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Sammanfattning	  
Hotellbranschen är en bransch som ständigt expanderar. Även om beläggningsgraden på 
hotellen inte ökar avsevärt växer antalet övernattningar på hotell vilket tyder på en ökad 
konkurrensbild på marknaden. Samtidigt fokuserar tjänsteföretagen alltmer på 
företagets personalresurser och att kunna erbjuda något utöver kärntjänsten för att 
differentiera företagets position på marknaden. På ett hotell där hotellrummen är den 
huvudsakliga tjänsten läggs ett allt större fokus på att erbjuda gästerna service av hög 
kvalité vilket medför gästnöjdhet och att gästerna återkommer till hotellet.  
 
Service är prestationer som utförs av människor och på ett hotell interagerar personalen 
ständigt med gästerna. Det är därför oundvikligt att gästen någon gång upplever service 
som inte lever upp till dennes förväntningar. När ett servicemisstag inträffar är det 
viktigt att det hanteras på bästa sätt. Service recovery är de åtgärdande handlingar 
serviceutövaren använder för att försöka reparera misstaget. 
 
Omfattande forskning finns inom området kundnöjdhet däremot finns det få studier 
inom hotellbranschen som fokuserar på hur problem ska hanteras när de väl uppstår. 
Därför ser vi en möjlighet att skriva denna studie i ämnet service recovery. Syftet med 
studien är att undersöka hur missnöjda gäster uttrycker sitt missnöje samt att identifiera 
vilka service recoverystrategier hotell kan använda sig av när ett servicemisstag 
inträffar. Intressant är även att studera om skillnader finns gällande om gästen 
övernattar på hotell i affärs- eller nöjessyfte.  
 
Genom en kvantitativ studie kan vi konstatera att det största servicemisstaget som kan 
ske på ett hotell är otrevlig och ohjälpsam personal. När ett misstag inträffar väljer de 
flesta gäster att berätta för personalen om problemet. Intressant är även att se att många 
gäster skulle berätta för vänner och familj om händelsen, vilket leder till en negativ 
spridning av word-of-mouth som är ofördelaktigt för hotellen. Skillnader som kunde 
utläsas av studien gällande affärs- och nöjesgäster var få. De skillnader som kunde 
identifieras var att affärsgäster i större utsträckning än nöjesgäster hellre önskar erhålla 
en kompensation än ett förstående beteende från personalen medan de som övernattade 
på hotellet för nöje värdesatte att personalen visade förståelse och ansträngde sig för att 
hitta en lösning. Gemensamt var att majoriteten av hotellgästerna ansåg att det allra 
viktigaste i personalens agerande när ett servicemisstag inträffat var att problemet 
hanterades snabbt.  
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Abstract	  
The hotel industry is constantly growing. Although the occupancy rate of the hotels 
have not increased significantly, the number of nights spent in hotels continue to grow 
suggesting that the industry is experiencing a thriving competition. To stand out in this 
competition service companies are focusing more and more on the company’s human 
resources and also to offer the guest something beyond the core service of a hotel stay. 
The core service in a hotel being the hotelroom hotels are now making a greater effort 
to offer the guests high service quality to obtain guest satisfaction and returning guests. 
 
Services are mostly carried out by people which means that a hotels personnel 
constantly interacts with the guests. It is therefore inevitable that some guest will 
experience service that does not live up to their expectations. When a service mistake 
occurs it is vital that it is handled in the best possible way. Service recovery is the 
remedial actions the hotel personnel uses to try to repair the mistake and the relationship 
with the guest. 
	  
Extensive research has been done in the area of customer satisfaction. However, there 
are few studies in the hotel industry, which focuses on how the problem should be 
handled once they arise. Therefore, we saw an opportunity to write this study of the 
subject service recovery. The purpose of the study is to examine how disgruntled guests 
express their dissatisfaction and to identify which service recovery strategies hotels can 
use when a service mistake occurs. It is also interesting to study whether there are 
differences regarding if the guest is staying at the hotel, in business or for leisure 
purposes. 
 
Through a quantitative study we found that the greatest service mistake that can happen 
at a hotel is when the staff is rude and unhelpful. When an error occurs, most guests 
choose to tell the staff about the problem. Interesting was also to see that many guests 
would tell friends and family about the incident, which leads to a negative spread of 
word-of-mouth which is disadvantageous for hotels. Differences that could be inferred 
from the study on conditions of business and leisure guests were few. The differences 
that could be identified was that business guests greater than the leisure guests would 
rather receive a compensation other than an understanding behavior from the staff while 
those who spent the night at the hotel for the leisure valued that the staff showed 
understanding and effort to find a solution. The majority of the hotel guests felt that the 
most important thing in the staff's behavior when a service mistake occurred was that 
the problem was handled quickly.	   	  
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1.	  Inledning	  
Hotellbranschen är en bransch inom tjänstesektorn som ständigt växer och antalet 
gästnätter på hotell ökade från 2008 till 2014 med 16,7 % (Appendix 1). Däremot har 
inte beläggningsgraden ökat avsevärt (Appendix 2) vilket kan tyda på en ökad 
konkurrensbild i branschen. Eftersom antalet hotell att välja mellan ökar blir det alltmer 
viktigt att gästerna är nöjda med sin hotellvistelse och på så vis återkommer. Fornell & 
Wernerfelt (1987, s. 337) menar att det är betydligt mer kostsamt för ett företag att 
attrahera nya kunder än att behålla gamla. I och med den ökade konkurrensbilden i 
hotellbranschen är nöjda kunder en viktig aspekt och det är därmed viktigt att fokusera 
på att gästerna är tillfredsställda för att de ska vilja besöka hotellet igen. Nöjda gäster är 
även ett utmärkt sätt för hotell att marknadsföra sig på eftersom gästen kan 
rekommendera hotellet till vänner och bekanta. Alla budskap om ett företag som ges 
från en gäst till en annan person är det som kallas word-of-mouthkommunikation 
(Grönroos, 1992, s. 168). Budskapen kan vara allt från frukostbufféns standard, 
hotellsängens komfort eller huruvida personalen håller det som lovats. Styrkan i denna 
typ av kommunikation får aldrig underskattas eftersom personen som tar emot dessa 
budskap ofta ser budskapsgivaren med sin personliga erfarenhet av hotellet som en 
objektiv och säker källa (Grönroos, 1992, s. 168). 
 
Grönroos (1992, s. 83) förklarar att en tjänst består av flera komponenter, där 
kärntjänsten kan beskrivas som den anledningen till att företaget finns på marknaden. 
Ett hotells kärntjänst är därför de hotellrum de erbjuder. Utöver kärntjänsten menar 
Grönroos (1992, s. 82) att det finns ett utvidgat tjänsteerbjudande som förutom 
kärntjänsten belyser vikten av konsumentens medverkan, tjänstens tillgänglighet och 
interaktion med organisationen. På ett hotell är det utvidgade tjänsteerbjudandet det 
personalen utöver hotellrummet erbjuder gästen såsom ett hjälpsamt och trevligt 
bemötande i receptionen. Det Grönroos beskriver som det utvidgade tjänsteerbjudandet 
benämns även ofta som service vilket är det ord som kommer användas i fortsättningen 
vid beskrivning av det utvidgade tjänsteerbjudandet.   
 
Service produceras och konsumeras vanligtvis samtidigt och karaktäriseras av att den är 
mer eller mindre opåtaglig (Lewis & McCann, 2004, s. 6). Vad som en hotellgäst 
upplever som bra service är beroende av flera faktorer såsom gästens sinnesstämning, 
serviceattribut och kundens uppfattning om vad bra service är (Wilson et al., 2012, s. 
75). För att kunna leverera service av bra kvalité och på så vis göra gästerna nöjda är det 
viktigt att personalen på ett hotell har de verktyg och kunskaper som är nödvändiga för 
att göra detta. För en receptionist kan det vara att ha den tekniska kunskapen som krävs 
för att hantera bokningssystemet, men även att ha en social förmåga att interagera med 
gästerna. (Wilson et al., 2012, s. 259)  
 
Eftersom personalen och gästerna på ett hotell ofta samspelar med varandra finns det en 
risk att servicen inte lever upp till gästens förväntningar och det leder till att ett 
servicemisstag uppstår (Lewis & McCann, 2004, s. 7). Service karakteriseras av 
heterogenitet och service är prestationer som utförs av människor och därmed kommer 
en tjänst aldrig att se exakt lika ut (Wilson et al., 2012, s. 16). Det är därför oundvikligt 
att misstag kommer inträffa, oavsett om du arbetar under de bästa förutsättningarna eller 
inte (Fahy & Jobber, 2012, s. 182).  
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När ett servicemisstag uppstår är det viktigt att det hanteras på bästa sätt. Service 
recovery är de åtgärdande handlingar serviceutövaren använder för att försöka reparera 
misstaget (Lewis & McCann, 2004, s. 8) Detta kan ske på olika sätt. På ett hotell kan ett 
servicemisstag såsom ett dåligt städat rum hanteras genom att receptionisten ber om 
ursäkt och åtgärdar problemet genom att ge gästen ett nytt, ordentligt städat rum (Lewis 
& McCann, 2004, s. 12). Även om en gäst upplever brister i servicen är det få gäster 
som faktiskt tar sig tid att uttrycka sitt missnöje. Hur gäster väljer att uttrycka sig skiljer 
sig även åt då vissa inte klagar alls medan andra berättar för både serviceutövaren och 
sprider en negativ word-of-mouthkommunikation. (Wilson et al., 2012, s. 344) 
Grönroos (1992, s. 170) konstaterar också det vi alla vet, att negativa erfarenheter 
tenderar att spridas både snabbare och till fler potentiella gäster. Genom att studera 
skillnader mellan gäster och deras sätt att uttrycka sitt missnöje kan man få en förståelse 
hur man på bästa sätt kan hantera dessa olikheter.  
 
I en studie av Nguyen, McColl-Kennedy och Dagger (2010, s. 1186) argumenteras det 
för att företag bör ha åtgärder som är önskvärda av kunderna istället för en 
företagsanpassad eller en standardiserad rutinåtgärd för att reparera servicemisstag. 
Vidare belyser de vikten utav att matcha åtgärd med gästens förväntningar. Då 
människor förväntar sig olika åtgärder vid ett servicemisstag är det av intresse för oss 
att undersöka vad dessa åtgärder kan vara.  
 
Gil, Hudson & Quintana (2008, s. 53) menar att servicemisstag inträffar oftare inom 
hotell än i andra branscher. Detta beror på att hotell ständigt är verksamma trots en 
fluktuerande efterfrågan på hotellrum. Detta tyder på att service recovery i 
hotellbranschen i allra högsta grad är ett aktuellt ämne att studera för att skapa en 
djupare förståelse inom området. Vidare understryker Lee, Singh & Chan (2011, s. 197) 
att det inte går att förhindra att servicemisstag inträffar, istället bör fokus ligga på hur 
personalen på bästa sätt åtgärdar det som gått fel. Keaveney (1995, s. 76) upptäckte i sin 
studie att den största anledningen till att kunder byter tjänsteleverantör är på grund av 
servicemisstag och hur de åtgärdas. Vilket ytterligare styrker hur viktigt det är för 
företag att ha ett bra arbetssätt och förhållande till service recovery särskilt eftersom det 
är dyrare att skaffa nya kunder än återkommande kunder. Lee et al., (2011, s. 197) 
betonar även hur viktigt service recovery är då de menar att i vissa fall kan en gäst bli 
mer nöjd efter att ett servicemisstag har inträffat och att personalen har skött det på ett 
bra sätt, än om misstaget inte hade inträffat alls. 
 
Enligt Lewis & McCann (2004, s. 6-7) finns det omfattande forskning inom området 
kundnöjdhet i hotellbranschen, där fokus ligger på att undersöka vilka aspekter av 
servicen gästerna värderar högt och vad de anser är servicekvalité. Däremot gör inte 
hotell i samma utsträckning undersökningar om hur problem som redan inträffats 
hanteras. Som vi tidigare nämnt är servicemisstag något som är oundvikligt och därför 
ser vi en möjlighet för oss att i denna studie undersöka vad gästerna upplever är ett 
servicemisstag och vilka åtgärder ett hotell kan ta för hantera misstaget. Intressant är 
även att söka förståelse om skillnader finns mellan gäster angående deras sätt att 
uttrycka sig. Vidare ställer vi oss frågan;  
 
Vilken typ av kompensation önskar gäster sig när ett misstag har inträffat och på vilket 

sätt uttrycker de sitt missnöje? 
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1.1	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att klargöra på vilket sätt gäster uttrycker sitt missnöje samt 
att identifiera vilka service recoverystrategier hotell kan använda för att åtgärda 
servicemisstag. För att uppfylla detta syfte avser vi att besvara följande delfrågor;  
 

• Hur vill gäster bli kompenserade för ett servicemisstag? 
• Hur uttrycker gäster sitt missnöje? 
• Skiljer det sig åt om gäster bor på hotellet i nöje eller för arbete? 

2.	  Studiens	  utgångspunkter	  

2.1	  Ämnesval	  
Som tidigare nämnts är det oundvikligt att misstag sker när det kommer till olika 
tjänster eftersom tjänster är heterogena och utförs utav människor. Det är således viktigt 
för tjänsteföretag att ha en strategi när det kommer till service recovery. I denna studie 
har vi valt att inom tjänstesektorn avgränsa arbetet till hotell och dess gäster därför att vi 
utgår ifrån att konsumenter av olika typer av tjänster väljer att uttrycka sitt missnöje på 
olika sätt. Nedan i arbetet kommer vi klargöra varför hotell är av intresse för oss och i 
ovan inledande text har vi poängterat varför det är viktigt att hotell gör gästen nöjd efter 
olika servicemisstag.  
 

2.2	  Förförståelse	  

2.2.1	  Teoretisk	  förförståelse	  
Hotellbranschen har under en längre tid varit ett aktuellt ämne för oss då vi båda har ett 
stort intresse för service och studerar Hotellmanagementprogrammet. Under tre års tid 
har vi studerat företagsekonomiska kurser såsom marknadsföring och management där 
ämnet service recovery har berörts. Vi har båda läst marknadsföring på A-nivå samt en 
av oss har studerat ämnet på C-nivå, och därför anser vi oss ha relativt god teoretisk 
kunskap inom området.  
 

2.2.2	  Praktisk	  förförståelse	  
Vid sidan om studierna arbetar vi båda på hotell. Det är ett yrke där service är kärnan i 
allt vi gör, och valet föll sig därför naturligt att detta arbete ska beröra service inom 
hotellbranschen. Dagligen hamnar vi i intressanta diskussioner om olika situationer som 
uppstått när vi arbetat och hur våra respektive arbetsplatser tar ställning till olika 
arbetsrelaterade händelser. Som hotellreceptionister har vi många gånger varit i kontakt 
med gäster som på något sätt varit missnöjda med deras hotellvistelse och det har varit 
vår uppgift att försöka kompensera på lämpligt sätt och förhoppningsvis göra dem 
nöjda. Detta har väckt ett intresse att skaffa en djupare förståelse i vad som skapar 
missnöje hos gästerna och vilka strategier som är lämpliga för att åtgärda ett 
servicemisstag. Detta är även anledningen till att vi valt att skriva denna 
företagsekonomiska studie i ämnet service recovery. Eftersom vi båda har erfarenhet av 
att jobba i hotellbranschen och många gånger hamnat i situationer där service recovery 
har varit nödvändigt, anser vi oss ha en god praktisk förförståelse inom ämnet. Däremot 
är den praktiska förförståelsen inte nödvändigtvis något som enbart påverkar detta 
arbete positivt, utan det finns en risk att det kan påverka studiens objektivitet.  
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Med vår erfarenhet inom service har vi skapat åsikter och en verklighetsbild av vad 
service innebär vilket kan medföra svårigheter för oss att se service ur ett perspektiv 
som inte stämmer överens med den vi har. Våra förkunskaper påverkar naturligtvis hur 
vi tolkar studiens teori och resultat däremot har vi i och med vår medvetenhet ständigt 
ifrågasatt våra val och tolkningar. 
 

2.3	  Ontologiska	  ställningstaganden	  
Utformningen och genomförandet av vetenskapliga studier och forskning påverkas av 
ens ontologiska synsätt (Bryman, 2011, s. 39). Med ontologi menas hur forskaren ser på 
den sociala verkligheten och vilken roll sociala aktörer, människor, har i den. Antingen 
uppfattas de sociala aktörerna som de som skapar och formar en social verklighet, 
denna ontologiska ståndpunkt kallas konstruktionism. Eller så uppfattas den sociala 
verkligheten som något yttre som är oberoende av sociala aktörers närvaro och 
handlande, en objektivistisk ståndpunkt. (Bryman, 2011, s. 35) Vidare förklarar 
Saunders, Lewis & Thornhill (2009, s. 108) att den ontologiska ståndpunkt en studie har 
innefattar antaganden om hur världen ses på. Dessa antaganden menar de kommer att 
styra de val som senare görs i fråga om forskningsstrategi och forskningsmetod. Med 
det menas att en objetivistisk ståndpunkt ofta men inte nödvändigtvis går hand i hand 
med en positivistisk kunskapssyn och vidare kommer en deduktiv forskningsansats 
(Bryman, 2011, s. 40). 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra på vilket sätt gäster på ett hotell uttrycker sitt 
missnöje och identifiera vilka service recoverystrategier hotell kan använda för att 
åtgärda servicemisstag. För att besvara detta syfte ämnar vi observera hur människorna, 
både gäster och hotellpersonal, handlar i en yttre och objektiv verklighet. Vi avser 
därmed att undersöka och studera fenomen utan att tolka dessa företeelser. Bryman 
(2011, s. 36) menar att i en objektivistisk ståndpunkt påverkas organisationer och 
kulturer existens inte av sociala aktörer. Att vi anser att det objektiva handlandet är av 
stor vikt, att hotellets personal agerar efter fastställda scheman och organisationens 
struktur när de exempelvis hanterar klagomål, bidrar till att vi placerar denna studie 
inom den ontologiska ståndpunkt som kallas objektivism. Den yttre verkligheten har en 
relevans för denna studie och vi ämnar generera resultat vilka tillför en förståelse för 
den yttre verkligheten bortom den sociala tolkningen av den. 
 

2.4	  Epistemologiska	  överväganden	   	  
Denna studie är utformad utifrån en objektivistisk verklighetssyn. Det är således 
naturligt att den kunskapsteoretiska ståndpunkten är positivism (Bryman, 2011, s. 40). 
Saunders et al. (2009, s. 112) beskriver den kunskapsteoretiska ståndpunkten, 
epistemologin, som det som utgör vad som är acceptabel kunskap inom ett 
forskningsområde.  Enligt en positivistisk ståndpunkt används naturvetenskapliga 
metoder när den sociala verkligheten studeras och det är endast sådant som kan 
bekräftas via sinnen som anses vara kunskap. Utifrån en positivistisk syn är 
vetenskapen även objektiv och därmed i möjligaste mån värderingsfri. (Bryman, 2011, 
s. 30) Att vara värderingsfri är alltså en viktig komponent i ett positivistiskt synsätt, att 
forskaren är oberoende av och varken påverkar eller låter sig bli påverkad utav sin 
forskning (Saunders et al., 2009, s. 113). 
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I denna studie arbetar vi aktivt för att undvika att resultatet av undersökningen blir 
påverkat av våra egna åsikter och värderingar eller att respondenterna blir påverkade att 
besvara frågor i undersökningen på ett visst sätt. Forskningen blir därför vad som kan 
anses vara tillräckligt objektiv och fri från forskarens egna värderingar. Saunders et al. 
(2009, s. 113) tar däremot upp diskussion om att en studie aldrig kan bli helt 
värderingsfri trots att forskaren har en fullkomligt positivistisk ståndpunkt eftersom 
forskaren gör ett aktivt val när denne väljer att studera någonting. 
 
