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Bakgrund:  Idag ser många företag sig som tjänsteproducenter och det är inte många 

som endast säljer produkter och varor. Traditionella varuproducenter 

använder sig av tjänster för att kunna marknadsföra sina varor och för att 

konkurrera på marknaden. Detta gör att hotell måste differentiera sig 

genom något mer än sin kärnprodukt.  

  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens hotell bemöter 

gästernas krav på ökad servicekvalitet 

  

Metod: Undersökningen har genomförts på ett abduktivt sätt. Öppna kvalitativa 

djupgående intervjuer har genomförts med fem ledare inom 

hotellbranschen. Därefter har empirin tolkats och sammanförts med teorier. 

 

Resultat: Under dessa intervjuer har vi fått fram att det är genom att bemöta gästen 

på ett personligt sätt som hotellen försöker höja servicekvaliteten. Hotellen 

i fråga använder sig av service på olika sätt för att differentiera sig och 

särskilja sig från sina konkurrenternas. Respondenterna menar att de måste 

fokusera på att bemöta sina gäster på ett personligt sätt för att gästen ska 

känna sig unik. Genom att ge exceptionell service kan gästen uppleva 

service delight. Att säga nej till en gästs önskemål är något respondenterna 

undviker att göra, utan försöker alltid hitta bra och unika lösningar. Dock 

poängterar de att det finns moraliska och lagliga gränser på service. De är 

med andra ord beredda att gå väldigt långt för att göra gästen nöjd och 

därmed höja hotellens servicekvalitet. 
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Background:  Due to increased competition, it has become more common today that 

organizations consider themselves as service-providers, and offer their 

customers service solutions to enhance their products. To gain competitive 

advantage organizations have to differentiate themselves from the rest by 

offering something even more exceptional than regular service.  

 

Purpose: The purpose with this thesis is to investigate how hotels today are working 

with guests demands for higher service quality 

 

Methodology: To collect our data, we conducted quantitative in-depth interview with five 

managers within the hospitality industry. Our empirical data has been 

analyzed with selected theories. 

 

Findings: Our data shows that hotels increase their service quality by offering 

excellent service, greeting the guests in a personal way, and treating each 

guest as an unique person. Hotels use different sorts of service to 

differentiate themselves from their competitors. Our respondents state that 

this is the best way today to satisfy their guests and to make them feel 

unique. All the respondents claim that they avoid saying no to a guests 

requests or demands. Instead they focus on trying to provide a solid and 

unique solution. Although, there are legal and moralistic limits to what they 

can offer. With that said, they are prepared to go that extra mile to make the 

guest delighted, and thereby raise the overall service quality. 
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1. INLEDNING 
_________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel ges läsaren en presentation av vårt val av uppsatsämne. Bakgrunden leder 

fram till problemformuleringen och därefter berättar vi om vårt syfte och våra 

frågeställningar. Avslutningsvis tar vi upp uppsatsens avgränsningar och disposition. 

_________________________________________________________________________ 

 

Paula arbetade som värdinna på ett hotell i Paris. Under veckan hade 

hon pratat speciellt mycket med två av hotellets gäster, två franska 

affärsmän. I slutet av veckan undrade den ene mannen varifrån Paulas 

accent kom och hon svarade att hon var ifrån Sverige. Gästerna sa att 

de dagen efter skulle flyga till Stockholm för att vara där ett par dagar, 

och de undrade om Paula visste något om huvudstaden. Paula som 

ursprungligen är från Stockholm svarade ja, varpå hotellgästen undrade 

om hon kunde skriva ner vad man absolut borde se och göra i 

Stockholm. Dagen efter  lämnade Paula ett brev med sina bästa 

Stockholmsadresser till affärsmännen och önskade dem trevlig resa. Hon 

avslutade med att säga till dem att Louis Vuitton precis öppnat sin 

Stockholmsbutik och att det kanske skulle vara trevligt för dem att se hur 

det franska modehuset lyckats i Stockholm. Båda männen log och 

tackade för tipset och sa att det skulle de absolut göra. Veckan efter kom 

hotellets VD och överlämnade ett paket till Paula. Hon öppnade och såg 

att det var en plånbok från Louis Vuitton och läste på det medföljande 

kortet; 'Tack Paula för alla Stockholmsadresser. Louis Vuittonbutiken var 

fantastisk, hälsningar Bernard Arnault, LVMH'. 

 

 

Denna berättelse visar på hur en anställd gjorde sina gäster nöjda genom att agera fritt och 

använda sin känsla för service och gästvänlighet. Vi blev fascinerade av Paulas berättelse 

eftersom hennes relativt enkla ansträngning gav gästerna service utöver det vanliga. Paula 

hade ingen aning om att Bernard Arnault är VD och grundare till LVHM vilket är ett av 

världens största företag inom lyxproduktion som bland annat består av Louis Vuitton, Moët 

et Chandon och Dior. Ändå spenderade hon sin fritid åt att skriva en lista på 

Stockholmsadresser till affärsmännen. Vi kan endast anta att affärsmännen måste ha blivit 

nöjda, och antagligen känt att de fått 'det lilla extra', eftersom de en vecka senare tackade 

Paula genom att skicka en present. Denna berättelse exemplifierar hur personalen bör agera 

för att ett hotell ska kunna särskilja sig från sina konkurrenter i ett samhälle där service 
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blivit allt viktigare. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag ser många företag sig som tjänsteproducenter och det är få som säger sig sälja 

produkter och varor. Traditionella varuproducerande företag använder sig av tjänster för att 

kunna utveckla sina produkterbjudande för att konkurrera på marknaden. Vi har med andra 

ord gått mot ett tjänstesamhälle där kunden kommit att kräva allt mer (jfr Edvardsson och 

Echeverri 2002).  

   

Hotellbranschen är en växande bransch inom tjänstesektorn och resandet ökar, vilket i sin 

tur innebär en ökning av hotellboendet (shr.se). Skillnader mellan hotellen som gäster har 

att välja mellan är begränsade och likheterna stora då de dominerande kedjor i branschen 

agerar på samma sätt. Kampen om gästerna och marknadsandelar hårdnar då 

hotellkedjorna önskar få allt fler stamgäster (Persson 2000). För att kunna nå dessa 

potentiella gäster måste hotellen differentiera sig och konkurrera på effektiva sätt. 

Differentiering innebär att en organisations produkter och tjänster är annorlunda jämfört 

med andra organisationers (Ghauri och Cateora 2006). Differentiering kan därför ses som 

en strategi då en organisation fokuserar på att producera produkter och tjänster som är 

unika inom branschen och ofta riktar sig till kunder som inte är priskänsliga (David 2009). 

Exceptionell service är inte direkt relaterad till pris för tjänsten, utan handlar många gånger 

om att de anställda ger service utöver det vanliga i form av små gester som gästen inte 

riktigt förväntat sig. Zeithaml et al. (1990) menar att skillnaden på att ge vanlig service 

eller exceptionell service är den avgörande skillnaden för tjänsteföretag. Hotellbranschen 

behöver således mer än vanlig service för att differentiera sig och exceptionell service kan 

då vara den avgörande faktorn då många hotell är standardiserade i sitt utförande och 

kärntjänsten inte skiljer sig nämnbart från varandra (jfr Mohsin och Lockyer 2010).  

 

Service har länge varit ett sätt att konkurrera (Grönroos 2002). Det krävs nu även andra sätt 

för att kunna konkurrera om gästerna. Ett hotell som satsar på att förstärka fler värden än 

kärnprodukten kan bli mer konkurrenskraftigt än ett hotell som endast erbjuder 

kärnprodukten. Hotell är ett exempel på verksamhet som inte endast erbjuder hårda värden 
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så som inredning och teknisk utrustning utan kompletterar dessa med service. Dagens 

samhälle har kommit att bestå av till stora delar tjänsteverksamheter och vi undrar då hur 

företag, speciellt hotell, differentierar sig. I dag reser vi mer än vad vi gjorde förr vilket har 

inneburit att kraven på service ökat. Det som ansågs vara bra service igår kanske är något 

självklart idag och branschen utvecklas hela tiden. Hotellbranschen måste följa med i 

denna utveckling och arbeta med servicekvaliteten för att attrahera gästerna. Att erbjuda 

trådlöst Internet eller en platt-TV på rummet tas idag för givet av många gäster och 

hotellen måste istället konkurrera genom andra medel. Vi tror att gästens krav ständigt 

ändras med utvecklingen i samhället och att hotellen måste anpassa sig både till gästens 

krav och samhällets utveckling. Att erbjuda service som är utöver det vanliga är ett sätt 

som blir allt viktigare i en bransch där hotell blir mer likvärdiga när det gäller bland annat 

hårda värden. 

 

Inom hotellbranschen talar man om exceptionell service och service-minded personal. 

Enligt Watkins (2009) är det personalen som kommer att bli det primära konkurrensmedlet 

i framtiden. Dessa faktorer kan användas som ett konkurrensmedel men även som sätt för 

hotellen att differentiera sig och skapa en unik prägel på. För att konkurrera i en bransch 

där vanlig service inte längre räcker till och trender ideligen ändras, måste hotell arbeta 

med att förbättra sin servicekvalitet och anpassa den efter gästernas olika krav. Eftersom 

trender ständigt kommer och går anser vi att de är tidbundna och vi vill därmed undersöka 

hur hotellen framgångsrikt hanterar dessa trendförändringar. 

 

1.2 Problemformulering 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur dagens hotell bemöter gästernas krav på ökad 

servicekvalitet. Våra frågeställningar är: 

Hur kan service utöver det vanliga vara en differentieringsstrategi för hotell? 

 

Hur långt är hotellen beredda att gå för att ge det som idag anses vara hög 

servicekvalitet? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till personer inom den svenska och danska hotellmarknaden, då 

vi tror att dessa marknader har stor tillväxtpotential och troligen kommer att utvecklas.  

 

För att svara på vårt syfte har vi valt att skriva om gästens upplevelse, men vi gör detta ur 

ett personal- och ledningsperspektiv. Detta för att det ger en helhet över hotellen och se hur 

ledningen arbetar med att bemöta gästernas krav. Vi har valt att inte se det ur ett 

gästperspektiv eftersom vår uppsats handlar om hur hotellen arbetar för att skapa 

servicekvalitet. Det skulle bli för omfattande att använda sig av gästers mening eftersom 

det hade krävts otaliga svar och vår tid har varit begränsad.  

 

1.4 Definitioner 

I denna uppsats kommer flera begrepp kring service att användas, bland annat service 

delight och exceptionell service. Vi anser att exceptionell service och service delight är 

likvärdiga begrepp och kommer att användas på samma sätt i uppsatsen. Vi är medvetna 

om att exceptionell service är ett mer normativt begrepp medan service delight kan anses 

som relativt nytt. 

 

Vår definition av exceptionell service är mycket god service som är utöver det vanliga. 

Exceptionell service är något hotellets anställda ger. Service delight är å andra sidan den 

känsla av behag som gästen får när exceptionell service ges. 

 

Att det finns andra definitioner och uppfattningar av dessa begrepp är vi medvetna om. Vi 

vill poängtera att vi, efter att ha studerat litteraturen, kommit fram till denna definition.  

 

1.5 Disposition  

Kapitel 1 består av vår inledning där vi problematiserar och presenterar vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det ges även en bakgrund till det valda syftet. Detta för att ge läsaren en 

förklaring till våra tankar. Vi definierar även begrepp kring service vi kommer att använda 
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oss av i uppsatsen.  

 

I kapitel 2 beskriver vi de metoder, så som kvalitativa djupgående intervjuer,  vi använt för 

insamlandet av det empiriska materialet. Vi ger även en kort introduktion av våra 

respondenter samt förklarar hur vi arbetat för att tolka vårt material.   

 

I kapitel 3 presenterar vi den teoretiska ramen som ligger till grund för denna uppsats. Här 

talar vi om begrepp som exempelvis service delight, exceptionell service, servicekvalitet, 

differentiering och service-minded. Avsnittet börjar med en kort introduktion av service 

och dess olika aspekter. Därefter leds vi in på teorier kring hur man arbetar med service 

och servicekvalitet. Efter detta presenterar vi de teorier kring service delight och 

differentiering som vi anser nödvändiga för att besvara uppsatsens syfte.  

 

Uppsatsens 4:e kapitel består av en analysdel som vi valt att döpa till 'Att gå i gästens skor'. 

Här sammanför vi vårt empiriska material, som blivit insamlat genom intervjuer, med det 

föregående kapitlets teoretiska ram. Analysdelen börjar med ett avsnitt kring den 

föränderliga hotellbranschen och här analyseras hur service är en differentieringsstrategi 

och det helhjärtade engagemang som behövs för att ge service. Därefter analyseras 

personlig service och hur man gör för att gästen ska känna sig unik. Detta leder oss in på 

en analys kring att gå den extra milen, vem det är som går denna mil och på vilka villkor 

detta görs. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

 

Den avslutande delen av uppsatsen, kapitel 5, börjar med en presentation våra slutsatser 

och går sedan vidare in i en diskussion kring analysen. Slutligen avslutar vi uppsatsen med 

att ge förslag på vidare forskning.  
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2. METOD 
_________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel presenterar vi det metodologiska angreppssätt vi har valt att använda oss av. 

Därefter diskuteras vårt val av teorier och artiklar. Sedan går vi vidare in på en 

sammanställning av våra metodval och genomförandet av intervjuerna. Vi presenterar 

våra respondenter lite kort och resonerar kring de tolkningar vi gjort av intervjuerna. 

Slutligen reflekterar vi kring bland annat vår arbetsprocess. 

_________________________________________________________________________  

2.1 Angreppsätt 

Vi har i detta arbete valt att grunda våra vetenskapliga inriktningar på hermeneutiken. 

