denne är nöjd, (Sebö, 2015) för en nöjd gäst krävs 

ett professionellt möte av personalen. (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 8) 

 

Mötet mellan gäster och gäster är svårare för hotellet att påverka men det berör gästens 

upplevelse likväl. Vi menar att om personalen är professionella och håller gästerna 

nöjda finns det en mindre risk för att gästerna ska påverka varandra negativt. 

 

3.1.3 Produkten 
Produkten är själva tjänsten som gästen betalar för, ett rum att övernatta i. Edwards & 

Gustafsson (2008, s. 9) menar att det visuella är en viktig faktor för produkten och att 

gästen kan bedöma hela sin vistelse på det. Utifrån detta är det viktigt att ha rena och 

städade rum för att gästen ska vara nöjd med sin vistelse. Det problematiska med 

merförsäljning och produktsamhörigheten i hotellbranschen är att oftast sker 

merförsäljningen innan kunden har sett sin produkt, rummet. Men det existerar även 

annan merförsäljning så som att fråga om de önskar att köpa med något upp till rummet 

eller om de önskar en bulle till kaffet. Denna sorts merförsäljning kan påverkas av 

produktens utformning (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 9). 

 

3.1.4 Styrningen 
Denna del av modellen är den som syns minst för gästen men förmodligen den som 

kommer att leda till mest missnöje om det inte fungerar. Styrningen består av allt som 

pågår “bakom dörrarna”, ledningen, regler och system för att nämna några. (Edwards & 

Gustafsson, 2008, s. 10) Varför detta är den del som kan skapa mycket missnöje är då vi 

tidigare har konstaterat att gästerna blir nöjda om de får den service de förväntar sig. 

Till exempel om systemet inte fungerar blir det således ingen eller en försenad 

incheckning.  

 

3.1.5 Atmosfären 
Atmosfären är den sista och avslutande delen i The five aspect meal model, här kopplas 

alla de andra delarna tillsammans då detta är helhetsupplevelsen för gästen (Edwards & 

Gustafsson, 2008, s. 10). Det är viktigt att inte fokusera på alla delar var för sig då ett 

hotellbesök är en helhetsupplevelse, dessa bör kopplas ihop för att uppnå kundnöjdhet. 

Här tas även den sociala aspekten i beaktning då gästens umgänge kan påverka hur 

denne upplever vistelsen (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 10). Ett exempel kan vara ett 

par som är nykära, de kommer att vara mer positivt inställda, jämfört med ett par som är 

negativt inställda under hela vistelsen. 

 

Som tidigare nämnts, påverkas merförsäljning av relationer mellan säljare och köpare 

eller i vårt fall receptionist och gäst. Relationer samspelar även med kundnöjdhet som 

även det påverkar gästens beslut om merförsäljning. 
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3.2 Kundnöjdhet  
Kundnöjdhet definieras som ett kognitivt tillstånd av gästen angående den upplevda 

tjänsten, om belöningen av tjänsten är lämplig eller olämplig. Det kognitiva tillståndet 

appliceras på skillnaden mellan den förväntade tjänsten och kostnaden som uppstår för 

gästen. Det är den upplevda skillnaden som påverkar kundnöjdheten. (Iglesias & 

Guillén, 2004, s. 374) 

 

Nöjda gäster blir mer lojala till ett företag och en undersökning av Iglesias & Guillén 

visar hur nöjdhet påverkas av kvalitet och pris. Resultatet visar att kvaliteten påverkar 

gästens nöjdhet mer än priset. (Iglesias & Guillén, 2004, s. 377-378) De menar även att 

det är servicen mellan personalen och gästen är viktig då hotellbranschen är en 

servicebransch där tjänsten konsumeras samtidigt som den skapas.  

 

Genom att fokusera på relationsmarknadsföring får företaget fler och lojalare kunder 

och företaget kan generera bättre resultat. Relationsmarknadsföring fokuserar på att inte 

bara skaffa nya kunder, utan behålla befintliga kunder. Det leder till en kundrelation, 

och en kundrelation präglas av tre förutsättningar. Dessa är långvarighet, mervärde och 

förtroende och en kombination av dessa nämnda utgör de bästa förutsättningarna för en 

lyckad kundrelation.  (Holmström, & Wikberg, 2010, s. 8) Nedan beskrivs faktorerna 

mer grundligt. 

 

Förtroende: Förtroende är den starkaste faktorn för att bygga relationer mellan nya 

kunder eller gäster men även att behålla befintliga. Resultatet av god marknadsföring är 

förtroende som ofta leder till långvarighet. (Holmström, & Wikberg, 2010, s. 9) 

 

Långvarighet: En bra kundrelation utmärks att den är kontinuerlig över lång tid. Desto 

högre förväntningar som kunden har om kundrelationen, ju större är chansen att 

företaget kan skapa och behålla lojala och trogna kunder. I grunden handlar 

långvarighet i relationen till kunden om uthållighet. (Holmström, & Wikberg, 2010, s. 

10) 

 

Mervärde: Ett mervärde innefattar mer än vad varan, tjänsten eller produkten innefattar. 

Det kan vara en speciell service som inte förväntades eller en förpackning som inte 

efterfrågades vid köpet utan tillkom som en positiv överraskning. Mervärdet spelar 

väsentlig roll för den upplevda uppfattningen om situationen men kanske inte är något 

som kunden eller gästen reflekterar över, men kan påverka gästen i sitt val mellan 

konkurrerande alternativ. (Holmström, & Wikberg, 2010, s. 8) 

 

Relationsmarknadsföring är ett verktyg som företaget kan använda för att skapa de 

kundrelationer som önskas. Evert Gummesson (2008, s. 16) vill definiera 

relationsmarknadsföring som:  

 

“Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum.” 

 

Det vill säga marknadsföring som stärker kontakten mellan företag och gäst, till 

exempel kampanjerbjudanden eller marknadsföring som sker ansikte mot ansikte. Detta 

är något som stärker ett företags varumärke och möjliggör för en lång relation med 

befintliga gäster som är en ekonomisk fördel för företaget. En positiv relation till 
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företaget medför att gästen upplever ett mervärde som i nästa led medför att gästen är 

beredd att betala mer för upplevelsen. (Holmström, & Wikberg, 2010, s. 19) 

 

En hotellvistelse kan skapa långvarighet i kundrelationen genom att skapa ett 

förtroende, till exempel, med fasta priser på hotellrum under helger eller samma 

priserbjudande i restaurangen. Det medför att gäster vet vad de kan förvänta sig under 

specifika situationer, och när de innefattar hotellets standarder, är det lättare för 

personalen på hotellet att uppfylla gästernas förväntningar. När gästernas förväntningar 

är uppfyllda, är gästen nöjd med servicen och bemötandet och kommer eventuellt att 

sprida denna upplevelse vidare till vänner och familj. Förhoppningsvis återkommer en 

nöjd gäst till företaget och då startas en långvarig relation mellan gäst och företag. 

Enligt Holmström och Wikberg (2010, s. 11), finns det ett påtagligt samband mellan 

funktionella kundrelationer och ökad försäljning. Härgenom ses ett samband mellan bra 

kundrelation och eventuell merförsäljning som kan tillämpas inom hotellbranschen.  

 

3.3 Värdskap 
Service och värdskap är två ord som förknippas med hotellbranschen, men det är två ord 

som skiljer sig ifrån varandra. Värdskap beskrivs som “Konsten att få människor att 

känna sig välkomna” (Värdskapet, 2014, s. 5) och det är något vi anser vara en viktig 

punkt för hotell, att välkomna gästerna. Gunnarsson & Blohm (2008, s. 34) väljer att se 

på värdskap som en talang då det krävs att få en annan människa att känna sig 

välkommen och inte bara utöva service.   

 

Värdskapet bygger på sex grunder tjänanden, helhet, ansvar, omtanke, kunskap och 

dialog. Tjänande, att tjäna någon annan, menar Gunnarsson & Blohm (2008, s. 44) är ett 

laddat uttryck då det oftast förknippas med ett klassamhälle. De menar att det är viktigt 

att radera klasstänkandet och bredda begreppet, vad kan du göra för denna person, vad 

kan jag bidra med? Tjänande är vad hotellbranschen går ut på i och med att det är ett 

serviceyrke, det som Gunnarsson & Blohm (2008, s. 44) vill framhäva är vikten av hur 

tjänandet går till och hur receptionisten ställer sig till det.  

  

Med helheten, syftar Gunnarsson & Blohm (2008, s. 56) att allt kopplas samman av 

kunden och att det är viktigt med en helhet, speciellt vid första intrycket. När gästen 

kliver in på hotellet ska denne förstå vart hon har kommit och varför. Det kan vara allt 

ifrån att personalen är enhetligt klädda till att uppvisa loggan och färger som förknippas 

med hotellet. Det går att dra en parallell med atmosfären som är en beståndsdel i 

Edwards & Gustafssons (2008, s. 10) modell som beskrevs tidigare i arbetet, att 

helheten är en viktig aspekt för att uppnå kundnöjdhet. 

 

Ansvar och omtänksamhet är två områden som fokuserar mycket på gästen. 

Receptionisten bör känna ett ansvar för gästen, vad förväntas och vad behöver gästen? 

(Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 78) Omtänksamhet är det viktigaste fundamentet för 

värdskap då det krävs för att gästen ska känna sig välkommen och det är detta som 

skiljer värdskap ifrån service. Receptionisten har ett ansvar att hjälpa gästen på grund av 

jobbet men om denne besitter omtänksamhet så behjälper denne gästen till det yttersta, 

sätter sig in i dennes situationer och försöker hjälpa denne med de medel som finns till 

hands. (Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 87) För att detta ska vara möjligt krävs en dialog 

mellan båda parter, ingen är tankeläsare och det krävs ett samtal för att alla problem 

eller synpunkter ska belysas (Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 66). 
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Den avslutande punkten är kunskap och det är lätt att tro att den syftar till att 

receptionisten behöver kunskap om sitt jobb för att kunna utöva värdskap. Det är delvis 

korrekt, det finns ett visst krav att receptionisten ska kunna checka in en gäst. Kunskap 

inom värdskap syftar dock till att den som utövar värdskap behöver kunskap om ämnet 

värdskap (Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 100). Gunnarsson & Blohm (2008, s. 100) 

menar att om receptionisten besitter kunskap och har en plan angående sitt värdskap 

leder det till en säljande utgång.  

3.4 Kommunikation 
Enligt teori om både service och värdskap är mötet en viktig del, vid ett möte är det 

viktigt med kommunikation och processen bakom det. 

