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Abstract 
 
To visit hotels is often a satisfying experience. If a hotel is seen as 
pleasant or not is much depending on how well the leaders of the hotel 
manages to motivate their employees and then how the employees 
actually meet the guest. 
The purpose with this essay is to find out how Scandic Hotel works to 
keep a good service and also find out if leaders and the employees 
have different views on the subject. 
I have interviewed three different individuals on three different levels. 
 
I have used a qualitative method and the purpose with this is get a 
deeper understanding on the subject. 
 
The results of my survey were not what I expected. I thought that I 
would find many differences between leaders and employees and how 
they look at things. To my surprise the answers from them were very 
similar. 
To hold a good service quality it is very important that the leaders 
succeed I creating good relations to the employees through a good 
communication and also by acting like good role models.   
All respondents have the same opinion that it is very important that 
the right attitude, norms and values need to be shared by everyone in 
the organization to make a good service quality.    



 

 

Sammanfattning 
 
Att besöka hotell är ofta mycket trevligt. Om ett hotellbesök upplevs 
som trevligt eller inte beror till stor del på hur väl ledarna på hotellet 
lyckas att motivera personalen och i sin tur hur väl personalen 
bemöter gästen.  
Syftet med denna uppsats är att se hur man på Scandic Hotell arbetar 
för att upprätthålla en god service och se om ledare och personal har 
olika syn på ämnet. 
Jag har intervjuat tre stycken personer på tre olika nivåer. 
 
Undersökningsmetoden som jag använt mig av är kvalitativ metod, 
syftet med detta är att skapa en djupare förståelse för det jag studerar. 
 
Resultatet blev inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade väntat mig 
mycket olikheter i deras syn. De personer som jag intervjuade hade 
väldigt lika syn. 
För att upprätthålla en genomgripande god servicekvalitet är det 
viktigt att ledarna lyckas skapa goda relationer till personalen dels 
genom kommunikation och dels genom att själva uppträda som goda 
rollmodeller.  
Alla respondenterna är överens om att rätt attityd, normer och 
värderingar måste delas av alla på hotellet för att servicekvaliteten ska 
vara god.  
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1. Bakgrund och problembeskrivning 
De flesta av oss har någon gång varit gäster på ett hotell. Vissa 
människor besöker hotell enbart för att övernatta, andra förväntar sig 
en upplevelse av hotellvistelsen. 
Det är många saker som kan avgöra om en gäst blir nöjd med sin 
hotellvistelse eller inte. Som gäst träffar man sällan chefen på hotellet 
utan istället olika sorters personal. Vid incheckning träffar man 
receptionister, på rummet eller i korridoren brukar man ibland stöta på 
någon från städpersonalen och i matsalen träffar man till exempel 
servitriser. Det är ovanligt att man träffar hotellpersonal som är 
otrevlig. Man kan tänka sig att många i personalen får stå ut med 
ganska mycket jobbigt under en arbetsdag. Det är inte ovanligt att 
gäster ibland är trötta, sura och klagar på minsta lilla sak.  Normalt när 
man träffar en sådan sur person är att man själv blir på sämre humör. 
Men personalen på ett hotell verkar gå in i en slags roll som inte får 
påverkas av gästers klagande och dåliga uppförande.  
Hur väl de lyckas med denna roll påverkar kvaliteten på hotellet.  
 
Om personalen inte är tillräckligt motiverad så kommer detta 
antagligen att påverka kvaliteten negativt, kunder kommer att bli 
missnöjda och hotellet kommer att gå sämre. Det gäller också att 
chefen på ett så bra sätt som möjligt gör sitt bästa för att få alla i 
personalen att upprätthålla en god service. Därför tycker jag att det ska 
bli intressant att ta reda på hur personalen blir motiverade och 
engagerade.  
Jag anser att personalen har ett väldigt stort ansvar med tanke på att 
det är de som alltid träffar gästerna.  Intressant blir då också att 
studera kommunikationen mellan ledare och personalen.  
 
Hotellbranschen är känd för att ha något hög personalomsättning, 
därför tycker jag att det vore intressant att undersöka hur ledaren på 
bästa sätt motiverar sin personal och påverkar dem att upprätthålla en 
god service. 
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Intressant blir också att undersöka hur ledningens respektive 
personalens bild ser ut när det handlar om: service, motivation och 
kommunikation. 
Dessa begrepp är relevanta för min undersökning. Motivation och 
kommunikation är nödvändiga begrepp att behandla eftersom de kan 
vara avgörande för om servicen blir god eller dålig.  
 