Verkligheten är socialt konstruerad och uppfattas därför olika av olika människor. Genom 

att använda ett hermeneutiskt perspektiv har vi möjlighet att tolka och förstå betydelser av 

respondenternas uppfattningar. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få 

en än mer djupare förståelse för vårt problems helhet (Andersen 1998).  

 

Vi har tagit ställning till relationen mellan empiri och teori genom att använda oss av en 

abduktiv ansats. Denna ansats är bäst lämpad för vår uppsats då den ger oss större 

möjlighet att tolka och förstå den empiri vi har och sedan varva den med våra teorier. Efter 

vår teoretiska förstudie gick vi ut och samlade in empiri som vi sedan har satt i relation till 

våra teoretiska utgångspunkter (jfr Danemark et al. 2003). 

 

2.2 Metodval 

Vi har låtit empirin vara grundbasen i vårt arbete. För att detta ska vara möjligt har vi valt 

att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt genom att intervjua ett antal personer ur 

hotellbranschen. Dessa respondenter kommer att vidare presenteras i slutet på det 

metodologiska kapitlet.  

 

När en kvalitativ undersökning genomförs ligger fokus på att analysera orden som samlas 

in och deras betydelse. Under en kvalitativ undersökning är det vanligt att den som utför 
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undersökningen kommer i kontakt med den som undersöks på olika plan. Undersökaren 

försöker bland annat att förstå den sociala kontext som den som undersöks befinner sig i, 

genom olika sorts interaktioner. Detta kan göras genom just intervjuer, där undersökaren 

kan anta olika roller för att samla in sin data (Bryman och Bell 2007). 

 

2.2.1 Val av respondenter 

För att kunna besvara våra frågeställningar, och i längden uppnå vårt syfte har vi valt att 

genomföra intervjuer med ett antal personer inom hotellbranschen. Då vi valt att avgränsa 

vårt arbete till ett ledningsperspektiv har vi främst fokuserat på att intervjua personer som 

arbetar högre upp i ledningen. Valen har fallit på ett flertal olika hotell, eftersom vi anser 

att vi genom detta får en mer nyanserad bild och vi anser även att hotellen arbetar med 

service på en nivå som är av intresse för vår uppsats. De erfarenheter som respondenterna 

besitter gör att de mer än väl har kunnat svara på våra frågor, samt gett en djupare inblick i 

frågor som berör uppsatsens syfte.  

 

Nedan följer en kort presentation av våra olika respondenter, deras erfarenheter och deras 

arbetsuppgifter. Vi har valt att inte anonymisera våra respondenter då vi anser att detta ger 

mer legitimitet till uppsatsen. Respondenterna har blivit tillfrågade kring denna anonymitet 

och har gett oss tillåtelse att använda deras namn. 

 

Henric Carlsson, Hotellchef - First Hotel Skt Petri Köpenhamn 

Henric Carlsson arbetar som hotellchef på Köpenhamns ledande designhotell First Hotel 

Skt Petri. Under sina universitetsstudier arbetade han extra som receptionist på sin 

nuvarande arbetsplats. Därefter erbjöds han en heltidstjänst på Skt Petri och sedan dess har 

han arbetat som receptionschef, hospitality manager och room division manager. Han har 

lång erfarenhet av service och hotell, eftersom han arbetat sig upp på Skt Petri. Med sin 

utbildning och sin erfarenhet anser vi att han haft möjlighet att ge nyanserade svar på våra 

frågor och kunnat komma med olika perspektiv.  

 

Jukka Turku, Hotellchef - Hilton Hotels Malmö 

Jukka Turku arbetar som hotellchef på Hilton i Malmö samt sitter som styrelseordförande i 
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Hotellgruppen i Malmö. Tidigare arbetade Turku som hotellchef på Radisson SAS i Malmö 

och var då med och startade upp kedjans hotell i Asien. Således har han både erfarenhet av 

att driva samt starta upp hotell. Vi menar att Turkus bild av service därför kan vara 

annorlunda från övriga respondenter, vilket gör honom intressant för vår uppsats. 

 

Ann-Marie Lewis 

Ann-Marie Lewis har arbetat på hotell i USA, som bland annat Mariott, Hilton och 

Sheraton. Lewis har en utbildning i hotell- och restaurang. Under 16 år var Lewis slottsfru 

på Trolleholms slott, en så kallad private country club. Idag arbetar Ann-Marie Lewis som 

mystery shopper och har hela världen som arbetsfält. Då Ann-Marie Lewis har en 

utbildning inom hotell management från USA och många års erfarenhet inom serviceyrket 

anser vi att hon har kunnat ge oss ytterligare ett intressant perspektiv.  

 

Olow Frank, Chefconcierge - Grand Hôtel Stockholm  

Olow Frank har sedan 2002 arbetat på Grand Hôtel i Stockholm. Direkt efter gymnasiet 

sökte han till Grand Hôtel och började arbeta som nattvakt. Frank har sedan dess haft sex 

olika tjänster på hotellet och för närvarande arbetar han som chefsconsierge. Genom de 

utmaningar som Frank ställs inför i sitt dagliga arbete med hotellets gäster anser vi att han 

har den kunskap och de erfarenheter som behövs för att svara djupgående på våra 

intervjuer. Då han arbetat sig upp genom hotellet har han, likt Henric Carlsson, 

erfarenheter som är oss behjälpliga.  

 

Frederik Ekelund, Hotellchef - Elite Hotel Savoy och Elite Residens Malmö 

Frederik Ekelund är sedan 2005 hotellchef på Elite Hotel Savoy och Residens i Malmö. 

Han har en gedigen erfarenhet av service efter att ha studerat på hotellskola i Schweiz samt 

arbetat flera år inom kryssningsbranschen. Ekelund har genom olika arbetsplatser fått 

erfarenheter som gör att  han har varit av intresse för oss. Då han har studerat på en 

hotellskola i Schweiz anser vi att han har både den teoretiska och den praktiska 

erfarenheten kring service och management, som är av intresse för oss. 
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2.2.2 Intervjuer 

Till denna uppsats har vi genomfört fem djupgående intervjuer. Alla intervjuer har 

genomförts på respondenternas arbetsplats, för att de ska känna sig så avslappnade som 

möjligt. På grund av vår tidsram har vi ansett att fem intervjuer är tillräckligt underlag för 

en analys. Dock är vi medvetna om att det finns olika åsikter om hur många intervjuer som 

är lämpligt att använda sig av (jfr McCracken 1988). Vi har valt att utföra intervjuerna 

genom att träffa våra respondenter personligen. Detta för att underlätta vid tolkningar av 

materialet, för att lättare kunna föra en dialog, med följdfrågor, och för att skapa oss en mer 

levande bild av respondenternas svar. 

 

Det finns ett flertal olika intervjustrukturer inom kvalitativ undersökning. Vi har valt att 

genomföra intervjuer av djup- och semistrukturerad karaktär. Djupgående intervjuer har 

som syfte att få förståelse för de intervjuades perspektiv, att förstå deras synvinkel och 

varför de har just denna (Easterby-Smith et al. 2008). Semistrukturerade intervjuer innebär 

att intervjun följer en viss struktur som är uppbyggd kring en rad centrala frågor och 

teman, men att den intervjuade tillåts att tala fritt kring dessa teman. Genom att använda 

denna metod kan den intervjuade berätta saker självmant som intervjuaren annars kanske 

hade missat att fråga (Bryman och Bell 2007). 

 

För att strukturera våra kvalitativa intervjuer och säkerställa vårt fokus har vi använt oss av 

intervjuforskningens sju stadier (jfr Kvale 1997). För att hålla oss till ämnet och få mer 

ordnade intervjutillfällen har vi använt oss av en intervjuguide (Andersen 1998). Vi har 

valt att under intervjuerna använda oss av en öppen och semistrukturerad intervjuguide 

eftersom vi har velat ha en öppen dialog med våra respondenter och för att kunna ställa 

frågor som kommer upp under samtalet. Intervjuguiden tematiserades på ett kronologiskt 

sätt, där vi började att fråga om respondenternas bakgrund och sedan gick vidare till att 

fråga om vad de ansåg vara service. Sedan har vi ställt frågor om vilka krav som kommer 

från gästerna samt vilka trender inom service som finns och kan komma att bli stora. 

Guiden utformades på så sätt att den skulle ge stöd under intervjuerna, men att alla frågor 

inte behövt ställas i den ordning de har skrivits (jfr Kvale 1997). Detta visade sig vara bra 
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då respondenterna tangerade flera frågor innan de ställts och för att utveckla svaren 

ombads de många gånger att exemplifiera för att utveckla. För att ge våra respondenter 

möjlighet att reflektera och för att få än mer utvecklade efter väntade vi ut pauser så 

respondenterna fick tid att tänka. 

 

3.2.3 Tolkningar 

Intervjuerna har genomförts på så sätt att alla i gruppen har medverkat, men varit mer eller 

mindre aktiva. Vi har valt att endast en av oss ska hålla i intervjun, medan de andra har 

kunnat inflika frågor och anteckna. Detta för att underlätta för respondenten samt vid 

transkribering. För att inte gå miste om viktig information har vi spelat in alla intervjuer 

och transkriberat dessa (jfr Kvale 1997). Harklingar, tvekanden, pauser och brus har tagits 

bort ur det transkriberade materialet, då de inte har varit relevanta för undersökningen av 

våra undersökningsfrågor. Vid oklarheter har vi kontaktat våra respondenter via telefon för 

att få förtydliganden. Då har vi även haft chansen att ställa återkopplande frågor och 

fördjupat vissa svar.  

 

Vi är väl medvetna om att vi, då vi inte genomfört en kvantitativ undersökning, inte kan 

hävda att den empiri som insamlats under intervjuerna är allmängiltig. Dock anser vi att de 

svar vi fått tyder på att det kan finnas en grundläggande likstämmighet inom branschen 

kring de olika begreppen vi tagit upp. Vi är även medvetna om att de svar vi har fått är 

subjektiva och därmed har vi försökt att analysera dem så objektivt som möjligt.  

 

3.3 Val av teorier  

Vårt syfte berör frågan om hur hotell arbetar med att hantera de förändringar som 

uppkommer då de agerar på hotellmarknaden och i den teoretiska ramen presenteras de 

teorier, som vi anser är relevanta för att uppnå vårt syfte, på ett grundläggande sätt. Vidare 

fördjupningar av våra teoretiska utgångspunkter har vi valt att integrera i analysen. Detta 

för att vi anser att en integration skapar ett bättre flyt för läsaren, samt ger oss möjlighet att 

använda teorierna på ett bättre sätt tillsammans med det empiriska materialet.  
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Det teoretiska kapitlet är uppbyggt kring tre teman. I dessa teman presenterar vi de teorier 

som vi anser vara relevanta för att uppnå vårt syfte. Genomgående i uppsatsen har vi valt 

att behålla begreppens engelska namn. Detta för att läsaren ska kunna relatera till som de 

tidigare har tillgodogjort sig och där begreppen används.   

 

Valet av teorier har fallit på de författare, modeller och artiklar vi anser har givit oss mest 

att arbeta med och som bäst hjälpt oss med våra frågeställningar. Grönroos är en av de 

stora namnen inom den Nordiska skolan och är väl ansedd inom ämnet service 

management. Därför är det hans teorier kring servicekvalitet som vi valt att använda oss av. 

Vidare har vi använt oss av Johnston och Clarks modell kring exceptionell service.  

 

De artiklar vi valt att använda i uppsatsen kommer från välkända tidskrifter, och på grund 

av tidskrifternas välrenommerade rykte anser vi att artiklarna har blivit granskade och att 

uppgifterna i dem har stor tillförlitlighet. För att hitta dessa artiklar använde vi Lunds 

Universitets digitala sökmotor Elin @ Lund. De sökord vi använt är bland annat: service 

delight, differentiering, service, hotel management och hospitality. 

 

Vi är medvetna om att vårt val av teorier speglar de tankar vi har om de olika koncepten 

och att vi därmed kan ha valt bort teorier som kunnat passa in i sammanhanget. Dock har 

vi valt att vara kritiska mot de teorier och artiklar som vi valt att använda och vi är 

medvetna om att dess kan vara färgade av skaparnas synsätt. Vi bedömer detta som en liten 

risk, då vi anser att författarna har blivit granskade, eftersom de bland annat publicerats i 

stora tidskrifter. 

3.4 Reflektioner 

Valet av vår metod grundar sig i ett antagande om vad som bäst lämpar sig för att svara på 

våra frågeställningar. Exempelvis hade enkäter inte passat in för att svara på våra frågor, då 

dessa inte hade givit en djupare förståelse för respondenternas svar. Observationer hade 

kunnat användas för att studera servicemötet och sanningens ögonblick, men vi har valt att 

fokusera på hur ledningen ska arbeta med servicemötet och inte själva mötet i sig. Vi har 

medvetet valt bort att använda oss av kvantitativa undersökningsmetoder. Detta för att vi 
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anser att vårt syfte kräver kvalitativa metoder, då vi vill ha djupgående svar. I arbetet 

framhålls den empiri som är insamlad och vi är medvetna om att vi går miste om 

intressanta synpunkter genom att inte ha intervjuat exempelvis personalen på hotellen, 

dock anser vi återigen att detta inte kunnat hjälpa oss med våra frågeställningar. Vi är 

medvetna om att vi som intervjuare kunnat påverka våra respondenter under intervjuerna. 

Genom att förbereda intervjuguider med öppna, men ej ledande, frågor har vi försökt att 

minimera denna risk. 
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3. Teoretisk ram 
_________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som kommer att ligga till grund 

för en djupare analys. Det teoretiska område vi valt att fokusera på är service och att ge 

service utöver det vanliga. Inom dessa område behandlar vi bland annat begreppen 

servicekvalitet, service-minded,, service delight och exceptionell service. Olika begrepp 

och teorier inom dessa område lyfts fram och förklaras.  