 

Kommunikation går att beskriva som en process där ett meddelande skickas fram och 

tillbaka mellan en sändare och en mottagare, den är fortlöpande och avslutas inte efter 

att meddelandet har nått mottagaren. Processen börjar med att en person, sändaren kodar 

sitt meddelande för att möjliggöra ett överförande till mottagaren, detta kan vara ett 

skriftligt meddelande som sänds till en gäst. När mottagaren får meddelandet är det upp 

till denne att avkoda det för att försöka tolka budskapet. Då kommunikationsprocessen 

är fortlöpande slutar den inte här utan oftast svarar mottagaren sändaren och rollerna 

blir ombytta. (George & Jones, 2012, s. 435-436) 

 

När två eller fler individer kommunicerar, oberoende med vilka kanaler som används 

och hur tydligt buskapet än är, finns det störningsmoment i form av brus (George & 

Jones, 2012, s. 439). Det är viktigt att sändaren anpassar valet av både kanal och 

tydligheten i meddelandet utifrån det segment/gäst som denne vill nå (George & Jones, 

2012, s. 448). Merförsäljningen inom hotell som studien behandlar sker över 

receptionsdisken och genom det är det muntlig kommunikation som sker, ett 

störningsmoment i detta fall kan vara andra gäster som söker uppmärksamhet. 

 
I dagens samhälle möts gästerna konstant av meddelanden och reklam om och ifrån 

företag och det gör det viktigt för ett serviceföretag att ha en fokuserad marknadsföring. 

Företagets signatur är mycket viktigt då gästerna står inför valet mellan ett företag eller 

ett annat. En modell som förklarar kommunikationen mellan företaget, som vi har valt 

att döpa till kommunikationstriangeln involverar: de anställda och konsumenterna 

beskriver det som tre olika marknadsföringskommunikationer som integrerar med 

varandra. (Wilson et al., 2012, s. 372) I figur 3 visas modellen som symboliserar hur de 

olika delarna kopplas samman. 
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En sida av triangel är den externa marknadsföringskommunikationen som inkluderar 

traditionell marknadsföring så som publika relationer, webbsidor och direkt 

marknadsföring. Det är denna del som sammanbinder kommunikationen mellan kund 

och företag. (Wilson et al., 2012, s. 373) Den andra sidan av triangeln symboliserar 

interaktionen som sker mellan företaget och de anställda och kallas för intern 

marknadsföringskommunikation (Wilson et al., 2012, s. 373). Med detta menas att det 

krävs kommunikation inom företaget för att undvika missförstånd ut mot gäst. Det är 

viktigt att den person som bemöter gästen besitter samma kunskap som gästen, till 

exempel en pågående kampanj om gratis frukost eller dylikt. Den sista sidan av 

triangeln är mellan anställda och kunderna. Det är under denna del som fokuserar på 

personlig försäljning, servicemöten och är den centrala delen där kundservice sker. 

(Wilson et al., 2012, s. 373) 

 

Extern kommunikation och intern kommunikation bör vara funktionell och konstant för 

att uppfylla förekommande löften mellan företaget och anställda till kunderna. (Wilson 

et al., 2012, s. 373-374) För att sammanfatta vad triangeln symboliserar, är det en 

modell som visar hur ett företag bör tänka angående sin marknadsföring och 

kommunikation eftersom kunder blir nådd på många olika sätt. Det är viktigt att kunden 

får ett enat intryck för att missförstånd inte ska uppstå. (Wilson, et, al., 2012, s. 372). 

 

Inom servicebranschen hotell, finns en relation mellan de olika kommunikationsdelarna 

så som triangeln visar, detta påverkar hur kunderna/gästerna uppfattar servicen. Vi 

menar att för ett hotell, är flödet av kommunikationen mellan företaget och de anställda 

väsentligt. Hypotetiskt bestäms marknadsföringen och löften om rabatter, priser och 

eventuella kampanjer, högre upp i organisationer och för att informationen ska nå alla 

krävs det en funktionell kommunikationstriangel. Detta för att underlätta för de 

anställda att möjliggöra gästernas förväntningar angående marknadsföringen som de har 

mötts av, för att i ett senare skede ha möjlighet att tillämpa merförsäljning. 

 

Figur 3 illustrerar kommunikationstriangeln, hur 

faktorerna samverkar 
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3.5 Teorimodell 
För att besvara den frågeställning som har valts att arbeta utifrån har fokuseringen varit 

på de områden som berör hotellbranschen och merförsäljning. Med merförsäljning i 

fokus, har teorier valts som kopplas till hotellbranschen så som The five apect meal 

model och värdskap. Vidare valdes teorin om kundnöjdhet och kommunikation då de är 

väsentliga beståndsdelar för att merförsäljning ska vara aktuellt. I figur 4 illustreras hur 

vi anser att de olika teorierna samspelar. 

 

De tre nedersta fälten i modellen, merförsäljning, kundnöjdhet och kommunikation är 

beståndsdelar som enligt oss tillämpas inom alla branscher där merförsäljning 

praktiseras. Enligt Sebö (2015) är kundnöjdhet ett krav för merförsäljning. Därav har vi 

placerat kundnöjdhet som ett steg för att möjliggöra merförsäljning. Vi menar att 

kommunikation är en essentiell faktor för att uppnå kundnöjdhet, då kundnöjdhet 

uppnås via förståelse mellan två parter. Till exempel för att uppfylla en gästs unika 

behov, krävs det att den andra parten, i vårt fall receptionisten förstår gästen. 

 

För att kunna tillämpa merförsäljning på ett hotell har ytterligare två teorier valts att 

implementeras, The five aspect meal model och värdskap. Modellerna förtydligar hur 

helheten påverkar gästerna i en hotellmiljö. Vi menar att det är dessa teoriers innebörder 

som måste kommuniceras för att kundnöjdhet ska uppnås och i nästa led möjliggöra 

merförsäljning. 

 

 

 

 

 
                       

Figur 4 visar hur vi menar att de olika teorierna interagerar  
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4. Metod 

 

En enkät med tvärsnittsdesign har används för att ge en möjlighet att besvara 

problemformuleringen, detta kommer att diskuteras nedan. Vidare förtydligas hur datan 

som samlats in kommer att behandlas.  Sedan kommer bortfallet att belysas, hur det har 

hanterats i studien och kritiskt granska detta. Enkäten i sin helhet återfinns i appendix 

1. 

 

4.1 Undersökningsmetod 
Tidigare i arbetet har studiens utgångspunkter förklarats, att den har en objektivistisk 

verklighetssyn och en positivistisk vetenskapssyn. Utifrån detta beskrevs en deduktiv 

forskningsansats, som innebar att befintliga teorier användes för att skapa 

problemformuleringen som senare granskas vid studiens empiri och analys.  

 

Utifrån de inriktningar studien har, var det naturligt att forskningsstrategin blev 

kvantitativ. Då denna strategi innefattar det deduktiva arbetssättet och att data 

kvantifieras som leder till att generella slutsatser kan dras utifrån teorin. Ett 

objektivistiskt synsätt har valts, som innebär att mäta verkligheten med hjälp av 

naturvetenskapliga metoder, som även lämpar sig med en kvantitativ undersökning 

(Bryman, 2011, s. 36).   

  

Den kvantitativa undersökningen ger oss en möjlighet att se vilka faktorer som påverkar 

hotellgästerna och deras inställning om merförsäljning. Den ger även en chans att dra 

slutsatser utifrån den valda teorin. Metoden ger även möjligheten att få svar utan att 

tolkning behövs, det vill säga, vi kan ställa oss mer objektiva till svaren än om en 

kvalitativ undersökning hade valts. I och med utformningen på enkäten ger det 

respondenterna en säkerhet då den är anonym, det leder till att de kan svara ärligt och att 

de inte behöver känna att vi påverkar dem i sina svar eller att vi dömer dem.  

 

4.2 Forskningsmetod 
För att få information om människors attityder och beteenden, finns det olika 

undersöknings metoder att tillämpa. En metod är intervju, som innebär direktkontakt 

med den tillfrågade. En intervju går att utföra på olika sätt, så som personlig kontakt, 

via telefon eller i grupp. En annan metod är via enkäter som respondenten själv får 

besvara utan påverkan av forskaren. (Ejlertsson, 2014, s. 7) Den första metoden, 

intervju, är en kvalitativundersökning och används oftast vid ett hermenuestiskt 

perspektiv. Den andra metoden, med enkäter kallas för en kvantitativundersökning som 

oftast används vid ett positivistiskt perspektiv som arbetet har. (Thurén, 2013, s. 16) 

 

När metoden ska utses, bör den väljas utefter syftet och frågeställningen, om det blir en 

kvalitativ undersökning eller en kvantitativ undersökning. Den metod som valdes var en 

kvantitativ. Fördelarna med en kvantitativ undersökning är att det går att utföra 

undersökningen på ett stort urval i förhållande till tiden. Frågorna är oftast 

standardiserade så att alla frågor och svarsalternativ blir uppfattade lika av alla 

respondenter. Resultatet blir lättare att förstå om formuleringen av frågorna och 

svarsalternativen är korrekt utformade. Detta leder till att respondenterna inte påverkas 

av forskaren, även kallad intervjueffekten. (Ejlertsson, 2014, s. 11-12) Detta är 
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anledningarna varför den kvantitativa metoden valdes att tillämpas, för att korrekt kunna 

besvara syftet och frågeformuleringen.  

 

Forskningsmetoden som har används var tvärsnittsdesign, vilket betyder att 

respondenterna besvarar enkäten vid en viss tidpunkt för att få fram information som 

berör två eller fler variabler som därefter utreds och analyseras. (Bryman & Bell, 2011, 

s. 78). I figur 5 visas vårt praktiska tillvägagångssätt, hur den kvalitativa metoden 

valdes för att senare utveckla en enkät för att tillämpa tvärsnittsdesignen. 

 

 

 

 

 

4.3 Urval 
I studien kartläggs vilka faktorer som påverkar gästers inställning om merförsäljning i 

hotellbranschen i Umeå.  