1.1. Problemformulering 
Utifrån frågorna i problembeskrivningen vill jag ta reda på hur man på 
bästa sätt upprätthåller en god service på ett hotell?  
Skiljer sig ledningens syn från personalens? 
Spelar ledare och personal olika roller eller är de likadana?  
 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utforska hur ledare och personal ser på 
varandra på ett hotell, samt om det finns skillnader i deras syn när det 
gäller upprätthållandet av en god service. Syftet är även att skapa en 
djupare förståelse för hur man på ett hotell upprätthåller en god 
service. 
Jag hoppas på ett intressant sätt kunna belysa hur ledare och personal 
ser på varandra på ett hotell? 
 
 

1.3. Avgränsning 
Ämnet hotelledning ingår i service management och är ett väldigt stort 
område. Jag har valt att avgränsa mig till att endast undersöka ett 
hotell och intervjua tre personer. 
Det finns mycket skrivet om management. Jag kommer att lägga 
största fokus på att försöka förstå och tolka de personer jag intervjuar.  
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2. Teoretisk referensram 
Jag kommer att använda mig av några olika böcker som behandlar 
ämnet organisation/management, till exempel: Organisationsmetaforer 
av Gareth Morgan. Han beskriver i denna bok ett antal metaforer. 
Särskilt intressanta är två metaforer som han tar upp. Den ena 
metaforen som handlar om företagskultur och den andra som handlar 
om organisationen som psykiskt fängelse. Jag hoppas att jag med 
hjälp av dessa två metaforer kommer att kunna få ett intressant 
perspektiv på ämnet.  
 
 Jag kommer också att använda mig av två böcker som handlar om 
Service management, den ena av Richard Normann som just heter 
Service management och den andra av Christian Grönroos. 
Service management ser jag som en bra bok som tar upp allmänna 
begrepp och mycket exempel inom tjänstesektorn. Detta är en bra bok 
att använda som en slags grund, eftersom den tar upp grundläggande 
begrepp inom tjänsteproduktionen. 
 
Genom att göra kopplingar mellan dessa böcker och även empirin så 
hoppas jag kunna belysa uppsatsämnet på ett intressant och nytt sätt. 
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3. Metod och genomförande 

3.1. Kvalitativa/Kvantitativa metoder 
När man använder kvalitativa metoder så är syftet att få en djupare 
förståelse av det man studerar och man använder sig bara i liten 
utsträckning av statistik, matematik och formler. Syftet är primärt 
”förstående”, inte ”förklarande”. Exempel på kvalitativa data är 
observationsanteckningar, inspelade intervjuer med mera. (Andersen, 
1998, s.24, 31) 
 
I kvantitativa metoder använder man sig ofta av statistik, matematik 
och aritmetiska formler. Här är syftet främst att orsaksförklara de 
fenomen som är föremål för undersökningen. (Andersen, 1998, s.31) 
 
Jag kommer genom intervjuer och observationer att skapa en djupare 
förståelse för hur ledare och personal ser på varandra på ett hotell och 
väljer därför den kvalitativa metoden eftersom denna lämpar sig bäst 
vid sådana undersökningar. 
 

3.2. Positivism/Hermeneutik 
Positivism kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till 
forskningsobjektet. Forskarens politiska, religiösa och känslomässiga 
läggning får inte påverka resultatet på något sätt. Resultatet skall bli 
det samma även om man byter ut forskaren mot en annan. (Patel, 
Davidson, 1994, s.24) 
 
Hermeneutik kan sägas vara positivismens motsats. Man närmar sig 
forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse och har med sig egna 
tankar, intryck och känslor för att tolka och förstå forskningsobjektet. 
Inom Hermeneutiken försöker man se helheten i det man studerar.  
(Patel, Davidson, 1994, s.26) 
 
Jag har valt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta 
passar mig bäst eftersom det jag ska göra är att undersöka hur ledare 
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och personal ser på varandra på ett Hotell. Jag kommer att tolka 
empiriska data i form av intervjuer och observationer och även 
använda mig av litteratur inom ämnet management. 
 

3.3. Intervjumetod 
Jag har intervjuat tre stycken personer på Scandic Hotell. Den första 
av dem är hotellchef, den andra en mellanchef och den tredje är en 
person från personalen. Intervjuerna har skett i tre separata tillfällen. 
Jag har ställt frågor som inte är ledande så att de intervjuade kan prata 
fritt kring ämnet, en slags öppen intervju. Detta för att jag ska få en 
djupare förståelse för deras syn på ämnet. Bertil Carlsson som är en 
forskare inom pedagogik beskriver djupintervju som en ostrukturerad, 
flexibel intervju som ganska mycket påminner om ett vanligt samtal 
mellan två personer och att man försöker koncentrera intervjun till 
några få men betydelsefulla punkter. (Carlsson, 1991, sid 25) 
Jag har med en diktafon spelat in intervjuerna, detta för att inte gå 
miste om några detaljer. På detta sätt blir risken mindre för 
feltolkning. 
 