_________________________________________________________________________ 

 

Enligt Eiglier och Langeard är samspelet mellan kunden, den fysiska miljön och 

kontaktpersonalen grunden för en tjänst och påverkar kvaliteten (Eksell 2005). Det primära 

för tjänsteverksamheter är direktkontakten med kunden eller gästen och att utveckla ett 

system över dessa för att kunna samla nödvändig information. Gästen ska dessutom hela 

tiden stå i fokus. En tjänsteverksamhet måste definiera sig själv som en tjänsteleverantör 

med service som sitt främsta konkurrensmedel, och se organisationen ur ett 

'processperspektiv', vilket innebär att fokus ligger på processen att skapa värde för gästen 

och inte bara distribuera produkter (Grönroos 2002). Grönroos, tillsammans med Normann 

och Gummesson, är inte bara den nordiska skolans främsta företrädare och framhåller en 

helhetssyn på tjänster, utan betonar även frontpersonalens betydelse för ett tjänsteföretags 

framgång. Interaktionen mellan frontpersonalen och gästerna är ett tillfälle för företaget att 

visa upp sina goda sidor och skapar möjligheter för att marknadsföra, kommunicera och 

sälja in företaget (Eksell 2005). 

 

Inom servicebranschen kan relationer ses som något naturligt. Eftersom service innebär 

direktkontakt med gästen måste serviceleverantören kunna samspela med gästen. Det 

uppstår då en kundrelation och om gästen är missnöjd avslutas denna relation (Grönroos 

2002). Så länge som utbytet av varor och tjänster har pågått har det även funnits relationer 

mellan leverantör och köpare. Över tiden utvecklas tillit mellan dessa aktörer och denna 

tillit hjälper till att förstärka varan eller tjänsten. Förhållandet mellan leverantör och gäst 

utgör idag ett konkurrensmedel för många organisationer (Lewin och Johnston 1997). 

Hotellmarknaden i Sverige är idag mogen, konkurrensen har ökat och det har blivit svårare 
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att locka nya gäster. Därför har det blivit viktigt att skapa relationer med de befintliga 

gästerna (jfr Grönroos 2002). Det har bevisats att frontpersonalens bemötande och 

uppfyllande av krav är av avgörande betydelse för gästens nöjdhet. I servicemötet är 

empati, vänlighet och professionalitet viktiga faktorer. Kärnan i serviceverksamheter är 

kunden och relationen mellan kund, frontpersonal, stödpersonal och ledning (Edvardsson 

och Echeverri 2002). Gummesson (1993) hävdar att service är mer än att bara utveckla nya 

kreativa idéer kring service och lösa problem: service är att arbeta med detaljerna. 

 

3.1 Att arbeta med service  

En nödvändig förutsättning för att lyckas i servicebranschen är att det finns ett intresse och 

en uppskattning för att ge god service i företagets alla led. Genom en god servicekultur 

arbetar företaget för att alla medarbetare ska vara service-minded och anse att god service 

är något naturligt. Service-minded kännetecknas av en vilja att förbättra kvaliteten för 

gästerna. Personer som är service-minded engagerar sig i gästerna, är artiga, anstränger sig, 

gör mer för gästerna och försöker hitta lösningar som är lämpliga för att gästen ska få bästa 

möjliga upplevda kvalitet. Genom att hotell anställer personal som är service-minded har 

det en god inverkan på företagets servicekvalitet (Grönroos 2002).  

 

En förutsättning för att personalen ska vara service-minded är att det finns gemensamma 

värderingar och normer kring vad service är, en så kallad servicekultur, inom företaget. 

Service måste vara det som styr företaget och för att detta ska implementeras i företaget 

krävs det att företagets ledare uppmuntrar sin personal och skapar ett klimat där service är 

den viktigaste värderingen. Som ledare inom en serviceorganisation är det viktigt att ha ett 

serviceinriktat ledarskap och på så sätt bidra till att personalen är service-minded. Genom 

att ha ett helhjärtat engagemang för service och inspirera medarbetarna skapas 

förutsättningarna för att ge sina gäster en service som kommer från hjärtat och därmed 

skapa en servicekvalitet utöver det vanliga (Grönroos 2002). Enligt Edvardsson (1997) är 

de anställda nyckelpersonerna  i ett serviceföretag. Han menar att det är hur gästerna 

uppfattar de anställda i servicesituationen som avgör gästens uppfattning av 

servicekvaliteten.  
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Gästers efterfrågan på tjänster är inte längre något som sker automatiskt och det är viktigt 

för hotell att skapa efterfrågan genom att ha en dialog med sina gäster, förstå deras 

förväntningar och arbeta för att skapa varaktiga relationer. Vid arbetet med servicekvalitet 

är den avgörande faktorn det som gästerna upplever och inom hotellbranschen måste 

gästernas behov vara i centrum (jfr Mohsin och Lockyer 2010). Service har blivit ett av 

kärnvärdena inom hotellbranschen och hotell arbetar inte längre med att bara sälja sängar 

till resenärer som behöver sovplatser. Hotellen uppmärksammar vem gästen är och arbetar 

för att skapa en helhetsupplevelse (Sherman 2007). Vidare menar Lovelock och Wirtz 

(2007) att gäster värderar det immateriella i servicemötet mer än det materiella och att 

detta därför bidrar till ökad servicekvalitet.  

 

En serviceorganisation skiljer sig från en vanlig organisation på så vis att frontpersonalen i 

en serviceorganisation behöver bli utrustade med olika hjälpmedel för att kunna bemöta 

gäster och deras krav i servicemötet. Ett sådant hjälpmedel är empowerment – att ge 

frontpersonalen ansvar och hjälpa dem att känna sig säkra i sin position för att kunna fatta 

impulsiva beslut (Lashley 2001). Detta är speciellt viktigt då en gäst är missnöjd och 

frontpersonalen måste agera snabbt för att tillfredsställa gästen (Mullins 2001). För att 

kunna konkurrera inom hotellbranschen måste organisationerna kunna möta gästernas krav. 

Genom att delegera ansvaret till de anställda och ge dem förtroende har de möjlighet att 

läsa av och bemöta gästen på bästa sätt. Empowerment bidrar även till mer nöjda anställda 

och en bättre attityd på arbetsplatsen (Mullins 2001). 

 

3.2 Servicekvalitet som konkurrensmedel 

Servicekvalitet är ett begrepp som är flyktigt på grund av de opåtagliga aspekterna av 

service och har inte samma innebörd för alla (Lovelock och Wirtz 2007). Det som 

definierar kvaliteten är skillnaden mellan gästens förväntningar på service och den 

upplevda service som gästen får (Carman 1990). Edvardsson (1997) menar att kvalitet är 

gästens uppfattning i relation till kostnader. Vidare menar han att kvalitet ofta är det 

avgörande i fråga om konkurrens och nöjda kunder. Även Shi et al. (2007) säger att 

servicekvalitet handlar om hur kunden uppfattar det, och att det hör samman med 

kundnöjdhet. Zeithaml et al (1990) menar att gäster inte endast värderar servicekvalitet 



 

 21 

utefter det slutgiltiga resultatet utan att det även är processen fram till resultatet som 

räknas. Kvalitet inom tjänstesektorn är en känsla och även Zeithaml et al. (1990) talar om 

att kvalitet handlar om vad kunden upplever. 

 

Servicekvalitet handlar alltså om gästens uppfattning av själva tjänsten och hon gör en 

övergripande bedömning av tjänsten som hon upplever (Schneider 2004). Ett företags 

konkurrensfördelar beror på kvaliteten och värdet av dess varor och tjänster. När det gäller 

service kan kvalitet på bemötandet och service väl vara grundvalen för 

konkurrensfördelarna (Grönroos 2002).  

 

3.2.1 SERVQUAL 

Service är något opåtagligt och heterogent; service är svårt att definiera och utformandet 

varierar från situation till situation. Service är dessutom en process mellan leverantör och 

gäst. På grund av detta är service och dess kvalitet svårt för företag att mäta, men Zeithaml 

et al. (1990) har utformat ett instrument för detta syfte som de kallar SERVQUAL. Detta 

instrument mäter gästens upplevda kvalitet hos en tjänst och delas in i fem determinanter: 

 

 Materiella ting - första determinanten är de materiella tingen så som utrustning, 

material och personalens utseende. 

 

 Tillförlitlighet - andra determinanten innebär att företaget lever upp till vad de lovat 

och ger korrekt service utan några misstag. 

 

 Respons - den tredje determinanten behandlar personalens vilja att hjälpa gästen 

genom att tillgodose deras behov och ge information. 

 

 Garanti - den näst sista determinanten innebär att personalen agerar på ett så sätt att 

gästen litar på företaget och känner sig trygg. Detta innebär att personalen ska vara 

trevlig, artiga och besitta nödvändig kunskap. 
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 Empati - den sista determinanten handlar om att företaget ska förstå gästens 

problem, ha en vilja att ge gästen det bästa, samt att ge gästen personlig och 

individuell uppmärksamhet. 

 

Som tidigare nämnts mäter detta instrument gästens upplevelse av kvaliteten hos en tjänst. 

Detta görs baserat på de fem determinanterna och på jämförelsen mellan gästens 

förväntning och upplevelse av en tjänst (Grönroos 2002). 

 

3.2.2 Förväntningar 

Gästers förväntningar är avgörande för inflytandet på kvalitetsupplevelsen. Om en 

tjänsteleverantör lovar för mycket blir gästens förväntningar alltför höga och gästerna 

kommer således att tycka att de får för dålig kvalitet. Kvalitetsnivån kan mycket väl vara 

hög, objektivt sett, men om gästens förväntningar inte motsvaras av upplevelserna blir den 

upplevda kvaliteten ändå låg. Många kvalitetssatsningar misslyckas därför att leverantören 

i förtid ger för många löften om förbättrad service (Grönroos 2002). Genom att endast 

tillgodose en kunds behov betyder det inte att kvalitet uppnåtts, utan det krävs även att man 

överträffar kundens förväntningar (Bergman och Klefsjö 2003). Dessa förväntningar på 

kvaliteten baseras på uppfattningar kring hög klass och uppkommer även om gästen inte 

har några erfarenheter av serviceleverantören (Taylor och Baker 1994). Genom att 'gå i 

gästens skor' kan hotellet avläsa gästens behov och ge den service hon inte förväntar sig 

och därmed skapa unik service, som passar för just den gästen vid just det tillfället 

(Keiningham och Vavra 2001). Genom att göra detta har hotell, och även andra 

serviceleverantörer, tillfälle att förstå vilka förväntningar gäster har och därmed finns 

chansen att uppfylla dem bättre (Gustafsson och Johnson 2003). 

 

Ett ökat resande har även medfört att människor har samlat på sig erfarenheter från 

hotellvistelser och är än mer krävande inför varje ny hotellvistelse. Gästernas förväntningar 

på kvalitet höjs och kraven på hotellen ökar (jfr Grönroos 2002). Detta ligger helt i linje 

med vad Zeithaml et al (1990) menar då de säger att gästers förväntningar är något som 

ändras över tid och att företagen därför kontinuerligt måste uppdatera och arbeta med sitt 

kvalitetsarbete. 
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3.2.3 Service excellencemodellen 

För att uppnå exceptionell service krävs det att hotell arbetar med att inte endast skapa bra 

servicekvalitet, utan hotellen behöver även arbeta med serviceleveransen som ska leda till 

exceptionell service. Johnston och Clark (2008) har utvecklat en modell för att 

serviceleveransen ska ge gästen bra service. Service excellencemodellen kan definieras 

som den process och leverans av service som senare resulterar i exceptionell service (jfr 

Johnston och Clark 2008). Exceptionell service är något gästen vet att hon fått, men främst 

också något hon vet att hon inte fått. Beroende på om gästen fått bra eller dålig service 

påverkas hennes lojalitet och syn på organisationen. Service excellencemodellen består av 

fyra kategorier: 

 

 Att ge det som förväntas – detta innebär att servicepersonalen möter förväntningarna, 

de gör det de säger att de ska göra, de 

gör det gästen ber dem att göra, och så 

vidare. 

 

 Att lösa de problem som uppkommer – 

om något går fel löser personalen det 

utan att visa att det är några problem. 

 

 Att ge service med en personlig känsla – 

servicepersonalen behandlar gästerna 

som individer och de bryr sig om gästen 

genom att visa att de  känner henne. 

 

 Att gå den extra milen – när servicepersonalen gör det lilla extra för att gästen ska bli 

nöjd, till exempel att återuppfölja genom att ringa gästen i efterhand (Johnston och 

Clark 2008).  

 

 

 

Service excellencemodellen 

(efter Johnston och Clark 2008, s 136 
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En kort och sammanfattande beskrivning av exceptionell service är att personalen levererar 

vad som förväntas utan att några problem uppstår, samtidigt som det görs med en personlig 

känsla. 

 

Det som klassas som den extra milen är oftast inte stora gester, utan det handlar om att 

göra små gester för sina gäster. Att ge exceptionell service handlar inte heller om att 

överstiga förväntningar utan snarare att problemfritt ge det som förväntas (Johnston och 

Clark 2008). 

 

3.3 Att ge service utöver det vanliga 

För att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag i samma bransch anger Michael 

E. Porter tre olika strategier: kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 

Kostnadsöverlägsenhet syftar till att bland annat kostnadsminimera och erbjuda samma 

produkt som sina konkurrenter till ett lägre pris. Fokusering handlar å andra sidan om att 

företaget fokuserar på en viss kundgrupp eller ett visst segment (Nilsson et al. 2002). Den 

mest intressanta, för denna uppsats, av dessa tre strategier är differentiering. 