Vidare menar Bryman (2011, s. 32) att fokus för positivism ligger på att förklara 
människors beteende inte söka förståelse för den vilket istället hör till ett interpretativt 
synsätt. Därmed sammanfaller denna studie med en positivistisk vetenskapssyn då vi 
ämnar att förklara gästers olika beteenden och inte tolka varför de agerar olika i 
likartade situationer. Vi vill alltså med hjälp utav teoretiska utgångspunkter förklara 
gästers olika beteenden när det uttrycker sitt missnöje över en händelse som skett på 
hotellet. Detta menar även Saunders (2009, s. 113) är typiskt för en positivistisk 
ståndpunkt att bygga sin forskningsstrategi utifrån redan befintliga teorier. Denscombe 
(2009, s. 423) förklarar ytterligare att syftet med forskningen är för positivister att 
upptäcka mönster och regelmässigheter som kan finnas i den sociala världen. Finns det 
tydliga skillnader för i vilket syfte gästen bor på hotellet? Att finna mönster är något vi 
avser studera med denna studie vilket vidare stärker att studien är av positivistisk 
läggning. 
	  

2.5	  Forskningsansats	  
Att undersöka hur gäster uttrycker sitt missnöje och vilka åtgärder de söker efter ett 
misstag skett är problematik som sker kontinuerligt på hotell i dagens samhälle.  
 
Bryman (2011, s. 26) uppger att inom samhällsvetenskap är den deduktiva ansatsen det 
vanligaste synsättet på hur teori och praktik hör ihop. Tillsammans med tidigare 
fastställda utgångspunkter för denna studie, med objektivism som verklighetssyn och 
med en positivistisk vetenskapssyn, faller det därför lämpligt att studien innehar en 
deduktiv forskningsansats. Ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 
praktisk forskning innebär att frågeställningar uppkommer från redan befintlig kunskap 
och teori (Bryman, 2011, s. 26). Detta arbete har i överensstämmelse med en deduktiv 
ansats inletts med en omfattande inläsning på området och dess frågeställning och syfte 
har härletts ur befintliga teorier på ämnet service recovery. 
 

2.6	  Val	  av	  teori	  
De teorier vi har valt att använda är av relevans för denna studie och nödvändiga för att 
kunna besvara syftet med arbetet; att klargöra hur gäster uttrycker sitt missnöje samt att 
identifiera vilka service recoverystrategier hotell kan använda för att åtgärda 
servicemisstag. Vi har valt att nedan presentera teorierna i två kategorier, 
individen/gästen och organisationen/hotellet. Detta för att på ett tydligt sätt visa hur 
dessa samspelar och påverkar varandra, då skillnader mellan hotellgästers sätt att agera 
och uttrycka sitt missnöje när ett servicemisstag har inträffat påverkar hotellets åtgärder 
för att hantera missnöjet.  
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För individen/gästen har vi valt att använda oss av teorin “typer av gäster som klagar”. 
Teorin beskriver olika typer av gäster som är missnöjda och hur dessa väljer att uttrycka 
sitt missnöje. Denna teori hjälper oss att förstå hotellgäster beteenden och hjälper oss att 
identifiera skillnader mellan olika hotellgästers sätt att uttrycka sitt missnöje. Den andra 
teorin som vi har valt inom kategorin individ/gäst är “kulturella dimensioner för gästers 
beteende och förväntningar”. Teorin är av relevans för oss då även den beskriver tre 
olika typer av människor och vilka olikheter som finns i deras beteenden. Eftersom 
olika hotellgäster inte har samma förväntningar vid service recovery, är teorin “gästers 
förväntningar på service recovery” av betydelse för detta arbete för att undersöka och 
förstå dessa skillnader. Utifrån dessa teorier kommer skillnader mellan gäster och deras 
sätt att uttrycka sitt missnöje att kunna identifieras.  
 
När detta är fastställt är det av intresse att undersöka vad hotellgäster önskar för 
kompensation när ett servicemisstag har inträffat. Teorin “service recoverystrategier” 
faller därför in i kategorin organisationen/hotellet, som beskriver de åtgärder hotellet 
kan använda sig av vid service recovery.  
 

2.7	  Litteratursökning	  
All litteratur som ligger till grund för detta arbete har hittats via kanaler som 
tillhandahålls av Umeå Universitet, främst genom universitetsbibliotekets egna 
söktjänst och artikeldatabaser. En omfattande litteratursökning gjordes vid uppstart av 
denna studie för att ge oss mer kunskap om det företagsekonomiska ämne vår uppsats 
bygger på. Sökningen gjordes även för att finna tidigare studier, teorier och vilka 
författare som är frekvent återkommande inom befintlig forskning på ämnet.  
 
Nedan uppges vilka sökord som använts vid bibliotekets söktjänst och databaser i 
fallande ordning där första sökordet varit utav störst nytta. Ett plustecken visar när fler 
än ett ord används vid sökningen.  
 
Tabell	  1.	  Sökord	  som	  använts	  vid	  litteratursök.	  	  	  

Huvudsökord Tilläggssökord 

Service recovery +  Hotel 
+  Strategies 

Service failure + Hotel 
+ Service Encounter 

Types of complainers + Hotel 

 
Ifrån de vetenskapliga artiklar som framkommit utav litteratursökningen har flera 
ytterligare artiklar hittats genom att vi från en artikel följt dennes referens till tidigare 
studier. Förutom ovan nämnda sökord och sökverktyg har vi dessutom använt oss utav 
statistiska centralbyråns statistikdatabas där vi hittat statistik för att styrka valet utav 
bransch och fastställa hotells nuvarande konkurrensbild. Där användes sökorden 
“hotell” och “turism”.  
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2.8	  Källkritik	  
De källor vi har använt oss av i genomförande av denna studie är främst vetenskapliga 
artiklar. Dessa artiklar är “peer-reviewed”, vilket innebär att en sakkunnig forskare 
inom området har granskat och godkänt artiklarna innan publicering (Vetenskapsrådet, 
2011). Eftersom alla de artiklar vi har använt i arbetet är granskade av sakkunniga får de 
anses vara till hög grad tillförlitliga och trovärdiga källor. Noterbart är att ett flertal av 
dessa artiklar är utgiva under 1990-talet. Detta var något vi först reagerade på och därför 
ifrågasatte artiklarnas aktualitet. Efter en omfattande litteratur- och artikelsökning insåg 
vi att många av de artiklar samt kursböcker som är utgivna på senare tid hänvisade till 
den forskning som bland annat Singh (1990) och Tax, Brown & Chandrashekaran 
(1998) har bedrivit inom området service recovery. Vi anser därför att dessa artiklar än 
idag är av relevans och aktuella för studier inom service recovery och att dessa 
författare har lagt en grund för den kunskap som idag finns inom området. Utöver de 
artiklar som är utgiva under 1990-talet är majoriteten av de artiklar som använts 
publicerade under 2000-talet, vilket vi bedömer vara aktuella källor med kort 
tidssamband.   
 
Som komplement till de vetenskapliga artiklarna har litteratur som “Services marketing: 
integrating customer focus across the firm” använts. Denna bok var den huvudsakliga 
kurslitteraturen i kursen service marketing på C-nivå. Eftersom boken är utgiven år 
2012 samt att den används som kurslitteratur anser vi att den är en aktuell och 
tillförlitlig källa. Däremot har vi i den mån det går använt oss av de artiklar boken 
hänvisar till och på så sätt försökt undvika andrahandsreferering och istället hänvisat till 
ursprungskällan.  
 
Utöver vetenskapliga artiklar och kurslitteratur har vi använt oss av ett fåtal 
internetsidor såsom Visita och SCB för att definiera ord och hitta statistik. Dessa källor 
är inte vetenskaplig förankrade och bör därför användas med en viss försiktighet. 
Internetkällorna är däremot få och ligger inte på något sätt till grund för arbetet eller 
påverkar studiens resultat och därmed får de anses vara godtagbara att använda.  
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3.Teoretiska	  utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs först gästen upplevda totalkvalité och dess beståndsdelar. Sedan 
introduceras innebörden och vikten av service recovery och därefter beskrivs vilka 
strategier som finns att tillgå när ett misstag väl skett. Sedan tas det upp vilka 
förväntningar gäster har på service recovery processen följt av vilka olika typer av 
gäster som klagar som finns. Därpå diskuteras tre framtagna kulturella dimensioner av 
beteende som framtagits och avslutningsvis kopplar vi samman dessa teoretiska 
begrepp i en övergripande modell. 

3.1	  Upplevd	  totalkvalité 
Som förklarats i studiens inledning finns det en kärntjänst som på hotell är 
hotellrummet och det utvidgade tjänsteerbjudandet är enligt Grönroos (1997, s. 82) 
tjänstens tillgänglighet, interaktionen mellan gäster och hotellet och gästens medverkan 
i tjänsten. Vidare konstaterar han att kärntjänsten inte kan särskiljas från det utvidgade 
tjänsteerbjudandet utan gästen kommer att uppleva och värdera hela tjänsteprocessen i 
sin helhet. 

På dagens konkurrensutsatta marknad inom tjänstesektorn läggs ett allt större fokus på 
det utvidgade tjänsteerbjudandet. Grönroos (2008, s. 44) menar att i dagsläget räcker det 
inte för tjänsteföretag att endast kunna erbjuda kärntjänsten till sina kunder - för att 
positionera sig gentemot konkurrenterna krävs det något extra. Därför är det av yttersta 
vikt att tjänsteföretag som hotell är medvetna om dessa krav och aktivt arbetar för att 
möta dem. Det räcker således inte att endast kunna erbjuda hotellgäster logi, utan 
gästerna vill även erhålla service av kvalité från personalen. 

Grönroos (2008, s. 81) belyser vikten av att komma ihåg att det är gästens upplevelse av 
kvalité som räknas. Vidare förklarar han att det finns två dimensioner av hur gäster 
upplever tjänstekvalité. För den ena dimensionen kan frågan vad gästen erhåller vid sina 
interaktioner med hotellet ställas. Detta benämns som den tekniska kvaliteten av en 
tjänst och på ett hotell får gästen tillgång till bland annat ett hotellrum. Den andra 
dimensionen som kan förklara gästens upplevda kvalité baseras på alla de interaktioner 
som sker mellan hotellet och gästen under tjänsteprocessens gång. För denna 
dimension, som benämns funktionell kvalité ställer Grönroos (2008, s. 82) istället 
frågan; hur erhålls tjänsten? Svaret ligger i hur hotellets personal agerar mot gästen vid 
alla de möten som uppstår dem emellan under tjänsteprocessens gång. Vidare summerar 
han kvalitetsdimensionerna till vad gästen får och hur gästen får det. För det mesta är 
hotells resurser och processer synliga för gästerna och bidrar därmed till att skapa 
hotellens image. Beroende på hur pass bra image ett hotell har accepteras olika misstag 
som kan uppstå till olika grad. På ett hotell med bra image är det större sannolikhet att 
gäster förlåter hotellet för misstag medans ett hotell med sämre image kommer ta större 
skada av att misstag sker. Vidare förklarar Grönroos också att om misstag uppstår ofta 
kommer hotellets image att ta skada och försämras av det. 
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Det är inte bara upplevelsen av kvalitetsdimensionerna som avgör om gästen anser att 
kvaliteten är god (Grönroos, 2008, s. 84). Grönroos (1997, s. 44) beskriver även att en 
bra totalkvalité erhålls när gästen upplever tjänsten på det sätt som motsvarar vad gästen 
hade för förväntningar. Har gästen orimliga förväntningar kommer kvaliteten upplevas 
som låg fastän tjänsten med objektiva mått varit bra. Grönroos (2008, s. 84-85) menar 
att även traditionella marknadsföringsaktiviteter påverkar en gäst förväntningar på 
hotellet och dess kvalité. Denna förväntade kvalité uppstår av hotellens 
marknadskommunikation, word-of-mouthkommunikation, hotellens image, priset och 
gästens behov och värderingar. En gästs totala upplevda kvalité beror alltså på huruvida 
erfarenheten av hotellet motsvarar den förväntning gästen hade på hotellet. 

I och med att hela tjänsten med alla sina delar avgör till vilken grad gästen är nöjd har 
service recovery en avgörande roll för hur den totala tjänstekvaliteten upplevs i de fall 
ett misstag skett. Ett misstag kan även ske i alla dessa delar av tjänstens upplevda 
totalkvalité; har exempelvis hotellet lovat någonting i sin marknadsföring som de sedan 
inte levererar? Sker det ett misstag med hotellrummet, kanske är sängen obäddad? Eller 
kanske agerar hotellpersonalen på ett otrevligt sätt i sin interaktion med gästen, vilket 
kan leda till att gästen blir missnöjd om det inte åtgärdas på rätt sätt. 

I nedan figur illustreras hur gästens förväntade kvalité och den faktiskt upplevda 
kvaliteten tillsammans blir den upplevda totalkvaliteten och vad som påverkar de båda 
delarna (Grönroos, 1997, s. 44). 

 
Figur	  1.	  Upplevd	  totalkvalité.	  Källa:	  Grönroos,	  C.	  (1988,	  s.	  2). 
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3.2	  Service	  recovery 
När ett service misstag uppstår vilka åtgärder utförs då? (Lewis & McCann, 2004, s. 7) 
Med service recovery syftas det på de åtgärder som företaget och dess medarbetare gör 
som svar på ett skett servicemisstag (Gil et al., 2006, s. 51). Miller, Craighead & 
Karwan (2000, s. 388) beskriver service recovery som de handlingar som är utformade 
att gottgöra service misstag, de handlingar som är designade att förbättra en missnöjd 
gästs attityd till företaget och de åtgärder som görs för att behålla gästen som kund i 
företaget. Service recovery började efterforskas i slutet av 1990-talet av Stephen Tax 
och begreppet infördes i service management litteraturen för att underlätta för företags 
hantering av problem och misstag (Grönroos, 2008, s. 129-130). Grönroos belyser även 
att service recovery har blivit ett viktigt forskningsområde inom service management 
eftersom hanteringen av klagomål i hög grad påverkar hur serviceinriktat gästen 
upplever att hotellet är. 

3.3	  Service	  recoverystrategier 
När ett servicemisstag har inträffat är det av viktigt att hotellet använder sig av lämpliga 
strategier för att åtgärda misstaget och hantera missnöjda gäster. Wilson et al., (2012, s. 
352) belyser vikten av att försöka förhindra att ett misstag inträffar då det dels bidrar till 
att gästerna är nöjda, men även en reducering av de kostnader som kan uppstå vid 
hantering av misstaget. Som vi tidigare beskrivit utförs service främst av människor och 
därmed är servicemisstag något som i de flesta fall är oundvikligt. Därmed har vi valt 
att fokusera på nedanstående strategier som mer konkret beskriver hur ett 
servicemisstag kan hanteras. Dessa strategier är av relevans för detta arbete då denna 
studie syftar till att undersöka vilka strategier och åtgärder som hotellgäster önskar 
erhålla vid ett servicemisstag. 

För att hotellet ska få en möjlighet att kompensera missnöjda gäster är det nödvändigt 
att gästerna berättar för personalen vad de upplever har gått fel. Att Uppmuntra och 
spåra klagomål är därmed väsentligt för att personalen ska bli medvetna om att ett 
servicemisstag har inträffat. Detta kan ske genom att göra det lättare för gästerna att 
uttrycka sitt missnöje. Wilson et al. (2012, s. 354) beskriver att personalen på ett hotell 
kan åstadkomma detta genom att gästerna får fylla i formulär där de berättar om sin 
hotellvistelse. De menar även att personalen specifikt kan fråga om hur gästerna har 
upplevt servicen. Om receptionisten frågar gästen när denne checkar ut om hur dennes 
vistelse har varit ges möjlighet för gästen att berätta om ett eventuellt missnöje 

Att be om ursäkt är vanligtvis en nödvändighet och det första som bör ske i en service 
recovery process, en ursäkt är också den mest använda strategin enligt tidigare 
forskning och enligt Lewis & McCann (2004, s. 8, 14). Det kan vara det första en 
receptionist gör när en gäst uppmärksammar ett misstag. 

Genom att agera snabbt när ett servicemisstag har inträffat ökar chansen att gästen 
kommer bli nöjd, då en missnöjd gäst som klagar förväntar sig att personalen hanterar 
klagomålet snabbt och effektivt. Dessvärre hanteras många klagomål inte av den första 
personen gästen kontaktar utan gästen behöver i många fall kontakta flera i personalen 
för att problemet ska lösas. Genom att ge personalen befogenhet att hantera problem 
direkt minskar risken att processen blir lång. (Wilson et al., 2012, s. 355) På ett hotell 
kan detta innebära att receptionisten känner att den har rättighet att agera och ge 
kompensation till en gäst som är missnöjd, genom att exempelvis ge rabatt på 
hotellrummet. 
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Vidare är det viktigt att personalen ger gästen en passande förklaring varför ett 
servicemisstag har inträffat och vad misstaget beror på. Genom att ge en lämplig 
förklaring till gästen kan negativa reaktioner undvikas och skapa respekt. (Wilson et al., 
2012, s. 357) Om en hotellgäst ej får checka in på sitt rum i vid incheckningstiden kan 
en förklaring av varför städningen av rummet blivit försenat göra att gästen förstår 
problemet och därmed uppfattar det som mer acceptabelt. 

Gästerna har även vissa förväntningar gällande åtgärderna och hanteringen av ett 
service misstag. Att behandla gästerna rättvist innebär att ge lämplig kompensation i 
förhållande till hur omfattande misstaget och att personalen som hanterar klagomålet 
behandlar gästen på ett rättfärdigt sätt. (Wilson et al., 2012, s. 357) På ett hotell kan 
detta innebära att erbjuda en gäst som är missnöjd med städningen på sitt rum ett annat, 
ordentligt städat rum. 

Lewis & McCann (2004, s. 8) understryker vikten av att ge gästen en lämplig 
kompensation när ett servicemisstag har inträffat. De menar även att det är viktigt att 
personalen som hanterar klagomålet visar empati och förståelse gentemot gästen. 
Vidare betonar de även uppföljning som en service recoverystrategi där personalen 
återkommer till en tidigare missnöjd gäst för att se om problemet är löst och att gästen 
förhoppningsvis är nöjd med serviceåtgärden. 