 

För att korrekta och objektiva slutsatser ska kunna dras vid en undersökning ställs det 

krav på urvalet. Det finns huvudsakligen två typer av undersökningar, 

stickprovsundersökning och totalundersökning. Den sistnämnda, totalundersökning, 

utförs sällan då den är resurs- och tidskrävande för att det ska vara möjligt att utföra 

den. I en totalundersökning krävs det att alla i målpopulationen tillfrågas. Den andra 

metoden, stickprovsundersökning är när en del av målpopulationen väljs ut och dessa 

får företräda hela populationen. När en sådan undersökning genomförs finns det olika 

sätt att utse respondenterna. De två vanligaste metoderna är slumpmässigt och icke-

slumpmässigt urval. Den förstnämnda ger ett generaliserat resultat som går att applicera 

på hela målpopulationen, då det bygger på att alla hade en chans att bli tillfrågade. Den 

andra metoden, icke-slumpmässigt urval, väljs de tillfrågade ut för att det ska finnas 

någon sorts proportion mellan grupperna. (Dahmström, 2005, s. 231-234) 

 

Målpopulationen för denna studie är personer som var hotellgäster i Umeå en vardag i 

april 2015 och undersökningen kommer genom detta ha en speciell form av 

urvalsmetod, enkät till besökare. Urvalsmetoden, enkät till besökare eller 

väntrumsundersökning som det även kallas, blir ej slumpmässig då respondenterna inte 

tilldelas en viss sannolikhet att ingå i urvalet. (Ejlertsson, 2014, s. 23) De som 

besvarade enkäten var de gäster som befann sig i lobbyen/receptionen under den period 

vi befann oss på de valda hotellen. Hotellen valdes ut via ett bekvämlighetsurval då de 

största hotellen i staden valdes för att få så många svarande som möjligt. I och med 

urvalsmetoden kommer det inte att bli en totalundersökning då det inte finns en 

möjlighet att få alla hotellgäster i Umeå att besvara enkäten och det bli således ett 

stickprovsurval. Hotellnamnen väljs att inte nämnas på grund av etiska skäl. 

 

Figur 5 illustrerar det praktiska tillvägagångssättet av forskningsmetoden 



 

21 

 

4.4 Enkätkonstruktion 
När en enkät byggs upp är det viktigt att ha några aspekter i åtanke. En av dessa är 

språket, att språket som används i enkäten är anpassats för de tilltänkta respondenterna 

alltså en specifik målgrupp. Om en person är aktiv inom ett visst område är det mycket 

möjligt att denne person tar för givet hur ord eller frågor tolkas, vilket betyder att 

allmänheten inte uppfattar orden på liknande sätt. (Ejlertsson, 2014, s. 51-52) När 

frågorna till enkäten utformades var vi noga med att vetenskapliga ord och benämningar 

av teorier inte skulle förekomma för att reducera risken att missuppfatta eller tolka 

frågorna olika. Eftersom teorier om värdskap används, som kan upplevas subjektivt, har 

konkreta formuleringar försökts att tillämpas för att frågorna ska uppfattas lika av alla 

respondenter. Med hjälp av pilotundersökningen förändrades språket för att bli mer 

anpassat för allmänheten.  

 

En fråga måste preciseras så att det inte finns rum för subjektiva tolkningar som gör det 

svårt att värdera svaren efteråt. För att undvika missförstånd av rums- och tidsbegrepp 

(Ejlertsson, 2014, s. 51-52), som “Brukar du bli påverkad av merförsäljning?” valdes 

att tidsbestämma frågorna till “Under det senaste hotellbesöket, blev du påverkad av 

merförsäljning?”. Vi ansåg att det är lättare för respondenterna att relatera till sitt 

senaste besök och en specifik vistelse, än att de själva ska tolka vad vi menar med ordet 

brukar vilket kan ha olika betydelser för de tillfrågade. Dock valdes att ha en fråga som 

hänvisar till deras beteende under de flesta vistelser för att möjliggöra att se om det 

skiljer sig ifrån deras nuvarande vistelse och deras “andra vistelser”. Vi är medvetna om 

att denna fråga inte har samma validitet som de andra. De tillfrågade under pilottesten 

tolkade dock frågan på det sätt vi hade som avsikt. 

 

Frågor som ställs i en enkät bör skrivas så neutralt som möjligt. Till exempel ord som 

“positivt” kan inte skrivas utan dess motpol “negativt”, för då ökar risken att frågan blir 

ledande och det är större risk att respondenterna omedvetet ger ledande svar. 

(Ejlertsson, 2014, s. 56) För att undvika ledande frågor i enkäten har ord som “mot”, 

“positivt” och “negativt” valts bort och omformulerats. Istället valdes att endast använda 

ord som “påverkar” och “inställning om”, detta för att inte påverka respondenterna 

angående om faktorn är negativ eller inte, utan till vilken grad faktorn påverkar. 

 

En annan frågeformulering som kan utgöra ett missförstånd är när frågor i en enkät 

innehåller två frågeställningar i en fråga (Ejlertsson, 2014, s. 61). Ett exempel i studien 

hade det kunnat vara: “Köpte du en bulle till kaffet eller tackade du nej till 

erbjudandet?” Eftersom vi var medvetna om detta har vi varit noggranna med att inte 

formulera liknade frågor i enkäten.  

 

Respondenterna är personer som vistades på hotell och hade förmodligen ett pressat 

schema, därför valdes korta frågor för att respondenterna snabbt ska förstå. För att inte 

behöva lägga tid på att förstå innebörden av frågan pågrund av längre och mer 

komplicerade formuleringar (Ejlertsson, 2014, s. 63). Även fonten Times New Roman 

med storlek 12 valdes i enkäten då vi anser att den är lätta att läsa, även forskning tyder 

på detta, då människan får en högre läshastighet vid en fontstil som ögat känner igen 

(Slattery & Rayner, 2010, s. 1138). Detta för att vi ansåg att det är en större möjlighet 

att respondenterna slutför enkäten om den inte tar lång tid.  

 

Innan enkäten framställdes diskuterades att den inte fick överstiga två sidor då varje 

respondent skulle motsvara ett A4. Detta för att respondenterna inte skulle avböja för att 
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enkäten upplevdes för lång och ta för lång tid att besvara. Även på grund av ett 

miljöperspektiv ansåg vi att det inte är nödvändigt med ett större pappersbruk än det 

redan planerade. Samma anledning ligger till grund varför enkäten var liggandes, för att 

anpassa den till två sidor. Enkäten återfinns i sin helhet i appendix 1. Observera att 

enkäten i appendix har blivit justerad för att tydliggöra det visuella intrycket 

respondenterna fick.  

 

Det finns olika sätt att utforma svarsalternativ, antingen väljs ett jämt antal alternativ för 

att tvinga respondenterna att ta ställning. Det andra alternativet är att utforma enkäten 

med ojämnt antal svarsalternativ för att respondenterna ska kunna välja ett alternativ om 

de upplever osäkerhet och inte vill ta ställning. I det flesta fall har det visat sig att 

respondenterna väljer det neutrala alternativet hellre än att de tar ställning.  (Ejlertsson, 

2014, s. 81-82) Under en studie framgick det att antalet av svarsalternativen påverkar 

studiens reliabilitet och att alternativ mellan sju och tio har de högsta reliabiliteterna 

(Preston & Colman, 1999, s. 6).  

 

Under enkätkonstruktionen valdes ett jämt antal svarsalternativ, åtta. Anledningen till 

att det neutrala alternativet från skalan valdes bort var för att försöka tvinga 

respondenterna att ta ställning och inte välja det neutrala alternativet av lathet. Men om 

respondenten inte kunde ta ställning fanns ett sådant alternativ, vet ej. Prestons & 

Colmans (1999, s. 6) stödjer valet av att implementera åtta svarsalternativ, ett arbete 

med högre reliabilitet.     

 

4.4.1 Pilotstudie av enkäten 
För att studien skulle ha en högre validitet, att frågorna skulle tolkas på det sätt som 

avsågs, gjordes en pilotstudie av enkäten (Ejvegård, 2003, s. 73). Pilotstudien gick ut på 

att låta tre respondenter svara på enkäten samtidigt som de kontinuerligt förklarade för 

oss hur de tolkade frågorna. De valda personerna hade olika grader och sorter av 

utbildning, olika jobberfarenheter och åldrar, då målpopulationen är hotellgäster och 

dessa referenser kan variera. Testpiloterna blev informerade om att deras svar samt 

identitet kommer att behandlas konfidentiellt och att de fick när som under testet, välja 

att avbryta utan förklaring. 

 

Testet gick till så att piloterna fick läsa frågorna högt och fortlöpande förklara hur de 

tänkte och uppfattade dessa. Utifrån deras kommentarer förstod vi om de hade tolkat 

frågorna på det sätt som menades. Både efter och under varje test formulerades frågorna 

om som inte gav den förståelse vi efterfrågade, samt att frågorna bytte plats för att öka 

förståelsen. Ofta kom ändringsförslag ifrån de tillfrågade. Tack vare pilotstudien anser 

vi att enkäten har fått en högre validitet än innan samt en lättare förståelse för 

respondenterna som kan ge oss en högre svarsfrekvens.  

 

4.5 Operationalisering 
Ordet “operationalisering” härstammar från fysiken och är användbart för att skildra 

tillvägagångssätt eller operationer som används vid ett projekts mätning. Under denna 

del av studien, så kallad operationalisering, utformar forskaren begrepp som denne är 

intresserad av. (Bryman, 2011, s. 151)  

 

Enkätuppbyggnadet har utgått ifrån syftet och problemformuleringen för att ta reda på 

vad som ska undersökas och hur (Ejlertsson, 2014, s. 47). Alla frågor är kopplade till de 
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valda teorier som presenterades under kapitel 3, för att ge en möjlighet att besvara syftet 

och problemformuleringen. Nedan kommer en djupare förklaring på vilka frågor som 

har kopplats till vilken teori. Syfte är att se vilka faktorer som påverkar hotellgästernas 

inställning om merförsäljning, frågorna är utformade till att beröra de faktorer de olika 

teorierna behandlar.  

 

Frågorna 1-4 om ålder, kön, syftet med resan och hur ofta respondenterna bott på hotell 

senaste året ställdes för att se om det fanns ett samband mellan dessa faktorer och deras 

attityder. Frågan angående syftet med resan valdes för att ifrågasätta vår förförståelse, 

att det är fler affärsresenärer under vardagar, för att det inte ska inverka på studiens 

utfall och analysen.  

 

Därefter är frågorna grupperade utefter teorier. Frågorna 5-7 inbegriper huruvida 

respondenten upplevt merförsäljning under den senaste hotellvistelsen. Dessa frågor är 

inte kopplade till en teori utan syftar till att undersöka om respondenterna beaktat 

merförsäljning under den senaste vistelsen.  

 

Fråga 8 behandlar lojalitet. Den ställs för att ge möjlighet att undersöka om återkomsten 

till ett hotell/kedja har någon betydelse för merförsäljning. Denna fråga kopplas till 

frågorna 5-7 för att ge en möjlighet att se förhållandet mellan merförsäljning och 

lojalitet. Målet var att ha en fråga som vidrörde båda delarna men utifrån pilotstudien 

visade sig detta att det var omöjligt. Lojalitet behandlas under teorin kundnöjdhet. Även 

frågorna 17 och 18 kopplas till kundnöjdhet och de faktorer som den teorin tar upp.  