Differentiering fokuserar på att producera tjänster som är unika inom branschen och svåra 

att kopiera (David 2009). Denna strategi stäcker sig längre än till bara det som gästen 

erbjuds i form av fysiska aspekter av en tjänst. Varje del av relationen mellan gästen och 

företaget är viktig och de företag som är mest lönsamma är de som använder sig av 

differentiering (Grant 2008). Då ett företag arbetar med en differentieringsstrategi krävs 

det att organisationens struktur främjar uppfinningsrikedom och nya idéer (Nilsson et al. 

2002). När det talas om differentiering skiljer man mellan påtagliga och opåtagliga 

dimensioner. Påtagliga är bland annat en tjänsts tillförlitlighet och dess varaktighet, samt 

omgivningens fysiska aspekter. De påtagliga dimensionerna är även den support som 

kompletterar kärntjänsten, så som den service en gäst får. Opåtaglig differentiering bemöter 

å andra sidan önskemål från gästen om exempelvis exklusivitet och unikhet. 

Differentiering bemöter företagets hela erbjudande och inte endast kärntjänsten (Grant 

2008). 
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3.3.1 Service delight - att överträffa gästens förväntningar 

Forskare inom servicekvalitet talar om att det finns service som sträcker sig längre än vad 

vanlig, endast tillfredsställande service gör. De menar att det finns högre nivåer av 

servicekvalitet vilket de kallar service delight (Oliver et al. 1997). Vanlig service är att göra 

gästen nöjd, medan service delight är att ge kunden något extra, som att erbjuda gästen 

lösningar innan den ens vet att den behöver eller frågar om det. Genom service delight får 

gästen det oväntade och genom att låta gästen uppleva detta skapas exceptionell 

kundnöjdhet (Keiningham och Vavra 2001). Oliver et al. (1997) menar att kundnöjdhet inte 

längre är tillräckligt utan det krävs ett steg till för att behaga gästen. Vidare menar de att 

service delight kan förklaras som när en service eller produkt upplevs inte endast som 

tillfredsställande, utan ger oväntat värde och oförutsett behag. Vidare definierar de service 

delight som service som ger glädje och framkallar positiva känslor. Enligt Torres och Kline 

(2006) går service delight bortom tillfredsställelse och skapar en angenäm och behaglig 

upplevelse för gästen. Även de anser att service delight är en blandning mellan glädje och 

överraskning. Arnold et al. (2005) menar att dagens gäster inte längre nöjer sig med att 

endast bli tillfredsställda utan förväntar sig att få bättre service och bli behagade. Oliver et 

al. (1997) går så långt att de påstår att service delight är nyckeln till att överleva på dagens 

marknad (jfr även Torres och Kline 2006)  

 

Genom att använda sig av anställda med stora hjärtan och stor känsla för service görs 

service unikt och blir även det ett sätt att ge exceptionell service. Det är dock inget som 

företag kan träna och utbilda sina anställda inom, utan det är helt på eget initiativ från de 

anställdas sida (Gross 2004). Hotell som arbetar med service delight måste, inte bara höja 

sin service så att den blir service delight, utan också ligga på en konstant nivå. Därför är 

det betydelsefullt för företaget att anställa personal som är engagerade i att ge service 

delight (Torres och Kline 2006). Enligt Oliver et al. (1997) kan gäster till och med bli 

missnöjda om tjänsten endast uppfyller de basala behoven och sin funktion. På hotell med 

hög servicenivå är personlig service en viktig del. Personal och ledning känner igen gästen 

och skapar en personlig koppling till dem och återkommande gäster får en mer personlig 

service. Personliga service är viktig för att skapa lojalitet och gästerna uppskattar att bli 

särskiljda från andra gäster. De tycker om att bli sedda som individer av personalen 
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(Sherman 2007). Genom att hotellpersonalen kommer ihåg och samlar information kring 

återkommande gästers krav och önskemål kan dessa uppfyllas utan att gästen behöver be 

om detta. Vilket i sin tur höjer den personliga graden av service (Sherman 2007). Genom 

att använda sig av kunddatabaser blir det möjligt för hotell att ha precisa uppgifter om 

varje gäst och detta i sin tur stärker kundrelationen, vilket förväntas bli viktigare i 

framtiden. Databasen bör innefatta information om gästens tidigare önskemål (Jakobsson i 

Gerhardsson och Hanson 1999). 

3.4 Sammanfattning 

Dagens hotellmarknad i Sverige anses mogen och konkurrensen har ökat. Därför anser 

Grönroos (2002) att det är viktigt att skapa relationer med gästerna. Lovelock och Wirtz 

(2007) menar dessutom att det är det immateriella som idag ligger i fokus för gästerna, 

istället för det materiella. Gästen uppskattar att bli sedd som en person och få personlig 

service av personalen och detta skapar lojalitet (Sherman 2007). Enligt Grönroos (2002) är 

kundernas förväntningar avgörande för inflytandet på kvalitetsupplevelsen. Dock menar 

Schneider (2004) att servicekvalitet handlar om gästernas uppfattning av själva tjänsten 

och hon gör en övergripande bedömning av tjänsten som hon upplever. Samtidigt tillägger 

Lovelock och Wirtz (2007) att servicekvalitet är svårt att definiera eftersom det är något 

som inte har samma innebörd för alla. Ett verktyg som ofta används i arbetet med 

servicekvalitet är SERVQUAL. Detta verktyg består av fem determinanter som 

tillsammans mäter en gästs upplevda kvalitet (Zeithaml et al. 1990)   

 

Dagens hotellmarknad förändras snabbt och för att kunna konkurrera krävs det att hotell 

arbetar med sina konkurrensstrategier. Differentiering är en sådan strategi som inte bara 

bemöter de fysiska miljöer en tjänst erbjuds i utan även aspekter kring den service som 

gästen ges (jfs Nilsson et al. 2002). För att dagens hotell ska kunna konkurrera på 

marknaden krävs att de gör mer än bara tillfredställer sina gästers behov. Därför är det av 

vikt att arbeta med service delight och genom att anställa personal med den rätta känslan 

för service  (Torres och Kline 2006).  

 

Företag med god servicekultur arbetar med att alla medarbetare ska vara service-minded. 
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Som ledare är det viktigt att vara serviceinriktad eftersom detta i sig bidrar till att 

personalen blir service-minded (Grönroos 2002). Grönroos (2002) och Gross (2004) 

poängterar att helhjärtat engagemang resulterar i att de anställda ger service från hjärtat. 

För att frontpersonalen ska känna att de kan tillfredsställa gästerna i alla situationer 

behöver de bli utrustade med olika hjälpmedel och ges mycket ansvar (Mullins 2001). 

Service excellencemodellen visar på den process som resulterar i exceptionell service, och 

denna process består av fyra steg: att ge det som förväntas, att lösa de problem som 

uppkommer, att ge service med en personlig känsla och att gå den extra milen (Johnston 

och Clark 2008). 
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4. ATT GÅ I GÄSTENS SKOR 
_________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi att analysera det empiriska material vi har samlat in under våra 

intervjuer. Analysen är uppdelad i tre teman, där vi börjar med att analysera dagens 

hotellbransch och hur hotell differentierar sig. Tema två består av en analys kring den 

personliga servicen och det sista temat behandlar frågan kring hur långt hotell är beredda 

att gå för att ge service. 

_________________________________________________________________________ 

4.1 Den föränderliga hotellbranschen  

Hotellbranschen är mycket föränderlig då den påverkas av omvärldens ekonomi, politik 

och teknik. Samtidigt är det en bransch som ständigt utsätts för nya trender och utveckling. 

I takt med att fler hotell öppnar blir konkurrensen om gästerna allt hårdare. I och med att 

resandet ökar blir gästernas medvetenhet allt större vilket medför ytterligare krav på 

hotellen (Persson 2000). Hotell kommer alltid kunna konkurrera med sina hårda värden, så 

som inredning och teknisk utrustning, men idag är det så små skillnader mellan hotellens 

standard att de blivit tvungna att hitta nya konkurrensmedel för att utmärka sig på 

marknaden.  

 

Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att service blivit ett nytt konkurrensmedel och 

flera av de intervjuade personerna använde ordet exceptionell service, där fokus inte längre 

ligger på de hårda värdena utan de mjuka. Detta ligger i linje med Lovelock och Wirtz 

(2007) resonemang om att det är de immateriella elementen i servicemötet som kunden 

värderar högst och som således ger störst bidrag till ökad servicekvalitet. Lovelock och 

Wirtz (2007) menar att servicekvalitet kan delas upp i hårda (materiella) och mjuka 

(immateriella) värden, dock tillägger de att servicekvalitet är svårt att definiera eftersom 

kvalitet inte betyder samma sak för alla. Flera av våra respondenter talar om att service blir 

allt viktigare när hotellen ska konkurrera. Ann-Marie Lewis berättar för oss att den 

tekniska standarden är likvärdig på de flesta hotell, och framhåller att den personliga 

service som ges är det som skiljer olika hotell från varandra.  
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De allra flesta hotell i världen har uppnått en speciell standard. Många 

har fina lokaler, bra miljötänk, sparar på energi och har liksom uppnått 

en platå. Du kan visserligen ha den allra senaste tekniska utrustningen, 

men ska ett företag skilja sig från ett annat så är det i det personliga 

mötet.  

Ann-Marie Lewis 

 

Det Lewis berättar är att service blir allt viktigare och att den tekniska standarden inte 

längre är det som hotell kan konkurrera med. Då alla hotell erbjuder samma slags tjänster, 

det vill säga övernattningsmöjligheter, måste de skapa något unikt utöver kärntjänsten som 

andra hotell inte erbjuder för att differentiera sig (Persson 2000). Genom att använda sig av 

differentiering som strategi fokuserar hotell på att skapa tjänster som skiljer sig från andra 

hotell och som är svåra att kopiera (David 2009). Många hotell har förpackat sina koncept 

på innovativa sätt i allt från design- och livsstilshotell till boutiquehotell. De hårda värdena 

är ett sätt för hotellen att differentiera sig på, men flera av våra respondenter menar att 

hårda värden inte längre är unikt eftersom det är något som lätt går att kopiera. Hotellen 

väljer istället att differentiera sig genom att erbjuda exceptionell service. När hotell ger 

sina gäster exceptionell service använder de detta som en differentieringsstrategi och då 

service är svårt att definiera blir det även svårt att kopiera. Detta leder till att hotellen kan 

erbjuda sina gäster något unikt och spännande. 

  

4.1.1 Service som differentieringsstrategi 

Våra respondenter nämner alla olika strategier för att ge sina gäster god service. På Grand 

Hôtel Stockholm har man differentierat sig genom att ge service på ett konservativt sätt, 

exempelvis tilltalas gästerna herr och fru följt av efternamnet. Frank berättar ytterligare 

exempel på  konservativ service är att alla gäster ni:as och att personal aldrig får peka då 

de hjälper gäster att visa vägen utan måste följa dem och visa vägen och alltid hjälpa 

damerna först. Denna konservativa service är speciell för Grand Hôtel och unik i Sverige 

enligt Frank. Att som Grand använda sig av en speciell servicestrategi kostar inte hotellet 

något men gör att de särskiljer sig från andra hotell i branschen (jfr David 2009). 

SERVQUAL modellen skapad av Zeithaml et al. (1990) visar att förståelse för gästens 
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önskemål och en personlig och unik service stärker de upplevda kvaliteten. På Elite Hotels, 

berättar Frederik Ekelund, har man utformat ledord som ligger till grund för hur man vill 

att gästen ska bemötas.  

 

Bickys ledord är ju tradition, kvalité, flärd. Han vill ju ge lite utöver det 

vanliga. Det ska vara lite speciellt. Vi har ju bara speciella hotell. Plus 

att det är trevlig personal /.../ Vi ska vara levande med gästen.  

 

Frederik Ekelund 

 

Ekelund berättar att man på Elite har differentierat sig så att gästen ska känna sig speciell 

och sedd vilket är helt i enighet med Grönroos (2002) resonemang om att det är kvaliteten 

på bemötandet som är grundvalen för konkurrensfördelarna. Att ge personlig service är ett 

sätt att skapa unika upplevelser och får gästen att känna sig som en individ (Sherman 

2007). Även på Skt Petri i Köpenhamn används personlig service som en 

differentieringsstrategi. Där används storytelling som strategi, vilket i praktiken kan 

innebära att personalen lämnar mindre och noga utvalda presenter med ett medföljande 

handskrivna kort. Henric Carlsson berättar hur denna strategi kan ge ett mervärde till 

tillsynes enkla produkter: 

 

Tre äpple, hur kan man göra det helt unikt så att gästen ändå känner att 

'wow här har dom tagit i för mig'? Det som vi gör då är att vi har såna 

personal notes /.../ Vi gör det helt unikt och använder en storytelling. 

Hela historien gör det helt unikt, men det kostar oss ingenting... 

 

Henric Carlsson 

 

Enligt Carlsson är de återkommande hotellgästerna väldigt betydelsefulla för hotellet och 

därför fokuserar hotellet på att ge dem lite extra, utan att det behöver röra sig om större 

summor. På Skt Petri är detta en strategi och som enligt Carlsson fungerar mycket bra för 

dem. Storytelling skapar en känsla av unikhet som inte går att få på andra hotell, skapar en 

personlig service och gästen känner att den hör till en liten, exklusiv grupp (Sherman 

2007). Genom storytelling skapas unika upplevelser som kan användas som 

differentieringsverktyg. Då ett hotell ska differentiera sig krävs mer än endast de fysiska 

formerna av en tjänst, så som hotellets byggnad och inredning (Grant 2008). Storytelling 
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skapar unika former av service som leder till att gästen får en speciell upplevelse.  