3.4	  Gästers	  förväntningar	  på	  service	  recovery 
Gemensamt för de flesta gäster som tar sig tid och anstränger sig för att klaga är dock 
att de generellt sett har höga förväntningar på att servicemisstaget ska bli åtgärdat 
(Wilson et al., 2012, s. 346). Enligt Schoefer & Ennew (2005, s. 262) finns det tre 
dimensioner av rättvisa som gästen förväntar sig vid hanteringen och åtgärden av 
servicemisstag; Procedur, samspel- och utfallsrättvisa. Prodcedurrättvisa refererar till 
att gästens förväntar sig att kunna följa och förstå processen där dennes klagomål 
hanteras, att gästen i viss mån kan påverka resultatet av processen, samt att processen är 
slutförs inom en rimlig tidsram. Samspelsrättvisa menar att gästen har vissa 
förväntningar gällande hur de vill bli behandlade när de uttrycker sitt missnöje. De 
förväntar sig att personalen som hanterar klagomålet ska uppträda artigt och visa 
omsorg och förståelse för gästen. De förväntar sig även att personalen anstränger sig 
och försöker att lösa problemet. Vidare finns förväntningar gällande rättvisan av utfallet 
där gästen förväntar sig att få en kompensation som överensstämmer med deras 
missnöje samt att kompensationen motsvarar hur omfattande servicemisstaget är. (Tax, 
Brown & Chandrashekaran, 1998, s. 62) 
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3.5	  Typer	  av	  gäster	  som	  klagar 
För att kunna studera om skillnader eller likheter finns gällande sättet gäster väljer att 
uttrycka sitt missnöje och deras önskan om kompensation, måste först de olika typer av 
gäster som klagar definieras. Wilson et al. (2012, s. 344) menar att en gäst som är 
missnöjd har flera alternativ och möjligheter att uttrycka sitt missnöje, där vissa väljer 
att inte berätta om sitt missnöje alls, medan andra uttrycker sig till flera parter. Singh 
(1990, s. 80) har identifierat fyra olika typer av missnöjda gäster som väljer att uttrycka 
sig på olika sätt och dessa är indelade i följande kategorier; Passiva, talare, argsinta 
och aktivister. Den passiva uttryckaren kommer mest troligt inte agera ut eller berätta 
om sitt missnöje för någon. På ett hotell kan detta innebära att en gäst som på något sätt 
inte är nöjd med någon aspekt av sin hotellvistelse inte kommer berätta det för 
personalen och därmed ges ingen chans att åtgärda problemet. Till skillnad från den 
passiva uttryckaren kommer talaren uttrycka sitt missnöje till personalen och därmed 
får personalen en möjlighet att reparera det som har gått fel. En annan positiv aspekt är 
att dessa talare mest troligt inte kommer att sprida negativ word-of-mouth. (Wilson et 
al., 2012, s. 345) Den tredje kategorin är den argsinta uttryckaren och den kommer med 
stor sannolikhet att uttrycka sitt missnöjde för sin omgivning, men inte nödvändigtvis 
klaga till den personal som har möjlighet att åtgärda servicemisstaget (Singh, 1990, s. 
80). Typiska egenskaper för aktivister är att de anser att uttrycka sitt missnöje medför 
positiva konsekvenser och därför kommer dessa troligtvis att berätta om sitt missnöje 
till serviceutövaren, bekanta och en tredje part (Wilson et al., 2012, s. 346). En 
hotellgäst som har bokat hotellrum genom en tredje part, kommer förmodligen, utöver 
att klaga till serviceutövaren, att lämna ett negativt recension genom dem och berätta 
om sin negativa upplevelse för vänner och familj. 

3.6	  Kulturella	  dimensioner	  för	  gästers	  beteenden 
Varför likartade service misstag kan leda till helt olika förväntningar på service 
recovery är fortfarande ett väl diskuterat ämne där forskningen inte är helt överens. 
Ringberg et al. menar att denna konflikt inom forskningen kommer utav antagandet att 
förväntningarna på service recovery är homogena och beror på beteende, relationer och 
i vilket sammanhang det sker. Istället har Ringberg, Odekerken-Schröder & Christensen 
(2007, s. 194) identifierat tre kulturella modeller som konsumenter kan placeras inom 
när servicemisstag sker och som förklarar vilka förväntade åtgärder de söker beroende 
på vilken kulturell modell de tillhör. För att ytterligare förstå varför det finns olika 
förväntningar på vilken service recoverystrategi gäster önskar bör det alltså identifieras 
under vilken kulturell modell gästen kan placeras. Utifrån dessa modeller har Ringberg 
et al. (2007, s. 210) framtagit beteenden som är typiska för varje modell för att personal 
ska kunna identifiera vilken modell konsumenten hamnar under genom deras beteende 
och därefter kunna ge önskvärd kompensation. Att lära receptionister att identifiera 
dessa tecken skulle öka möjligheten till att åstadkomma en bra service recovery vilket i 
sin tur gör gästen nöjd och ökar dennes upplevda totalkvalitet av servicen. Nedan 
förklarar Ringberg et al. (2007, s. 204, 210) de tre olika modellerna och vilket beteende 
som är typiskt för dem. 

  



	  
	  

	   13	  

Antingen tillhör gästen relations-typen vilken värdesätter de känslomässiga banden till 
leverantören, hotellet och dess personal, och vill tillsammans ställa allt till rätta efter ett 
service misstag. Denna gäst kan vid ett service misstag reagera emotionellt, känna sig 
förråd, förlägen och besviken, känna själv-attribution men är villig att förlåta och är 
engagerad att hitta en lösning. Tecken som tyder på att det är en gäst av relations-typ är 
att de uttrycker sårbarhet och söker tröst samtidigt som de kan vara hjälpfulla, 
samarbetsvilliga, visa förståelse och kan även ta på sig skulden för misstaget. Det 
relations-gästen söker är en ärlig ursäkt, respekt, förklaring, omtanke och att mottagaren 
av klagomålet belyser vikten av att behålla gästen. 

Om gästen istället utstrålar misstänksamhet och motsätter sig hotellet och dess personal 
vid ett servicemisstag är gästen av oppositionell-typ. Gästen kan bli aggressiv, arg, inte 
villig att förlåta och skeptisk. De är på sin vakt och tror på köparens plikt att undersöka 
kvalité på tjänsten innan köp vilket vidare betyder att de vill ha kontroll och vara säkra 
på vems felet är. Specifika beteenden för den oppositionella gästen är fientlighet, 
aggressivitet, håller hotellet ansvarig, är krävande och föreslår överdrivna 
kompensationer. Dessa gäster önskar blir erbjudna en variation av lösningar som gästen 
sedan själv får välja vilken åtgärd de vill ha, på detta sätt upplever gästen en känsla av 
kontroll. 

Gästen kan även vara sådan att denne väger framtida fördelar av relationen till hotellet 
mot priset i tid och ansträngning som uppkommer när ett service misstag sker, då är 
gästen av utiliarist-typen. Denne gäst reagerar på misstag med irritation, hotellet är 
ansvarig, vill maximera nyttan mot ekonomisk kostnad för hotellet samtidigt som de 
upplever hinder för att uppnå personliga mål. Specifika beteenden som avslöjar om 
gästen är utiliarist-typ kan vara att de är känslosam men bestämd, förnuftig, praktisk och 
förväntar sig kompensation för tiden och besväret denne åsamkats. Den utiliaristiska 
gästen vill att hotellet tar ansvar, vidkänns och förklarar problemet som uppstått. De 
förväntar sig både kompensation för tid och besvär och möjlighet att byta eller få 
återbetalning på exempelvis hotellrummet. 
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3.7	  Teorimodell	  -‐	  Från	  misstag	  till	  service	  recovery 
När ett misstag uppmärksammas av en gäst förväntar sig denne att processen i vilken 
klagomålet behandlas sker på ett rättvist sätt (Schoefer & Ennew, 2005, s. 262). 
Samtidigt reagerar och uttrycker sig gäster olika när ett misstag sker (Wilson et al,. 
2012, s. 245) och de finns kulturella modeller som styr gästens förväntningar och 
önskemål gällande en service recovery åtgärd (Ringberg et al., 2007, s. 197). Dessa 
aspekter hjälper hotellet att förstå individer/gästers beteenden och önskemål. Det finns 
även ett flertal strategier som en organisation/ett hotell kan använda för att reparera 
service misstag och klagomål (Wilson et al,. 2012, s. 351 - 352). 

 
Figur	  2.	  Modellen	  visar	  förloppet	  från	  att	  ett	  servicemisstag	  har	  uppstått	  fram	  till	  att	  service	  recovery	  
har	  genomförts.	  Skapad	  av	  författarna	  (2015). 
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4.	  Praktisk	  metod	  

4.1	  Forskningsstrategi	  
Utifrån de antaganden som gjordes i tidigare kapitel där vi argumenterat för att vi 
antagit en objektivistisk verklighetssyn och utifrån den ontologiska ståndpunkten 
tillsammans med studiens syfte antog vi en positivistisk vetenskapssyn. Därifrån 
fastställde vi att de olika teorier vi funnit relevanta kommer att ha en deduktiv roll i 
denna studie. Dessa ställningsantaganden sammanfattar vilka val som är typiska för en 
kvantitativ forskningsstrategi. Med kvantitativ forskningsstrategi läggs det vikt på att 
kunna kvantifiera både datainsamling och analys av data till skillnad från dess motsats, 
kvalitativ forskning, där vikten läggs på ord och tolkning av data (Bryman, 2011, s. 40). 
Vi önskar att utifrån befintliga teorier undersöka på vilket sätt gäster uttrycker sitt 
missnöje och identifiera vilka strategier som kan användas för att åtgärda 
servicemisslyckanden, en kvantitativ forskningsstrategi ger oss möjlighet till detta. Det 
kvantitativa forskningssättet passar även vår studie eftersom vi inte avser tolka varför 
exempelvis en gäst uttrycker sitt missnöje på ett visst sätt utan vi vill snarare klargöra 
hur och vad gästen gör. Vidare förklarar Denscombe (2009, s. 319-323) att det 
viktigaste i kvantitativ forskning är att framställa objektiv data som existerar oberoende 
av forskaren. Vidare menar han att de båda strategierna, kvantitativ och kvalitativ 
forskning inte är ömsesidigt uteslutande utan som forskare används alltid inslag av båda 
strategierna. Vad som skiljer de båda strategierna åt är ofta överlappande med varandra. 
I denna studie avser vi därför hålla oss till en kvantitativ forskningsstrategi utan att låsa 
möjligheten att använda verktyg som annars ses som kvalitativa.  
 

4.2	  Forskningsdesign	  &	  metod	  
För att komma fram till vilken metod som är bäst anpassad för denna studies behov 
behöver vi först klargöra vilken forskningsdesign vi avser välja. En forskningsdesign 
bildar den ram som används för datainsamling och analys av insamlad data. Vilken 
design som bör väljas beror på vad som anses viktigt och vilken prioritet som olika 
aspekter av hela forskningsprocessen har. (Bryman, 2011, s. 48) Utifrån de 
ställningstaganden vi gjort lämpar det sig att använda en tvärsnittsdesign. Detta för att 
vi avser samla in data från mer än ett fall, de hotellgäster som deltar i vår studie är alla 
olika fall och datainsamlingen kommer ske vid en viss tidpunkt. Syftet med detta är för 
att ha möjlighet att komma fram till kvantifierbar data som kopplas till flera variabler 
för att kunna upptäcka mönster och samband (Bryman, 2011, s. 64). Det samband vi 
avser finna är mellan vilket sätt gäster uttrycker sitt missnöje och vilken service 
recoverystrategi de söker.  
 
Studier med tvärsnittsdesign samlar in data med hjälp utav enkäter eller strukturerade 
intervjuer. Den största skillnaden mellan dessa metoder är intervjuareffekten, vid en 
strukturerad intervju finns en risk att intervjuaren med sin närvaro påverkar hur 
respondenten svarar på olika frågor, en effekt som försvinner vid enkäter där 
intervjuaren inte är närvarande. Vi har valt att använda oss av en enkät som metod för 
att samla in data till vår studie. Dels för att vi genom att skicka ut enkäter kan nå fler 
respondenter inom en kortare tidsram och därför att vi vill eliminera den så kallade 
intervjuareffekten. Vår undersökning berör även till viss del gästers beteende vilket kan 
vara ett känsligt område för respondenten att själv analysera, det är vid dessa frågor vi 
anser att vår närvaro starkt kan påverka hur de besvarar undersökningen.  
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4.3	  Population	  &	  urval	  
I denna studie avser vi att mäta hotellgästers beteenden genom en kvantitativ 
undersökning där respondenterna är gäster på utvalda hotell i Umeå. Holme & Solvang 
(1997, s. 181) beskriver en population som alla de enheter som vi önskar få information 
om, och i denna undersökning är populationen alla människor som någon gång har bott 
på hotell. Bryman & Bell (2013, s. 190) fortsätter med att när populationen är fastställd 
görs sedan ett urval, vilket är den utvalda del av populationen som undersöks. Urvalet i 
den här undersökningen är hotellgäster i Umeå. Ett urval kan ske på flera sätt, och i 
denna studie har ett bekvämlighetsurval använts. Det är ett icke-sannolikhetsurval, 
vilket innebär att det inte har gjorts på slumpmässig grund och respondenterna är de 
personer som vid tidpunkten finns tillgängliga för forskaren (Holme & Solvang, 1997, 
s. 183). Vi har valt att geografiskt begränsa denna studie till Umeå därför att en 
undersökning med större geografisk spridning inte nödvändigtvis skulle besvara syftet 
med denna studie på ett bättre sätt. Respondenterna är de hotellgäster som bor på de 
hotell vid den tidpunkt enkäten fanns tillgänglig, och ett bekvämlighetsurval har därför 
gjorts. Anledningen till att ett sannolikhetsurval inte gjordes, vilket betyder att alla 
enheter i populationen har samma chans att bli utvalda (Denscombe, 2009, s. 33) är att 
vi inte hade en förteckning över alla hotellgäster, en så kallad urvalsram. Vi ansåg även 
att ett bekvämlighetsurval var mest lämplig för denna studie då urvalet möjliggjorde att 
nå så många respondenter som möjligt i Umeå. 
 

4.4	  Enkätkonstruktion	  

4.4.1	  Forskningsetiska	  principer	  
Vid uppförandet av en enkät eller andra kvantitativa undersökningar finns fyra 
forskningsetiska krav som bör följas. Dessa principer är informationskravet, 
nyttjandekravet,  konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. (Ejlertsson, 2014, s. 32)  
 
Till enkäten gjordes ett försättsblad med information om oss och i vilket syfte 
undersökningen görs. Där informerade vi även att det är frivilligt att delta, att 
respondenten kan avbryta när som helst under undersökningens gång samt att deras svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och endast till detta arbete och ingenting annat. I 
och med detta anser vi att de fyra forskningsetiska principerna har uppfyllts. Där 
informationskravet innebär kravet på att syftet framgår och att studien är frivillig, där 
samtyckeskravet menar att respondenten själv bestämmer över sin medverkan i studien 
och där konfidentialitets- och nyttjandekravet betyder att ingen enskild persons svar ska 
kunna urskiljas eller användas för något annat ändamål än till denna studie (Ejlertsson, 
2014, s. 32). 
 
I all forskning där människan och samhället är det som studeras kommer etiska problem 
att uppstå (Holme & Solvang, 1997, s. 32). I vår studie om hotells servicemisstag och 
hur gäster agerar till följd utav dem, är det människor som studeras. Som tidigare nämnt 
i studien betonar Grönroos (2008, s. 180) att personalen på ett tjänsteföretag, ett hotell, 
utgör tjänsten och är den som står för företaget. De servicemisstag som uppstår är till 
följd av hur personalen, människor, utför sitt arbete. Vidare förklarar Holme & Solvang 
(1997, s. 32) att den grundläggande utgångspunkten för all samhällsforskning är att ha 
respekt för medmänniskor.  
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De förklarar även att trots om vi som gör studien följer alla etiska forskningsregler och 
respekterar de människor som deltar på bästa möjliga sätt är det oundvikligt att 
respondenten reagerar, antingen får de förväntningar, startar olika tankeprocesser eller 
frågeställningar inom dem, detta har vi som forskare inte chans att följa upp. Frågan 
Holme & Solvang (1997, s. 33) uppmuntrar alla att ställa innan en studie genomförs är 
den om det är nödvändigt att involvera människor för att finna den information vi vill åt 
och har vi rätt engagera andra människor i detta? I denna studie läggs tonvikten på 
helheten och människan som studieobjekt är bara en del av denna helhet något som 
Holme & Solvang (1997, s. 333) menar rättfärdigar att de undersöks. Vidare vill vi med 
denna studie gynna människan, både gästen och hotellpersonalen när vi undersöker 
händelser som ses som misstag och vilken lösning gästen helst vill få. Den enskilda 
individ används här som redskap för att ge hotellet och dess personal ökad förståelse 
(Holme & Solvang, 1997, s. 333). 
 
Eftersom vi inte kan avgöra hur respondenten känner eller vilken process vi startar inom 
dem efter att ha deltagit i vår studie har vi istället ägnat mycket tid och tankeverksamhet 
åt att förebygga etiska forskningsproblem. Bryman & Bell (2013, s. 137) uppger att 
några etiska principer för bland annat svensk forskning är informationskravet, 
samtyckeskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet och att inte uppge vilseledande 
information för respondenten. För detta har vi aktivt arbetat med att varje respondent 
ska vara anonym, både i vår databearbetning och när denne deltar i studien. Vi har även 
avstått från att ställa demografiska frågor såsom inkomst, kön, ålder, civilstatus och 
liknande frågor som skulle kunna placera respondenterna i mindre fack och som där kan 
ifrågasätta anonymiteten. Vi har även varit tydliga med vilka vi är, att studien är helt 
frivillig och vad undersökningen kommer användas till. Våra kontaktuppgifter återfanns 
även på enkätens försättsblad för den respondent som önskar kontakta oss, för att 
diskutera, ifrågasätta eller om någon vill ta del av det resultat vi fått fram.  De hotell 
som bidragit till studien som distributionsplats har samtliga visat intresse och meddelat 
att de önskar ta del av resultatet. Något som vi anser visar att resultatet är av värde för 
hotellet.  
 
Att vi antagit en utgångspunkt i objektivismen samt positivismen har vi där valt att 
studien och vår påverkan på den ska vara värderingsfri och objektiv. Eftersom vi har 
mycket erfarenheter både kunskaps- och affärsmässiga har vi genomgående varit 
tvungna att ifrågasätta och söka flertalet litteraturkällor på det vi vill förmedla för att 
inte låta våra egna subjektiva antaganden påverka. Vidare konstaterar Holme & Solvang 
(1997, s. 33) att ingen vetenskap presenterar helt objektiv, värderingsfri eller sann 
kunskap om förhållanden som studeras utan all kunskapsutveckling sker utifrån en viss 
uppsättning av värderingar.  

4.4.2	  Frågekonstruktion	  
Enkäten är uppbyggd utav sju frågor varav två av dem är kontrollfrågor och en av 
frågorna är en Ja/Nej fråga där de som svarar nej inte behöver svara på nästkommande 
fråga. Resterande fyra frågor besvaras efter en liknande likertskala. Likertskalan är en 
av de mest kända skalor att använda för att mäta attityder (Ejlertsson, 2014, s. 95). 
Vidare beskriver Ejlertsson (2014, s. 57) att en enkätfråga av likert-typ innebär att det 
istället för en fråga ges ett påstående med en fem-, sex- eller sjugradig skala.  
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Skalan i vår studie är uppbyggd från 1 till 6. Genom att kryssa i en 1:a menar att 
respondenten inför ett påståenden antingen tycker det inte är ett problem, att det inte är 
troligt eller att ett påstående inte är viktigt i relation till den övergripande frågan som 
ställts. Anser respondenten däremot att ett påstående är ett mycket stort problem, är 
mycket troligt eller att det är mycket viktigt bör denne kryssa i en 6:a. Att vi har valt en 
skala från 1 till 6 där inget neutralt alternativ finns är för att tvinga gästen att behöva ta 
ställning till påståendet.  
 
Ejlertsson (1996, s. 70) argumenterar för en skala med ett jämnt antal svarsalternativ då 
individer har en tendens att välja ett neutralt svarsalternativ om ett sådant finns. Till 
våra påstående erbjöd vi inte respondenten ett Vill inte ta ställning eller Vet ej som 
svarsalternativ då vi vill pressa respondenten på ett svar. Dessutom tycker vi inte att de 
frågor som ställs i enkäten kan anses såpass känsliga att det är nödvändigt med ett 
sådant svarsalternativ samt att vi ville minska risken för bortfall som då uppstår när en 
respondent väljer att inte ta ställning på ett påstående. Bryman & Bell (2013, s. 273 - 
274) tar upp diskussionen bland forskare som är oeniga om huruvida ett Vet ej alternativ 
bör finnas med och rekommenderar att inte ha ett sådant alternativ såvida det inte är 
absolut nödvändigt. Dessutom förklarar de ett av argumenten till att inte ha ett Vet ej 
därför att respondenter kan välja det alternativet för att slippa tänka till och ta ställning.  
 
I enkäten har uteslutande slutna frågor används då vi inte har lämnat något utrymme för 
att besvara någonting med egna ord. Bryman & Bell (2013, s. 245-246) nämner olika 
fördelar med att använda slutna frågor vilka är att det är enkelt att bearbeta svaren, det 
ökar jämförbarheten och slutna frågor är ofta enklare att både ställa och besvara. 
Däremot belyser de även nackdelar med denna typen av frågor vilka kan vara att 
respondenten tolkar påståendena olika, de vill svara något som inte täcks av 
svarsalternativen och det kan även bidra till irritation hos den svarande. Att använda 
slutna frågor passade oss bra i och med att vi avser att jämföra svaren och generalisera 
dem för att kunna se samband mellan olika påståenden. 
 