 

Teorin The five aspect meal model är kopplad till frågorna 9-16 där fyra av de fem 

aspekterna är inkluderade. Dessa fyra delar är rummet, styrningen, atmosfären och 

mötet. Dessa ligger till grund för faktorerna som har frågats om, för att se om dessa 

påverkar gästens inställning om merförsäljning. Anledningen varför aspekten produkt 

valdes bort är för att studien avsåg att frågorna skulle besvaras utifrån respondenternas 

upplevelse när de checkade in och då har de varken sett sitt hotellrum eller upplevt 

komforten på sängen. 

 

Frågorna 20-25 behandlar de faktorer som kan härledas till teorin kommunikation, för 

att undersöka om dessa faktorer har en inverkan på gästernas attityd om merförsäljning. 

Så som om receptionisten funktionellt kommunicerar och att flödet i 

kommunikationstriangeln uppfylls på korrekt sätt. 

 

Fråga 19 ser annorlunda ut jämfört med resterande frågor, denna fråga är mer öppen då 

de tillfrågade ombads skriva de tre faktorer de anser är viktiga under en vistelse. Denna 

har valts för att se om de faktorer som är viktigast för dem även är de faktorer som de 

anser påverka merförsäljning. Utfallet av frågan, menar vi, är de viktigaste faktorerna 

för kundnöjdhet som enligt teorin är ett krav för att merförsäljning ska vara ett 

alternativ.  

 

Ytterligare en fråga som skiljer sig i från mängden är nummer 26. I frågan låts de 

tillfrågade ta ställning till vad de anser är viktigast, pris eller kvalitet. Denna fråga 

kopplas till den artikel som Iglesias & Guillén (2004) skrev angående att kvaliteten har 

en större påverkan än priset inom ämnet kundnöjdhet.  
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4.6 Distribution av enkät 
Vi kontaktade ansvariga på de hotell som avsågs för undersökningen, för att få ett 

godkännande att nyttja deras reception/lobby. Vi befann oss i receptionerna och i 

frukostserveringen under två förmiddagar för att nå upp till det önskvärda 

respondentantalet, 100 stycken. Förmiddagarna var en torsdag samt en fredag under 

aprilmånad, 2015. Tiderna för insamlingen var mellan 6.30–11.00, utchecknings- och 

frukostperioden. 

 

De personer som vi närmade, berättade vi kort om vilka vi var, syftet till studien samt 

vår önskan att de skulle besvara vår enkät. För att få fler intresserade erbjöds en bit 

godis som tack till de som valde att svara. De informerades även att enkäten var helt 

anonym och att det inte kommer att gå att utläsa vilka som har besvarat. Även att de när 

som får avbryta enkäten utan att lämna en anledning informerandes. Denna information 

fanns även att finna i ingressen av enkäten, se appendix 1. 

 

4.7 Access  
När beslutet togs, att en kvantitativ undersökning var bäst lämpad för studien, 

bestämdes att tre hotell skulle tillfrågas om tillåtelse att få dela ut enkäten, för att 

säkerställa att minst två undersökningstillfällen erhölls. Målet var att stå på hotellen 

under vardagar då hotellen har störst beläggning, för att möjliggöra större access. Detta 

medför att respondenterna som ges tillgång till är de som bor på hotellen och väljer att 

svara på enkäten och direkt tolka frågorna till pågående vistelse.   

 

Det var problematiskt att få tillgång till hotellen då vi blev nekade av ett hotell och 

utdragen kommunikation ifrån ett annat. Anledningen till avslagning var att hotellet 

ansåg att frågorna vara för avslöjande om merförsäljning, att det är ett 

försäljningsverktyg som inte ska vara påtagligt. Den utdragna kommunikationen med 

det andra hotellet ledde till ett positivt svar och access till hotellets gäster.  

 

Det var få gäster som hade en vilja eller tid att svara på enkäten efter dem hade checkat 

ut. Eftersom det är många gäster som har lite tid på morgonen, valdes även att dela ut 

enkäten under frukosten då gästerna kunde äta frukost i lugn och ro och under tiden 

svara på vår enkät. 

 

4.8 Databearbetning 
Det första som gjordes var att numrera enkäterna för att ge möjligheten att gå tillbaka 

och bekräfta den information som samlats in, detta möjliggjorde även att individerna 

gick att särskiljas. Efter det fördes informationen in i Excel för att möjliggöra 

användandet av Minitab där enkäterna avkodades för att underlätta arbetet med 

skapandet av diagram. De första frågorna i enkäten, 1-8 har vi inte kodat om, då dessa 

har färdigformulerade svarsalternativ.  

 

Frågorna 9-25, exklusive frågan 19, har en åttagradig svarsskala som de tillfrågade fick 

gradera sina svar utifrån. Vi har valt att dela in skalan 1-8 i fem olika kategorier för att 

underlätta läsningen av tabellerna. Alternativen 1-2 är kodade till inte alls, 3-4 till lite, 

5-6 medel och 7-8 mycket.  Efter avkodningen valdes resultatet att sammanställas i olika 

diagram och tabeller som framgår i empirin och analysen. 
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Fråga 19 skiljer sig ifrån resterande då de tillfrågade fick nämna de tre faktorer som de 

anser är viktigast med en hotellvistelse. Dessa ord skrevs upp på en lista för att sedan bli 

kategoriserade. De kategorier som ansågs passa till orden var: förtäring, personal, hotell 

och rum. I appendix 2 går det att finna alla ord samt till vilken kategori som valdes att 

placera dem. Dessa ord är sammanställda till ett diagram som återkommer i kapitel fem. 

 

Den sista frågan, 26 har valts att inte använda eftersom vi anser att den inte har en hög 

validitet och genom det är den svår att tolka, vidare diskussion om detta i kapitel 7.2. 

 

4.9 Bortfallsdiskussion 
Det trycktes upp 121 dubbelsidiga enkäter och vi lämnade ut 111 exemplar av dem, två 

av de kvarvarande sparades för att underlätta arbetet under databearbetningen. De 

ytterligare åtta kvarvarande fanns det ingen möjlighet att dela ut då den bokade tiden på 

hotellen tog slut. Vi ansåg att det inte var nödvändigt att boka in en ytterligare tid för 

endast åtta enkäter. 

 

Av de 111 som lämnades ut fick vi in 107 stycken, var av sju stycken var ofullständigt 

ifyllda. Fyra enkäter återficks aldrig, det var förmodligen folk som tog med sig dem för 

att besvara senare och aldrig lämnade in dem igen. Av de 107 insamlande enkäterna 

valdes att endast använda de 100 som var korrekt ifyllda. De sju som var ofullständiga 

var så lite ifyllda att vi ansåg att de inte skulle bidra till studien. 

 

I och med det bortfallet står vi med 100 svarande och vi anser att detta är tillräckligt för 

att besvara vår problemställning, även om fler respondenter alltid är önskvärt. 
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5 Empiri 

I detta kapitel kommer faktorerna som ansågs viktigast av respondenterna att redovisas. 

I appendix 3 återfinns resultatet ifrån hela enkäten redovisat i diagram och tabeller. De 

faktorer som har valts att belysas är av vikt för studien. De faktorer som har medel till 

mycket påverkan på gästernas inställning om merförsäljning och ett medelvärde på 5 

eller högre. Empirin börjar med en sammanställning av alla de faktorer enkäten 

berörde, vidare i resultatet behandlas de faktorer som har högst relevans för studien. 

Flertalet av faktorerna har liknande medelvärde men eftersom syftet är att belysa vilka 

faktorer som är av mest vikt begränsar vi oss till de topplacerade.   

5.1 Sammanställning av enkät  
I figur 6 visas medelvärdet av de faktorer enkäten berörde. Som diagrammet visar är 

bland annat välkomstkänsla, mervärde och problem vid incheckning några av de 

faktorer som påverkar hotellgästernas inställning om mervärde mest.  

De faktorer som påverkar gästernas inställning om merförsäljning minst enligt 

undersökningen är andra gäster och personalens klädsel. 

 

2,99

3,49

4,45
4,67 4,76 4,78 4,79 4,88 4,98 5,08 5,15 5,21 5,25 5,27 5,35 5,39

Medelvärde 

Figur 6 visar resultatet av alla faktorers medelvärde 
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5.2 Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning 
påverkas när du känner dig välkommen? 
I fråga 23 undersöktes gästens inställning om merförsäljning påverkades om denne 

känner sig välkommen. I figur 7 visas resultatet. Som visas, har flertalet svarat att 

välkomstkänslan påverkar till medel och mycket. 

 

5.3 Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning 
skulle förändras om du får mervärde på din tjänst? 
Figur 8 visar resultatet av fråga 18, hur mycket de tillfrågade anser att ett mervärde på 

tjänsten påverkar deras inställning om merförsäljning. Som visas, har de flesta svarat att 

ett mervärde har ett medel till mycket påverkan på deras inställning om merförsäljning. 

 

Figur 7 visar resultatet hur mycket känslan av att känna sig välkommen påverkar 

gästernas inställning om merförsäljning 

9%

15%

37%
35%

4%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Mervärde 

Figur 8 visar resultatet hur mervärde påverkar gästernas inställning om 

merförsäljning 
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5.4 Till vilken grad skulle problem vid incheckning påverka din 
inställning om merförsäljning? 
Eventuella problem vid incheckning är syftat på situationen då gästen står mittemot en 

receptionist och incheckningssystemet eller datorn inte fungerar som den ska. 

Det som ses i figur 9 är resultatet av fråga 15, är att eventuella problem vid 

incheckningen har betydelse för gästernas inställning till merförsäljning då 

respondenterna har svarat att det påverkar mycket.  

 

5.5 Om receptionisten är hjälpsam, till vilken grad anser du att din 
inställning om merförsäljning påverkas? 
I figur 10 visas resultatet av fråga 12.  Det går att utläsa att om receptionistens är 

hjälpsam påverkar gästernas inställning om merförsäljning medel till mycket.  

 

 

14% 15%

28%

41%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Problem vid incheckning 

Figur 9 visar resultatet av hur problem vid incheckning påverkar gästernas 

inställning om merförsäljning 

 

Figur 10 visar resultatet av huruvida receptionisten förmåga att vara hjälpsam 

påverkar gästernas inställning om merförsäljning  
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5.6 Till vilken grad anser du att helhetsupplevelsen påverkar din 
inställning om merförsäljning? 
I figur 11 redovisas resultatet av fråga 16, om vad de tillfrågade anser om 

helhetsupplevelsen och hur det påverkar deras inställning till merförsäljning. Som visas, 

har flertalet svarat att det påverkar medel till mycket. 

 

 

5.7 Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning är 
beroende av receptionistens kunskap rörande arbetet? 
I figur 12 går det att utläsa resultatet av fråga 24, vad de tillfrågade anser om 

receptionistens kunskap om arbetet och hur det påverkar inställningen om 

merförsäljning. Som visas, har flertalet svarat att denna faktor påverkar medel till 

mycket. 