 

Även Jukka Turku talar om hur Hilton har differentierat sig på marknaden. Enligt Turku 

arbetar Hilton med sina Brand Standards, ett styrdokument för hur service på hotellen ska 

ges. Hiltons Brand Standards är deras plattform för att säkerställa hög service. Alla dessa 

exempel på service är ett sätt för hotell att ge exceptionell service. Då hotell ger service 

delight behagas gästen och ger glädje (Oliver et al. 1997). Enligt excellencemodellen är det 

viktigt att ge sina gäster det lilla extra och ge service med en personlig känsla (Johnston 

och Clark 2008). Service som resulterar i service delight går bortom tillfredställelse och 

skapar behag (Torres och Kline 2006). Vårt empiriska material visar på att alla strävar efter 

att differentiera sig så mycket som möjligt för kunna konkurrera på den föränderliga 

hotellmarknaden. Detta gör hotellen genom att ge exceptionell service som gör upplevelsen 

personlig för gästen. 

 

4.1.2 Helhjärtat engagemang 

Det är viktigt att personalen hanterar gästernas behov på bästa sätt. Enligt Zeithaml et al. 

(1990) behöver hotellpersonalen en vision om hur de ska agera i servicesituationer. De 

menar att det är ledningen som själva bör visa vägen och agera förebilder för vad service är 

till frontpersonalen och på vilken servicenivå som de förväntas ge istället för att ge direkta 

order. Ett hotells ledare måste uppmuntra sin personal och skapa ett klimat där service är 

den viktigaste värderingen. Ett serviceinriktat ledarskap bidrar till att göra personalen 

service-minded, och genom ett helhjärtat engagemang skapas förutsättningar för att 

personalen ska ge gäster service som kommer från hjärtat (Grönroos 2002).  

 

Frederik Ekelund, på Elite Savoy Malmö, berättar om en händelse som utspelade sig på 

hotellet under tiden för askmolnet under vulkanden Eyjafjallajökull utbrott under 2010. 

Ekelund hade en tillställning för sina stamgäster i matsalen. Han blev kallad till 

receptionen där ett finskt par väntade. De behövde ta sig hem till Finland men talade inte 

ett ord svenska eller engelska. Paret var inte gäster på hotellet men då sent på kvällen hade 

kommit till Centralstationen och sett Hotel Savoy tänkte de att de möjligtvis kunde be om 

hjälp där. På grund av att alla flyg i Europa var inställda vid tidpunkten var det även svårt 
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att få tag på tågbiljetter. Frederik Ekelund lämnade sin tillställning och ägnade istället 

nästan en timme åt att hitta en lösning åt paret och fick tillslut tag på två tågbiljetter. 

 

Denna handling reflekterar hur Ekelund är som ledare och exemplifierar på ett mycket bra 

sätt vad service delight innebär. Ekelund agerade helt i linje med vad Grönroos (2002) 

hävdar att en ledare ska göra för att vara en förebild för sina anställda. Genom att Ekelund 

lämnade sin tillställning visade han sina anställda att det är viktigt att ge service, inte bara 

till hotellets gäster utan även till de som behöver hjälp. Grönroos (2002) menar att det är 

ledaren i en organisation som genom sitt engagemang för service visar sina anställda hur 

de ska agera i olika servicesituationer. Då en ledare visar sitt engagemang leder det till att 

personalen blir mer service-minded och vill ge bästa möjliga service. Service-minded 

personal engagerar sig i gästerna och försöker hitta lösningar (Grönroos 2002). Visserligen 

kan man hävda att Ekelund genom att lämna sina gäster på så sätt har visat ett litet 

engagemang. Då han hjälpte ett par som inte var gäster på hotellet visar han på service-

minded och att det bör skapas lösningar även för personer som inte är gäster. Ekelund själv 

är kritisk till att service skulle vara något man kan lära sig och anser att engagemanget för 

service är något som alltid har funnit i honom. Service för Ekelund är något som kommer 

från hjärtat och han jämför det med att man kan le länge men att leendet efter ett tag blir 

tillgjort, precis som service som inte kommer naturligt.  

 

Ovanstående synpunkter speglar inte bara Ekelunds syn på service utan alla 

respondenternas. De svar vi fått av respondenterna tyder på att de anser service vara något 

medfött och att inte alla har den egenskapen. För att ett hotell ska uppnå 

konkurrensfördelar måste de enligt Gross (2004) hitta personal som redan besitter en 

känsla för service då det inte är något man kan träna eller utbilda sin personal inom. 

Grönroos (2002) anser att service-minded personal engagerar sig i gästerna på ett naturligt 

sätt och om företag anställer personal som är service-minded kommer de ha en positiv 

effekt på hela organisationen.  

 

Enligt Sherman (2007) handlar exceptionell service om att ge det personliga, att särskilja 

gästen och att ge dem uppmärksamhet utöver det vanliga. Service excellencemodellen tar 

upp detta i två sina steg: att ge service med en personlig känsla och att gå den extra milen 
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(Johnston och Clark 2008). Även flera av determinanterna i SERVQUAL handlar om att 

uppfylla gästers behov och leva upp till förväntningar. Hotellet måste förstå gästers 

förväntningar och villiga att hjälpa gästen genom att tillgodose hennes behov (Zeithaml et 

al. 1990). Något som alla våra respondenter har nämnt är att det krävs en känsla för 

service, personalen måste vara service-minded, för att kunna göra de personliga gesterna. 

 

"Ja, du kan ju uppleva att du har fått god service. Du kan ju uppleva det,  

men det är inte säkert att du har fått det. För om det bara bockas av på 

en lista, du är incheckad, du har fått vad du ska. Då har man gått igenom 

protokollet, men om det inte är gjort med det här värdskapet, värmen och 

omtanken så vet jag inte om det platsar som service. Jag tycker det kan 

vara två olika saker." 

       Ann-Marie Lewis 

 

Genom att ha en service-minded personal kan de förutse vad gästen önskar och ligga steget 

före hela tiden. Våra respondenter är här eniga om att service är en egenskap som man mer 

eller mindre bär med sig och det är detta som leder till att man kan avläsa förväntningar 

och ge gästen något utöver den vanliga servicen (jfr Gross 2004). Excellencemodellen talar 

inte om hur serviceleverantörer ska arbeta för att ge det som är utöver förväntan och tar 

inte upp aspekter kring känslan för service. För att kunna ge en personlig prägel på en gästs 

upplevelse och kunna gå den extra milen bör personalen, enligt våra respondenter, ha 

denan känsla för service. Enligt Frederik Ekelund är detta en känsla som är väldigt svår att 

lära ut. 

 

Det som har uppkommit i våra intervjuer är att för att ge service utöver det vanliga, som 

skapar exceptionell kundnöjdhet, måste förväntningarna överträffas (jfr Bergman och 

Klesjö 2003). Respondenterna framhåller det personliga mötet, där gästen behandlas som 

en individ och får en unik upplevelse som ett av de viktigaste aspekterna av att ge 

exceptionell service (jfr Sherman 2007). De små gesterna som är utöver förväntan behöver 

inte kosta hotellen något, men skapar en unik upplevelse och är väldigt viktiga i mötet med 

kunden.  
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4.2 Den personliga servicen 

Även om kvalitetsnivån på service på ett hotell är hög kan den trots det upplevas som låg, 

om inte gästens förväntningar uppfylls. Många hotell lovar för mycket och detta resulterar i 

att en del gästers förväntningar inte uppfylls (Grönroos 2002). För att förhindra att detta 

sker är det inte bara viktigt att hotellen håller vad de har lovat utan också viktigt att de 

känner sina gäster, för att på så sätt skapa löften som passar. Enligt Bergman och Klesjö 

(2003) är det viktigt att inte bara tillgodose en gästs behov utan även att överträffa hennes 

förväntningar. Gästen baserar dessa förväntningar på uppfattningar om serviceleverantören, 

även om hon inte har några erfarenheter (Taylor och Baker 1994). 

 

Under våra intervjuer har gästers förväntningar uppkommit gång på gång och Frederik 

Ekelund berättar för oss att olika gäster har olika krav. Det är därför viktigt att lära känna 

dem för att därefter kunna utforma servicemötet efter just deras förväntningar. Olow Frank, 

på Grand Hôtel Stockholm, berättar för oss om sin syn på gäster och deras förväntningar: 

 

...det är nog rätt viktigt att man är en bra människokännare, att man 

liksom kan tyda människor, läsa av /.../ för det kan ofta vara att de säger 

en sak men de vill egentligen något helt annat. Som, de kanske inte vet 

vad det är själva... 

Olow Frank 

 

Det Frank berättar för oss handlar om att servicepersonal bör ha en förmåga att sätta sig in 

i gästens upplevelse och förstå hennes förväntningar, att gå i gästens skor. Då det är gästens 

förväntningar som påverkar kvaliteten är den service som kanske anses vara unik och 

speciell av en person, mindre speciell för en annan. Frank berättar att det viktiga är att 

kunna avläsa gäster och förstå vad de egentligen vill ha, även om de inte säger det rakt ut. 

En förståelse för vad gästen önskar leder till att servicen kan flyta på, på ett naturligare sätt. 

Keiningham och Vavra (2001) anser att vanlig service kan visserligen göra gästen nöjd, 

men att ge service delight ger gästen något mer så som exempelvis lösningar innan gästen 

ens har hunnit fråga efter det (se även Sherman 2007). Genom att ta på sig gästens skor kan 

en serviceleverantör avläsa en gästs förväntningar och därmed uppfylla dem på ett bättre 

sätt (Keiningham och Vavra 2001, Gustafsson och Johnson 2003). Det är viktigt för hotell 

att förstå gästers förväntningar för att sedan kunna uppfylla dem, så att servicekvaliteten 
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uppfattas som hög av gästerna (Moshin och Lockyer 2010). Citatet från Olow Frank visar 

på att det är individer hotellbranschen jobbar med. Varje gäst är unik och har speciella krav 

och förväntningar och genom att upptäcka behov som inte gästen talat om skapar man en 

serviceupplevelse utöver det vanliga. Även Henric Carlsson poängterar betydelsen av att 

läsa av gästen och vara uppmärksam: 

 

Man måste se vilka behov gästen har/.../och gå fram till gästen om den 

ser förvirrad ut, om man till exempel hör någon prata engelska men som 

bara kan hitta en dansk tidning, då erbjuder man sig att kolla efter om 

det finns en engelsk tidning. Det gäller att man ser de där sakerna innan 

gästen säger någonting. Det tror jag är viktigt.  

Henric Carlsson 

 

Citatet ovan visar på en sådan situation då personalen bör vara uppmärksam och gå fram 

till gästen, trots att hon ännu inte bett om hjälp. Detta är vad som kallas service delight – 

att ge gästen en lösning innan hon vet vad hon behöver, och detta görs genom att gå i 

gästens skor (Keiningham och Vavra 2001). Service delight är inte bara att uppfylla de 

uttalade kraven utan just att överraska och vara uppmärksam (Sherman 2007). Gästerna, 

som i detta fallet talar engelska, förväntar sig möjligtvis inte att hotellets personal ska 

uppmärksamma att de är i behov av en tidning innan de säger till. Genom att personalen 

erbjuder sig att göra detta ges en lösning på problemet snabbt, vilket i sin tur leder till att 

det skapas service delight (Keiningham och Vavra 2001). Johnston och Clark (2008) anser 

att exceptionell service är att leva upp till gästens förväntningar, smidigt lösa eventuella 

problem, ge en personlig känsla och gå den extra milen. Eftersom första steget till 

exceptionell service är att leva upp till gästens förväntningar är frontpersonalen de som bär 

det yttersta ansvaret då de är den personal som oftast har första kontakten med gästen. Att 

ge exceptionell service menar flera av respondenterna innebär att personalen bör vara ett 

steg före gästen och helst se lösningar för gästen innan de  själva vet att de behöver det 

eller ens frågat. Respondenterna betonar dessutom att varje gäst är unik, vilket gör det svårt 

att i förväg veta vilken service gästen förväntar sig få. Detta är en utmaning för 

frontpersonalen som hotellen måste arbeta med. För att kunna ge exceptionellt bra service 

anser Frederik Ekelund att man ska fokusera på gästen och dennes behov.  

 

För att kunna tillmötesgå gäster är det viktigt att det finns en förståelse för dem och deras 
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förväntningar. Det är genom denna förståelse som servicen anpassas till den personen som 

ska servas. Genom att upptäcka de behov som en gäst har skapas service delight vilket i sin 

tur gör att gästens förväntningar uppfylls och denna upplever servicekvaliteten som hög. 

 

4.2.1 Att få gästen att känna sig unik 

För att lyckas i servicebranschen är det viktigt att det finns ett intresse för att ge service i 

företagets alla led. I ett företag med god servicekultur anses service som något naturligt 

och personalen är service-minded. De engagerar sig och vill förbättra kvaliteten för 

gästerna (Grönroos 2002). Gäster uppskattar att känna sig uppmärksammade och tycker 

om att bli sedda som individer. Detta gör att gästerna känner en personlig koppling till 

hotellet, vilket är en viktig del för att skapa lojalitet (Sherman 2007). I dagens 

konkurrenskraftiga hotellbransch är det inte längre bara enkel service som är av betydelse. 