Ett par viktiga aspekter att tänka vid utformningen av en enkät är att språket ska vara 
begripligt, frågorna eller svaren ska inte kunna tolkas på mer än ett sätt och att att frågor 
aldrig får vara omotiverat långa (Ejlertsson, 2014, s. 52-63). Även ordningsföljden på 
frågorna är viktigt och en grundregel är att starta med neutrala frågor och avsluta med 
känsliga frågor om några sådana finns (Ejlertsson, 2014, s. 103). Utifrån denna 
grundregel valde vi att starta med två kontrollfrågor över hur regelbundet respondenten 
bor på hotell och i vilket syfte de bor för att sedan fortsätta med påståenden som kräver 
mer eftertanke om hur respondenten själv agerar och vad de önskar i situationer.  
  

 Inget problem;  
Inte troligt;  
Inte viktigt 

 Mycket stort problem;  
Mycket troligt;  
Mycket viktigt 

 1 2 3 4 5 6 

Påstående � � � � � � 

Figur	  3.	  Figuren	  demonstrerar	  hur	  skalan	  i	  vår	  enkät	  är	  uppbyggd.	  Skapad	  av	  författarna.	  
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Detta är principer vi övervägt noga och för att göra enkäten så förståelig och tydlig som 
möjligt skickade vi ut en pilottestning av vår enkät till vänner och kollegor. Pilotstudien 
skickades både till människor med stor kunskap på det ämne vår studie berör men även 
personer som inte nödvändigtvis har samma kunskap men tillhör den population som 
våra respondenter tillhör. Syftet med en pilotstudie är att klargöra om respondenterna 
uppfattar och tolkar frågorna och svarsalternativen på samma sätt som 
frågekonstruktörerna (Ejlertsson, 2014, s. 90). Denna provkörning gav oss flera tips på 
vilka förändringar vi kunde göra för att tydliggöra frågor som vi själva ansåg som 
självklara men som inte alls varit det för respondenten. Allt för att få en slutgiltig enkät 
av hög kvalitet och som mäter det vi avser att mäta. Enkäten presenterades i tryckt form 
och vi valde att ha dubbelsidigt tryck på pappret för att enkäten skulle kännas tunnare 
detta kan ha medfört till de bortfall som kommer att diskuteras närmare i 4.6 
Bortfallsdiskussion.  
 
I enkäten som helhet har vi arbetat för att ha en genomgående snygg design, vara 
konsekventa med stil och typ av svarsalternativ samt att försöka hålla enkäten kort men 
ändå inte verka rörig eller tät, allt för att den framstå som attraktiv och inbjudande att 
besvara. 
 

4.5	  Operationalisering	  
Frågorna i enkäten är alla förankrade i någon av de teorier denna studie bygger på, med 
undantag för de två kontrollfrågorna enkäten inleds med. Kontrollfrågorna avser att 
mäta huruvida skillnader finns beroende på om gästen reser i arbetet eller i nöje samt att 
se vilken kompensation olika gäster önskar erhålla beroende på hur ofta de övernattar på 
hotell. En affärsresenär definieras av Tillväxtverket (2010, s. 63) som en resenär som 
övernattar på hotell där syftet med vistelsen är en tjänsteresa, en sådan resa kan 
innefatta konferens, kurs eller ordinarie arbete på annan ort. Samma författare definierar 
en nöjesresenär som en resenär som övernattar på hotell på sin fritid och där syftet kan 
vara nöjen, underhållning, avkoppling samt att besöka vänner och familj. Ett medvetet 
val togs att utesluta bakgrundsfrågor som är vanligt förekommande i enkäter såsom kön 
och ålder, då vi ansåg att sådana frågor inte skulle hjälpa att besvara syftet med denna 
studie.  
 
Tabell	  2.	  Bakgrundsfrågor.	  	  

Fråga Avser	  att	  mäta/undersöka 

Kontrollfråga 1. Hur många gånger 
per år övernattar du på hotell? 1-4, 
5-9,10-24, 25 eller mer 

Tycker de gäster som bor enstaka tillfällen per år 
annorlunda mot dem som bor regelbundet på 
hotell? 

Kontrollfråga 2. När du bor på 
hotell, är syftet oftast? Arbete eller 
nöje 

Skillnader mellan affärs-och nöjesgäster 
angående deras uppfattning om servicemisstag 
samt önskan om kompensation. 

 
Lewis & McCann (2004) fastställde i sin studie vad hotellgäster ansåg vara 
servicemisstag samt hur omfattande de uppfattade att misstagen var. Fråga tre i vår 
enkät är till stor del utformad utifrån de misstag de kom fram till i deras undersökning.  
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Dels för att stärka enkätens teoretiska förankring men även då svarsalternativen är 
beprövade och därmed kan fungera väl i vår enkät som avser att besvara liknande 
frågeställning. Vi valde att utforma denna fråga som avser mäta vad gäster anser är ett 
servicemisstag, trots att det inte är det huvudsakliga syftet med studien. Anledningen 
var att vi ansåg att det var nödvändigt att introducera respondenten vad ett 
servicemisstag kan vara, för att senare i enkäten kunna ställa frågor som vad gäster 
förväntar sig att personalen ska agera och vilken typ av kompensation de önskar sig. 
 
Fråga fyra är uppbyggd efter Singh´s (1990) antaganden om vilka olika typer av gäster 
som klagar. Genom att efterfråga med olika påstående som passar in på de olika typer 
av gäster som klagar som finns vill vi få fram hur hotellgäster väljer att framföra sitt 
missnöje. Finns det någon typ av gäst som klagar som är mer vanlig förekommande 
bland hotellgäster? I denna fråga har vi även påståenden kopplat till Ringberg et al. 
(2007) kulturella dimensioner av gästers beteende och förväntningar för att se vilken 
dimension gästen som besvarar studien tillhör.  
 
Även i fråga fem b där vi avser få fram vad som är viktigt i personalens agerande i 
service recovery processen är ett antal påståenden kopplade till Ringberg et al. I denna 
fråga finns påstående kopplade till Schoefer & Ennew (2005) som behandlar gästens 
förväntningar på service recovery. I fråga fem A avser vi ge respondenten en möjlighet 
att svara om de överhuvudtaget önskar bli kompenserade dels för att ge dem som inte 
önskar en kompensation möjlighet att här avsluta undersökningen och inte tvingas ta 
ställning till påståenden den inte alls söker. Avslutningsvis i fråga sex efterfrågas vilka 
åtgärder gästen söker som form av kompensation för det skedda misstaget. De olika 
åtgärderna är grundade på service strategier som framtagits utav Lewis & McCann 
(2004) och Wilson et al. (2012). I tabell 3 presenteras frågorna i enkäten, vilken teori de 
är kopplade till samt vad de avser att mäta.  
 
Tabell	  3.	  Operationalisering.	   

Fråga Teori Avser	  att	  mäta/undersöka 

3. Ange till vilken 
omfattning du anser 
nedan händelser vara ett 
problem. 
Hur stort problem anser 
du nedan vara: 
* Ostädat rum 
* Rummet är inte 
tillgängligt vid utsatt 
incheckningstid. 
* Långsam 
in/utcheckning,  
* Personalen är otrevlig 
och ovillig att hjälpa  
* Föremål på rummet 
saknas/ur funktion (t.ex. 
handduk, kudde, trasig 
glödlampa) 

Table 1: Services 
failure experienced 
by business and 
leisure guests 
Lewis & McCann 
(2004) 

Hur allvarliga hotellgäster upplever 
att servicemisstag är. Vill även 
introducera respondenterna för vilka 
olika typer av händelser som kan 
förekomma på hotell för att 
respondenterna sedan ska kunna 
besvara hur de önskar bli 
kompenserade.  
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* Felaktig nota 
* Mat och dryck är av låg 
kvalité 

4.	  Föreställ	  dig	  en	  
situation	  där	  någon	  av	  
händelserna	  i	  
ovanstående	  fråga	  
inträffar som du anser 
vara ett problem. 
Hur troligt är det att du 
skulle: 
* Berätta för vänner och 
familj om händelsen 
* Förlåta personalen för 
det gjorda misstaget 
* Berätta för	  
hotellpersonalen om 
problemet 
* Göra ingenting alls 
* Lämna negativt 
omdöme via exempelvis 
Booking.com, 
Tripadvisor odyl. 
* Känna irritation över 
händelsen 

Singh (1990) Typer 
av gäster som klagar 
 
Ringberg, T., 
Odekerken-
Schröder, G.,  & 
Christensen, G.L. 
(2007). Kulturella 
dimensioner för 
gästers beteende och 
förväntningar 

Hur gäster visar sitt missnöje och 
till vem de klagar och hur samt de 
kulturella dimensioner för gästers 
beteende och förväntningar som 
Ringberg et al. kommit fram till i 
deras studie på vem som söker 
vilken åtgärd efter ett service 
misstag skett. 

5A. När någon händelse 
som du anser vara ett 
problem i fråga 3 
inträffar, vill du då bli 
kompenserad för 
händelsen? Om Ja, 
fortsätt med fråga 5B. Om 
Nej, fortsätt med fråga 6.  

 

Kan det finnas gäster som inte söker 
någon kompensation alls?  

5.B När händelsen 
inträffar och du väljer att 
berätta för personalen om 
problemet, vad är 
viktigast i personalens 
agerande?  
Hur viktigt är det att: 
* Personalen delger hur 
klagomålet kommer att 
hanteras 
* Personalen ger dig en 
uppriktig ursäkt som får 
dig att känna dig 
värdefull som gäst  

Ringberg, T., 
Odekerken-
Schröder, G.,  & 
Christensen, G.L. 
(2007). Kulturella 
dimensioner för 
gästers beteende och 
förväntningar 
Schoefer	  &	  Ennew	  
(2005)	  Gästers 
förväntningar vid 
service recovery 

Vilken typ av de tre kulturella 
dimensionerna för beteende gästen 
är samt vilka förväntningar gästen 
har på en service recovery process. 



	  
	  

	   22	  

* Personalen uppträder 
artigt och visar förståelse 
för dig som gäst 
* Personalen erbjuder 
flera lösningar på 
problemet av vilka du får 
välja det som passar dig 
bäst 
* Personalen anstränger 
sig för att hitta en lösning 
* Du som gäst i viss mån 
har möjlighet att påverka 
vilken kompensation du 
får 
* Personalen förklarar 
problemet och 
kompenserar för den tid 
och energi problemet 
åsamkat dig 
* Personalen ger dig en 
kompensation som 
motsvarar nivån på ditt 
missnöje  
* Personalen ger dig en 
kompensation som 
motsvarar omfattningen 
av händelsen 

6. Vad är viktigast för dig 
när någon av tidigare 
nämnda händelser 
inträffat? 
Hur viktigt följande är för 
dig:  
* Att personalen ber om 
ursäkt för det inträffade 
problemet 
* Att personalen agerar 
snabbt när du berättat om 
problemet 
* Att personalen ger en 
förklaring till varför 
problemet har inträffat 
* Att du känner att 
personalen behandlar dig 
rättvist 
* Att personalen visar 
empati och förståelse för 
det som har inträffat 
 

Lewis & McCann 
(2004) Service 
recovery strategies 
 
Wilson et al., (2012) 
Service recovery 
strategies 

Vilka service recoverystrategier 
hotellgäster önskar erhålla vid ett 
servicemisstag. 
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* Att du känner att du får 
en lämplig gottgörelse 
* Att personalen 
kontrollerar om du är 
nöjd vid ett senare tillfälle 

4.6	  Distribution	  
Vi tog kontakt med tre av de största hotellen i Umeå som var av intresse för distribution 
av enkäten. Valet av hotell föll sig naturligt då dessa hotell har en hög beläggningsgrad 
vilket medför en möjlighet att nå många hotellgäster. När hotellen gav sitt godkännande 
skrevs enkäten ut i 150 exemplar. Dessa fördelades sedan proportionellt där varje hotell 
fick 50 enkäter vardera. Enkäten placerades vid receptionsdisken i en mapp väl synlig 
för hotellgästerna vid in- och utcheckning. Enkäten fanns tillgänglig på hotellet för 
gästerna att besvara under en vecka, från fredag den 17 april till fredag den 24 april. En 
viktig aspekt vid distributionen av enkäten var att den skulle finnas tillgänglig under 
både veckodagar samt under en helg. Anledningen till det är att de flesta 
affärsresenärerna bor på hotell måndag till torsdag och nöjesresenärer övernattar 
vanligtvis från fredag till söndag. Detta möjliggör en variation av respondenter för att 
sedan kunna identifiera skillnader mellan affärs- och nöjesresenärer.  
 
Efter att hotellgästen besvarat enkäten gavs det en muntlig instruktion från 
receptionisten att de skulle lämna in den ifyllda enkäten till receptionisten. Även då 
detta var den bästa lösningen för att samla in enkäterna finns det en risk att 
respondenten uppfattade att deras anonymitet ifrågasattes eftersom receptionisten tog 
emot enkäten. Det kan även vara så att gäster valde att inte besvara enkäten på grund av 
att de kände sig obekväma med receptionistens närvaro. Vilken möjlig påverkan dessa 
faktorer kan ha på respondenten diskuterades vid val av distributionskanal och beslut 
angående distributionsprocessen. Ytterligare en nackdel med att inte själva dela ut 
enkäten är att respondenten inte ges så stor möjlighet att ifrågasätta enkäten eller dess 
innehåll om det är någonting denne inte förstår, det eftersom vi inte finns ständigt 
närvarande. 
 
Förutom receptionistens påverkan har en av oss författare arbetat extra på ett av hotellen 
som distribuerat enkäten under tiden undersökningen hölls. Gentemot andra 
receptionister som arbetat denna tid kan vår närvaro gjort det möjligt för en större 
access eftersom vi har mer att vinna på att gäster besvarar studien så arbetar vi mer med 
att visa upp enkäten för de hotellgäster som går igenom receptionen än våra kollegor. 
Däremot har vi aldrig tvingat eller på något överdrivet sätt framfört enkäten till gäster 
utan har endast framfört att den finns och att gästen är varmt välkommen att delta om 
denne så önskar. 
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Möjliga distributionsalternativ som övervägdes var att själva gå runt och dela ut enkäten 
på hotellen, däremot ansåg vi att med det alternativet skulle respondenten absolut 
påverkas utav vår närvaro och möjligtvis känna sig tvungna att besvara enkäten vilket 
skulle bidra till att vår relation till samtyckeskravet blir diskutabelt. Ytterligare ett 
distributionsalternativ vore att genom ett större samarbete med hotellets städavdelning 
placera enkäterna på varje rum och lämna den där för den ankommande gästen att se 
och besvara om viljan finns. Dessvärre gavs denna möjlighet på endast två utav hotellen 
och vi såg hellre att samma distributionssätt användes på samtliga hotell. Detta 
alternativ har både bättre access, då den absolut kommer att ses av varje gäst som 
checkar in, och vår påverkan skulle vara näst intill minimal då respondenten får besvara 
i lugn och ro och utan att vara i vår närvaro. Med det sagt är det inte troligt att 
svarsfrekvensen blivit större eftersom enkäten enkelt kan gömmas undan på rummen 
och glömmas av gästen, enkätens svarsfrekvens diskuteras vidare i kapitel 4.6 
Bortfallsdiskussion. 
 

4.7	  Databearbetning	  &	  kodning	  
Totalt samlades 94 svar in från de tre hotellen. Vid bearbetningen av svaren användes 
statistikprogrammet Minitab där data från varje enkät fördes in. De första två frågorna i 
enkäten som var kontrollfrågor där respondenten skulle besvara hur ofta den bor på 
hotell samt i vilket syfte, bearbetades i programmet genom att  varje svarskategori fick 
varsin siffra. De resterande frågorna som bestod av likertskalor fördes in utifrån vilken 
siffra på skalan, från 1 till 6, som blivit besvarad.  
 
Vid bearbetningen av datan i Minitab delades svarsalternativen in i olika kategorier för 
att ge ett mer överskådligt och tydligt resultat. Nedanstående tabeller visar hur vi valt att 
kategorisera. För likertskalan från 1 till 6 har vi valt att slå samman svarsalternativen, 1-
2, 3-4 och 5-6, detta för att kunna visa ett tydligare resultat. 
	  
Tabell	  4.	  Kategorisering	  av	  hur	  ofta	  respondenten	  bor	  på	  hotell.	  

1-‐4	   5-‐9	   10-‐24	   25<	  
Sällan	   Ofta	   Väldigt	  ofta	   Regelbundet	  
	  
Vid databearbetningen och resultatframställningen konstaterade vi att enkätens första 
kontrollfråga, hur ofta de bor på hotell inte skulle tillföra empiri som skulle vara av 
hjälp att besvara syftet med studien. I databearbetningen visade denna fråga inte på 
några noterbara skillnader beroende på hur ofta de bor på hotell. Frågan kommer därför 
inte vidare att behandlas ingående i empiriavsnittet eller generera några slutsatser.  
	  
Tabell	  5.	  Kategorisering	  av	  likertskalorna	  till	  tre	  nya	  kategorier.	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	  
Inget	  problem	  
Inte	  troligt	  
Inte	  viktigt	  

Ett	  problem	  
Till	  viss	  del	  troligt	  
Till	  viss	  del	  viktigt	  

Stort	  Problem	  
Mycket	  troligt	  
Mycket	  viktigt	  
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Vid framställningen av resultatet har olika histogram gjorts för att ge en tydlig bild av 
det som vi kommit fram till. Alla svar har räknats om till procentenheter där vi även 
gjort avrundningar till närmaste heltal. De histogram vi skapat är inte utifrån 
enkätfrågornas ordningsföljd utan uppställda och skapade efter vilka påståenden som 
mäter vilken teoretisk utgångspunkt.  
 
För att avgöra hur statistiskt säkerställt vårt resultat är använde vi oss även utav 
statistikprogrammet SPSS där vi förde in alla resultat, samma som i Minitab, för att 
sedan analysera resultatet. För att fastställa om de skillnader som finns mellan de gäster 
som bor på hotell för arbete eller för nöje är en slump eller om eventuella skillnader kan 
förväntas gå igenom hela populationen gjordes ett signifikanstest, här är alltså gäster 
som bor i affärssyfte en population medan gäster som bor i nöjessyfte en annan.  

4.8	  Bortfallsdiskussion 
Urvalet i denna studie utgörs av hotellgäster på tre utvalda hotell i Umeå. Information 
om hur många gäster som övernattat på respektive hotell under perioden enkäten fanns 
tillgänglig att besvara finns inte att tillgå. Det är därför problematiskt att avgöra hur 
många gäster som faktiskt har haft möjlighet att delta i undersökningen och hur många 
av dessa som svarade. Vi har därför valt att beräkna svarsfrekvensen utifrån hur många 
enkäter som skrevs ut och hur många som blev besvarade. 
 
Totalt skrevs 150 stycken enkäter ut och fördelades på de tre hotellen, och antalet 
användbara enkäter vi fick in var 92 stycken. I detta antal har de svarsbortfall vi erhållit 
exkluderats. Utifrån detta har svarsfrekvensen i undersökningen beräknats, som uppgick 
till 61%. Detta får anses vara en godkänd svarsfrekvens, då Bryman & Bell (2013, s. 
249) hävdar att en svarsfrekvens över 60 % är acceptabelt. Ejlertsson (2014, s. 14) 
förklarar att allt fler väljer att inte delta i olika typer av undersökningar och att 
svarsfrekvensen därför blir lägre. En anledning till detta menar han är att människan 
ofta blir tillfrågad att delta i undersökningar och att intresset därför avtar. Han 
understryker även vikten av att motivera respondenten att besvara en enkät, då den ofta 
väljer att avstå att delta i en studie om den inte finner någon mening med att göra den. 
Orsaken till att svarsfrekvensen i vår undersökning inte blev högre kan bero på just 
detta, att hotellgästen inte ansåg att de skulle få ut något av egen vinning genom att 
besvara enkäten. Det kan även vara så att hotellgästen hade brist på tid vid in-och 
utcheckning och därför avstod att delta.  
 