 

  

12%
15%

42%

30%

1%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Helheten 

Figur 11 visas resultatet av hur helheten påverkar gästernas inställning om 

merförsäljning 

Figur 12 visar resultatet av hur receptionistens kunskap rörande arbetet påverkar 

gästernas inställning om merförsäljning 
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Kommunikation 

5.8 Till vilken grad anser du att receptionistens förmåga i att 
kommunicera påverkar din inställning om merförsäljning?  
Figur 13 visar respondenternas svar på fråga 20, angående receptionistens förmåga att 

kommunicera och dess påverkan på deras inställning till merförsäljning. Som resultatet 

visar svarade flertalet, medel men även många respondenter ansåg att det påverkade 

mycket. 

 

 
5.9 Nämn tre faktorer som du anser är viktigast med en vistelse på 
hotell. 
I figur 14 visas sammanställningen av fråga 19, där respondenterna fick svara vilka tre 

faktorer som de ansåg var viktigast. Hur vi har valt att kategorisera orden återfinns i 

appendix 2. Som visas, är rummet viktigast följt av personal och hotell som är 

likvärdiga till antal. 

Figur 13 resultatet av hur huruvida receptionistens förmåga att kommunicera med 

gästen påverkar dennes inställning om merförsäljning 

35
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Förtäring Personal Hotell Rum 

Sammanställning av de viktigaste 
faktorerna

Figur 14 visar sammanställningen av vilka faktorer som är viktigast för 

hotellgäster 
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6 Analys 
 

I denna del kommer resultatet att analyseras. Resultatet kommer att kopplas till de 

teorier som frågorna härleddes ifrån. Eftersom fokuseringen ligger på de faktorer som 

ansågs mest viktiga finns en medvetenhet att alla beståndsdelar av teorin som tidigare 

har presenterats inte kommer att beröras. Dessa går inte att uteslutas då enkäten 

byggdes på nämnda teorier. 

 

6.1 Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning 
påverkas när du känner dig välkommen? 
När gästen känner sig välkommen och får hjälp under sin vistelse, visar resultatet i 

undersökningen att gästen är mer mottaglig för merförsäljning som härleds från 

kundnöjdheten (Sebö, 2015). Denna faktor är sammankopplat till teorin värdskap, 

kunskapen att få någon att känna sig välkommen (Värdskapet, 2014, s. 5). Välkommen 

går även att koppla till teorin The five aspect meal model då välkomnandet enligt oss 

sker under mötet. Mötet, aspekten som berör hur mötet påverkar ens gästs kundnöjdhet 

(Edwards & Gustafsson, 2008, s. 8).  

 

Välkomnande är en faktor som innefattar ett flertal aspekter då det är utfallet av 

värdskap som är en talang en person besitter (Värdskapet, 2014, s. 5). Enligt 

Gunnarsson & Blohm (2008, s. 78) är omtanke och ansvar två viktiga aspekter för att få 

en gäst att känna sig välkommen. Under ansvar ska receptionisten ha förståelse för vad 

gästen behöver och under omtanke bör receptionisten göra sitt yttersta för att hjälpa 

gästen. Vi menar att det är av vikt att receptionisten vill hjälpa och känner ett ansvar för 

att gästen ska bli nöjd. 

 

De kvarvarande aspekterna är tjänanden, helhet, kunskap och dialog, alla dessa är 

viktiga delar för att gästen ska känna sig välkommen (Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 

44). Vi menar att gästen inte uppfattar alla dessa aspekter var för sig utan att det är 

helheten och bemötandet som påverkar om gästen känner sig välkommen eller inte. Det 

är således hotellens ansvar att receptionisterna har denna kunskap och kan utöva 

värdskap. Receptionisten behöver kunskap om sitt arbete, så som att checka in men 

även kunskap om vad värdskap är då Gunnarsson & Blohm (2008, s. 100) menar att det 

har en säljande utgång. Teorin styrker resultatet, att gästen blir mer mottaglig för 

merförsäljning om denne känner sig välkommen då det påverkar om gästen känner 

kundnöjdhet eller inte, eftersom respondenterna svarade medel till mycket på frågan. 

 

6.2 Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning 
skulle förändras om du får mervärde på din tjänst? 
Mervärde definierades i enkäten, då vi ansåg att det är ett uttryck som inte gemene man 

har i sin vokabulär. Det definierades som “ett mervärde är något extra som ingår men 

inte förväntas”, en positiv överraskning som tillkom på köpet (Holmström, & Wikberg, 

2010, s. 8).   

 

Holmström & Wikberg (2010, s. 8) menar att mervärdet har en väsentlig roll för den 

upplevda uppfattningen om situationen men möjligen inte är något som kunden eller 
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gästen reflekterar över, men kan påverka gästen i sitt val mellan konkurrerande 

alternativ. Resultatet i studien och teorin påvisar att mervärdet är en viktig aspekt i 

kundnöjdhet, eftersom respondenterna svarade medel – mycket, som tidigare påpekats 

är kundnöjdhet ett krav för att merförsäljning ska vara aktuellt (Sebö, 2015).  

 

Vi menar att flertalet blir positivt överraskad om de får något extra, som de inte 

upplever att de har betalat för, det behöver inte alltid vara påtagligt men något som 

påverkar att deras vistelse blir mer positiv. Ett exempel är, att på vintern skrapar 

hotellets personal bilarnas rutor innan ägarna ska ha dem. Ett annat exempel är att 

någon i personalen hjälper en gäst med rörelsehinder att bära upp väskan till rummet. Vi 

menar att ett mervärde kan vara att identifiera en persons unika behov och vara dem 

behjälplig. 

 

6.3 Till vilken grad skulle problem vid incheckning påverka din 
inställning om merförsäljning? 
Eventuella problem vid incheckning syftar på situationen då gästen möter receptionisten 

vid incheckning och systemet eller datorn inte fungerar som den ska. 

 

Frågan är kopplad till aspekten styrningen i teorin The five aspect meal model. Det är 

den del av servicen som inte är synlig för gästerna. Denna fråga syftar på problem som 

uppkommer av systemfel. Enligt teorin, består aspekten styrningen av bland annat 

ledning och system (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 10). 

 

Problem vid incheckning har påverkan vid merförsäljning och kan då vara av betydelse 

för hotellen att ha fungerande system. Vi menar dock att om det finns en smidig lösning 

på problemet så som ett reservsystem eller likande, finns det en möjlighet att vända 

problemet till något positivt. Om receptionisten eller ledningen behandlar problemet väl 

så att gästen inte märkbart påverkas, behöver inte det ha en negativ inverkan på gästens 

kundnöjdhet, och därav inte en negativ påverkan på merförsäljning. 

 

Även denna fråga är öppen för respondenterna att tolka själv vad de anser "problem" 

betyder. Eftersom det inte utförligt frågades: “Till vilken grad anser du att ej fungerade 

datorer vid incheckning påverkar din inställning om merförsäljning?”, kan vi inte 

utesluta att respondenterna tolkade frågan annorlunda. Andra tänkbara faktorer som kan 

upplevas som problem vid incheckning är till exempel lång kö och en ej tillmötesgående 

receptionist. Vi menar dock att de flesta problem som kan uppstå går att härleda till 

hotellets ledning, till exempel, är det för långa köer är det förmodligen underbemannat.  

 

6.4 Om receptionisten är hjälpsam, till vilken grad anser du att din 
inställning om merförsäljning påverkas? 
Resultatet visar att om receptionistens är hjälpsam, har det en stor påverkan eftersom det 

ofta är receptionisten som gästen möter samt att det är den första kontakten med hotellet 

gästen har. Faktorn går att koppla till Edwards och Gustafssons (2008, s. 8) teori The 

five aspect meal model och framför allt aspekten som behandlar mötet. De menar att 

mötet är extra viktigt då det är receptionisten som bemöter gästen första gången och de 

lägger vikt vid att denne måste vara hjälpsam. Hjälpsamhet leder således till nöjda 

kunder som i nästa led ger en chans till ökad merförsäljning (Sebö, 2015). 
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Som resultatet visade är hjälpsam en faktor som flera anser är viktigt och det är ett ord 

som innefattar receptionistens bemötande. Vi anser att faktorn hjälpsam inte endast går 

att koppla till The five aspect meal model då denna faktor innefattar mer. Den går även 

att koppla till värdskap. Enligt Gunnarsson & Blohm (2008, s. 78) är omtanke och 

ansvar två viktiga områden för att få en gäst att känna sig välkommen. Under ansvar ska 

receptionisten se vad gästen behöver och under omtanke bör receptionisten göra sitt 

yttersta för att hjälpa gästen. 

 

Frågan om hjälpsamhet anser vi är valid då det inte går att tolka ordet på fler än ett sätt, 

dock kan respondenterna tänka på olika grader av hjälpsamhet. Vissa gäster anser att 

hjälpsamhet är att få hjälp att ringa en taxi eller att boka om en natt medan andra gäster 

anser att det bör ingå i servicen. Oberoende av vilken grad de tillfrågade tänkte på, är 

hjälpsamhet en viktig faktor för att gästerna ska bli mer påverkad av merförsäljning. 

Även om det är att ringa en taxi som ingår i arbetet är det sättet receptionisten utför 

tjänsten på, att gästen upplever att denne vill göra detta eller om gästen upplever att det 

är ett problem för receptionisten. 

 

6.5 Till vilken grad anser du att helhetsupplevelsen påverkar din 
inställning om merförsäljning? 
Helheten finns representerad i två av de teorier vi har valt att använda, The five aspect 

meal model och värdskap. Inom The five aspect meal model integreras alla delar till 

atmosfären som menar att de olika komponenterna tillsammans skapar upplevelsen 

(Edwards & Gustafsson, 2008, s. 10). Teorin värdskapet behandlar helheten på ett 

likartat tillvägagångssätt då teorins fem beståndsdelar kopplas ihop till helheten 

(Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 56). 

 

Resultatet påvisar att helheten har en stor betydelse. Helheten innefattar hela 

upplevelsen ifrån städningen av rummet och bemötandet av receptionisten och vi anser 

att det kommer att påverka kundnöjdheten. Även i detta fall kan kundnöjdhet leda till 

merförsäljning (Sebö, 2015). Helhetsupplevelsen innefattar, som påpekats, många av de 

andra faktorerna och således faller det sig naturligt att det är en faktor som påverkar 

mycket jämfört med många av de andra.  

 

6.6 Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning är 
beroende av receptionistens kunskap rörande arbetet? 
I The five aspect meal model påpekas det att styrningen är viktig, den del som inte 

gästen ser, men märker av om den inte fungerar (Edwards & Gustafsson, 2008, s. 10). 