Det gäller att gå längre och skapa service delight för att ge gästerna en unik upplevelse 

(Torres och Kline 2006). Zeithaml et al. (1990) menar att det inte är genom överlägsen 

produktkvalitet eller låga priser som ett företag kan särskilja sig från andra företag inom 

samma bransch. Det är genom exceptionell service som gästen känner sig unik. Vidare 

säger de att ett varmt och personligt bemötande från frontpersonalen eller en väl utförd 

lösning på en gästs önskemål, kan göra att ett hotell särskiljer sig från ett annat. Ekelund 

poängterar vikten av att få en gäst att känna sig unik och sedd. Att vara personlig i sitt 

bemötande mot gästen kan hotellet får gästen att känna sig speciell.  

 

När man känner igen någon, det är den bästa service man kan ge  

 

Frederik Ekelund 

 

Precis som citatet visar så är det viktigt, för både hotellet och gästerna, med ett personligt 

bemötande och att gästen blir sedd. Genom att sätta en personlig prägel på gästen 

upplevelse når man exceptionell service (Johnston och Clark 2008). Enligt Sherman (2007) 

måste hotell uppmärksamma gästen och inte endast erbjuda en säng att sova i. Att kalla 

någon vid namn är ett enkelt men personligt sätt för ett hotell att unikt uppmärksamma en 
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gäst. Det personliga bemötandet ger gästen en känsla av att vara speciell och på Grand 

Hôtel Stockholm går man så långt att man har tidsbestämt hur länge en gäst ska bli 

uppmärksammad i olika situationer. Frank berättar att Grand Hôtel Stockholms personal 

enligt hotellets styrdokument är förpliktade att inte lämna en situation olöst. Eftersom varje 

gäst är unik är det även viktigt att kunna läsa av gästen och hennes behov för att kunna 

bemöta på bästa sätt. Att känna igen en gäst på ett stort hotell kan dock vara svårt. På Skt 

Petri jobbar ledningen speciellt med att träna upp de anställda och deras förmåga att 

memorera gästerna (Henric Carlsson). Frederik Ekelund påstår även att det är dålig service 

att inte bli igenkänd – speciellt om gästen vid ett tillfälle påpekat något krav eller önskemål 

och vid nästa tillfälle blir tvungen att påpeka samma sak igen; 

 

Om en gäst säger att hon är laktosintollerant och jag lägger in det till 

nästa gång/.../får inte gästen det då så är det ju dålig service och får hon 

det så är det bra service. För då har vi lagt märke till att hon är 

laktosintollerant eller vad det nu kan vara. Kommer jag till ett ställe och 

jag gillar att dricka J&B och det står J&B på mitt rum när jag kommer 

då tänker jag 'wow dom vet verkligen vad jag vill ha här'. 

 

 Frederik Ekelund 

 

Som citatet från Ekelund visar på så är det viktigt att gäster ses som individer. Enligt 

Sherman (2007) är det viktigt med personlig service på hotell som har en hög servicenivå, 

så som Elite. Då Ekelund nämner att man bör lägga märke till en gäst berättar han även att 

det är bra om hotellet vet vilka önskemål en gäst har. För att inte en gäst ska behöva berätta 

för hotellet gång på gång om sina preferenser instämmer respondenterna att det enklaste 

sättet är att hålla koll på gästerna genom så kallade hotellsystem. Dessa system är 

grundläggande för att kunna upprätthålla den service som krävs och förväntas. Genom 

hotellsystemen har hotellen dessutom en bra tillgänglighet till information och kan 

överträffa kundernas förväntningar genom att minnas gästen vid återkommande besök. Att 

använda sig av sådana system innebär att hotellet försöker ge personlig service och 

personalisera vistelsen för gästen (Sherman 2007). Att ha en databas kring gästernas 

önskemål är ett sätt för hotellen att stärka kundrelationerna och detta förväntas bli viktigare 

i framtiden (Jakobsson i Gerhardsson och Hanson 1999). Då det blir allt viktigare för 

hotellen att uppfylla sina gästers förväntningar och krav blir relationen mellan gäst och 

serviceleverantör allt viktigare (jfr Edvardsson och Echeverri 2002).  



 

 38 

 

Enligt fyra av fem av våra respondenter är kunddatabaser något positivt som de använder 

sig av, men som de tror kommer att användas i ännu större utsträckning i framtiden. Som 

tidigare nämnts används dessa databaser för att hotellen ska kunna ge exceptionell service 

och få gästen att känna sig unik (jfr Sherman 2007). Gerhardsson och Hanson (1999) 

menar på att kunddatabaser bidrar till starkare kundrelation och är nödvändiga för att 

bibehålla dessa relationer. Jukka Turku berättar för oss hur Hilton Hotel Malmö arbetar 

med sin kunddatabas för att ge gästerna bästa möjliga service: 

 

Vi försöker samla information om våra stamgäster, vi har system för det 

/.../ Vi på Hilton har inte fått det systemet än men vi ska få det i slutet på 

året, är du stamgäst i Barcelona kan vi se den profilen också. Om det står 

att han är allergisk kan vi automatiskt byta allt i rummet utan att gästen 

behöver säga något. 

Jukka Turku 

 

Kunddatabser är något som kommer bli till större användning inom Hilton Hotels världen 

över när detta system införts, och Turku tror att det kommer att underlätta samarbetet 

mellan hotellen. Ann-Marie Lewis anser däremot att det kan vara moraliskt fel att spara 

information om gästen. Hon berättar för oss att hon tycker att det kan vara till skada om 

informationen skulle hamna i fel händer. Därför måste hotellen arbeta med att skapa bra 

och säkra system för att hantera gästinformationen. 

 

Analysen av det empiriska materialet tyder på att det inte krävs storartade gester för att en 

gäst ska känna sig unik och speciell. För att ge personlig service krävs det däremot 

engagerad och uppmärksam personal som lägger märke till och kommer ihåg de små 

detaljerna. Vi har uppmärksammat att en utförlig gästdatabas underlättar servicearbetet för 

hotellets personal och skapar förutsättningar för att de ska kunna gå den extra milen.  
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4.3 Att gå den extra milen 

Enligt Johnston och Clark (2008) innebär att gå den extra milen oftast att personalen gör 

något utöver det vanliga för att gästen ska känna sig sedd och bli nöjd. Ett exempel på detta 

är det Johnston och Clark (2008) kallar återuppföljning; att ringa i efterhand för att höra 

om gästen hade en bra vistelse. Som tidigare nämnts är det viktigt för hotell, såväl som för 

andra företag inom servicebranschen, att gå den extra milen för att skapa en upplevelse för 

gästen. Hos de chefer vi genomfört intervjuer med hade att 'gå den extra milen' en lite 

annorlunda betydelse. Under intervjuerna med respondenterna, framkom flera berättelser 

om servicemöten då hotellen gett sina gäster det lilla extra. Jukka Turku på Hilton Hotels 

Malmö berättar: 

 

Det var en stamgäst, vi hade missat hans väckning så att han missade 

frukosten. Han var inte arg men lite besviken 'ni har ju så bra frukost, så 

det var ju synd, nu måste jag sitta hela dagen på möte'. När han hoppade 

in i taxin kom jag på idén att nu samlar vi allt vad vi kan på en bricka 

och hoppar i nästa taxi och kör frukosten till honom. Gästen bara 

skrattade när han kom tillbaka. Han hade aldrig sett något liknande.  

 

Jukka Turku 

 

Citatet ovan speglar en situation då personalen på hotellet gått den extra milen genom att 

göra något de vanligtvis inte gör. Turku som är chef tog initiativet och kom på en lösning 

som skulle passa just den gästen, vid just det tillfället. Likt det Keiningham och Vavra 

(2001) säger om service delight, satte Turku sig in i gästens situation och tänkte ut hur 

situationen bäst skulle kunna lösas. Då ledaren i en organisation visar på sådant beteende 

bidrar det till att ett service-fokuserat klimat skapas, och att personalen influeras av 

ledarens känsla för service (Grönroos 2002). En chef kan inte alltid ha insyn i hur de 

anställda agerar i mötet med gästen, vilket gör det extra viktigt att ledningen informerar, 

och även visar, personalen hur de på bästa möjliga sätt kan tillmötesgå gästens individuella 

önskemål och förväntningar. Ledningen måste ge frontpersonalen förutsättningar att skapa 

servicekvalitet. Turku berättar även om en annan situation då en av hans anställdas 

agerande resulterat i mycket positiva reaktioner från gästerna: 
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Vi hade en gäst som flög ner från Stockholm och kom till hotellet och han 

hade en svart datorväska. Han hade av misstag, antagligen på planet, 

tagit fel väska. När vi öppnade den såg vi att den tillhörde Pelle och då 

hade vi en kille i receptionen som ringde dit och Pelle hade också fått vår 

gästs väska men hade ingen möjlighet att komma till Malmö så vår kille i 

receptionen han erbjöd att köra med sin egen bil och byta väskor. Ingen 

kunde förvänta sig det. 

 

Jukka Turku 

 

Även detta citat reflekterar en situation då någon på hotellet 'gått den extra milen'. Vad som 

är speciellt för just denna händelse är att receptionisten tog av sin fria tid för att 

tillfredsställa gästen, och körde hela vägen för att byta väskan. För att inspirera sina 

anställda till att helhjärtat ge service, säger Frederik Ekelund att man som chef måste 

föregå med gott exempel. Med detta menar han att om man som chef kan ta av sin fritid 

och visa för de anställda att man faktiskt gör det, kommer detta att ha positiv inverkan på 

de anställda. Enligt Grönroos (2002) är servicekulturen i ett företag en förutsättning för att 

personalen ska bli service-minded. Ledaren i ett serviceföretag bör visa engagemang 

inspireras medarbetarna till att ge helhjärtad service (Grönroos 2002). När personalen har 

en stor känsla för service blir upplevelsen unik för gästen då hon får exceptionell service. 

Denna känsla för service är dock inget hotellet kan utbilda sin personal i, utan det sker på 

eget initiativ (Gross 2004). Även om personalen inte kan utbildas i att ge god service så 

kan ledaren inspirera personalen och då personalen har ett helhjärtat engagemang för 

service kommer de att engagera sig i gästerna även utanför arbetstid. Vårt empiriska 

material visar att både de anställda och ledningen tar av sin fritid och använder sin känsla 

för service för att tillfredsställa gästerna i alla situationer. Det är inget krav från ledningen 

och det är inget gästen förväntar sig, men blir hotellet tvunget att säga nej till en gäst finns 

risken att missnöje uppstår.  

 

4.3.1 Vem är det som går den extra milen och när? 

När det handlar om fritid menar flera av våra respondenter att både de och de anställda 

representerar hotellet och sin roll som hotell även under den tid de inte arbetar. Det händer 

att gäster känner igen hotellpersonalen utanför hotellmiljön. Inom de branscher där 

personal och ledning kommer i kontakt med gästen bildas en relation och det är enligt 
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Henric Carlsson inte det lättaste att känna igen alla gäster utanför den vanliga miljön, men 

det är viktigt och mycket tid läggs ner på att försöka lägga i alla fall alla stamgäster på 

minnet. Olow Frank på Grand Hôtel Stockholm stärker det som Carlsson berättar: 

 

Våra gäster är gäster 24 timmar om dygnet även om när man är ledig. 

Det gäller att man uppför sig /.../ de känner ju till oss som Grand Hôtel 

/.../ även om man träffas utanför jobbet är det ju Grand som man 

representerar.  

 

Olow Frank 

 

Det Frank menar är att även när personal går ut genom hotellets dörrar  representerar de 

fortfarande hotellet. Service innebär direktkontakter mellan gästen och hotellet och därför 

är det viktigt att det finns ett samspel (jfr Grönroos 2002). Tilliten mellan hotellet och 

gästen förstärker tjänsten som erbjuds och över tiden utvecklas den (jfr Lewin och 

Johnston 1997). Relationen mellan hotellet och gästen är av stor betydelse och ovanstående 

citat från Olow Frank visar på det. Gästen har tidigare i relationen skapat en uppfattning 

om hotellet och tilliten som bildats måste hotellet se till att bibehålla, även utanför 

arbetstid.  

 

Som konstaterats tidigare blir personalen ibland tvungen att ta av sin fria tid för att 

överträffa gästens förväntningar och tillfredsställa henne. Förutom att hotellcheferna tar 

med sig sin arbetsroll överallt ställs det även – indirekt – högre krav på de anställda. De 

måste också ta med sig sin arbetsroll överallt och när det lilla extra inte räcker till tvingas 

de anställda att impulsivt agera för att inte svika kunderna. Efter att ha genomfört 

intervjuerna och lyssnat på vad respondenterna sagt om dagens servicekrav konstateras att 

vanlig service inte alltid räcker till. Flera respondenter menar att behöva göra 'det lilla 

extra' idag har blivit allt vanligare och till och med något som fler gäster förväntar sig från 

hotellen. Ekelund tillägger att även en hotellchefs roll har påverkats av de ökade 

servicekraven och att han aldrig riktigt slutar arbeta. En hotellchef menar han tar med sig 

arbetet hem och måste alltid vara tillgänglig. Ekelund exemplifierar det med då askmolnet 

ställde till som mest problem och han var på hotellet från morgon till sent på natten. Vidare 

berättar Ekelund om andra situationer då han tvingats ta av sin egen tid.  
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Jag har kört stora kunder ut till företag när det varit snöstorm för det 

inte varit tillräckligt med taxibilar. Jag kommer in och dom står och 

väntar på taxi då säger jag bara vänta lite så hämtar jag bilen och kör 

er. Det tycker jag är lite utöver det vanliga.  

 

Frederik Ekelund 

 

Detta är ett exempel på när ledning har erbjudit service utöver det vanliga och gått den 

extra milen. Genom att göra detta för gästerna skapas en tillit mellan hotellet och gästerna 

vilket i sin tur leder till en relation. Enligt Lewin och Johnston (1997) är denna  relation 

mellan gästen och serviceleverantören viktig som konkurrensmedel. Relationer är grunden 

för att ge god service och ibland krävs det att personalen tar av sin fritid för att uppnå detta. 