3.4. Vetenskapligt angreppssätt  
Deduktion innebär att man utgår från en fastslagen teori och drar 
slutsatser om enskilda händelser. 
Induktion innebär att man till exempel studerar en händelse och 
formulerar en teori utifrån den insamlade informationen. 
Abduktion innebär en kombination av deduktion och induktion. Här 
växlar man mellan teori och empiri under uppsatsarbetets gång. 
(Makhloufi, 2007) 
 
Jag har under arbetets gång växlat mellan teori och empiri och har 
därför utgått från det abduktiva angreppssättet. 
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3.5. Reliabilitet/Validitet 
Hög reliabilitet innebär att en upprepad mätning/undersökning ska ge 
samma resultat som det förra. 
En rapport med hög validitet ska ha beskrivit, analyserat och mätt vad 
den avsåg att undersöka. Ju bättre denna överensstämmelse är, desto 
högre är validiteten.  
(Bäck, Halvarson, 1992, s.66) 
 
Eftersom detta arbete till stor del går ut på att tolka och reflektera 
kring skriven litteratur och empiriska data som intervjuer och 
observationer så är det inte troligt att en upprepning av 
undersökningen kommer att ge samma resultat. 
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4. Teorikapitel 
 
Under denna huvudrubrik kommer jag först att gå igenom begreppet 
ledarskap/management. Efter detta kommer jag att komma in på 
företagskultur, sedan personal och som avslutning på kapitlet komma 
in på hur service skapas. 

4.1. Ledarskap/management 
 
I detta avsnitt förklaras först allmänt vad management och 
servicemanagement är. Efter detta så gås det igenom vad som enligt 
Normann karaktäriserar en bra ledare i servicebranschen, sedan 
följer en beskrivning av mellanchefens ibland otydliga roll och 
uppgift. Som avslutning så förklaras några problem som kan uppstå 
för en ledare. 
 
”Management” är konsten att få saker att hända genom kombinerade 
och samordnade mänskliga handlingar. (Kets de Vries, 1980) 
 
Service management/Ledarskap 
Service är en social process, och management är förmågan att styra 
sociala processer. 
Ledarskap i ett tjänsteföretag kräver ett annat engagemang inför 
personalen till skillnad från ledarskap i tillverkande företag. Kontroll 
och ledning av sociala företeelser kräver särskilda färdigheter och 
tekniker. (Normann, 1992, sid 31) 
 
Viktiga egenskaper hos ledare i servicebranschen 
Normann förklarar att den kanske absolut viktigaste egenskapen hos 
ledare i serviceföretag är en förmåga att motivera sin personal och 
fungera som förändringsagent i den egna organisationen. Han nämner 
även några andra viktiga egenskaper: 
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Bestämma normer. Det är i alla serviceföretag viktigt att fastställa 
kvalitetsnormer och se till att de följs strikt, inte bara prestationer i sig 
utan även uppförande och stil. 
 
Bedöma människor. Ofta är framgångsrika ledare mycket skickliga på 
att bedöma vad människor är motiverade att göra, vad de har för 
långsiktiga ambitioner och hur mycket energi de är villiga att satsa. 
Det är viktigt att ledare är medvetna om att företagets framgång till 
stor del beror på prestationer hos enskilda människor. 
 
Bestämma regler för uppträdande genom personligt beteende. 
Duktiga serviceledare är medvetna om att de regler om uppträdande 
som fastställs av dem själva kommer att tjäna som en viktig 
rollmodell. 
 
Främja rollmodeller. Det är viktigt att fastställa och även förmedla 
normer och det önskade uppförandet till andra människor. Ett exempel 
på detta är när hotell väljer ”månadens anställde”. Det går till genom 
att man låter människor som uppfyller kvaliteten stå som goda 
förebilder eller rollmodeller. (Normann, 1992, sid 206) 
 
Ibland kan chefer få problem med att utveckla nära relationer med 
sina kolleger och underställda. Detta beror ibland på en omedveten 
fruktan eller avund som får dem att känna sig sårade eller bli 
förnärmade av varje tecken på rivalitet och konkurrens. Denna sorts 
inställning kan få chefen att vilja bibehålla kontroll genom att styra 
och dela upp personalen på ett sätt som gör att de hålls under kontroll. 
Ofta kan en omedveten rädsla hindra chefen från att ta emot ärligt 
menad hjälp och stöd. Chefen blir ofta isolerad när arbetsrelationerna 
domineras av den här typen av omedveten konkurrens, vilket utgör en 
ideal situation för de underställda att slå sig samman på ett sätt som 
undergräver chefens position och till och med leder till hans eller 
hennes avgång. (Morgan, 1999, sid 258) 
 
Mellanchef 
Management och ledarskapsteori bygger ofta på antagandet att 
ledarskap representerar en identifierbar uppsättning färdigheter eller 
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en kompetens som kan skiljas från andra kompetenser. Ofta så rör sig 
ledarskapsforskning om ledarskap i chefspositioner och inte så mycket 
på mellannivå och arbetsledning. 
 