Det finns en risk att en andel av de som svarat på enkäten som gjort det för att de vill 
bidra till att vi som studenter får en god grund till vårt arbete och inte av anledning att 
de vill framföra hur det ser på service recovery. Om detta är sant kan de respondenter ha 
skyndat sig igenom enkäten bara för besvarandets skull och gett oss ett ogenomtänkt 
resultat.  
 
Antalet mätbara svar i enkäten har överlag varit hög med relativt få svarsbortfall. Två av 
respondenterna har inte fullföljt undersökningen då de endast har besvarat 
undersökningen fram till fråga 6. Dessa två enkäter har därför beräknats som 
svarsbortfall och har som ovan nämnts uteslutits i sammanställningen av resultatet. 
Utöver de två svarsbortfallen har tre respondenter i fråga 5A svarat att de inte vill bli 
kompenserade när något servicemisstag inträffat och enligt instruktionerna ska de då 
inte svara på fråga 5B utan gå vidare till fråga 6. Dessa respondenter har dock besvarat 
fråga 5B, vilket kan bero på att de missat instruktionen eller tolkat den fel. 
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Vi har ändå valt att använda dessa enkäter och har då strukit deras svar på fråga 5B 
eftersom den frågan inte var avsedd att besvaras. 
 
Undersökningen hade endast två svarsbortfall vilket kan ses som ett lågt antal. Den 
främsta anledningen till det kan vara att frågorna i enkäten inte är konstruerad på ett 
sådant sätt som ger utrymme för respondenten att inte ta ställning. Det kan även vara 
orsaken till att de två svarsbortfallen uppkom då respondenterna möjligtvis inte ville ta 
ställning till påståendena i fråga 6 och därför valde att avbryta undersökningen. En 
annan anledning till att sista frågan uteslutits av dessa två respondenter kan vara därför 
att fråga 6 hamnade på baksidan av sista bladet i enkäten och den svarande kan helt 
enkelt ha missat att det fanns ytterligare en fråga. Som vi diskuterade i avsnittet 4.2.2 
Frågekonstruktion valde vi att utesluta svarsalternativ som gav respondenten möjlighet 
att inte ta ställning eftersom vi ville ha en så hög svarsfrekvens som möjligt. Risken att 
respondenten skulle känna sig tvingad att besvara frågan fanns med i avvägandet och att 
det kunde medföra att respondenten istället väljer att avsluta undersökningen.  
 

4.9	  Access	  
I denna studie är populationen alla människor som någon gång bott på hotell, och 
urvalet är hotellgäster på utvalda hotell i Umeå. Eftersom vi fick godkännande av de 
tillfrågade hotellen att distribuera vår enkät hos dem är accessen till vårt urval väldigt 
god. Genom att placera enkäten på receptionsdisken fanns den tillgänglig för 
hotellgäster att besvara och därmed når studien det avsedda urvalet.  
 
Under arbetsprocessen fanns risken att de tillfrågade hotellen skulle säga nej till att få 
dela ut enkäten hos dem med i beräkningarna. Alternativa distributionssätt övervägdes 
och diskuterades om det skulle inträffa där ett alternativ var att dela ut enkäten till 
slumpmässigt valda människor eftersom de flesta någon gång har bott på hotell. Hade 
det tillvägagångssätt valts istället för det nuvarande hade accessen varit sämre. Risken 
hade då varit att ett flertal av respondenterna inte övernattat bott på hotell vilket hade 
medfört ett större respondentbortfall eller att det varit väldigt länge sedan sist de bott på 
hotell därför haft svårt att kunna besvara enkäten korrekt. Det hade även eventuellt 
blivit problematiskt att få en variation av de respondenterna som reser i arbete eller 
nöje. Detta är något vi motarbetar genom att ha enkäten på hotellen eftersom hotellen 
givit oss information om deras gästers trender och vilka gäster som bor när, nämligen att 
måndag till torsdag präglas utav affärsgäster medan helgdagar mest besöks i nöjessyfte 
dessa mönster är något vi även kan bekräfta med vår egen erfarenhet.  
 
En optimal access till vårt urval vore att ha möjlighet till att distribuera vår enkät på 
samtliga hotell i Umeå för att nå alla människor som valt att övernatta på hotell i Umeå. 
Dessvärre fick vi inte chans till detta för att omfattningen på det arbete som krävts hade 
blivit för stort. 
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5.	  Empiri	  &	  analys	  
Inledningsvis presenteras studiens resultat utifrån dess kontrollfrågor, sedan kommer 
ett empiriavsnitt för varje teoretisk utgångspunkt att analyseras separat för att ge en 
tydlig struktur. 
 
I undersökningen besvarade respondenterna frågan om hur många gånger per år de 
övernattar på hotell. Resultatet visar att 44 % sällan bor på hotell, 23 % övernattar ofta, 
21 % väldigt ofta samt att 12 % av gästerna regelbundet bor på hotell. 
 
Vidare framgår från resultatet att 35 % av respondenterna övernattar på hotell där syftet 
oftast är för arbete medan resterande 65 % vanligtvis bor på hotell i nöjessyfte. 
Genomgående i undersökningen skiljer sig inte resultatet avsevärt åt beroende på om 
respondenten övernattar i affärs- eller nöjessyfte. Det signifikanstest som utförts för att 
avgöra huruvida skillnader mellan gäster som bor i affärs- eller nöjessyfte beror på en 
slump av eller om det kan förväntas utav hela populationen visar att skillnader för 
omfattningen av problemet långsam in-och utcheckning är signifikanta. Även service 
recoverystrategierna uppriktig ursäkt och en kompensation som motsvarar omfattningen 
av händelsen är av signifikans. Detta betyder att det på resterande påståenden eventuellt 
kan vara en slump att det finns skillnader på om gäster bor i affärs- eller nöjessyfte. I 
nedan tabell visar vi dessa påståenden tillsammans med dess signifikanssiffror och 
medelvärdesskillnader. Där den första kolumnen visar vilket påstående det är. Den 
andra kolumnen, Sig. (Levene’s test) visar om spridningen av svaren i gruppen är 
densamma, om detta värde är under ,050 är spridningen inte densamma medan ett värde 
över ,050 visar att spridningen är densamma. Detta visar vilken siffra vi sedan bör titta 
på. Den tredje kolumnen Sig. (2-tailed) är det som kallas t-test och mäter om 
medelvärdesskillnaden är signifikant. Om detta värde är under ,050 är skillnaden 
signifikant med 95 % säkerhet. Alltså är skillnaden mellan vad affärs- och nöjesgäster 
tycker signifikant och detta kan till 95 % säkerhet stämma över den större populationen. 
 
Tabell	  6.	  De	  påståenden	  som	  är	  signifikanta	  enligt	  de	  t-‐test	  som	  gjorts.	  Fullständig	  tabell	  med	  resultat	  
från	  t-‐testet	  återfinns	  i	  appendix	  4.	  	  

Påstående Sig. (Levene’s test) Sig. (2-tailed) Medelvärdesskillnaden 
Långsam in- och 
utcheckning 
 

,274 ,022 ,36458 

Uppriktig ursäkt 
 

,000 ,000 ,25000 

Kompensation 
som motsvarar 
omfattningen 

,000 ,028 ,23252 

 
Vidare i resultat och analysdelen kommer vi därför inte kategorisera resultatet utifrån 
vilket syfte gästen bor utan istället upplysa om intressanta skillnader som finns 
beroende på vilket syfte gästen bor i varje stycke där det förekommer.  
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Vad anser gäster vara ett problem under deras vistelse? I undersökningen användes 
händelser som Lewis & McCann (2004) i tidigare forskning kommit fram till är 
problem för hotellgäster. Respondenterna i undersökningen besvarade till vilken 
omfattning de anser dessa händelser vara ett problem.    
 

 
	  
Figur	  4.	  Visar	  hur	  omfattande	  hotellgäster	  upplever	  att	  nämnda	  servicemisstag	  är. 

Empiri: Resultatet som utläses ur figur 4 visar att majoriteten anser att otrevlig och 
ohjälpsam personal är ett mycket stort problem. Ett ostädat rum är enligt gästerna det 
näst största problemet följt av felaktig nota som 38 % anser är ett mycket stort problem. 
Däremot anser 42 % att felaktig nota inte alls är ett problem. Resultatet visar att den 
händelse som flest respondenter inte anser är ett problem är rummet ej är tillgängligt vid 
utsatt incheckningstid. Vidare anser de att långsam in/utcheckning samt när ett felaktig 
nota inte heller är ett stort problem. 
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Figur	  5.	  Visar	  hur	  omfattande	  affärsgäster	  upplever	  att	  nämnda	  servicemisstag	  är.	  

Figur 5 presenterar resultatet från studien där affärsgäster har besvarat hur omfattande 
de anser att dessa händelser är. Från figur 5 kan det utläsas att majoriteten av 
affärsgästerna anser att otrevlig och ohjälpsam personal är ett mycket stort problem. 
Sedan anser affärsgästerna att ett ostädat rum är det näst största problemet. 41 % av 
affärsgästerna tycker att mat & dryck av låg kvalité samt att föremål saknas/ur funktion 
är ett mycket stort problem. 37 % tycker att rummet ej är tillgängligt vid utsatt 
incheckningstid inte är något problem.   
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Figur	  6.	  Visar	  hur	  omfattande	  nöjesgäster	  upplever	  att	  nämnda	  servicemisstag	  är. 

Från figur 6 kan det utläsas att de flesta nöjesgästerna upplever att otrevlig och 
ohjälpsam personal är ett mycket stort problem. Vidare anser de att ostädat rum är det 
näst största problemet. Majoriteten av nöjesgästerna anser att rummet ej är tillgängligt 
vid utsatt incheckningstid är det minsta problemet. Noterbart är att 43 % av 
nöjesgästerna anser att långsam in/utcheckning inte är ett problem, medan endast 31 % 
av affärsgästerna anser att det inte är ett problem. Denna skillnad är signifikant enligt t-
testet som utfördes.  
 
Av frågan om respondenten vill bli kompenserad om någon av ovan nämnda händelser 
sker har 24 % svarat nej. Utav de gäster som bor i affärssyfte har 19 % svarat att de inte 
önskar kompensation och 27 % av de som övernattar för nöje.  
 
Analys: 
Skillnader mellan hur gästerna uppfattar att händelserna är ett problem beroende på i 
vilket syfte de övernattar på hotellet är överlag få. De intressant skillnader som kan 
utläsas från resultatet är att 10 % fler av nöjesgästerna än affärsgästerna anser att 
otrevlig och ohjälpsam personal är ett mycket stort problem. Generellt sett har 
nöjesgästerna värderat att händelserna är ett mycket stort problem högre än vad 
affärsgästerna har gjort. Anledningen till detta kan vara som Lewis & McCann (2004, s. 
15) resonerar kring att affärsgäster inte själva alltid väljer var de ska övernatta. 
Eftersom affärsgästerna inte alltid har möjligheten att välja hotell därför att företaget 
betalar eller har avtal med specifika hotell har de troligtvis inte samma krav som en 
nöjesgäst har.  
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Att ett ostädat rum anses som ett av de största problemen av de händelser som 
respondenten frågats om kan tyckas vara självklart då hotellrummet är den plats som 
förknippas med kärntjänsten på ett hotell, detta styrks av Grönroos (2008, s. 180) som 
anger logi som ett hotells kärntjänst. Vidare förklarar han att en tjänsts tillgänglighet 
tillhör det utvidgade tjänsteerbjudandet som tillsammans med kärntjänsten blir det totala 
tjänsteerbjudandet. Ett ostädat rum kan ses som en redan förbrukad produkt eller 
otillgänglig tjänst och blir därför oundvikligt ett problem för gästen som vare sig denne 
vill framföra ett klagomål eller ej måste upplysa personal för att få tillgång till ett rent 
hotellrum. Vi vill därför uppmana hotell om att det är fördelaktigt att lägga ner resurser 
för att få ett gott samarbete mellan de avdelningar på hotellet som kan påverka att detta 
misstag inte uppstår.  
 
Det kan också tyckas vara självklart att gäster tycker att otrevlig och ohjälpsam personal 
är ett mycket stort problem eftersom en av huvuduppgifterna för hotellpersonal är att 
finnas tillgänglig för sina gäster. Ska du som gäst dessutom framföra ett klagomål kan 
det vara av ännu större vikt det tas emot på ett trevligt sätt så du som gäst får förtroende 
för personalen. Wilson et al. (2012, s. 249) förklarar att personalen på ett tjänsteföretag 
är av avgörande betydelse för hotellet eftersom det är personalen som är tjänsten, det är 
personalen som är varumärket, det är personalen som är marknadsförarna för hotellet 
och i gästens ögon personalen som är företaget. Således skulle otrevlig och ohjälpsam 
personal förmedla att företaget alltså är det.  
 
En intressant skillnad mellan affärs-och nöjesgäster är att 43 % av nöjesgästerna anser 
att långsam in/utcheckning inte är ett problem medan endast 31 % av affärsgästerna 
tycker att det inte är något problem. Detta tyder på att affärsgästerna i större omfattning 
värderar en snabb och effektiv in-och utcheckning än vad nöjesgästerna i studien gör. 
Denna skillnad är något som även Lewis & McCann (2004, s. 10) identifierat i deras 
studie då de fastslog att det största misstaget ett hotell kan göra gällande affärsgäster är 
just långsam in-och utcheckning. En förklaring till detta kan vara att affärsgästerna reser 
i arbetet och ofta har mer brist på tid än vad en gäst som besöker hotellet i nöjessyfte. 
Lewis & McCann (2004, s.14) menar att nöjesgäster istället önskar ett mer avslappnat 
beteende från personalen och att de istället för en snabb in-och utcheckning vill att 
personalen är uppmärksam på deras aktiviteter och intressen. Detta är en 
anmärkningsvärd skillnad som hotell bör ha i åtanke när det gäller affärsgäster. 
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5.2	  Service	  recoverystrategier	  

	  
Figur	  7.	  Visar	  vilken	  strategi	  gäster	  söker	  som	  åtgärd	  för	  ett	  servicemisstag.	  

Empiri: Oavsett om respondenter bor i nöje eller i affärssyfte värderar de en snabb 
hantering för att finna en lösning högst. Det som skiljer dem åt är att de som bor i 
affärssyfte tycker det näst viktigaste är att personalen kontrollerar om de är nöjda vid 
ett senare tillfälle. Den som övernattar i nöje värderar istället rättvis behandling som det 
näst viktigaste. Detta kan utläsas i figur 42 och 42 i appendix 3. Gemensamt för gäster 
oavsett vilket syfte de övernattar är även att de anser att en förklaring till varför 
problemet inträffat är minst viktigt, då detta påstående har högst andel inte viktigt och 
till viss del viktigt.  
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Analys: Gemensamt för både alla gäster är att de anser att det är mycket viktigt att 
personalen agerar snabbt när ett misstag har inträffat. En snabb process kan innebära att 
klagomålet hanteras av den första personen gäster tar kontakt med för att berätta om 
problemet, vilket på hotell vanligtvis är receptionisten. Faktum är att Wilson et al., 
(2012, s. 355) menar att om problemet hanteras av den första personen kommer gästen 
46 % av gångerna att vara nöjd med personalens serviceåtgärd.  
 
Om gästen istället måste ta kontakt med flera personer för att få problemet löst blir 
gästen endast nöjd 21% av fallen. Lewis & McCann (2004, s. 15) betonar vikten av en 
effektiv och snabb klagomålsprocess eftersom det kan öka gästernas nöjdhet. Eftersom 
personalen som har kontakt med gästerna ofta är de som hanterar gästers klagomål 
understryker Tax et al. (1988, s. 73) betydelsen av att personalen är berättigad att 
hantera och kompensera servicemisstag. Om en receptionist inte har befogenhet att 
kompensera en gäst för ett misstag måste denne föra vidare klagomålet till annan 
personal, och klagomålsprocessen blir därmed längre. Vidare understryker Wilson et al., 
(2012, s. 259) vikten av att personalen väl förberedd och har de kunskaper som krävs 
för att hantera klagomål från en missnöjd gäst. Det förutsätter att personalen 
kontinuerligt tränar sin sociala förmåga för att på bästa sätt kunna möta en missnöjd 
kund. Det hotellen kan göra för att uppnå detta är genom interna utbildningar där 
personalen får kunskap hur de ska hantera klagomål och missnöjda hotellgäster. Det är 
även viktigt att personalen på hotell är medvetna om det faktum att många hotellgäster 
värderar en snabb klagomålsprocess högt och därför aktivt arbetar för att möjliggöra 
detta.   
 
Att personalen ber om ursäkt är endast det fjärde viktigaste strategin enligt 
hotellgästerna. En orsak till att den strategin inte värderades högre än så, trots att den 
kan anses som nödvändig vid ett service misstag är att en ursäkt är enligt Lewis & 
McCann (2004, s. 14) den mest använda strategin när ett misstag inträffar. Det kan 
betyda att hotellgäster tar en ursäkt av personalen för givet och därför inte värderat den 
högre i undersökningen. Detta betyder nödvändigtvis inte att den strategin är mindre 
viktig, snarare att den ses som en självklarhet för hotellgästerna.  
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5.3	  Gästers	  förväntningar	  på	  service	  recovery	  
	  

	  
Figur	  8.	  Visar	  resultatet	  över	  vilka	  förväntningar	  gäster	  har	  på	  personalens	  agerande	  i	  en	  service	  
recovery	  process.	  

Empiri: Från figur 8 kan det utläsas att det viktigaste vid en service recovery process är 
att personalen anstränger sig för att hitta en lösning på händelsen som skett följt av att 
personalen uppträder artigt och visar förståelse för dig som gäst.  
 
Dessa två påståenden tillsammans med att personalen ger kompensation som motsvarar 
omfattningen av händelsen anser samtliga respondenter är viktigt till viss del är eller 
mer. Det agerande som till högst grad av samtliga ansetts som inte viktigt är till vilken 
mån du kan påverka vilken kompensation du får där 17% ansett det som inte viktigt. En 
signifikant skillnad i vilka förväntningar som finns mellan de gäster som bor i 
affärssyfte och de som bor i nöjessyfte, som kan utläsas i figur 9 och 10, är att 85 % av 
affärsgästerna anser att en kompensation som motsvarar omfattningen av händelsen är 
mycket viktigt gentemot att 61 % av nöjesgästerna. Även 91 % av de som bor i 
nöjessyfte anser däremot att personalen uppträder artigt och visar förståelse är mycket 
viktigt, till skillnad mot gäster som övernattar i affärssyfte där 85% anser att det är 
mycket viktigt. 
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Figur	  9.	  Visar	  resultatet	  över	  vilka	  förväntningar	  affärsgäster	  har	  på	  personalens	  agerande	  i	  en	  service	  
recovery	  process. 

Från figur 9 kan det utläsas att 96 % av affärsgäster förväntar sig att personalen 
anstränger sig för att hitta en lösning på problemet. 85 % förväntar sig att personalen 
uppträder artigt och visar förståelse för dig som gäst samt att personalen ger en 
kompensation som motsvarar omfattningen av händelsen.  
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Figur	   10.	   Visar	   resultatet	   över	   vilka	   förväntningar	   affärsgäster	   har	   på	   personalens	   agerande	   i	   en	  
service	  recovery	  process. 

93 % av nöjesgästerna förväntar sig att personalen anstränger sig för att hitta en 
lösning. Vidare förväntar sig 91 % att personalen uppträder artigt och visar förståelse 
för dig som gäst. Till skillnad från affärsgästerna där 85 % förväntar sig en 
kompensation som motsvarar omfattningen av händelsen anser endast 61 % av 
nöjesgästerna att det är mycket viktigt.  
 