Vi menar att detta går att koppla till receptionistens kunskap då det är hotellet som har 

ansvar att utbilda sin personal. 

 

I samma modell menar även Edwards & Gustafsson (2008, s. 8) att om receptionisten 

besitter mer information och kunskap än gästen är det viktigt att situationen inte blir 

obehaglig för gästen. Edwards & Gustafsson (2008, s. 8) menar att receptionisten kan 

ses som en överordnande mot gästen och att det leder till en lägre kundnöjdhet. 

 

Resultatet visar att det är viktigt att receptionisten innehar kunskap. I och med Edwards 

& Gustafssons (2008, s. 8) teori är det ännu viktigare hur receptionisten bemöter 

gästerna för att uppnå ett högre reslutat med hjälp av merförsäljning.  
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Kunskapsfaktorn är betydande för hotellgästerna, om receptionisten inte besitter 

kunskap om sitt arbete ställer det till problem för gästen. Ponera att receptionisten inte 

vet hur systemet fungerar då blir incheckningen lidande, bland annat långa väntetider 

som troligtvis medför en irritation hos gästen. Det går även att se samband mellan 

faktorn "problem vid incheckning" där styrningen var den centrala faktorn. Genom att 

receptionisten har kunskap inom sitt arbete finns det möjligheter att bemöta gästerna på 

ett mer professionellt sätt än om det saknas kunskaper inom arbetet. Vi menar att om 

kunskap finns, har receptionisten chans att förebygga eventuella problem. 

 

När receptionisten vet vad denne ska göra så är det mer troligt att gästen blir bemött 

med ett leende. Det är svårare för receptionisten att bemöta gästen på ett bra sätt om 

kunskapen brister, vi menar att bristande kunskap kan leda till stressad personal och 

sämre bemötande. Om gästen upplever att receptionisten inte har kunskap eller är 

stressad leder det till en lägre kundnöjdhet och i så fall lägre merförsäljning (Sebö, 

2015). 

 

6.7 Till vilken grad anser du att receptionistens förmåga i att 
kommunicera påverkar din inställning om merförsäljning? 
Kommunikationen är de meddelande som förmedlas mellan gästen och receptionisten, 

detta kan vara i olika former men i vårt fall sker det oftast verbalt mellan de båda 

parterna. När två parter kommunicerar är det viktigt att budskapet går fram och inte 

störs av brus på vägen (George & Jones, 2012, s. 435-436). Brus i en hotellmiljö som 

kan förekomma är bland annat att receptionisten måste svara i telefonen medan hon 

hjälper en gäst eller att det är mycket som händer i lobbyn, till exempel många andra 

gäster i rörelse. Det är viktigt att receptionisten anpassar sättet att kommunicera på 

utifrån de faktorer som påverkar (George & Jones, 2012, s. 448). 

 

Som resultatet visar är en funktionell kommunikation betydande för inställningen till 

merförsäljning. En viktig aspekt i en funktionell dialog är att inte brus dominerar 

(George & Jones, 2012, s. 435-436). Således visar resultatet på att avsaknaden av brus 

är positivt för inställningen till merförsäljningen.  

 

Vi menar att kommunikationen är så pass viktig för respondenterna då det påverkar en 

stor del av deras upplevelse i hotellet. Under hela mötet mellan gäst och receptionist 

pågår det ständigt kommunikation och utbyte av information och om detta inte upplevs 

positiv så upplever inte gästerna en kundnöjdhet. Vi menar att receptionistens förmåga i 

att kommunicera påverkar även de andra faktorerna som rör receptionisten, så som 

bemötande och hjälpsam, det underlättar om receptionisten kan förmedla dessa. 

 

I och med att svenska gäster på svenska hotell tillfrågades är språkbarriären inte ett stort 

hinder då vi anser att det är svårare att kommunicera när de två parterna pratar olika 

språk. Om så är fallet är det extra viktigt att receptionisten har en fallenhet för 

kommunikation och hur hon ska uttrycka sig. Vi menar att även om båda pratar svenska 

finns det en risk att de pratar olika språk, det finns en möjlighet att receptionisten 

använder facktermer som gästen inte förstår, mer förvirring kan uppstå om gästen även 

försöker svara med facktermer om denne inte förstår betydelsen av. 
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6.8 Sammanfattande diskussion 
I denna del kommer en presentation av resultatet ifrån fråga 19, respondenternas svar 

angående vilka faktorer de anser viktigast under ett hotellbesök. Vidare kommer även 

en jämförelse samt en diskussion om de olika faktorerna som har redovisats att föras. 

Jämförelsen är det som ska leda vidare till en slutsats. 

 

För att säkerhetsställa att väsentliga faktorer till kundnöjdhet inte undansågs, valdes 

fråga 19 att formuleras öppen: “Nämn de tre viktigaste faktorerna för din hotellvistelse”. 

Anledningen till detta är då Sebö (2015) menar att kundnöjdhet är kärnan till 

merförsäljning. 

 

Resultatet visar att faktorer som behandlar det valda begreppet, rum är viktigast för 

kundnöjdheten. Detta tyder på att själva produkten är viktig för gästerna så som rena 

rum och sköna sängar. Detta menar vi är en bidragande faktor om hotellet ska ha en 

möjlighet att bibehålla gästerna i en långvarig relation (Holmström & Wikberg, 2010, s. 

10). Långvariga relationer är en stark del i kundnöjdhet som leder till merförsäljning 

som tidigare påpekats (Sebö, 2015). 

 

Varför kategorin rum är viktgast, menar vi, beror på är att det är huvudsakligen logi 

gästen betalar för. Servicen är en något som förhöjer helhetskänslan och kundnöjdheten 

men det är fortfarande sängen de kommer att sova i. 

 

Den sammanfattande modellen som visar faktorernas medelvärde påvisar de viktigaste 

faktorerna för gästernas inställning mot merförsäljning. Dessa är de som har redovisats 

och analyserats. Vidare kommer nu en sammankoppling av faktorerna samt en 

implementering av teorimodellen som skapades i kapitel 3.5.   

 

Det går att härleda flertalet av de faktorer som de tillfrågade anser viktiga angående 

deras inställning om merförsäljning till teorin om värdskap. I modellen menar vi att 

värdskap är en beståndsdel för att möjliggöra merförsäljning. Modellen tar även upp 

The five aspect meal modell, men då resultatet av studien påvisar att det är värdskap 

som central för de faktorer som påverkar gästerna, väljer vi att fokusera på denna teori. 

 

Sebö (2015) har påpekat att merförsäljning är något som uppkommer ur kundnöjdhet. 

Modellen påpekar, att kommunikation krävs för att frambringa kundnöjdhet. Vi menar 

att om kundnöjdhet ska uppnås via kommunikation krävs det ett budskap. Det resultatet 

visade är budskapet som påverkar gästernas inställning om merförsäljning mest, är 

värdskap.   

 

Faktorn välkomstkänsla, innefattar alla aspekter inom teorin om värdskap så som 

helheten, omtanke ifrån personal och ett ansvar gentemot gästen (Gunnarsson & Blohm, 

2008, s. 44). Eftersom värdskap är mer än service förstår vi att det är en viktig faktor för 

de tillfrågade. Att känna sig välkommen betyder att personalen ser till varje gäst och 

tillgodoser deras individuella behov och det menar vi leder till nöjda gäster. 

(Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 34) Även faktorn hjälpsam receptionist var av vikt för 

de tillfrågade och det är som tidigare nämnts en aspekt inom värdskapet. Vi menar att 

det är organisationens ansvar att lära ut hur värdskapets faktorer kan implementeras.  

 

Mervärde är även en faktor som är viktig för de tillfrågade då det går ut på att få något 

extra. Det som tidigare diskuterats leder mervärde till kundnöjdhet, det kan vara att 
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identifiera en persons unika behov och vara dem behjälplig som även går att koppla till 

teorin värdskap. 

 

Som tidigare påpekats, går flertalet av faktorerna att koppla till teorin värdskap. Även 

faktorn, problem vid incheckning, menar vi går att härleda till värdskap. När ett problem 

uppstår, menar vi att om receptionisten bemöter gästen enligt värdskapets regler kan 

problemet vändas till något positivt eller mindre negativt. Om gästen känner att 

receptionisten aktivt försöker lösa problemet, upplevs situationen mindre negativ då 

gästen känner sig bra behandlad för att receptionisten ser till personen i fråga. 
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7 Sanningskriterier 
 

I denna del kommer studiens trovärdighet och de etiska aspekterna inom 

kvantitativmetod och merförsäljning att diskuteras. 

 

7.1 Reliabilitet & replikerbart 
Reliabilitet även kallad tillförlitlighet behandlar studiens pålitlighet och hur väl den 

speglar verkligheten med hjälp av de mått som används. I grund och botten handlar det 

om samma resultat skulle uppnås om studien genomfördes igen under liknande 

förhållande. (Bryman & Bell, 2011, s. 62) Replikerbart är ett liknade uttryck som 

reliabilitet, då det är meningen att en studie ska kunna genomföras igen för att ha en 

möjlighet att jämföra resultaten. I och med detta krävs det att de som utför studien 

tydligt beskriver tillvägagångssättet för att det ska finnas möjlighet att genomföra den 

igen. (Bryman & Bell, 2011, s. 63)  

 

En kvantitativ undersökning valdes för att möjliggöra en replikation av studien. 

Eftersom vilka tider undersökningen genomfördes på har preciseras samt vilket sätt som 

respondenterna bemöttes på, gör även det att studien är replikerbar. Vi menar att vid en 

upprepning av studien är det troligen att resultatet kommer att återspegla utfallet. Om 

hotellen förändrar sättet att bemöta gästerna, menar vi att resultatet troligtvis kommer 

att skilja sig, då det är gästers attityder vi har mätt och dessa är ständigt under 

förändring.   

 

Eftersom undersökningen tog plats två vardagar under utcheckningen och frukosten, 

menar vi att de tillfrågade kan ha besvarat enkäten under stress eftersom förmodligen 

många hade ett inplanerat schema. Detta menar vi kan ha påverkat resultatets pålitlighet, 

dock har alla respondenterna besvarat enkäten under lika villkor, alltså samma tider och 

på samma sätt.  Alla respondenter har fått all information på liknande sätt, för att 

undvika att påverka dem och deras svar, detta för att höja reliabiliteten i studien.   

 

Viktigt att uppmärksamma är att reslutatet speglar resenärers åsikter om vilka faktorer 

som påverkar deras inställning mot merförsäljning under vardagar. Som tidigare 

påpekats finns det fler vardagar än helger under ett år och vi anser att reslutatet är av 

vikt för hotellens fortsatta arbete med merförsäljning. 