Rollen som mellanchef är ibland något otydlig, ofta så är det 
mellanchefens uppgift att verkställa fattade beslut av överordnade.  
Mellanchefsrollen har ofta en mycket flexibel konstruktion, dels är 
den ofta en kvinnoroll. Som mellanchef sitter man mellan barken och 
trädet, det vill säga mellan ledningen ovanför som bestämmer och de 
anställda som berörs av besluten. (Drakenberg, 1997, sid 8) 
 
En mellanchefs uppgifter består ofta av både yrkesmässiga uppgifter 
och administrativa och ledningsorienterade uppgifter. Förhållandet till 
underordnade ska idealt sett vara präglat av harmoni och kamratskap 
eftersom ledaren är en del av yrkesgemenskapen. Som mellanchef 
sitter man inte bara på ett kontor. Ofta ingår det i arbetet att 
administrera men också att arbeta ute med personalen och även vara 
handledare för sina underordnade. En bra mellanchef ska vara så 
mycket som möjligt ute bland personalen och så lite som möjligt på 
kontoret, för detta behövs först och främst professionell yrkesmässig 
erfarenhet. Det är viktigt att man som mellanchef och arbetsledare 
synliggör att man har denna professionella kunskap. Genom att man 
visar sina yrkeskunskaper för sina underordnade i praktiken kan man 
få både auktoritet och respekt. Detta är ett sätt att skapa legitimitet för 
sin ledarroll. (Drakenberg, 1997, sid 87, 90, 91) 
 
 

4.2. Kultur 
 
Detta avsnitt börjar med allmänna förklaringar av begreppet 
företagskultur och berör även innebörden av så kallad Japansk 
företagskultur och hur den liknar servicekultur i väst. Som avslutning 
på detta avsnitt förklaras varför det är viktigt att tänka på 
företagskultur i organisationer och hur man kan arbeta med det. 
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Företagskultur är den uppsättning gemensamma normer, övertygelser 
och värderingar som delas av människorna i en organisation. Alla 
organisationer har en kultur, denna är i allmänhet ganska stabil. 
Kulturella revolutioner i sociala system är ganska ovanliga, 
övertygelser och värderingar förändras med tiden. (Normann, 1992, 
sid 196) 
 
Företagskultur kan upplevas som ett internt klimat i organisationen 
och tjänsteföretag måste styra detta klimat så att personalen som 
betjänar kunderna utvecklar positiva attityder och beteenden. Om 
företagskulturen är svag och man saknar gemensamma värderingar 
och normer så kan det lätt skapa en osäkerhet om hur man skall svara 
på vissa signaler och hur man ska reagera i vissa situationer. 
(Grönroos, 1992, sid 253) 
 
Ett av de enklaste sätten att bedöma ett företags kultur är att observera 
vardagliga processer i den organisation och grupp som man tillhör, 
som om man vore en främling. Man går in i en slags roll som liknar en 
socialantropolog. På så vis kommer karaktäristiska drag hos 
organisationen att uppenbaras efter hand, man blir även medveten om 
vilket språk man använder, vilket samspelsmönster som finns i 
grupperna och vilka teman som dyker upp i diskussioner. Man brukar 
när man försöker ta reda på grunden till dessa kulturella aspekter se att 
det finns rationella, historiska skäl för hur man bär sig åt. (Morgan, 
1999, sid 146) 
 
Normann tar upp begreppet kvalitet och förklarar att det ofta kopplas 
till flera olika områden: 

1. Kvaliteten hos produkten 
2. Kvaliteten hos processen 
3. Kvaliteten hos produktionen eller leveranssystemet 
4. Kvalitet som en generell filosofi som genomsyrar hela 

organisationen 
Ofta fokuserar företag i väst på den första av dessa medan företag med 
så kallad japansk karaktär ofta lutar mot den fjärde. Även goda 
serviceföretag har en tendens att vara mycket ”japanska”. (Normann, 
1992, sid 138) 
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Gareth Morgan beskriver att i japanska företag har maktrelationerna 
ofta en patriarkalisk, traditionell och aktningsfull karaktär och det 
finns även starka band mellan individen, organisationen och nationen. 
Man kan se att i typiska japanska organisationer kombinerar man 
risodlingens kulturella värden med samurajernas förhållningssätt. 
Risodlingens kulturella värden är mycket avgörande för förståelsen av 
fabrikens solidaritet medan samurajernas förhållningssätt förklarar den 
ledningsstil och de relationer i organisationen som har varit en viktig 
faktor när det handlar om Japans ekonomiska välgångar. (Morgan, 
1999, sid 138) 
 