Analys: Gemensamt för alla gäster är att de anser att de flesta svarsalternativen är 
mycket viktigt. Wilson et al., (2012, s. 346) menar att när en gäst tar sig tid och energi 
för att berätta för personalen om ett problem, har den höga förväntningar på service 
recovery processen. Detta kan förklara det faktum att hotellgästerna anser att många av 
svarsalternativen är mycket viktiga. 
 
De skillnader gällande förväntningar vid service recovery som finns mellan gästerna är 
relativt få, dock kan vissa olikheter utläsas från resultatet. De som övernattar i arbete 
förväntar sig i högre grad att erhålla någon typ av kompensation för servicemisstaget, 
medan gäster som bor för nöje värderar artighet och förståelse högre. Detta innebär att 
gäster som bor i arbetet tillhör de som värdesätter ett rättvist utfall. Schoefer & Ennew 
(2005, s. 262) beskriver att dessa vill erhålla en kompensation som motsvarar nivån av 
sitt missnöje. Detta innebär då att nöjesgäster istället tenderar att värdesätta 
samspelsrättvisa, vilket innebär att de förväntar sig att personalen ska behandla dem väl 
när de berättar om problemet.  
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5.4	  Typer	  av	  gäster	  som	  klagar	  
 

	  
Figur	  11.	  Visar	  resultatet	  från	  de	  påståenden	  som	  avser	  att	  undersöka	  hur	  hotellgäster	  uttrycker	  sitt	  
missnöje.	  

Empiri: Resultatet som kan utläsas från figur 11 är att majoriteten av hotellgästerna 
väljer att berätta för hotellpersonalen när ett servicemisstag har inträffat. Därefter är 
alternativet att berätta för vänner och familj om händelsen till viss del och mycket 
troligt att respondenterna skulle göra. Minst troligt är det att respondenterna skulle göra 
ingenting alls. I appendix 3 figur 21 och figur 22 kan det utläsas att ingen större skillnad 
fanns mellan affärs-och nöjesgästerna angående deras sätt att uttrycka sitt missnöje. Den 
största skillnaden som fanns var att 28% av affärsgästerna mycket troligt skulle lämna 
ett negativt omdöme medan endast 13% av nöjesgästerna skulle göra det.    
 
Analys: Endast 10 % av gästerna skulle inte agera alls utifall ett servicemisstag sker 
och ungefär liknande antal skulle inte berätta för vänner, familj eller hotellpersonalen. 
Dessa gäster tillhör den typ av klagare som Singh (1990, s. 88) benämnt som den 
passiva-typen. Anledning till varför somliga inte uttrycker sitt missnöje kan vara att de 
inte tror att det finns några positiva konsekvenser att få ut av det. Däremot skulle 
majoriteten av hotellgästerna berätta för hotellpersonalen om ett servicemisstag 
inträffar. Detta är ett agerande som enligt Wilson et al., (2012, s. 345) är önskvärt från 
ett service recovery perspektiv, eftersom personalen då får en chans att åtgärda det som 
gått fel. För att uppmuntra hotellgästerna att berätta för personalen om ett problem 
menar Grönroos (2008, s. 131) att det ska vara lätt för gästen att klaga. Därför bör 
klagomålsprocessen utformas på ett sådant enkelt sätt som möjligt där skriftliga 
klagomål bör undvikas. Vidare menar Wilson et al. (2012, s. 354) att det är viktigt att 
uppmuntra gäster att framföra klagomål och synpunkter, något som enkelt kan uppnås 
genom att personalen frågar hur hotellgästen upplevt sin vistelse. De belyser vikten av 
att gäster känner att det uppskattas av personalen när de framför sina klagomål då de 
anser att något är fel. Det är då viktigt att personalen visar förståelse och aktivt lyssnar 
när en gäst förklarar sitt missnöje så att gästen känner sig sedd.  
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Väljer hotellgästerna istället att likt den passiva-typen att inte berätta för personalen om 
vad de anser är ett problem går chansen till service recovery förlorad. 
 
Ett annat agerande som gästerna till viss del troligt och mycket troligt skulle utöva var 
att berätta för vänner och familj om händelsen. Till skillnad från det fördelaktiga 
beteendet att berätta för personalen om misstaget, är detta agerande inte lika positivt. 
Grönroos (2008, s. 296) betonar risken med spridning av negativt word-of-mouth. Han 
menar att negativa erfarenheter sprids snabbare än vad positiva erfarenheter gör och 
som resultatet tyder på är det troligt att en missnöjd gäst kommer berätta om sin 
negativa serviceupplevelse för vänner och familj. Detta styrker hur viktigt service 
recovery är och att misstag hanteras rätt för att undvika negativ spridning av word-of-
mouth och istället möjliggöra för en positiv spridning till följd av en lyckad service 
recovery. Grönroos framhäver att en positiv word-of-mouth kan fungera som ett mer 
trovärdigt markandsföringsverktyg än traditionell marknadsföring samt att positiv word-
of-mouth kan stärka hotellets image. Det talar för att word-of-mouth är ett 
kommunikationsverktyg som har möjlighet att påverka i stor omfattning. 
Sammanfattningsvis bör hotellen beakta alla aspekter av word-of-mouth, både de 
positiva och de negativa, och aktivt arbeta med dessa.  
 
 Vidare är det inte troligt att 58% skulle lämna ett negativt omdöme via exempelvis 
Booking.com, Tripadvisor eller dylikt, varav resterande då skulle till viss del eller 
mycket troligt skulle lämna ett omdöme. Den typ av gäst som klagar och lämnar ett 
sådan omdöme hör antingen till den argsinte- eller aktivist-typen (Singh, 1990, s. 88). 
Det omdöme som lämnas är också det en form av word-of-mouthkommunikation som 
beroende på betoning i det kan vara båda negativt och positivt för hotellets 
marknadsföring. 
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5.5	  Kulturella	  dimensioner	  för	  gästers	  beteenden	  

	  
Figur	  12.	  Visar	  resultatet	  från	  de	  påståenden	  som	  avser	  undersöka	  vilken	  kulturell	  dimension	  över	  en	  
gästs	  beteende	  och	  förväntningar	  respondenten	  hör	  till.	  	  

Empiri: Från figur 12 kan det utläsas att 86 % av gästerna att det är mycket troligt att 
de kommer förlåta personalen för servicemisstag efter att det blivit åtgärdat och att 86 
% anser det mycket viktigt att personalen ger dem en uppriktig ursäkt som förklarar för 
gästen hur värdefull denne är. 
 
Vad gäster svarat som bor i nöjessyfte speglar vad figur 12 visar dock visar de gäster 
som bor i affärssyfte att samtliga påstående är lite högre värderade till mycket troligt, 
mycket viktigt än vad figur 12 visar, detta visas i appendix 3 figur 33 och 34. Ett 
anmärkningsvärt resultat från gäster som bor i arbetet är att de till 100 % anser en 
uppriktig ursäkt som visar hur värdefull gästen är som mycket viktigt. Endast 75 % av 
nöjesgästerna anser att en uppriktig ursäkt är mycket viktigt. T-testet som utfördes 
visade att denna skillnad var av signifikans.  
 
Analys: Ringberg et al. (2007, s. 210) beskriver relations-typen som någon som skulle 
förlåta personalen för gjort misstag och denna typ är de som uppskattar och vill ha en 
uppriktig ursäkt som visar hur värdefull relationen mellan hotellet, personalen och just 
denna gäst är. Vi anser att gäster på hotell till störst grad är av relations-typ i och med 
att resultatet visar att specifikt de två påståendena sticker ut och värderas av en stor 
andel som mycket viktigt. Vidare beskriver Ringberg et al. (2007, s. 197) relations-
typen förknippas med de människor som uttrycker en begäran att behålla känslomässiga 
band till tjänsteföretaget även när servicemisstag sker. Att inte ge denna typ av gäst en 
uppriktig ursäkt kan leda till att de för framtida hotellvistelser söker sig till ett annat 
hotell, detta understryker också Ringberg et al. (2007, s. 202).  
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Då Fornell & Wernerfelt (1987, s. 337) betonar att det är betydligt mer kostsamt att 
finna nya konsumenter än att behålla gamla vore det inte önskvärt av ett hotell att inte 
tillgodose relations-typens önskan om en uppriktig ursäkt som får gästen att förstå hur 
värdefull denne är. Eftersom det skulle få gästen att återkomma till hotellet i framtiden. 
 
Att gästen skulle känna irritation och att det får en förklaring och en kompensation som 
motsvarar den energi och tid servicemisstaget krävt av gästen är båda mått för till vilken 
utsträckning gästerna är av utilitarist-typen (Ringberg et al., 2007, s. 210). De båda 
påståendena har skattats likvärdigt och det är tydligt att ungefär hälften anser det som 
mycket troligt, mycket viktigt att de skulle önska eller agera på ett utilitarist sätt. Vilket 
ger intryck av att det finns gäster som är av utilitarist-typ. 
 
Vidare visar resultatet på att det förekommer mindre gäster av den oppositionella-typen 
eller att det är en mindre del gäster som har drag av den oppositionella-typen. Denna typ 
är den som söker flera lösningar utifrån vilka de får välja och skulle troligtvis inte 
förlåta personalen för misstaget trots att det åtgärdas (Ringberg et al., 2007, s. 210). 
Nästan respondenter söker en ursäkt vilket strider mot denna kulturella dimension av 
beteende däremot tycker 53% att det är mycket viktigt att det erbjuds flera lösningar av 
vilka gästen får välja kompensation som tyder på att gäster har oppositionella drag.  
 
Alla affärsgästerna anser en uppriktig ursäkt som visar hur värdefull gästen är som 
mycket viktigt. Endast 75 % av nöjesgästerna anser att en uppriktig ursäkt är mycket 
viktigt. Denna skillnad antyder att affärsgäster i större utsträckning är relationstypen än 
vad nöjesgästerna är.  
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6.	  Slutsats 
Resultatet från studien där 65% av hotellgästerna oftast övernattar på hotell i nöjessyfte 
och 35% bor i arbete, visar att majoriteten anser att otrevlig och ohjälpsam personal är 
det största servicemisstaget. Därefter anser de att ostädat rum är ett mycket stort 
problem medan de tycker att rummet ej är tillgängligt vid utsatt incheckningstid inte är 
något problem. Generellt sett anser nöjesgästerna att händelserna i större omfattning är 
ett mycket stort problem än vad affärsgästerna gör något som kan ha att göra med att 
affärsgäster inte till samma utsträckning kan påverka valet av hotell. Noterbart är även 
att 43 % av nöjesgästerna anser att långsam in/utcheckning inte är ett problem, medan 
endast 31% av affärsgästerna anser att det inte är något problem. Lewis & McCann 
(2004) har i sin studie observerat att affärsgäster är mindre toleranta när det gäller detta, 
vilket kan härledas till att de har mer brist på tid än vad gäster som övernattar på hotellet 
i nöjessyfte har. 
 
Av alla gäster som besvarat enkäten önskar 24 % inte bli kompenserade om någon av de 
händelser som Lewis & McCann (2004) konstaterat som vanliga servicemisstag och 
som vi använt oss av i undersökningen. Däremot har endast 10 % angett att det är 
mycket troligt att de inte skulle göra någonting alls om ett sådant servicemisstag 
inträffat. Det finns alltså gäster som inte önskar bli kompenserade men skulle absolut 
uttrycka sitt missnöje. Vi avser nu återkoppla till studiens syfte och delsyften. 
 
Syfte: Att klargöra på vilket sätt gäster uttrycker sitt missnöje samt att      

identifiera vilka service recoverystrategier hotell kan använda för att 
åtgärda servicemisstag. 

 
Delsyften:   Hur vill gäster bli kompenserad för ett servicemisstag? 
                    Hur uttrycker gäster sitt missnöje? 
                    Skiljer det sig åt om gäster bor på hotellet i nöje eller för arbete? 
 
Hur vill gäster bli kompenserade för ett servicemisstag? 
När ett servicemisstag inträffar har generellt sett gäster höga förväntningar på service 
recovery. Resultatet visar på att de flesta gäster önskar erhålla någon typ av 
kompensation när ett misstag har hänt. Den åtgärd som hotellgästerna värderar högst är 
att personalen agerar snabbt när ett misstag har skett. Hotellet bör därför arbeta för att 
möjliggöra en snabb och effektiv klagomålsprocess där personalen har befogenhet att ge 
lämplig kompensation till missnöjda gäster. Gästerna vill även att personalen behandlar 
dem rättvist och att de visar empati och förståelse. 
 
Det gäster förväntar sig när ett servicemisstag inträffar är främst att personalen 
anstränger sig för att hitta en lösning samt att de uppträder artigt och visar förståelse för 
gästen. Detta tyder på att gästen värderar samspelsrättvisa högst vilket innebär att de vill 
att personalen ska behandla dem väl när de väljer att berätta om sitt missnöje. Resultatet 
visar även att gästerna mycket troligt skulle förlåta personalen för servicemisstag efter 
att det blivit åtgärdat och de anser att det mycket viktigt att personalen ger dem en 
uppriktig ursäkt som förklarar för gästen hur värdefull denne är. 
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Hur uttrycker gäster sitt missnöje? 
Majoriteten av hotellgästerna väljer att uttrycka sitt missnöje genom att berätta för 
personalen om problemet. Detta är ett önskvärt agerande eftersom det möjliggör för 
personalen att kunna åtgärda och kompensera för misstaget. Det näst vanligaste sättet 
som gästerna uttrycker sitt missnöje var genom att berätta för vänner och familj av 
händelsen, följt av att lämna ett negativt omdöme. Minst troligt var att gästerna inte 
skulle göra någonting alls när ett servicemisstag inträffat. 
 
Skiljer det sig åt om gäster bor på hotellet i nöje eller för arbete? 
Resultatet i studien påvisade att det överlag fanns få skillnader beroende på om gästerna 
övernattade på hotellet i nöjes- eller affärssyfte. Som tidigare nämnt ansåg färre 
affärsgäster än nöjesgäster att långsam in/utcheckning inte var något problem. En tydlig 
skillnad som kunde identifieras var gästernas förväntningar vid service recovery. 
Affärsgästen värderade en kompensation som motsvarar omfattningen av händelsen 
högst, medan nöjesgästen ansåg att personalen uppträder artigt och visar förståelse samt 
anstränger sig för att hitta en lösning var viktigast. Nöjesgästen ansåg att kompensation 
inte alls var lika viktigt som affärsgästen tyckte. Detta tyder på att gästen som bor på 
hotellet i affärssyfte värdesätter någon form av kompensation mer än förståelse och 
artigt beteende från personalen. Gällande hur gäster uttrycker sitt missnöje fanns en 
tydlig skillnad då 28% av affärsgästerna mycket troligt skulle lämna ett negativt 
omdöme medan endast 13% av nöjesgästerna skulle göra det.    
 
För att klargöra om de skillnader som fanns mellan affärs- och nöjesgäster var av en 
slump eller om de faktiskt kunde avspegla populationen utfördes ett t-test. Testet visade 
att endast tre påståenden var av signifikans och kunde representera populationen och 
dessa var; Långsam in- och utcheckning, uppriktig ursäkt samt kompensation som 
motsvarar omfattningen av händelsen. 
 
För långsam in- och utcheckning ansåg 31 % av affärsgäster att det inte är ett problem 
och 43 % av nöjesgästerna tyckte inte det är ett problem. Det är alltså 12 % skillnad i 
hur många gäster som inte anser detta som ett problem beroende på i vilket syfte de 
vistas på hotellet. Skillnaden mellan affärs- och nöjesgästers önskan om en uppriktig 
ursäkt var 25 %, då affärsgäster ansåg att det var mycket viktigt till 100 % medan 
nöjesgäster ansåg det mycket viktigt till 75 %. Vidare var skillnaden för affärs- och 
nöjesgäster som ansåg påståendet att kompensation bör motsvara omfattningen av 
händelsen som mycket viktigt 24 %. 85 % av affärsgäster ansåg detta som mycket 
viktigt medan nöjesgästerna ansåg det till 61 % mycket viktigt. Av dessa tre påståenden 
anser alltså affärsgäster att det är ett större problem och i större utsträckning mycket 
viktigt med dessa påståenden.  
 
Även om andra skillnader utöver dessa tre signifikanta kan identifieras av studien, kan 
endast Långsam in- och utcheckning, uppriktig ursäkt samt kompensation som 
motsvarar omfattningen av händelsen anses vara definitiva. Andra skillnader kan bero 
på slump och vår rekommendation till hotell är därför att beakta dessa tre faktorer då de 
är statistiskt säkerställda. 
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Att klargöra på vilket sätt gäster uttrycker sitt missnöje samt att identifiera vilka service 
recoverystrategier hotell kan använda för att åtgärda servicemisstag. 
Sammanfattningsvis väljer de flesta att berätta för hotellpersonalen om misstag som 
sker under deras vistelse, vidare berättar många av dem även vidare till vänner och 
familj om händelser som sker och en del lämnar negativt omdöme via en tredje part. Det 
viktigaste för gästerna är att personalen agerar och åtgärdar misstaget snabbt. 
 
Resultatet i studien visar att den service recoverystrategi som hotellen bör sträva efter 
att tillämpa är en snabb process när gästens klagomål hanteras. Vidare värdesätter 
hotellgäster att personalen behandlar dem rättvist när de berättar om problemet. 
 
Noterbart är majoriteten av gästerna är av relations-typen, som värderar relationen med 
hotellet högt. Dessa anser att det är mycket viktigt att personalen ger en dem en 
uppriktig ursäkt som får dem att känna sig värdefulla som gäster. Däremot i 
undersökningen ansåg de inte att service recoverystrategin be om ursäkt var den strategi 
hotellet främst bör använda. En förklaring till att den strategin inte värderades högre kan 
vara så som vi tidigare resonerat kring, att de flesta gäster ser en ursäkt som en 
självklarhet när ett misstag har inträffat. Slutsatsen av detta är att hotellen bör ge gästen 
en uppriktig ursäkt samt att komplettera med en ytterligare strategi, lämpligtvis att agera 
snabbt när ett servicemisstag inträffat. 

6.1	  Praktiskt	  bidrag	  
Vad bör då hotell tänka på för att motverka att servicemisstag sker och vad bör de göra 
när en gäst framför sitt missnöje över en händelse som skett? Vårt resultat visar tydligt 
att ett ostädat rum är ett mycket stort problem, varför ett rum inte är städat kan vi endast 
spekulera i. Däremot vill vi uppmana hotell om att det är fördelaktigt att lägga ner 
resurser för att få ett gott samarbete mellan de avdelningar på hotellet som kan påverka 
att detta misstag inte uppstår. Det allra största problemet är otrevlig och ohjälpsam 
personal vilket hotell bör vara medvetna om och aktivt arbeta för att undvika. När ett 
misstag väl skett visar vårt resultat att gäster framförallt vill ha en åtgärd snabbt, därför 
bör hotellet se till att all personal är medvetna om detta, för att prioritera hanteringen av 
klagomål när de uppstår. Dessutom har vi förklarat både att en ursäkt kan ses som 
självklar men det är också någonting gäster förväntar sig därför bör personal veta att när 
en gäst uttrycker missnöje ska de alltid ge en uppriktig ursäkt.  