 

Under databearbetningen har vi varit uppmärksammade och ständigt kontrollerat den 

information som behandlats för att undvika misstag och fel kodning. 

 

 

7.2 Validitet 
Validitet eller mätningsvaliditet som är ett mer precist uttryck inom den 

företagsekonomiska forskningen behandlar om studiens slutsatser hänger ihop eller inte, 

att studien mäter det som den avser att mäta.  Det finns tre väsentliga kategorier inom 

validitet, begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. (Bryman & Bell, 2011, 

s. 63) 
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Begreppsvaliditet behandlar om studien använder mått som är väsentliga för studien, 

mäts det som ska mätas? (Bryman & Bell, 2011, s. 63) Den interna validiteten 

ifrågasätter kausaliteten, eller orsakssambandet med ett annat ord, medans den externa 

validiteten ställer sig frågande till om resultatet kan generaliseras över den tilltänkta 

målgruppen. (Bryman & Bell, 2011, s. 64) 

  

Pilotstudien avsåg att höja validiteten på enkäten för att säkerställa att respondenterna 

uppfattade frågorna i enlighet med oss. Vi anser att pilotstudien höjer undersökningens 

validitet då respondenterna kontinuerligt, under studiens gång, hade en kommunikation 

med oss och gav synpunkter samt förslag på förbättringar.  

 

Öppna frågor i enkäten valdes för att avsikten var att mäta vilka faktorer som påverkar 

gästernas inställning till merförsäljning och inte hur faktorerna påverkar. Senare 

kommer en diskussion att föras angående möjligheten till en vidare studie i den senare 

delen av kapitlet, i forstsatt studie.  

 

Fråga 7 har, som tidigare diskuterats en lägre validitet då den frågar om beteendet under 

de flesta vistelser. Frågan valdes att ställas för att se om deras beteende skiljer sig ifrån 

deras nuvarande vistelse och deras “andra vistelse”. Eftersom de tillfrågade under 

pilottestningen tolkade frågan på det sätt som avsågs menar vi att det finns belägg för att 

använda den i studien. 

 

Fråga 19 i enkäten som handlar om korrelationen mellan pris och kvalitet och dess 

påverkan på kundnöjdhet, kommer inte att behandlas. Vi anser att frågan har en låg 

validitet och är problematisk att koppla till Iglesias & Guilléns (2004, s. 374) teori om 

det berörda ämnet. Vi menar att frågan bör ha formulerats om för att mäta det vi avsåg, 

till exempel, Vad påverkar din nöjdhet mest, pris eller kvalitet? Så som frågan är 

formulerad nu går det inte att koppla till kundnöjdhet och det gör den ej användbar för 

studien. 

 

För att öka validiteten på en studie finns det en möjlighet att använda sig av 

kontrollfrågor, flera frågor som behandlar samma faktor, för att se om respondenterna 

tolkar frågorna på samma sätt som de avsåg. (Bryman & Bell, 2011, s. 63) 

Kontrollfrågor valdes bort då inte enkäten skulle överstiga två sidor. Vi menar att om 

enkäten hade varit mer omfattande hade färre respondenter valt att svara då målgruppen 

är personer som är på språng. Vi är medveten att en mer djupgående enkät hade gett 

studien en högre validitet.  

 

 

7.3 Fortsatt studie 
Studie avsåg att undersöka vilka faktorer som påverkar hotellgästers inställning om 

merförsäljning och det är vad resultatet har gett oss. Kontinuerligt under studien har ett 

flertal aspekter som är av intresse att undersöka diskuterats.  

 

Som nämnts tidigare i arbetet går resultatet inte att appliceras på helgdagar då avsikten 

var att undersöka vardagar. Vi anser att en undersökning av vilka faktorer som påverkar 

resenärerna under helger skulle vara av intresse för hotellen. För att möjliggöra denna 

studie menar vi att det krävs att en liknande studie genomförs under en helg, semester 

eller skollov. 
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Utifrån resultatet menar vi att det skulle vara intressant att undersöka hur faktorerna 

påverkar gästerna, nu när vilka faktorerna har fastställts. Vi anser att det skulle vara 

intressant att fördjupa studien med att göra en kvalitativundersökning och fastställa hur 

faktorerna påverkar gästerna. 

 

7.4 Etisk diskussion 

Vi har svårt att se merförsäljning som något oetiskt eller etiskt då vi menar att det är ett 

ekonomiskt verktyg för att öka ett företags intäkter. Dock menar vi att utövandet av 

verktyget kan påverka etiken. I vårt fall, merförsäljning i hotellmiljö, anser vi inte är ett 

etiskt problem då hotellen vill öka sina intäkter som är en självklarhet inom 

vinstgenererande verksamheter. Vi menar att oetisk merförsäljning är att försöka öka 

konsumtionen av till exempel alkohol. 

 

Enligt Bryman & Bell (2011, s. 137) innebär etiska regler integritet, anonymitet, 

frivillighet och konfidentialitet för respondenter som är involverade i en studie. Inom 

reglerna finns det principer som innebär att respondenterna har en anonymitet, att 

studien är frivillig och att den får avbrytas utan anledning. En annan princip innebär att 

respondenternas svar endast behandlas inom studien och att syftet med studien tydligt 

ska klargöras.  

 

Studien utgick ifrån dessa etiska regler och dessa klargjordes för respondenterna både 

muntligt och skriftligt via enkäten. Vi anser även att enkäten inte är oetisk då det är 

hotellgästerna som får svara på vilka faktorer som påverkar deras inställning om 

merförsäljning och som tidigare påpekats är det vilka faktorer som påverkar och inte 

hur.  

 

Samma anonymitet applicerade för hotellen, därav har inte namnen på hotellen studien 

genomfördes på redovisats. Även dessa hade en frivilighet och de fick avbryta oss i 

datainsamlandet om de önskade. Till exempel om de skulle anse att vi var i vägen eller 

påverkade gästerna negativt. 

 

7.5 Hur resultatet påverkar samhället 
Studien och resultatet har både en negativ och en positiv påverkan på samhället. Vi 

kommer att nämna och diskutera vilka aspekter i samhället som vi menar kan påverkas. 

 

I en värld där serviceyrkena blir allt fler (Bretthauer, 2004, s. 325), anser vi att studien 

kan påverka samhället positivt. Ett ökat resultat som ökade intäkter leder till, påverkar 

att företag har råd att avlöna mer personal. Att företag har råd med personal påverkar 

arbetslösheten positivt.  

 

Även den ökade konsumtionen som merförsäljning påverkar, menar vi, är positivt för 

samhället ur ett ekonomisktperspektiv. De produkter som merförsäljs måste även de 

produceras och skapar på så sätt fler arbetsmöjligheter. En lägre arbetslöshet påverkar 

även ett lands ekonomi positivt då arbetstagare har möjlighet att betala skatt istället för 

att leva på staten i form av bidrag. 

 

Den negativa aspekten av merförsäljning, är inverkan på miljön som skapas av 

uppmuntran till mer konsumtion. I dagens samhälle är den ökade produktionen som 
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konsumtionen leder till, farlig för miljön och människan. SvD Nyheter (2012) skriver 

att den ökade konsumtionen förgiftar den värld vi lever i.  

 

Vi menar dock att den merförsäljningen som studien uppmuntrar till inte nödvändigtvis 

leder till en sämre miljö, då en del av merförsäljning går ut på att maximera utnyttjandet 

av de rum som finns genom att få kunden att uppgradera. Vi påstår även att det är inte 

endast den ökade konsumtionen som leder till fara för miljön, utan hur vi väljer att 

framställa produkterna. Skulle fokuset ligga på att framställa produkterna miljövänligt 

istället för att sluta konsumera skulle även ekonomin fortsätta att utvecklas. Vi menar 

att om konsumtionen hämmas påverkar det ekonomin negativt och således även 

befolkningen.  
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8 Slutsats 
Slutsatsen utifrån de reslutat studien visade är att det finns faktorer som påverkar 

hotellgästers inställning om merförsäljning över receptionsdisken. De faktorer som 

ansågs påverka mest är välkomstkänsla, mervärde och problem vid incheckning. 

Studien avsåg att kartlägga vilka faktorer som påverkar hotellgästers inställning om 

merförsäljning. Undersökningen genomfördes under vardagar, således implementeras 

slutsatsen på sådana. Eftersom flertalet av dagarna på året är vardagar ser vi en 

ekonomisk fördel att vår studie fokuserar på dessa. Därav anser vi att resultatet samt 

slutsatsen är av värde för hotell.  

 

De två viktigaste samt ett flertal andra faktorer som toppar listan, går att härleda till 

teorin om värdskap. Således menar vi att det är utförandet av värdskapet som påverkar 

gästernas inställning om merförsäljning. Gästerna önskar känna sig välkommen, att de 

blir sedda och att deras personliga behov tillfredsställs.  

 

Eftersom studien inte är utförd under helger, är således inte slutsatsen anpassad för 

sådana. Dock förmodar vi att samma faktorer påverkar helgresenärer, då vi menar att ett 

välkomnade har en positiv betydelse.  

 

Utifrån resultatet och slutsatsen vill vi uppmärksamma hotellägare/ högre uppsatta 

medarbetare, att teorin och utövandet av värdskap kommer att ha en påverkan på deras 

merförsäljning. Undersökningen har fokuserats på vilka faktorer som påverkar gästerna 

och inte hur. På grund av detta går det inte svara på hur deras merförsäljning kommer 

att påverkas. Vi menar att företeelsen värdskap är av positiv innebörd och således 

kommer merförsäljning att öka om hotellen arbetar med värdskap. 

 

För att hotell ska ha möjlighet att påverka merförsäljningen via värdskap krävs det att 

receptionisterna får kunskap. Det är upp till hotellen att utbilda sin personal om vad 

värdskap innebär och hur det ska tillämpas. 
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9 Praktisk tillämpning av studien 
 

Med denna del avses att förtydliga hur studien ska implementeras i hotellverksamheter. 

Tillämpningen bygger på slutsatsen och den teori som ligger till grund för de faktorer 

som påverkar hotellgästernas inställning om merförsäljning. Kapitlet vänder sig till 

hotellorganisationer som vill påverka sin merförsäljning.  

 

Den teori som resultatet påvisade, som låg till grund till de faktorer som påverkar 

hotellgäster inställning om merförsäljning var värdskap. Teorin värdskap, menar att om 

en människa känner sig välkommen kan det leda till en säljande utgång. Värdskap 

definieras som: konsten att få en människa att känna sig välkommen. För att möjliggöra 

utförandet av värdskap, krävs det att personalen har kunskap om detta. 