Det kan ibland vara svårt att se att saker som är av rutinartad karaktär i 
organisationer egentligen vilar på otaliga och skickligt utförda 
handlingar. Som medlemmar i ett organisatoriskt samhälle tar man 
ofta detta för givet. Även att arbeta på kontor eller i fabrik kräver 
djupgående kulturella kunskaper. (Morgan, 1999, sid 137) 
 
Morgan förklarar även begreppet kultur på ett något annorlunda sätt. 
Genom att till exempel tolka våra symboliska handlingar och 
konstruktioner som en slags flykt från vår egen dödlighet. Han menar 
att man genom att engagera sig tillsammans med andra i utformningen 
av en kultur som består av en uppsättning normer, åsikter, idéer och 
sociala handlingsmönster så försöker man att placera sig i något som 
är större och mer varaktigt än sig själv. Genom att man utvecklar 
symbolsystem som möjliggör engagemang i ett meningsfullt utbyte 
med andra människor så kan man också hitta en mening med livet. 
(Morgan, 1999, sid 251) 
 
Eftersom service är en social process så finns det behov av individuell 
motivation och frihet bland personalen, som ledningen måste sörja för. 
Detta kommer att leda till att det effektiva servicesystemets ledning 
och struktur har vissa speciella egenskaper. I väldigt många riktigt 
framgångsrika serviceföretag blir man omedelbart medveten om en 
speciell slags etik som utgår från de anställda och påverkar kunderna. 
Normann förklarar att det inte finns något annat sätt att uppnå hög 
kvalitet i varje enskild kontakt än genom att upprätthålla en 
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genomgripande kultur och se till att varje anställd inte bara har rätt 
kompetens utan även styrs av de rätta normerna. (Normann, 1992, sid 
63) 
 

4.3. Personal 
 
Detta avsnitt behandlar personalens olika roller i 
serviceorganisationer och att just i serviceorganisationer så krävs det 
en speciell slags skicklighet. Här förklaras också hur belöningssystem 
påverkar personalen. 
 
Människor som är i olika sociala situationer, skilda livsstadier och 
med olika livsstilar har alla olika behov, motivation och ambitioner. 
De kommer att lägga sin kraft och energi för företaget endast om de 
känner att de arbetsuppgifter och aktiviteter på något sätt stämmer 
överens med deras egna behov. Företaget gör individen en tjänst 
genom att erbjuda en passande inramning eller omgivning för 
individen samtidigt som man även fyller en viktig social funktion. 
(Normann, 1992, sid 83) 
 
Vissa servicearbeten är av den art att de inte kräver någon särskilt hög 
utbildningsnivå eller teknisk färdighet, men är ändå mycket krävande. 
Ibland måste den anställde hantera mycket svåra situationer som 
uppstår. Ibland kan det uppstå kriser då man förutom teknisk 
skicklighet även måste ha en viss grad av personlig finkänslighet och 
förstånd.  
Serviceföretag har ofta inte råd att anställa människor som har den 
skicklighet och utbildning som krävs för en sällan uppkommande 
situation men knappast aldrig behöver använda den. Och dessa 
skickliga människor skulle tråkas ut av arbetets vardagsrutin.  
Företaget har å andra sidan inte råd att inte ha den skicklighet, 
motivation och de personliga kvaliteter tillgängligt för att lösa 
problem när de uppstår. Det är därför viktigt med innovativa 
personalideer som ofta är av temporär och övergående art. (Normann, 
1992, sid 90) 
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I serviceorganisationer uppstår ibland problem som har att göra med 
kraven på de olika roller som finns. Den ena som är en 
kundinteraktionsroll brukar kräva en speciell typ av personlighet, ofta 
måste man acceptera en mycket ojämn arbetsbelastning och 
oregelbundna arbetstider. Det krävs att man tycker om personliga 
relationer och man bör även kunna ta emot förolämpningar. 
En annan typ av roll har de som utför administrativa jobb. Denna typ 
av roll saknar ofta den spänning som är knuten till sanningens 
ögonblick. (Normann, 1992, sid 176) 
 