6.2	  Teoretiskt	  bidrag	  &	  fortsatta	  studier 
I denna studie har vi haft för avsikt att pröva huruvida tidigare teoretiska 
utgångspunkter faktiskt stämmer in på hotellgäster. Likt det resultat Lewis & McCann 
(2004, s. 14) erhållit i sin studie visar även vårt resultat att det största servicemisstaget 
som kan ske på ett hotell är att gästen får ett ostädat rum och att personalen är otrevlig 
och ohjälpsam. Vidare förväntar sig gäster en uppriktig ursäkt när ett misstag skett 
något som också Lewis & McCann (2004, s. 14) visar är den vanligaste service 
recoverystrategin. Med vårt resultat bekräftar vi alltså mycket av den redan befintliga 
teorin framför allt Lewis & McCanns (2004) studie.  
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För att utveckla detta service management ämne vore det intressant att göra en liknande 
studie med en kvalitativ metod för att söka förståelse för vad som ligger bakom gästers 
sätt att framföra missnöje och vad som kan avgöra vilken service recoverystrategi de 
föredrar. I dagsläget finns det forskare som har fastställt hur omfattande hotellgäster 
anser att specifika servicemisstag är. Det vore därför intressant att i framtida studie 
undersöka vilka händelser som är för stora för att reparera, alltså undersöka om det finns 
misstag ett hotell kan göra som gästen skulle anse vara oförlåtligt, vilket vi tror kan leda 
till att de inte kommer övernatta på hotellet igen. Eftersom vi vet att en återkommande 
gäster är mer värda för hotell än vad nya gäster är bör det vara av intresse för hotell att 
identifiera de misstag eller kombinationer av misstag som bidrar till att en gäst aldrig 
vill återvända till samma hotell.  
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7.	  Allmän,	  samhällelig	  och	  etisk	  diskussion	  
Hotellbranschen är en bransch som ständigt växer och antalet övernattningar på hotell 
varje år ökar. Som tidigare nämnts i inledningen av studien ökar inte beläggningsgraden 
avsevärt vilket tyder på en ökad konkurrens. Hotellbranschen är därför en bransch som 
involverar och berör många människor, både gäster och anställda. 
 
Denna studie visar att hotellgäster upplever otrevlig och ohjälpsam personal som det 
största servicemisstaget som kan ske på hotellet. Detta tyder på att väldigt stort fokus 
läggs på tjänsteföretagens personal. Grönroos (2008, s. 43-44) förklarar att på ett 
tjänsteföretag är erbjudandets kärna en tjänst, men på grund av dagens 
konkurrensutsatta marknad är endast tjänsten inte tillräcklig för kunderna. Han menar 
att orsaken till att kunder blir missnöjda är vanligtvis inte på grund av något fel med 
kärntjänsten, utan det beror oftast på att kunderna är missnöjda med det utvidgade 
tjänsteerbjudandet- servicen. Produkten är därför inte längre det dominerande i 
tjänsteerbjudandet, det handlar i allt större utsträckning om företagets förmåga att 
hantera personalresurser. På grund av konkurrensen på dagens marknad och kundernas 
krav på tjänsteföretagens service är det viktigt att hanteringen av servicemisstag 
fungerar väl för att inte förlora missnöjda kunder till konkurrerande företag.  
 
Som studien visar på ligger stor fokus på personalens prestation. De som potentiellt kan 
ta skada av resultatet från undersökningen är hotellpersonalen. En konsekvens av 
tjänsteföretagens fokus på personalen och dess prestation kan vara att personalens 
välbefinnande på affärsplatsen försämras då de kan känna att de alltid måste utföra ett 
bra arbete. Wilson et al., (2012, 2. 253) tar upp ämnet emotionell dissonans vilket är ett 
aktuellt och viktigt ämne för personalen som dagligen är i kontakt med gäster. 
Emotionell dissonans uppstår när anställda i tjänsteföretag måste uppvisa känslor och 
agera på ett sådant sätt som företaget och gäster förväntar sig, trots att de anställda inte 
känner de känslorna. Detta innebär att en receptionist förväntas att vara trevlig och glad 
mot gästerna trots att den emellanåt inte känner sig glad eller på humör att vara artig. 
Detta fenomen kan leda till stress på affärsplatsen och även utbrändhet hos de anställda. 
Personalen på ett hotell interagerar ständigt med gästerna och som studien visade anser 
gästerna att otrevlig och ohjälpsam personal är ett mycket stort problem. Det betyder att 
gästerna förväntar sig att personalen beter sig på ett viss sätt och hotellet bör därför 
aktivt arbeta för att undvika att emotionell dissonans uppstår hos de anställda.  
 
Vi tror att det ibland är så att om du är bestämd och verkligen kräver kompensation i en 
klagomålsprocess kommer du också få ut en större kompensation utav att säga till i 
jämförelse med de personer som oftast nästan ursäktande framför sitt missnöje. För de 
personer som någon gång prövat att vara bestämd och nästan verka arg när de klagar 
över någonting och får då som belöning för det agerandet en bättre kompensation än när 
du uttrycker ditt missnöje på ett vänligare sätt. Kan det vara så att det kan göra att du i 
framtiden fortsätter klaga på ett mer aggressivt sätt inte för att du är sådan som person 
utan för att du lärt dig att det beteendet ger en större kompensation. Det är aldrig kul att 
ta emot ett klagomål oavsett vem som har rätt eller fel och det är vanligtvis vid dessa 
tillfällen personalen verkligen får uppleva det som kallas emotionell dissonans.  
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Ytterligare en intressant aspekt gällande fokus på personalens prestation är teknikens 
roll i tjänsteerbjudandet. Enligt Grönroos (2008, s. 187) ökar kundernas användande av 
internet, både för att komma i kontakt med företagets erbjudanden men även i hotellens 
fall ge omdömen hur gästen upplevt hotellvistelsen och servicen. Internets ökade 
tillgänglighet har bidragit till att hemsidor såsom Tripadvisor har uppkommit, vilkens 
funktion är att gäster recenserar hotell. Det bidrar till att om ett servicemisstag sker på 
ett hotell är risken stor att ett negativt omdöme lämnas vilket kan medföra att hotellet 
förlorar framtida gäster och intäkter.  Detta skapar ett stort fokus att servicepersonal 
alltid ska prestera och ge service av hög kvalité till hotellgästerna. 
 
Denna studie avser att undersöka hur hotellgäster uttrycker sitt missnöje samt att 
identifiera vilka service recovery strategier ett hotell kan använda sig av när ett 
servicemisstag har inträffat. Därmed anser vi att resultatet från studien är till hjälp för 
hotellpersonal att förstå sina gäster och vad de önskar erhålla när något har gått fel. 
Trots aspekten att större fokus ligger på personalens prestation och de möjliga negativa 
konsekvenserna detta kan leda till, medför studien främst positiva konsekvenser för 
hotellen. De kan genom resultatet av studien förstå sina gäster på ett bättre sätt och de 
får även större kunskap om vilka strategier de bör fokusera på för att skapa nöjda gäster. 
På så vis kan personalen fokusera på de aspekter de vet att hotellgäster uppskattar och 
således förhoppningsvis också minska arbetsbelastningen. 
 
Ännu en etisk aspekt att beakta är den möjliga påverkan studien har på hotellgästerna. I 
denna studie mäter och studeras personligheter och beteenden, vilket kan medföra att 
gäster känner sig förnärmade av att bli indelad i olika kategorier utifrån deras 
medverkan i undersökningen. Detta är något vi varit medvetna om vid utformningen av 
studien och har därför i den mån det går undvikit att ställa frågor respondenterna kan 
uppfatta som stötande. Vidare har de, som tidigare diskuterats, kunnat avbryta 
undersökningen när som helst om de skulle känna sig obekväma.  
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8.	  Sanningskriterier	  
Det finns tre viktiga kriterier vid bedömning av forskning inom området management 
företagsekonomi. Dessa tre sanningskriterier är reliabilitet, replikerbarhet samt 
validitet. (Bryman & Bell, 2011, s. 62) Samtliga sanningskriterier kommer att 
behandlas ingående nedan.    

8.1	  Reliabilitet	  	  
När en enkätundersökning genomförs uppstår frågor gällande hur korrekt resultatet är. 
För att besvara sådana frågor används olika begrepp. Reliabilitet avser att mäta en 
undersöknings tillförlitlighet, det vill säga om upprepade mätningar skulle leda till 
samma resultat. (Ejlertsson, 2014, s. 107) En hög reliabilitet innebär att en respondent 
skulle ge liknande svar om undersökningen skulle genomföras vid olika tillfällen. Detta 
innebär att kravs ställs på hur frågorna i en undersökning är utformade, eftersom dåligt 
konstruerade frågor kan medföra en stor slumpvariation i svaren. (Ejlertsson, 2014, s. 
111) 
 
I denna studie har ett aktivt arbete bedrivits för att undersökningens reliabilitet ska vara 
så hög som möjligt. Det innebär att vi utförligt beskrivit och förklarat hur vi gått tillväga 
för att samla in resultatet för att undersökningen ska kunna utföras av en annan 
oberoende forskare. Vidare har vi även arbetat samspelt med varandra vilket minskar 
risken att resultatet är påverkat av egna tolkningar och värderingar. 
 
Eliasson (2006, s. 15) förklarar olika sätt att öka reliabiliteten är att bland annat att mäta 
samma variabel på olika sätt. I vår undersökning har detta gjorts genom att ställa flera 
frågor som avser att mäta samma begrepp. Däremot när det gäller att förklara vilken typ 
av gäst som uttrycker sitt missnöje eller när vi vill urskilja vilken kulturell dimension av 
beteende en gäst tillhör har vi för få påståenden som mäter detta för att kunna urskilja 
och placera gäster i specifika roller, dock kan vi urskilja olika drag och tendenser gäster 
överlag har. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 167) är ett annat sätt att öka reliabiliteten 
att kontrollera att inga felaktiga inmatningar sker vid bearbetning av den data som 
samlats in. Bearbetning och kodning av data har därför skett noggrant för att undvika att 
sådana fel inträffar. 

8.2	  Replikerbarhet	  
Replikerbarhet liknar sanningskriteriet reliabilitet och innebär att en annan forskare ska 
kunna upprepa eller reproducera en studie och det resultat som framkommit i 
undersökningen. (Bryman & Bell, 2011, s. 63) Om en upprepning av studien är möjlig 
har undersökningen en hög replikerbarhet. Anledningen till att ett intresse finns att 
reproducera en studie menar Bryman & Bell (2011, s. 63) är att misstanke kan finns att 
resultatet från studien inte stämmer med resultat från liknande forskning. Vidare menar 
de att för att det ska vara möjligt att upprepa en studie måste forskaren i detalj beskriva 
hur den har gått tillväga i studien.  
 
I denna studie har vi i metodkapitlet noggrant redogjort för vilken metod som har 
använts för insamlandet av empiriskt material. Metodkapitlet består även av en 
operationalisering vilket tydligt visar vilken tidigare forskning frågorna i enkäten är 
grundande på. Det finns även med tydliga beskrivningar hur vi har distribuerat enkäten, 
vilket vårt urval i studien är samt hur urvalsprocessen har gått till.  
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Enkäten som användes vid datainsamlingen finns även med i arbetet vilket gör att om 
en forskare önskar upprepa undersökningen skulle det vara möjligt. Vår studie får därför 
anses vara av hög replikerbarhet.  

8.3	  Validitet	  
En studie kan ha hög reliabilitet men mäter den inte det vi avser eller tror oss mäta kan 
ingenting utsägas från resultatet av den (Holme & Solvang, 1997, s. 167). Bryman & 
Bell (2013, s. 63) tar upp att en viktig aspekt för en kvantitativ studies validitet vilket är 
det som kallas begreppsvaliditet. En god begreppsvaliditet har den studie där 
frågekonstruktionen ska kunna betraktas som en operationalisering utav de teoretiska 
utgångspunkterna (Ejlertsson, 2014, s. 110). I denna studie har vi gjort noggranna 
undersökningar bland tidigare studier och vetenskapliga artiklar för att säkerställa att vi 
använder oss utav begrepp på rätt sätt. Majoriteten av frågorna och påståendena i 
studien grundas på de teoretiska utgångspunkter vi klargjort och vi har försökt få våra 
operationella definitioner av de begrepp vi vill mäta efterlikna den teoretiska 
definitionen. Att hitta många tidigare studier som definierar och behandlar samma ämne 
som denna studie har hjälpt oss även att styrka undersökningens så kallade ytvaliditet, 
huruvida måttet verkar spegla det som begreppet betyder (Bryman & Bell, 2013, s. 
173). Här har vi även förutom i litteraturen frågat vänner och kollegor om 
branschspecifika eller teoretiska ord har samma betydelse för dem som de har för oss. 
Allt för att de som besvarar enkäten ska tolka de påståenden vi har på det sätt vi menar. 
Varav vi i efterhand är kritiska på valet av ordet kompensation där vi syftar till att en 
åtgärd görs för att reparera en händelse som skett medan andra kopplar ordet till 
monetär ersättning. Svaren på denna fråga måste därför beaktas med försiktighet.  
 
Liknande för att styrka reliabiliteten kan validiteten bli högre genom att skapa olika 
indikatorer för de begrepp vi använder oss av i studien (Eliasson, 2013, s. 17). Därför 
har vi försökt skapa fler än ett påstående avsett att mäta samma sak, exempelvis har vi 
två olika påståenden uppdelade i olika frågor i enkäten som mäter samma begrepp.  
 
Urvalsprocessen, där vi väljer ut vilka från vår önskade population som ska få möjlighet 
att delta i undersökningen, är avgörande vid bedömning av studiens externa validitet. 
Bryman & Bell (2013, s. 64) förklarar att detta avgörs av huruvida resultatet kan 
generaliseras över fler människor än dem som deltagit i studien samt om de kan 
generaliseras till andra kontext än det sammanhang studien genomfördes i. Urvalet i 
denna studie har skett utifrån ett bekvämlighetsurval och kan därför inte direkt 
generaliseras utöver hela populationen. Däremot kan vi urskilja tendenser och jämföra 
från liknande tidigare studier med snarlikt syfte som vårt och se att vårt resultat till viss 
del avspeglar deras. För att ytterligare styrka resultatet i denna studie för att ha 
möjlighet att generalisera över en större kontext vore att göra liknande studier i andra 
städer och i större omfattning. Utifrån det syfte denna studie att klargöra på vilket sätt 
gäster uttrycker sitt missnöje samt att identifiera vilka service recoverystrategier hotell 
kan använda för att åtgärda servicemisstag, vore det intressant att genom en kvalitativ 
studie söka djupare förståelse för varför en gäst uttrycker sitt missnöje på ett visst eller 
varför de söker en viss typ av kompensation. Vad är det gäster söker när det uttrycker 
ett missnöje eller vilka känslor uppstår när ett servicemisstag inträffar? är andra för oss 
fortsatta intressanta tankar.  
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Appendix	  1	  –	  Statistik	  över	  antal	  hotellnätter	  
	  

Bilaga	  
1  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

00 
Riket 

25 872 
607 

25 958 
480 

27 337 
915 

27 990 
060 

28 566 
091 

29 432 
574 

31 073 
612 

Tabell 1. Statistik över antal hotellnätter från 2008 till 2014 över Sverige. Visar en 
ökning från 2008 till 2014= 5 201 005 (16,7%). 
 
Källa: SCB & Tillväxtverket (2015, 4 april) Antal gästnätter på hotell per region och år. 
SCB & Tillväxtverket. 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701__NV1701A/N
V1701T6Ar/table/tableViewLayout1/?rxid=a358a8b5-1ace-4b29-897f-dcc53f7d1f42. 
[Hämtad 2015-04-04]. 
	  

Appendix	  2	  –	  Statistik	  över	  hotells	  beläggningsgrad	  
	  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
00 Riket               
Hotellrum 50,3 48,2 50,0 50,8 50,1 50,3 51,7 

Tabell 2. Statistik över hotells beläggningsgrad i % från 2008 till 2014 i Sverige. 

Källa: SCB & Tillväxtverket (2015, 4 april) Kapacitetsutnyttjande i procent efter region, 
övernattningstyp och år. SCB & Tillväxtverket. 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701__NV1701A/N
V1701T4Ar/table/tableViewLayout1/?rxid=35ed3e31-44db-4baf-b8e2-5d3ad32a17af#. 
[Hämtad 2015-04-04]. 
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Appendix	  3	  –	  Histogram	  över	  resultatet	  
	  

	  
Figur	  13.	  Visar	  resultatet	  över	  antal	  nätter	  gästen	  övernattar	  på	  hotell	  per	  år.	  

	  

	  
Figur	  14.	  Visar	  resultatet	  över	  syftet	  med	  hotellövernattningen.	  
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Fråga 1. Antal nätter på hotell per år	
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Figur	  15.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Berätta	  för	  vänner	  och	  
familj	  om	  händelsen”.	  

	  

	  
Figur	  16.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Berätta	  för	  
hotellpersonalen	  om	  problemet”.	  
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Fråga 4. Berätta för vänner och familj om händelsen	
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Fråga 4. Berätta för hotellpersonalen om problemet	
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Figur	  17.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Förlåta	  personalen	  om	  
de	  åtgärdat	  problemet”.	  

	  

	  
Figur	  18.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Göra	  ingenting	  alls”.	  
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Fråga 4. Förlåta personalen om de åtgärdat problemet	
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Fråga 4. Göra ingenting alls	
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Figur	  19.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Känna	  irritation	  över	  
händelsen”.	  

	  
	  

	  
Figur	  20.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Lämna	  negativt	  
omdöme”.	  
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Fråga 4. Känna irritation över händelsen	
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Fråga 4. Lämna negativt omdöme	
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Figur	  21.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärsgäster	  svarat	  på	  de	  påståenden	  som	  rör	  vilken	  typ	  av	  gäst	  som	  
klagar.	  

	  

	  
Figur	  22.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  nöjesgäster	  svarat	  på	  de	  påståenden	  som	  rör	  vilken	  typ	  av	  gäst	  som	  
klagar.	  
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Figur	  23.	  Visar	  resultatet	  över	  om	  arbets-‐	  eller	  nöjesresenärer	  önskar	  bli	  kompenserade.	  	  

	  

	  
Figur	  24.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  delger	  hur	  
klagomålet	  kommer	  att	  hanteras”.	  
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Figur	  25.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  ger	  dig	  en	  
uppriktig	  ursäkt	  som	  får	  dig	  att	  känna	  dig	  värdefull	  som	  gäst”.	  

	  

	  
Figur	  26.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  uppträder	  
artigt	  och	  visar	  förståelse	  för	  dig	  som	  gäst”.	  
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Fråga 5B. Personalen ger dig en uppriktig ursäkt som 
får dig att känna dig värdefull som gäst 
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Figur	  27.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  erbjuder	  
flera	  lösningar	  på	  problemet	  av	  vilka	  du	  får	  välja	  det	  som	  passar	  dig	  bäst”.	  

	  

	  
Figur	  28.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  anstränger	  
sig	  för	  att	  hitta	  en	  lösning”.	  
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Fråga 5B. Personalen erbjuder flera lösningar på 
problemet av vilka du får välja det som passar dig bäst 
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Fråga 5B. Personalen anstränger sig för att hitta en 
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Figur	  29.	  	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Du	  som	  gäst	  i	  viss	  mån	  
har	  möjlighet	  att	  påverka	  vilken	  kompensation	  du	  får”.	  

	  

	  
Figur	  30.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  förklarar	  
problemet	  och	  kompenserar	  för	  den	  tid	  och	  energi	  problemet	  åsamkat	  dig”.	  
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Fråga 5B. Du som gäst i viss mån har möjlighet att 
påverka vilken kompensation du får 
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Fråga 5B. Personalen förklarar problemet och 
kompenserar för den tid och energi problemet åsamkat 
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Figur	  31.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  ger	  dig	  en	  
kompensation	  som	  motsvarar	  nivån	  på	  ditt	  missnöje”.	  

	  

	  
Figur	  32.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Personalen	  ger	  dig	  en	  
kompensation	  som	  motsvarar	  omfattningen	  av	  händelsen”.	  
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Fråga 5B. Personalen ger dig en kompensation som 
motsvarar nivån på ditt missnöje 
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Fråga 5B. Personalen ger dig en kompensation som 
motsvarar omfattningen av händelsen 

	  

Arbete	  

Nöje	  



	  
	  

	   62	  

	  
Figur	  33.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärsgäster	  svarat	  på	  de	  påståenden	  som	  rör	  kulturella	  
dimensioner	  på	  gästers	  beteenden.	  