 

Vi menar att kunskapen värdskap är något som går att lära. Detta ansvar ligger hos 

hotelledningen. Bland många uppgifter som personalen lärs för att utföra sina uppgifter, 

menar vi att värdskap är något som ska förmedlas likväl. I teoriavsnittet 3.3 beskrivs 

teorin värdskap utförligt.  

 

Ett förslag är att all personal får läsa de väsentliga delarna av studien, så som inledning, 

värdskap, reslutat och analys, för att bli uppmärksammad på de faktorer som påverkar 

gästernas. Värdskap och merförsäljning bör diskuteras för att skapa en gemensam 

förståelse. Vi menar att diskussioner leder till högre förståelse inom personalen som ger 

dem möjlighet att tillämpa tankesättet i situationer med gäster. Varför vi väljer att skriva 

all personal är för att öka förståelsen inom hela organisationen då värdskap även utövas 

mellan varandra.  

 

Diskussionen ger personalen en enhetlig bild av merförsäljning och vilka faktorer som 

påverkar detta. Under diskussionen kan gemensamma mål fastställas och möjliggör en 

bättre service mot gästerna. En god service främjar även en lång relation till gästen som 

är en ekonomisk fördel. Personalen får även en djupare förståelse för ekonomiska 

fördelar med merförsäljningar som kan leda till högre intäkter för hotellet.   
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 Ja Nej Vet ej 

 Ja Nej Vet ej 

Appendix 1 
Observera att enkäten har anpassats för appendix 
Vilka faktorer påverkar hotellgästers inställning om merförsäljning? 

Hotellbranschen blir en allt större och konkurrenskraftig bransch och hotellen får 

ett allt större krav att höja siffrorna och ett av verktygen är merförsäljning. 

Merförsäljning är en metod för att få gästen att intressera sig för ytterligare 

produkter än de redan valda, tex uppgradering av ett rum eller köpa till en bulle till 

kaffet. 

 

I vårt arbete har vi valt att undersöka hotellgästers attityder och vad som påverkar 

dessa angående merförsäljning i receptionen i svenska hotell. Vi vill att ni baserar 

era svar på den nuvarande vistelsen. Ni som svarar är helt anonyma och får när 

som helst avbryta er medverkan. Svaren kommer att redovisas samt reflekteras 

över i vår uppsats i form av tabeller och enskilda respondenter kan ej urskiljas. Vi 

som skriver detta arbete är två studenter som läser den sjätte terminen på 

hotellmanagementprogrammet. (Observera att det är två sidor och att du ska ringa 

in dina svar) 

 

Tack för din medverkan! 

Sara Stefansson & Linnea Fast 

 

Kön 

Kvinna Man Annat 

Ålder:__________ 

 

Vad är syftet med din resa? 

 

Arbete Privata angelägenheter Semester Annat 

 

Hur ofta bor du på hotell i Sverige genomsnittligt? 

Mer sällan      1-5 ggr/år        6-11 ggr/år         1-3 ggr/månad       

4-10 ggr/månad         Mer ofta 

 

Angående din vistelse nu, har receptionisten påverkat dig till att köpa något du inte 

planerade? (tex. en bulle till kaffet) 

 

 

Påverkade receptionisten dig att uppgradera rummet vid incheckning?  

 

 

 

I vanliga fall påverkar receptionisten dig till att köpa något du inte 

planerar?  

 

 

Är du en trogen gäst (återkommande) till ett hotell/kejda? 

 

 

 

Nedan följer frågor om vilka faktorer som påverkar dig i beslutet om 

merförsäljning 

 

Till vilken grad anser du att receptionens utformning/design påverkar din 

inställning om merförsäljning? 

 

 

 

Till vilken grad anser du att andra gäster i receptionen/lobbyn påverkar din 

inställning om merförsäljning? 

 

 

 

Till vilken grad anser du att receptionistens bemötande påverkar din 

inställning om merförsäljning? 

 

 

 

Om receptionisten är hjälpsam, till vilken grad anser du att din inställning 

om merförsäljning påverkas? 

 

 

 

  

Inte alls                          Mycket 

      1         2         3         4        5         6         7         8         Vet ej 

Inte alls                          Mycket 

      1         2         3         4        5         6         7         8         Vet ej 

Inte alls                          Mycket 

      1         2         3         4        5         6         7         8         Vet ej 

Inte alls                          Mycket 

      1         2         3         4        5         6         7         8         Vet ej 
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Till vilken grad anser du att personkemin mellan dig och receptionisten 

påverkar din inställning om merförsäljning? 

 

 

 

Till vilken grad anser du att ditt resesällskap påverkar din inställning om 

merförsäljning? 

 

 

 

 

Till vilken grad skulle problem vid incheckning påverka din inställning om 

merförsäljning? 

 

 

 

Till vilken grad anser du att helhetsupplevelsen påverkar din inställning 

om merförsäljning? 

 

 

 

Om receptionisten vinner ditt förtroende, anser du att din inställning om 

merförsäljning förändras? 

 

 

 

Ett mervärde är något extra som ingår men inte förväntas (tex. en gratis 

tidning), till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning 

skulle förändras om du får mervärde på din tjänst?  

 

 

 

Nämn tre faktorer som du anser är viktigast med en vistelse på hotell. 

 

 

 

 

 

 

 

Till vilken grad anser du att receptionistens förmåga i att kommunicera 

påverkar din inställning om merförsäljning? 

 

 

 

Till vilken grad anser du att ett kampanjerbjudande påverkar din 

inställning om merförsäljning? 

 

 

 

Till vilken grad anser du att personalens klädsel påverkar din inställning 

om merförsäljning? 

 

 

 

Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning påverkas när 

du känner dig välkommen?  

 

 

 

Till vilken grad anser du att din inställning om merförsäljning är beroende 

av receptionistens kunskap rörande arbetet? 

 

 

 

Den reklam du får från företaget överensstämmer inte med vad 

receptionisten säger, till vilken grad påverkar det din inställning om 

merförsäljning? (tex kampanjerbjudanden) 

 

 

 

 

På en skala, vad anser du är viktigast, pris eller kvalitet

Inte alls                          Mycket 
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________________________________________________________ 

 

______ 

Pris                        Kvalitet 
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Appendix 2 
I detta appendix listas alla ord ifrån fråga 19 

 
Förtäring Personal Rum Hotell

bra frukost x 6 bemötande x 9 badrum säkerhet

bra mat x 2 Bra bemötande x 5 bekväma rum x 2 tidiga rum

bra restaurang bra service x 4 bekvämlighet tillgänglighet

ekologisk frukost välkomskänsla x 2 bra kudde trevlig lobby

frukost x 22 vänlighet bra rum x 2 utbud

restaurang x 2 vänligt bemötande x 2 bra standard på rum wifi

mat värdskap x 2 bra säng x 4 bra info om staden

trevlig personal x 4 fina rum centralt x 5

trevligt fräsch toalett det lilla extra

trevligt bemötande x 4 fräscha rum x 3 få det jag betalar för

snabb, smidig service fungerande rum garage

god service funktion goda kommunikationer

positivt bemötande bra hygien gym x 4

proffisionalism renlighet x 2 inbjudande inredning

receptionisten rent x 31 inga djur

service x 10 rummet x 4 internet

serviceminded rymligt rum känd hotellkedja

smidig check-in x 3 skrivbord känna sig som hemma

smidighet skön säng x 3 läge x 12

säng x 6 nära staden

vädringsfönster ort

utsikt x 2 personligt

tv x 2 placering

tv-utbud plats

tysta rum x 3 pris x 9

tystnad x 7 relax bastu

komfort x 5 representabelt

interjör snyggt x 2

toa standard x 2

ostört x 3 design

god sömn ljust x 2

produkter på toa

hygien

städning

Totalt 35 54 96 60  
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Ålder 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -->

Antal 9 21 22 31 18 1

Syfte Arbete Privat Semester Annat

Antal 81 6 9 4

Kön Kvinna Man

Antal 39 61

6%

26%

23%

17%

20%

8%

Mer sällan 1-5 ggr/år 6-11 ggr/år 1-3 ggr/mån 4-10 ggr/mån Mer ofta

Hur ofta respondenterna bor på 
hotell

5%

93%

2%

Ja Nej Vet ej

Köpte respondenten något vid denna 
vistelse

4%

93%

43%

Ja Nej Vet ej

Uppgraderade respondetnerna 
rummet vid incheck

6%

93%

1%

Ja Nej Vet ej

Om respondenterna i vanliga fall brukar köpa 

något ej planerat vid receptionen

99%

1%

Ja Nej

Om respondenterna är återkommande till en 

kedja/hotell

17%
20%

39%

21%

3%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket receptionens design påverkar 

respondenternas inställning om merförsäljning

 

Appendix 3 
I detta appendix redovisas hela resultatet i ordning utifrån enkäten. 
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46%

20%

27%

4% 3%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket andra hotellgäster påverkar 

respondenternas inställning om merförsäljning

21%

12%

29%

36%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket receptionistens bemötande 

påverkar respondenternas inställning om 
merförsäljning

15%
12%

36% 35%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket respondenteras inställning om 

merförsäljning påverkas beroende på om 
receptionisten är hjälpsam

16% 15%

47%

19%

3%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket personkemin mellan respondenten 

och receptionisten påverkar inställningen om 
merförsäljning

20% 22%

42%

15%

1%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket respondenternas resesällskap 

påverkar deras inställning om merförsäljning

13% 15%

28%

41%

3%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket problem vid incheckning påverkar 

respondenternas inställning om merförsäljning

12%
15%

42%

30%

1%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket helheten påverkar 

respondenternas inställning om merförsäljning

17% 14%

49%

18%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket respondentens inställning om 

merförsäljning påverkas om denne får 
förtroende för receptionisten 



 

51 

 

9%

15%

37%
35%

4%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket respondenten påverkas om denne 

upplever ett mervärde på tjänsten

12%

19%

38%

29%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket respondenternas inställning om 

merförsäljnig påverkas om receptionisten kan 
kommunicera

12%

26%

38%

22%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket ett kampanjerbjudande påverkar 

respondenternas inställning om merförsäljning

34%

29%
25%

9%

3%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket personalens klädsel påverkar 

respondenternas inställning om merförsäljning

8%

18%

39%
33%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Huruvida om respondenten känner sig 

välkommen påverkar inställningen om 
merförsäljning

8%

18%

39%

33%

2%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket receptionistens kunskap påverkar 

respondenternas inställning om merförsäljning

16% 15%

27%

35%

7%

Inte alls Lite Medel Mycket Vet ej

Hur mycket respondenteras inställning om 

merförsäljning påverkas om budkskapet ifrån 
hotellet och receptionisten inte stämmer 

överrens
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