Utbildning för personal i serviceorganisationen är ett mycket praktiskt 
instrument förutsatt att det är väl utformat och anpassat till företagets 
unika situation. (Normann, 1992, sid 97) 
 
Om motivation saknas eller människor inte utvecklas så kan det vara 
bra att ta reda på huruvida arbeten eller roller kan omformas för att 
göra dem mer intressanta och givande för den anställde. (Normann, 
1992, sid 100) 
 
Gareth Morgan förklarar att för att de anställda ska utföra sina 
arbetsuppgifter och arbeta på bästa möjliga sätt så krävs det att de är 
motiverade och att denna motivation är beroende av att man 
tillfredsställer individernas personliga behov genom olika typer av 
belöningar. 
Människors drivkrafter kan beskrivas med hjälp av en behovshierarki 
som startar med fysiologiska behov och går över sociala till 
psykologiska behov. Inom HRM (human resource management) – 
ledning och hantering av de mänskliga resurserna i en organisation, 
betraktar man de anställda som värdefulla resurser som på flera olika 
sätt kan gynna organisationens verksamhet, om de bara får möjlighet 
att göra det. Abraham Maslow förklarar olika medel med vars hjälp de 
anställda kan motiveras på olika nivåer i behovshierarkin. (Morgan, 
1999, sid 45)  
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Figur 1 Maslows behovspyramid 

 
 

4.4. Att skapa god service/kvalitet 
 
Detta avsnitt börjar med att ta upp begreppet ”Sanningens 
ögonblick”, alltså i det ögonblick då servicen skapas. Vidare tas även 
upp åtgärder som kan hjälpa till att höja servicekvaliteten, och 
fallgropar som snabbt kan försämra den. Utifrån en figur förklaras 
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hur prestationer och dess kvalitet är beroende av människors 
motivation. Detta avsnitt avslutas med att förklara vikten av att en god 
kommunikation råder i organisationen och att rätt budskap uppfattas 
av alla. 
 
Sanningens ögonblick 
Hur kvaliteten upplevs bestäms i det så kallade sanningens ögonblick, 
detta är en metafor från tjurfäktning och kan förklaras som när 
serviceleverantören och servicekunden möter varandra på arenan. Just 
i detta sanninges ögonblick så är de i högsta grad utelämnade åt sig 
själva, företaget kan här inte direkt påverka det som händer. Här är det 
bland annat skickligheten och motivationen som används av den 
anställde och förväntningarna och beteendet hos kunden som kommer 
att skapa serviceverksamhetens kvalitet. (Normann, 1992, sid 32) 
 
Normann förklarar vikten av social innovation för att uppnå kvalitet. 
Typiska exempel på social innovation är att skapa lämpliga roller och 
rollkonstellationer, finna sätt att använda mänsklig förmåga och 
energi, att finna vägar som gör det möjligt för människor och grupper 
att snabbt lära sig färdigheter och underhålla dessa färdigheter medan 
entusiasmen och den personliga utvecklingens spänning hålls vid liv.  
 
Positiva eller negativa individuella prestationer kan ha en omedelbar 
effekt på hur kunden uppfattar kvaliteten på det som han erhållit. Det 
är mycket svårt att dölja bristande entusiasm eller frånvaron av en 
prestation som rör en individ. Effekterna och återkopplingen är 
omedelbara. (Normann, 1992, sid 34) 
 
Om ett positivt och öppet serviceorienterat klimat genomsyrar 
organisationen kommer kvaliteten som kunden upplever att öka. Det 
är å andra sidan mycket svårt för personalen att ge uttryck för en 
attityd som inte överensstämmer med företagets dominerande klimat. 
(Normann, 1992, sid 175) 
 
Produktivitet och servicekvalitet är i serviceorganisationer mycket 
beroende av motivation och moral. Kvaliteten bidrar inte bara till 
lönsamhet utan har även en mycket stor inverkan på personalen. En 
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hög servicekvalitet kan användas som ett instrument för att höja 
moralen och produktiviteten hos personalen. (Normann, 1992, sid 
178) 
 
Margareth Drakenberg förklarar att den anställdes prestation är 
beroende av hans/hennes motivation, som sedan omvandlas i en 
ansträngning. Ansträngningen påverkas både av den anställdes 
förmåga att utföra uppgiften och även hans/hennes uppfattning om 
vad uppgiften egentligen innebär. Om resultatet är en positiv 
prestation så leder detta förmodligen till någon form av belöning. 
Beroende på om den anställde är nöjd eller missnöjd med belöningen 
så kommer det att ske en positiv eller negativ återkoppling vilket 
påverkar den anställdes motivation vid nästa prestationstillfälle. 
Drakenberg beskriver detta i en figur. (Drakenberg, 1997, sid 125) 
 