	  

	  
Figur	  34.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  nöjesgäster	  svarat	  på	  de	  påståenden	  som	  rör	  kulturella	  
dimensioner	  på	  gästers	  beteenden.	  
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Figur	  35.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Att	  personalen	  ber	  om	  
ursäkt	  för	  det	  inträffade	  problemet”.	  

	  

	  
Figur	  36.	  	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Att	  personalen	  agerar	  
snabbt	  när	  du	  berättat	  om	  problemet”.	  	  
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Figur	  37.	  	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Att	  personalen	  ger	  en	  
förklaring	  till	  varför	  problemet	  har	  inträffat”.	  	  

	  

	  
Figur	  38.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Att	  du	  känner	  att	  
personalen	  behandlar	  dig	  rättvist”.	  	  
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Figur	  39.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Att	  personalen	  visar	  
empati	  och	  förståelse	  för	  det	  som	  inträffat”.	  	  
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Fråga 6. Att personalen visar empati och förståelse för 
det som inträffat 
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Fråga 6. Att personalen kontrollerar om du är nöjd vid 
ett senare tillfälle	
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Figur	  40.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Att	  personalen	  
kontrollerar	  om	  du	  är	  nöjd	  vid	  ett	  senare	  tillfälle”.	  
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Figur	  41.	  Visar	  resultatet	  över	  hur	  affärs-‐	  och	  nöjesgäster	  svarat	  på	  påståendet	  ”Att	  du	  känner	  att	  du	  
får	  en	  lämplig	  gottgörelse”.	  

	  

	  
Figur	  42.	  Visar	  hur	  viktiga	  affärsgäster	  anser	  olika	  strategier	  är.	  	  
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Figur	  43.	  Visar	  hur	  viktiga	  affärsgäster	  anser	  olika	  strategier	  är.	  	  
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Appendix	  4	  –	  Gruppstatistik	  och	  signifikanstest	  
	  
Tabellen nedan är över varje påstående som frågats efter i enkäten grupperat efter syfte 
med hotellvistelsen där N= Antal respondenter och Mean= Medelvärdet av resultatet 
där 1= Inget problem/Inte viktigt/Inte troligt, 2=Ett problem/Till viss det viktigt/Troligt 
och 3=Mycket stort problem/Mycket viktigt/Mycket troligt. 

Tabell	  7.	  Statistik	  över	  svarsfrekvens,	  medelvärde	  för	  varje	  påstående.	  Skapad	  i	  SPSS	  av	  författarna.	  

Group Statistics 

 Syfte N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ostädat rum Arbete 32 2,0938 ,92838 ,16412 

Nöje 60 2,1667 ,94181 ,12159 

Ej tillgängligt vid utsatt 

incheckningstid 

Arbete 32 1,9375 ,91361 ,16150 

Nöje 60 1,7333 ,84104 ,10858 

Långsam in- och 

utcheckning 

Arbete 32 2,0313 ,82244 ,14539 

Nöje 60 1,6667 ,65527 ,08459 

Otrevlig/Ohjälpsam personal Arbete 32 2,0625 ,94826 ,16763 

Nöje 60 2,2500 ,91364 ,11795 

Felaktig nota Arbete 32 2,0000 ,91581 ,16189 

Nöje 60 1,9333 ,89947 ,11612 

Mat/Dryck av låg kvalité Arbete 32 2,0625 ,87759 ,15514 

Nöje 60 1,9000 ,77460 ,10000 

Föremål saknas/ur funktion 
 

Arbete 32 2,0938 ,85607 ,15133 

Nöje 60 1,8500 ,77733 ,10035 

Berätta för vänner/familj Arbete 32 2,4063 ,71208 ,12588 

Nöje 60 2,4667 ,67565 ,08723 

Berätta för hotellpersonal Arbete 32 2,5313 ,67127 ,11867 

Nöje 60 2,6167 ,58488 ,07551 

Förlåta hotellpersonal Arbete 32 2,9063 ,29614 ,05235 

Nöje 60 2,8167 ,43146 ,05570 

Göra ingenting alls Arbete 32 1,2188 ,60824 ,10752 

Nöje 60 1,3833 ,66617 ,08600 

Känna irritation Arbete 32 2,4063 ,75602 ,13365 

Nöje 60 2,3000 ,67145 ,08668 

Lämna negativt omdöme till 

tredje part 

Arbete 32 1,7500 ,87988 ,15554 

Nöje 60 1,5167 ,72467 ,09355 

Personal delger om 

hantering 

Arbete 26 2,5385 ,70602 ,13846 

Nöje 44 2,3182 ,67420 ,10164 

Uppriktig ursäkt Arbete 26 3,0000 ,00000 ,00000 

Nöje 44 2,7500 ,43802 ,06603 
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Uppträder artigt Arbete 26 2,8462 ,36795 ,07216 

Nöje 44 2,9091 ,29080 ,04384 

Erbjuder flera lösningar Arbete 26 2,5769 ,57779 ,11331 

Nöje 44 2,3182 ,73998 ,11156 

Anstränger sig för att finna 

lösning 

Arbete 26 2,9615 ,19612 ,03846 

Nöje 44 2,9318 ,25497 ,03844 

Möjlighet att påverka din 

kompensation 

Arbete 26 2,3846 ,75243 ,14756 

Nöje 44 2,0909 ,67577 ,10188 

Förklarar problem och 

kompensation som 

motsvarar missnöje 

Arbete 26 2,5769 ,70274 ,13782 

Nöje 
44 2,4773 ,62835 ,09473 

Kompensation som 

motsvarar nivån på 

missnöjet 

Arbete 26 2,5385 ,58177 ,11410 

Nöje 
44 2,4318 ,66114 ,09967 

Kompensation som 

motsvarar omfattningen 

Arbete 26 2,8462 ,36795 ,07216 

Nöje 44 2,6136 ,49254 ,07425 

Ber om ursäkt Arbete 32 2,6563 ,54532 ,09640 

Nöje 60 2,7167 ,55515 ,07167 

Agerar snabbt Arbete 32 2,8750 ,33601 ,05940 

Nöje 60 2,8333 ,37582 ,04852 

Förklaring till varför Arbete 32 2,4688 ,67127 ,11867 

Nöje 60 2,5000 ,62436 ,08061 

Behandlar dig rättvist Arbete 32 2,6875 ,59229 ,10470 

Nöje 60 2,8333 ,37582 ,04852 

Visar empati och förståelse Arbete 32 2,6875 ,59229 ,10470 

Nöje 60 2,8167 ,39020 ,05038 

Lämplig gottgörelse Arbete 32 2,5938 ,66524 ,11760 

Nöje 60 2,5667 ,56348 ,07275 

Kontrollerar om du nöjd Arbete 32 2,6875 ,64446 ,11392 

Nöje 60 2,4667 ,67565 ,08723 
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Tabell	  8.	  Tabell	  över	  signifikanstest	  av	  resultatet,	  ett	  t	  test,	  kategoriserat	  efter	  påstående.	  Skapad	  i	  
SPSS	  av	  författarna.	  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ostädat rum Equal 

variances 

assumed 

,339 ,562 
-

,355 
90 ,723 -,07292 ,20515 -,48049 ,33466 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

,357 

64,2

06 
,722 -,07292 ,20425 -,48093 ,33509 

Ej tillgängligt 

vid utsatt 

incheckningstid 

Equal 

variances 

assumed 

,632 ,429 
1,07

6 
90 ,285 ,20417 ,18972 -,17275 ,58109 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,04

9 

59,0

20 
,298 ,20417 ,19461 -,18524 ,59358 

Långsam in- 

och 

utcheckning 

Equal 

variances 

assumed 

1,211 ,274 
2,32

2 
90 ,022 ,36458 ,15701 ,05266 ,67651 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,16

7 

52,3

89 
,035 ,36458 ,16821 ,02711 ,70206 

Otrevlig/Ohjälp

sam personal 

Equal 

variances 

assumed 

,173 ,678 
-

,925 
90 ,357 -,18750 ,20264 -,59007 ,21507 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

,915 

61,3

89 
,364 -,18750 ,20497 -,59731 ,22231 
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Felaktig nota Equal 

variances 

assumed 

,002 ,966 ,336 90 ,737 ,06667 ,19813 -,32696 ,46029 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,335 
62,4

21 
,739 ,06667 ,19923 -,33154 ,46487 

Mat/Dryck av 

låg kvalité 

Equal 

variances 

assumed 

1,929 ,168 ,915 90 ,363 ,16250 ,17765 -,19043 ,51543 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,880 
56,9

47 
,382 ,16250 ,18457 -,20711 ,53211 

Föremål 

saknas/ur 

funktion 

Equal 

variances 

assumed 

,866 ,354 
1,38

3 
90 ,170 ,24375 ,17628 -,10647 ,59397 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,34

2 

58,3

31 
,185 ,24375 ,18158 -,11969 ,60719 

Berätta för 

vänner/familj 

Equal 

variances 

assumed 

,164 ,687 
-

,401 
90 ,689 -,06042 ,15069 -,35979 ,23896 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

,395 

60,5

78 
,695 -,06042 ,15315 -,36669 ,24586 

Berätta för 

hotellpersonal 

Equal 

variances 

assumed 

1,404 ,239 
-

,633 
90 ,528 -,08542 ,13484 -,35331 ,18247 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

,607 

56,3

33 
,546 -,08542 ,14065 -,36714 ,19631 

Förlåta 

hotellpersonal 

Equal 

variances 

assumed 

4,815 ,031 
1,04

9 
90 ,297 ,08958 ,08541 -,08010 ,25927 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,17

2 

84,2

12 
,245 ,08958 ,07644 -,06242 ,24159 



	  
	  

	   72	  

Göra ingenting 

alls 

Equal 

variances 

assumed 

3,512 ,064 

-

1,16

2 

90 ,248 -,16458 ,14158 -,44587 ,11670 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

1,19

5 

68,6

01 
,236 -,16458 ,13769 -,43929 ,11012 

Känna irritation Equal 

variances 

assumed 

1,398 ,240 ,692 90 ,491 ,10625 ,15361 -,19892 ,41142 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,667 
57,2

46 
,507 ,10625 ,15930 -,21271 ,42521 

Lämna negativt 

omdöme till 

tredje part 

Equal 

variances 

assumed 

4,648 ,034 
1,36

4 
90 ,176 ,23333 ,17110 -,10658 ,57324 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,28

6 

53,7

88 
,204 ,23333 ,18151 -,13061 ,59727 

Personal delger 

om hantering 

Equal 

variances 

assumed 

,033 ,856 
1,29

8 
68 ,199 ,22028 ,16971 -,11837 ,55893 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,28

2 

50,6

51 
,206 ,22028 ,17176 -,12460 ,56516 

Uppriktig ursäkt Equal 

variances 

assumed 

75,771 ,000 
2,90

2 
68 ,005 ,25000 ,08616 ,07807 ,42193 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,78

6 

43,0

00 
,000 ,25000 ,06603 ,11683 ,38317 

Uppträder artigt Equal 

variances 

assumed 

2,476 ,120 
-

,792 
68 ,431 -,06294 ,07948 -,22155 ,09567 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

,745 

43,4

22 
,460 -,06294 ,08443 -,23317 ,10729 
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Erbjuder flera 

lösningar 

Equal 

variances 

assumed 

3,032 ,086 
1,52

7 
68 ,131 ,25874 ,16940 -,07930 ,59678 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,62

7 

62,7

01 
,109 ,25874 ,15901 -,05905 ,57653 

Anstränger sig 

för att finna 

lösning 

Equal 

variances 

assumed 

1,079 ,303 ,511 68 ,611 ,02972 ,05814 -,08630 ,14574 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,547 
63,2

15 
,587 ,02972 ,05438 -,07894 ,13838 

Möjlighet att 

påverka din 

kompensation 

Equal 

variances 

assumed 

2,678 ,106 
1,68

4 
68 ,097 ,29371 ,17437 -,05425 ,64166 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,63

8 

48,1

51 
,108 ,29371 ,17931 -,06680 ,65421 

Förklarar 

problem och 

kompensation 

som motsvarar 

missnöje 

Equal 

variances 

assumed 

,044 ,834 ,613 68 ,542 ,09965 ,16244 -,22449 ,42379 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,596 
47,9

75 
,554 ,09965 ,16723 -,23660 ,43590 

Kompensation 

som motsvarar 

nivån på 

missnöjet 

Equal 

variances 

assumed 

,963 ,330 ,681 68 ,498 ,10664 ,15661 -,20587 ,41915 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,704 
58,0

58 
,484 ,10664 ,15150 -,19661 ,40989 

Kompensation 

som motsvarar 

omfattningen 

Equal 

variances 

assumed 

23,511 ,000 
2,08

5 
68 ,041 ,23252 ,11150 ,01002 ,45501 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,24

6 

64,1

54 
,028 ,23252 ,10354 ,02568 ,43935 
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Ber om ursäkt Equal 

variances 

assumed 

,307 ,581 
-

,500 
90 ,618 -,06042 ,12079 -,30038 ,17954 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

,503 

64,4

02 
,617 -,06042 ,12012 -,30036 ,17953 

Agerar snabbt Equal 

variances 

assumed 

1,154 ,286 ,525 90 ,601 ,04167 ,07937 -,11602 ,19936 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,543 
69,8

33 
,589 ,04167 ,07670 -,11131 ,19464 

Förklaring till 

varför 

Equal 

variances 

assumed 

,288 ,593 
-

,223 
90 ,824 -,03125 ,14029 -,30997 ,24747 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

,218 

59,5

46 
,828 -,03125 ,14345 -,31824 ,25574 

Behandlar dig 

rättvist 

Equal 

variances 

assumed 

9,076 ,003 

-

1,44

2 

90 ,153 -,14583 ,10113 -,34674 ,05507 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

1,26

4 

44,6

61 
,213 -,14583 ,11540 -,37831 ,08664 

Visar empati 

och förståelse 

Equal 

variances 

assumed 

7,230 ,009 

-

1,25

6 

90 ,212 -,12917 ,10282 -,33344 ,07511 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

1,11

2 

45,7

26 
,272 -,12917 ,11619 -,36309 ,10475 

Lämplig 

gottgörelse 

Equal 

variances 

assumed 

,448 ,505 ,206 90 ,837 ,02708 ,13144 -,23405 ,28822 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,196 
55,0

30 
,845 ,02708 ,13828 -,25003 ,30420 
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Kontrollerar om 

du nöjd 

Equal 

variances 

assumed 

2,471 ,119 
1,51

7 
90 ,133 ,22083 ,14558 -,06839 ,51006 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,53

9 

66,0

69 
,129 ,22083 ,14348 -,06563 ,50730 
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Appendix	  5	  –	  Enkät	  

 
Vi är två studenter som studerar vid Umeå universitet och vi skriver nu vår 

kandidatuppsats i ämnet hotellmanagement. Emellanåt lever inte din 
hotellvistelse upp till de förväntningar du som gäst har på din vistelse. Vi 
vill undersöka vad som är viktigt för dig i sådana situationer. Dina åsikter 

är av stor betydelse för att hotellpersonal ska förstå hur de på bästa sätt kan 
hjälpa dig. Hjälp oss att hjälpa dig! 

 
 

Enkäten beräknas ta ca 5 minuter, deltagandet är frivilligt och du kan när 
som helst välja att avbryta din medverkan. Alla svar behandlas 

konfidentiellt. 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
Har du några synpunkter eller frågor kring undersökningen eller om du vill ta del av 
resultatet är du välkommen att kontakta oss. 
 
Caroline Nilsson    Matilda Sundholm 
Nilsson.caroline@live.se    Matildasundholm3@hotmail.com  
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1. Hur många gånger per år övernattar du på hotell?   
☐  1-4 
☐  5-9 
☐  10-24 
☐  25 eller mer 
	  
2. När du bor på hotell, är syftet oftast: 
☐  Arbete 
☐  Nöje 
	  
	  
3. Ange till vilken omfattning du anser nedan händelser vara ett problem:  
 
 Inget 

problem  
    Mycket 

stort 
problem 

 1 2 3 4 5 6 

Ostädat rum � � � � � � 

Rummet är ej 
tillgängligt vid 
utsatt 
incheckningstid 

� � � � � � 
 

Långsam in-
/utcheckning 

� � � � � � 

Otrevlig och 
ohjälpsam personal 

� � � � � � 

Felaktig nota  � � � � � � 

Mat och dryck är av 
låg kvalité  

� � � � � � 

Föremål på rummet 
saknas/ur funktion 
(t.ex. Handduk, 
kudde, trasig 
lampa) 

� � � � � � 
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4.	  Föreställ dig en situation där någon av händelserna i ovanstående som du anser 
vara ett problem fråga inträffar.  Ange hur troligt det är att du skulle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 Inte 

troligt 
    Mycket 

troligt 
 1 2 3 4 5 6 

Berätta för vänner och 
familj om händelsen 

� � � � � � 

Berätta för 
hotellpersonalen om 
problemet  

� � � � � � 

Förlåta personalen om 
de har åtgärdat 
händelsen 

� � � � � � 

Göra ingenting alls � � � � � � 

Känna irritation över 
händelsen 

� � � � � � 

Lämna ett negativt 
omdöme via 
exempelvis 
Booking.com, 
Tripadvisor eller 
liknande 

� � � � � � 

 
 
 
5A. När någon händelse som du anser vara ett problem i fråga 3 inträffar, vill du 
då bli kompenserad för händelsen? 
 
☐  Ja 
☐  Nej 
 
 
 
Om du svarat JA, fortsätt med fråga 5B på nästa sida. 
 

Om du svarat NEJ, fortsätt med fråga 6.  
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5B. När händelsen inträffar och du väljer att berätta för personalen om 
problemet, vad är viktigast i personalens agerande? Hur viktigt är det att:  
 
 Inte 

viktigt 
    Mycket 

viktigt 
 1 2 3 4 5 6 

Personalen delger hur 
klagomålet kommer att 
hanteras 
 

� � � � � � 

Personalen ger dig en 
uppriktig ursäkt som får 
dig att känna dig värdefull 
som gäst 

� � � � � � 

Personalen uppträder 
artigt och visar förståelse 
för dig som gäst  
 

� � � � � � 

Personalen erbjuder flera 
lösningar på problemet av 
vilka du får välja det som 
passar dig bäst 
 

� � � � � � 

Personalen anstränger sig 
för att hitta en lösning 
 

� � � � � � 

Du som gäst i viss mån 
har möjlighet att påverka 
vilken kompensation du 
får   
 

� � � � � � 

Personalen förklarar 
problemet och 
kompenserar för den tid 
och energi problemet 
åsamkat dig 
 

� � � � � � 

Personalen ger dig en 
kompensation som 
motsvarar nivån på ditt 
missnöje 
 

� � � � � � 

Personalen ger dig en 
kompensation som 
motsvarar omfattningen av 
händelsen 

� � � � � � 
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6. Vad är viktigast för dig när någon av tidigare nämnda händelser inträffat? 
Ange hur viktigt följande är för dig: 
 
 Inte 

viktigt 
    Mycket 

viktigt 
 1 2 3 4 5 6 

Att personalen 
ber om ursäkt 
för det inträffade 
problemet 
 

� � � � � � 

Att personalen 
agerar snabbt 
när du berättat 
om problemet 
 

� � � � � � 

Att personalen 
ger en förklaring 
till varför 
problemet har 
inträffat 

� � � � � � 

Att du känner att 
personalen 
behandlar dig 
rättvist 
 

� � � � � � 

Att personalen 
visar empati och 
förståelse för det 
som har inträffat 
 

� � � � � � 

Att du känner att 
du får en 
lämplig 
gottgörelse 

� � � � � � 

Att personalen 
kontrollerar om 
du är nöjd vid 
ett senare 
tillfälle 

� � � � � � 

 
 

Tack för din medverkan! 
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