Detta inget uttalat krav från varken ledningen eller gästen, men personalen inser att de bör 

bistå med sin fritid för att kunna gå den extra milen.  

 

4.3.2 Ge det gästen vill ha, men inte på hennes villkor 

Att definiera service är inte enkelt och service varierar beroende på vem det är som mottar 

den. Gemensamt för alla de intervjuer som genomförts är att respondenterna enats om att 

service handlar om att ta hand om gästen och att detta ansvar ligger hos personalen. På 

många hotell med hög servicenivå är 'aldrig säga nej till en gäst' ett mantra och detta gör att 

gästen ska få vad han eller hon än önskar. Många gäster uppskattar möjligheten att 

exempelvis få frukost efter utsatt tid och att få boka en till natt på hotellet, även om detta 

innebär att det blir överbokat. Gästerna anser att dessa överträdelser är det som skiljer 

hotell, med hög service, från hotell på mellannivå (Sherman 2007). Våra respondenter 

anser att för att göra gästen nöjd bör man aldrig säga nej, men poängterar att det självklart 

finns undantag:  

 

Det är att ta hand om gästen och lös kundens problem. Det enda de inte 

får göra är något illegalt. Annars finns det inga begränsningar, använd 

sunt  förnuft och fokusera på kunden. Jag brukar alltid skoja att den enda 

gången man ska säga nej är om en gäst vill ha t.ex. droger. Det är kanske 

bra service att fixa dom men det är olagligt. Allt annat borde vara 

möjligt, åtminstone att försöka. 

 

Jukka Turku 
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Därför har ledningen på de hotell vi varit i kontakt med gett sina anställda empowerment 

och mycket ansvar, precis som citatet ovan tyder på, för att kunna handla i varje individuell 

situation och utefter varje gästs unika krav (jfr Mullins 2001). Då första steget till 

exceptionell service är att leva upp till gästens förväntningar blir det ofta frontpersonalen 

som bär det största ansvaret. Då varje gäst är unik är det nästan omöjligt att veta vad som 

kan förväntas. Eftersom hotellbranschen är en konkurrensintensiv bransch är det viktigt att 

tillfredsställa kunderna och bemöta deras krav. Alla våra respondenter menar att 

frontpersonalen får agera fritt för att tillfredsställa gästen, men de anser alla att gränsen för 

att ge service går vid det som är illegalt.  

 

Jag har aldrig råkat ut för det att det har blivit en diskussion över det 

framförallt när man trycker på det att, droger är definitivt inte, där är det 

liksom inget snack över huvud taget. Prostitution om man säger det är ju 

fortfarande, det finns ju fortfarande en hel del länder där det är lagligt. 

Så där får man ju gå med och förklara att nej just i Sverige är det inte 

lagligt, vi förstår att det är lagligt i andra länder men här kan vi inte 

göra något tyvärr.  

 

Olow Frank 

 

Precis som ovanstående citat visar så är hotellen beredda att gå längt för att göra gästen 

nöjd. Samtidigt berättar Ekelund och Ann-Marie Lewis att det funnits tillfällen då de bett 

gäster att lämna hotellet eftersom gästen har agerat på ett sätt som inte anses acceptabelt 

inom de moraliska ramarna. Lewis har bett gäster lämnat Trolleholmsslott då de har 

vandaliserat slottet, stört andra gäster eller personalen. Hon berättar vidare att det hänt en 

gång att hon ställt ut en gästs väskor på slottstrappen då han ringt efter escortflickor från 

Malmö. Även Olow Frank berättar att det finns gäster som har gått över gränsen. Ett 

exempel han ger är då kvinnlig room service-personal mötts i dörren av nakna män. Frank 

berättar vidare att vid upprepade incidenter har vakter tillkallats eller så har gästen ombetts 

upphöra med beteendet eller lämna hotellet.  

 

Hotellen är beredda att gå långt för sina gäster men ställer samtidigt krav på dem att 

respektera personal, omgivning och andra gäster. Detta tyder på att hotellen visserligen 

anser att de ska ge sina gäster allt de vill ha, men inte alltid på gästens villkor. Det sägs att 
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det finns två sätt att ge service på: att göra kunden nöjd genom att ge bra service, eller att 

ge kunden något extra bra genom att erbjuda något som hon inte visste att hon saknat 

(Keiningham och Vavra 2000). Respondenterna menar att man ska vara lyhörd och försöka 

förstå gästens behov innan hon själv ser dem. Att läsa av förväntningar och kunna förstå att 

gäster har olika preferenser. Detta är i enighet med det som Keiningham och Vavra (2001) 

menar då de säger att exceptionell service kan uppnås genom att ge gästen något 

oförväntat, något som gästen inte uttalat, bett om eller tror sig behöva.  Alla respondenter 

framhåller dock att det finns tillfällen då kraven från gästerna har varit antingen för höga 

eller svåra att tillgodose. Frederik Ekelund berättar om gästerna ska vara nöjda innan de 

lämnar hotellet: 

 

Det är från tillfälle till tillfälle egentligen. Gästen ska vara nöjd när den 

går härifrån. Det finns folk som hittar fel på allt. Det kan ju vara så 

också att vi måste säga tyvärr vi kan inte uppfylla dina krav. Om det är 

en gäst som är riktigt jäklig. Har man en gäst som är uppenbart missnöjd 

är det bara att säga tyvärr verkar det inte som att vi kan tillfredsställa er. 

Man gör ju naturligtvis allt men nånstans går väl gränsen. Man kan inte 

göra allt, det är jättesvårt. 

 

Frederik Ekelund 

 

Det Ekelund berättar för oss är att en gästs krav ska uppfyllas när gästen fotfarande finns 

på hotellet. Ann-Marie Lewis påpekar också detta, genom att säga att det inte spelar någon 

roll om man ringer uppå gästen dagen efter vistelsen om gästen inte är nöjd innan 

ytterdörrarna stängs bakom henne. Det är viktigt att gästen har fått god service innan hon 

lämnar hotellet. Att gå den extra milen handlar alltså inte bara om att ge bra service utan 

även om att skapa möjligheter att ge gästen något som hon inte förväntar sig, uppfylla 

förväntningar redan innan de uppkommit helt enkelt. Det kan även handla om att en gästs 

önskemål uppfylls på andra vägar än gästen önskar. Om gästen kommer med önskningar 

som är svåruppfyllda så försöker hotellen att inte säga nej, utan hittar istället andra 

lösningar. På detta sätt kan hotellen få gästen att tro att hennes önskningar uppfyllts, även 

om de i slutändan inte alltid ger gästen det hon vill ha.  
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4.4 Sammanfattning 

Hotellbranschen förändras på grund av bland annat trender. Detta har medfört att service i 

dag ses som ett av de främsta konkurrensmedlen och ett sätt att skilja sig från sina 

konkurrenter. Servicekvaliteten är viktigt för att uppfylla gästers förväntningar och hotellen 

måste ha en bra bild av vad gästerna önskar. Respondenterna berättar att differentiering 

sker genom personlig service och genom ett helhjärtat engagemang så kan en ledare 

påverka och uppmuntra sina anställda att ge god service. Service excellencemodellen och 

SERVQUAL är båda verktyg för att säkerställa kvaliteten, ge god service och därmed 

uppfylla gästers förväntningar.  

 

Att ge exceptionell service handlar om att läsa av och vara uppmärksam kring gästen och 

hennes behov och förväntningar. Personalen bör gå den extra milen genom att göra något 

de vanligtvis inte gör. Detta kan ske på deras arbetstid, men även under deras fritid. Detta 

har sin grund i att personalen är service-minded och vill ge gästerna den bästa möjliga 

service. Respondenterna menar att de måste fokusera på att bemöta sina gäster på ett 

personligt sätt för att gästen ska känna sig unik. Att säga nej till en gäst önskemål är något 

respondenterna undviker att göra, utan försöker alltid hitta bra och unika lösningar. Dock 

poängterar de att det finns moraliska och lagliga gränser för service. De är med andra ord 

beredda att gå väldigt långt för att göra gästen nöjd och det kan innebära allt från att 

personalen tar av sin egen tid och gör något som inte förväntats. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
_________________________________________________________________________ 

 

Den avslutande delen av denna uppsats börjar med våra slutsatser, där våra 

frågeställningar besvaras. Därefter diskuterar vi analysen och slutsatserna för att slutligen 

landa i ett reflektionsavsnitt. 

_________________________________________________________________________ 

5.1 Slutsatser 

För att besvara vårt syfte – att undersöka hur dagens hotell bemöter gästernas krav på 

ökad servicekvalitet – har vi genomfört ett flertal intervjuer med personer aktiva inom 

hotellbranschen. Under dessa intervjuer har vi fått fram att det är genom att bemöta gästen 

på ett personligt sätt som hotellen höjer servicekvaliteten. Våra respondenter anser att detta 

är ett sätt att särskilja sig på som resulterar i mer tillfredsställda gäster.  

 

Detta har hjälpt oss att besvara vår frågeställning: Hur kan service utöver det vanliga vara 

en differentieringsstrategi för hotell? Hotellen i fråga använder sig av service på olika sätt 

som differentieringsstrategier för att särskilja sin service från konkurrenternas. 

Respondenterna menar att de måste fokusera på att bemöta sina gäster på ett personligt sätt 

för att gästen ska känna sig unik. Våra intervjuer har visat att respondenterna hanterar 

förändringarna på olika sätt, och att det är just detta som gör deras hotell annorlunda. 

Gemensamt för alla respondenter är att differentieringen ligger i servicen och de mjuka 

värdena. De berättade alla att de försöker överträffa gästens förväntningar och krav genom 

att vara uppmärksamma och hela tiden ge service från hjärtat. 

 

Våra respondenter menar att ingenting är omöjligt när det gäller att tillgodose gästens krav 

på service. Detta svarar på vår andra frågeställning: Hur långt är hotellen beredda att gå 

för att ge det som idag anses vara hög servicekvalitet?. Att säga nej till en gäst är något 

respondenterna undviker att göra, utan de försöker alltid hitta lämpliga och unika lösningar. 

Dock poängterar de att det finns moraliska och lagliga gränser på service. Hotellen är 
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beredda att gå väldigt långt för att göra gästen nöjd. Detta innebära allt från att personalen 

tar av sin fritid och gör något som inte gästen förväntat sig, så som att åka till flygplatsen 

efter en dator eller hälsa med en gästs namn. För att kunna ge personlig och unik service 

anser våra respondenter att det krävs personal med känsla för service och förmågan att läsa 

av gästen. Vi har kommit fram till att personalen utgör en stor del av det arbete som krävs 

för att hotellens servicekvalitetsnivå ska uppfattas som hög och det är viktigt att de små 

detaljerna uppmärksammas. 

 

5.2 Diskussion 

Som vi nämnt tidigare har konkurrensen inom hotellbranschen ökat samtidigt som kraven 

från gästerna på de mjuka värdena blivit högre (Persson 2000). Även då det gäller hårda 

värden som inredning och teknologi har kraven ökat och de senaste trenderna på 

hotellmarknaden är designhotell, boutiquehotell och livsstilshotell. Våra respondenter och 

service managementlitteraturen tenderar att förespråka ett immateriellt fokus där service är 

det som gör den största skillnaden för gästens totalupplevelse. Vi håller med Lovelock och 

Wirtz (2007) när de säger att de mjuka värdena är viktigare för serviceleverantörer än vad 

hårda värden är. När en gäst väljer ett hotell hon vill bo ser hon vilken standard hotellet har 

och vilken nivå på de hårda värdena som erbjuds. Däremot vet inte gästen vilken service 

hon kommer att bemötas med. Visserligen kan en gäst förvänta sig bättre service på ett 

högklassigt hotell än på ett av lägre standard men det framtida servicemötet vet hon inget 

om, eftersom servicekvaliteten påverkas av personalens vilja, kompetens eller förmåga. Vi 

håller med våra respondenter när de talar om att service är det konkurrensverktyg som blir 

allt viktigare och anser att detta kommer bli centralt när hotell ska differentiera sig.  

 

Den hårda konkurrensen inom hotellvärden gör att hotellen tvingas differentiera sig för att 

behålla marknadsandelar och resultatet är att service blivit ett viktigt konkurrensmedel. 

Utifrån våra respondenters svar har vi förstått att de använder service som en 

differentieringsstrategi. Hotellen använder dock service på olika sätt, vilket stödjer Davids 

(2009) tankar om att differentiering skapar unika tjänster som inte går att kopiera. Vi 

förstår av våra respondenter att vanlig service inte längre räcker till utan att hotellen många 
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gånger behöver ge  service utöver det vanliga. Johnston och Clark (2008) menar att 

exceptionell service innebär att man lever upp till gästens förväntningar, smidigt löser 

eventuella problem och ger service en personlig känsla. Även SERVQUAL, skapad av 

Zeithaml et al. (1990), handlar om att personalen ska ha en vilja att hjälpa gästen, förstå 

förväntningar och behov och även ge gästen personlig och individuell uppmärksamhet. 

Detta stöds av våra respondenter som säger att service är något som finns inom en. Då man 

talar om att ge exceptionell service kan det lätt tas för givet att det innebär service som 

kostar mycket. Gummesson (1993) anser att det är arbetet med detaljerna som är service 

och under våra intervjuer har vi  förstått att det som skiljer vanlig service från exceptionell 

service är de små detaljerna. Vi tror att de små detaljerna som att känna igen 

återkommande gäster, hälsa med deras namn eller ställa in en flaska med vattnet de 

föredrar på rummet gör stora skillnader för gästen. För att ge exceptionell service behöver 

personalen se varje gäst som unik och 'gå i gästens skor', precis som Keiningham och 

Vavra (2001) säger. Vi håller helt med att hotell måste förstå och läsa av sina gästers 

förväntningar för att kunna skapa service som passar gästerna. Genom att 'gå i gästens skor'  

kan hotell upptäcka att många gäster inte känner till sina egna behov och förväntningar. 