 
Figur 2 Motivationsmodell 
 
Normann förklarar vikten av att ha som mål att uppnå en positiv social 
dynamik i mötet med kunden, så att tjänsten som levereras och kunden 
tillsammans utgör ett ömsesidigt förstärkande system. Genom detta 
kan man skapa så kallade goda cirklar. Ett tecken på om det existerar 
en god cirkel i sanningens ögonblick är om både den anställde som 
levererar tjänsten och kunden känner sig upplyfta av interaktionen. 
Detta kommer i sin tur att förstärka båda deltagarnas ansträngningar 
att prestera en god service. (Normann, 1992, sid 190) 
 
Det är viktigt för ett serviceföretag att sträva efter att en enda 
uppsättning grundläggande principer genomsyrar hela organisationen, 
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längst uppifrån ledningen och hela vägen till sanningens ögonblick. 
Det är viktigt att undvika dubbla signaler, detta kan skapa så kallade 
schizofrena situationer för människorna. (Normann, 1992, sid 192) 
 
Det finns olika sätt för en ledare att kommunicera, vissa håller en låg 
profil medan andra vill uppmärksammas, ibland på ett teatraliskt sätt. 
Ofta i framgångsrika ledarskapsstilar så kommunicerar chefen direkt 
med nästan alla anställda. Detta kan ske genom exempelvis lokala 
möten, men även genom interna företagstidningar mm. (Normann, 
1992, sid 32) 
 
Vi har nu gått igenom begreppen ledarskap/management, kultur, 
personal och skapandet av själva servicen. I nästa kapitel kommer vi 
att se hur tre personer på Scandic Hotell förhåller sig till dessa 
begrepp. 
 
 



Empiri 

 18

5. Empiri 
 
Empirin har genomförts på Scandic Hotell i Borås därför att detta är 
respondenternas hemmaplan och här är risken mindre att få 
påverkningar på svaren orsakat av att respondenterna känner sig 
obekväma i en okänd miljö. Jag har intervjuat tre personer vid tre 
separata tillfällen. Frågorna bygger på de begrepp som tagits upp i 
problembeskrivningen och även i teorikapitlet. Jag har valt att 
intervjua tre personer på tre olika nivåer, detta för att se om man har 
lika uppfattningar eller inte på olika nivåer av hotellet. 

5.1. Intervju med Lena Nyquist (Hotellchef) 
 
Lena om sin roll/uppgift som hotellchef 
Lena ser sin uppgift som hotellchef främst att hålla ihop de olika 
avdelningarna som ligger under henne. Dessa är: receptionen, 
bokning, housekeeping, konferens och även vaktmästeriet. Denna 
uppgiften består till stor del av att få folk motiverade och att få dem att 
tycka att arbetet är roligt och även att få folk att förstå hur viktig den 
egna rollen är i det stora hela. Lena vill även få personalen att nå bästa 
möjliga kvalitet, både att få dem att jobba effektivt och även att nå 
bästa möjliga ekonomiska resultat bland annat genom att göra folk 
medvetna om nyckeltal. 
 
Lena om personalen och deras roll 
Lena berättar att man när man arbetar på hotell så tar man på sig en 
slags ”trevlig” roll, sin så kallade yrkesroll. Detta måste man helt 
enkelt göra, även om man är på dåligt humör. Annars kommer 
kvaliteten att påverkas negativt. 
Lena berättar att om man tar på sig en roll för mycket som inte blir 
personlig då blir det dåligt, det måste finnas lite hjärta i det man gör 
annars märker gästerna det ganska snabbt. 
 
När man anställer folk berättar Lena att det man på Scandic i Borås 
tittar på främst är personlighet. De tjänster som har sökts har varit så 
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specifika att det har varit svårt att få tag på folk med speciella 
kvalifikationer, meriter i Borås. Självklart är en blandning av 
personlighet och att personen redan kan jobbet att föredra men det är 
inte alltid lätt att hitta rätt människor till alla tjänster. 
 
Hon berättar att om personalen får ta emot klagomål från en gäst så får 
de då inte ta det personligt utan mera se det som att de klagar på 
företaget och att man då är en representant för företaget. Man har på 
Scandic en heldagskurs för alla anställda som heter ”Kundklagomål är 
en guldgruva”. Denna kurs syftar bland annat till att få personalen att 
se på klagomål även som något bra att få in, för då kan man lära sig 
något utav det. 
 