Frontpersonal som är service-minded kan läsa av gästen och ge oväntad service, vilket 

leder till det som Oliver et al. (1997), Keiningham och Vavra (2001) och Torres och Kline 

(2006) kallar service delight. Vi tror att service är den bästa strategin för hotell att 

differentiera sig på dagens marknad, då hårda värden ofta är likvärdiga hos de olika 

hotellen. Genom service delight ges gästen det oväntade och nivån på servicekvaliteten 

höjs. Känslan för service delight är något som måste finnas i hela organisationen och de 

anställda måste vara service-minded.  

 

Genom en god servicekultur skapas engagerad personal som anser att service är något 

naturligt (Grönroos 2002). Denna personal kan då ge gästerna uppmärksamhet som gör att 

de känner en koppling till hotellet (Sherman 2007) och genom att gå längre än vanlig 

service skapas service delight (Torres och Kline 2006). Våra respondenter ser service som 

ett sätt att lyckas och genom att sätta en personlig prägel. Detta görs bland annat genom att 

komma ihåg gästernas namn och personliga önskemål. För att enkelt kunna hålla reda på 

det som gästerna önskar bör hotell använda sig av en kunddatabas och genom denna kan 

hotellen arbeta för att höja kvaliteten och därmed skapa unika upplevelser för kunden 
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(Jakobsson i Gerhardsson och Hanson 1999). Då gästen får en bra upplevd service 

påverkas lojaliteten gentemot hotellet och en gäst känner på sig om hon har fått 

exceptionell service. Enligt excellencemodellen är det viktigt att ha en personlig prägel på 

servicen samt att gå den extra milen för att gästerna ska få en bra upplevelse (jfr Johnston 

och Clark 2008). 

 

Våra respondenter delar uppfattningen om att det är  det personliga bemötandet med små 

gester, som inte alltid kostar, som ger gästens serviceupplevelse det lilla extra.  

Excellencemodellen är en modell som är skapad för att ge en bild av hur företag kan arbeta 

med att leverera exceptionell service. Modellen tar upp den process företag genomgår för 

att ge exceptionell service. Processen består av fyra delar: att ge det som förväntas, att lösa 

de problem som uppkommer, att ge service med en personlig känsla samt att gå den extra 

milen.  

 

Under analysen av det insamlade empiriska materialet har vi upptäckt att det finns 

skillnader mellan modellen och det som sker i praktiken. Enligt modellen är det i princip 

bara den förväntade servicen som ska ges. Teorierna kring exceptionell service säger dock 

att det är när serviceleverantören ger mer än förväntat som exceptionell service ges och att 

det är av vikt för gästens upplevelse att detta sker. Ges bara den förväntade service ges inte 

service delight. Enligt Keiningham och Vavra (2001) är det genom service delight som 

gästerna får det oväntade och genom denna upplevelse skapas hög kundnöjdhet. Vi anser 

att service excellencemodellen är skapad för att säkerställa servicekvalitet, men inte 

utveckla den.  

 

När hotell paketerar sina servicetjänster är det viktigt att det finns en balans så att inte 

servicen blir något som stjälper företaget istället för hjälper. Våra respondenter menar att 

om service går för långt eller är för personlig kan vissa gäster tycka den är för besvärande. 

Exempelvis finns det gäster på Grand Hôtel Stockholm som reagerar på att bli niade. Trots 

detta anser vi att hotellet genom denna service tillgodoser ett servicebehov hos de gäster 

som bor där och som har förväntningar på denna service. Vi inser således att ett hotell som 

överskrider den vanliga servicenivån kan påverka upplevelsen gästen får i mötet med 

hotellet vilken i sin tur kan påverka relationen. Genom att leva upp till de förväntningar 
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gästen har på ett personligt och unikt bemötande eller överträffa dem skapas långsiktiga 

relationer mellan hotellet och gästen. 

 

Arnold et al. (2005) förväntar sig dagens gäster mer än att bara bli tillfredställda och detta 

är något som, enligt oss, gör att service-minded begreppet blir viktigare. Våra respondenter 

har alla nämnt betydelsen av att ha service-minded personal vilka ger service ovillkorligt. 

Excellencemodellen bortser även från just detta, att personal med denna egenskap krävs för 

att exceptionell service ska uppnås.  Våra respondenter har en lång erfarenhet av arbete 

inom servicebranschen där de träffat människor med stor kulturell diversitet och bakgrund. 

Därmed anser vi att de har förmågan att bedöma vad god service är och hur den på bästa 

sätt ges.  

 

Vi har upptäckt en gemensam ovilja hos alla respondenter att säga nej till en gäst. De anser 

att det alltid finns en lösning på en gästs rimliga eller orimliga krav vilket kunde vara att 

kompromissa eller lägga fram bättre lösningar. Personalen bör således aldrig säga nej innan 

de gjort ett försök till att lösa situationen. Då personal ger gäster service har de kravet att 

det ska vara inom lagliga gränser samt att det ska finnas ekonomiska möjligheter för gästen 

att betala om så behövs. Utöver det menar respondenterna att personalen har empowerment 

att agera. Respondenterna förklarade att de ger de anställda frihet att handla i situationer 

för att underlätta serviceprocessen. Lashley (2001) säger att frontpersonalen behöver 

ansvar och möjlighet att fatta snabba beslut och Mullins (2001) anser att detta är det bästa 

sättet för att bemöta gästen och läsa av situationer. Vi frågar oss då vad konsekvenserna 

blir då personalen inte ges möjlighet att säga nej till gästers servicekrav? Vi menar att det 

sätts stor press på personalen, gästers krav behöver inte vara olagliga men moraliskt fel.  I 

många situationer menar vi att hotellets personal måste försöka hitta en lösning och få 

gästen att tro att hon fått det hon önskade genom att vara kreativa och tänka utanför 

ramarna. Ledningen bör vidare inspirera sina anställda och vara en förebild för dem 

angående hur de ska agera i servicesituationer. Samtidigt bör ledningen informera sina 

anställda  med de riktlinjer som finns för att ge service.  

 

Att tillmötesgå gästen och se varje gäst som unik tror vi kan bli ännu viktigare i framtiden. 

Hotell kan till exempel anpassa sig efter säsonger och helger, då en annan kategori av 
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gäster besöker hotellet i större utsträckning än på veckorna.. För att få dessa gäster att 

känna sig unika menar vi att hotell kan erbjuda speciellt utformade koncept. Under de 

perioder då hotellen besöks av många barnfamiljer kan det exempelvis erbjudas, en för 

dem, speciellt komponerad frukost med bland annat pannkakor, nutella  samt olika 

frukostflingor. På dagar som alla hjärtans dag då många par är inbokade kan hotell servera 

en lite mer exklusiv frukost bestående av exempelvis mousserande vin, exotisk frukt och 

chokladpraliner. Hotell besöks av gäster med olika syn på vad kvalitet innebär och bör 

enligt vår mening sträva för att tillmötesgå varje gästs syn på kvalitet. 

 

För att kunna genomföra de steg som excellencemodellen består av är det också viktigt att 

det finns anställda på hotellet som kan läsa av gästen och förstå att olika människor har 

olika preferenser. Aspekten av att serviceleverantören måste veta vilken service som är av 

betydelse för gästen finns inte med i modellen och inte heller när denna service ska ges. Att 

det inte finns en förklaring till hur man ska kunna ge det som förväntas och att det faktiskt 

är viktigt att ge mer än det förväntade, ser vi som de största problemen med modellen. 

  

Vi föreslår att excellencemodell utvidgas till att även innehålla service-minded konceptet. 

Människor som är serviceinriktade har en naturlig känsla för service och kan avläsa vad 

människor förväntar sig. Många av dessa människor kommer även att ge mycket av sin tid, 

både arbets- och privattid, för att gästerna ska trivas och få det lilla extra. Under våra 

intervjuer har det visats att 'det lilla extra' idag innebär att personalen ska vara helhjärtat 

engagerad och beredd att ta av sin fria tid för att tillfredsställa gästen. Då denna 

servicekänsla behöver finnas i alla steg i excellencemodellen har vi valt att utvidga 

modellen genom att rama in pyramiden med servicemindedness.  

  

 

 

 

 

 

 

The extended service excellence model 

enligt Adelaïde, Kraitiss & Malinowski (2010) 
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång intervjuades fem personer som alla har lång erfarenhet av 

hotellbranschen.  De hotell där våra respondenter arbetar är förstaklassiga vilket har gjort 

dem intressanta för vår uppsats. Vi har medvetet valt att inte använda oss av mellan- och 

lågprishotell som studieobjekt då vi menar att de inte möter samma krav på service som 

högklassiga hotell. Dock kan det vara av intresse att i framtiden studera hur dessa hotell 

arbetar med servicekvalitet. Detta för att vi tror att även dessa hotell kommer att uppleva 

höjningar av servicekvaliteten. 

 

Något som uppkommit under våra empiriska granskningar är att den fria tiden är av vikt 

när det handlar om att ge exceptionell service. Ur ett Human Resouce-perspektiv ställer vi 

oss frågande till om personalens ständiga arbete för att ge service kan påverka dem, både 

psykiskt och fysiskt. Fortsatta studier av detta fenomen kan bidra till att utveckla 

kunskapen kring hur man hanterar den stress som servicepersonal upplever i sitt dagliga 

arbete.  

 

Under våra intervjuer har vi upptäckt att det finns en paradox mellan att hotellen hela tiden 

ökar sin standard, medan våra respondenter berättar att svenska resenärer inte ställer så 

höga krav. Vissa av dem är nästan besvärade av att få service och en av våra respondenter 

berättar att, för att den svenska hotellbranschen ska utvecklas så måste de svenska 

resenärerna ställa högre krav på den service de får. Denna paradox tror vi kan vara av 

intresse att studera närmare, då en undersökning av detta skulle kunna bidra till att få mer 

förståelse för och utveckla den svenska hotellbranschen  

 

Denna undersökning är ett nedslag i tiden, då servicetrender ständigt skiftar. Detta gör det 

intressant att se på hur hotellchefer ser på service och framtiden om några år, samt hur 

service paketeras utifrån olika trendskiftningar. 
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BILAGA 
_________________________________________________________________________ 

 

Frågorna i denna intervjuguide har modifierats under intervjuerna beroende på vem vi har 

intervjuat och vad som har uppkommit under intervjun. 

 

 

 

Intervjuguide 
_________________________________________________________________________ 

 

 

BAKGRUND 
 

 Hur länge har du jobbat på ...? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vad fick dig att vilja jobba inom service? 

 Vad anser DU är service? 

 

HOTELLET 
 

 Förklara hur ni definierar service på ert hotell? 

  

 Hur förmedlas er definition av service ut till gästerna? 

  

 Finns servicepolicy nedskriven eller hur vet de anställda hur de ska agera i olika 

 situationer? 

  

 Vilka direktiv har dina anställda när det gäller att ge service? 

  

 Hur arbetar ni för att förbättra er servicekvalitet? 

  

 Har du eller någon på hotellet varit med om en situation där ni inte kunnat uppfylla 

 en gästs krav? Hur har ni hanterat detta? 

  

 Förklara hur ni tror att gäster uppfattar ert hotell? 

 

 Kan du beskriva vad ni tror att gästen anser är kvalitet på ...? 

 

 Hur jobbar ni med att få den enskilda gästen att känna sig unik? 

 

 Är gästerna indelade i olika kundgrupper? 

 

 Märker ni av en skillnad mellan olika gäster om vad de anser är bra service? 
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 Vad gör ni för att förbereda er inför en speciell gästs ankomst? 

 

 Hur arbetar ni med att göra era kunder nöjda? 

 

 
LYX, SERVICE OCH KRAV 
 

 Vad anser du att lyx står för? 

 Anser du att det finns lyx-service och vad är det i så fall? 

 Kan man ha lyx utan exceptionell service? 

 När blir service lyxservice? 

 Hur långt går ni för att göra kunden nöjd? 

 

 Berätta om ett tillfälle då ni fått göra något utöver det vanliga för att kunden skulle 

 bli nöjd? 

 

 Vad tyckte du om denna situationen? 

 

 Berätta på vilket sätt ni arbetar för att ge service utöver det vanliga. 

 

 Tycker du att det är rimliga krav kunderna ställer på hotellen nu för tiden? 

 

 Hur ser servicetrenden ut idag? 

 

 Är det nya trender hela tiden tror du? 

 

 Hur kommer ni att arbeta för att kunna bemöta de nya kraven/trenderna? 

 

 Kan service gå för långt? 

 

 Finns det service som du anser vara omöjlig att ge? 

 

 Har du någon gång sagt, nej, det här kan vi inte uträtta? 

 

 Har du märkt någon förändring av service från att du började inom 

 hotellbranschen? 

 

 Märker ni ökade krav på service från era gäster? 

 

 Märker ni högre krav från utländska gäster? 

 

 Efterfrågar era stamgäster bättre service för varje gång?  

 I så fall hur bemöter ni det? 

 

 Händer det att ni ger speciella gäster presenter? 
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 Vad har det i så fall varit för presenter? 

 

 Dokumenterar ni gästers preferenser för att när de kommer tillbaka kunna ge bättre 

 service? 

 

 Har du själv varit med om att ha fått exceptionellt bra service på ett hotell? 

 

 Vilka budskap och intryck vill ni att gästen ska ta med sig från hotellet? 

 