Motivation 
Om Lena märker att någon i personalen är omotiverad så pratar hon 
alltid med den personen och försöker lösa problemet direkt. Om 
personalen är omotiverad så får det förödande konsekvenser. Det leder 
till att man tappar kunder, försäljning och kundnöjdhet. Hon berättar 
att om folk blir omotiverade så beror detta oftast på att de gjort en och 
samma sak för länge. Lena förklarar att en stor del av motivationen 
måste personalen stå för själva, alltså att de själva måste ta ansvar för 
sina arbetsuppgifter och att om de inte trivs med dem så kan inte Lena 
göra så mycket åt det. Man måste helt enkelt finna sig i de 
arbetsuppgifter som man har. 
En sak som är viktigt är att ge mycket feedback, både positiv och 
negativ.  
På Scandic har man inte några individuella personliga 
belöningssystem som annars är ganska vanligt inom servicebranchen. 
Något som är ganska typiskt för Scandic Hilton är att man hela tiden 
mäter saker som till exempel kundnöjdhet och andra nyckeltal och om 
man når upp till vissa satta mål/resultat så får hela gruppen en summa 
pengar. Detta byggs hela tiden på och ca en gång per år så gör hela 
gruppen något roligt för pengarna. Om man inte skulle nå upp till de 
satta målen så får man negativ kritik uppifrån och då är det Lenas 
uppgift att informera personalen om att de måste göra bättre ifrån sig. 
Om man som ledare själv känner sig lite omotiverad så kan man alltid 
hoppa in och ta ett pass i till exempel receptionen. 



Empiri 

 20

 
Personalomsättning 
Lena säger att den höga personalomsättningen som är generellt inom 
branschen bland annat beror på att det är många ungdomar som börjar 
jobba och kommer på att det är något annat de vill syssla med, det är 
ju lite obekväma arbetstider och ofta när folk skaffar familj så vill de 
byta till något annat. 
 
Kultur 
På Scandic har man vissa värderingar som till exempel att man jobbar 
mycket med omtanke och miljö och att vara ett bra företag i samhället. 
Något som är speciellt med Scandic är att man inte ”Ni:ar” någon, till 
exempel: ”Ni är välkommen”, ”tack för Ert samtal” utan man har 
istället en ”du – jag” relation till gästerna. Detta är något som man 
kallar för ”Nordic common sense”. Man vill ha det på ett så kallat 
Skandinaviskt sätt, man går inte och bugar och bockar för att gästerna 
vill helt enkelt inte ha det så. Detta är något som Lena tycker är bra 
och passar henne. Hon förklarar att när det kommer någon ny anställd 
så kommer man snabbt in i den rätta kulturen. Man har på Scandic ett 
interaktivt utbildningsprogram som heter ”check in”. Detta är ett 
dataprogram som alla går igenom och som tar ca 4 timmar. Här gås 
det igenom bland annat företagshistoria och allmänna värderingar för 
Scandic. Här framgår det ganska tydligt vilken kultur som råder, hur 
man ska bemöta gäster, vad som är rätt och vad som är fel med mera. 
Lena förklarar att scandic trots att det är ägt av amerikanska Hilton så 
har man hela tiden drivit det med så kallat ”Nordic common sense” 
och behållit det skandinaviskt. 
 
Kommunikation 
Lena förklarar att väldigt mycket tid går åt till att kommunicera med 
personalen. Det är viktigt att säga saker på rätt sätt och använda rätt 
kommunikationsmedel beroende på vad för saker det är och hur 
viktiga de är. Man förmedlar också hela tiden saker som kommer 
uppifrån. Ibland kan man gå runt med dagrapporter och förmedla 
resultatet och få alla medvetna om till exempel hur bra vi är, eller att 
det här behöver vi bli bättre på. 
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Man har på Scandic ett intranät som alla kan gå in på när som helst 
och där finns det väldigt mycket info om allt möjligt. Man har även en 
tidning ”Nordic Star” som skickas ut fyra gånger om året, där den 
högsta chefen för hela Scandic-Hilton koncernen får säga sitt och där 
står även om andra hotell inom Scandic-Hilton. Lena berättar att de 
chefer som är över henne vill hela tiden ha information om vad som 
händer, även om inget speciellt händer. Detta är typiskt för 
amerikanska företag och något som införts efter att Hilton köpte 
Scandic. Varannan vecka har alla avdelningschefer möte. Några 
gånger om året har man så kallat stormöte, där man går igenom 
massor med saker, bland annat hur det går för hotellet och nyheter 
med mera. Ibland sker kommunikation via mail. 
 
Om titlar 
Oftast när en person får en ny titel som innebär mer ansvar så märker 
man att de blir väldigt nöjda och att titeln faktiskt betyder något för 
personen. När någon får en ny titel så står det ju för att den personen 
faktiskt kan någonting eller har gjort någonting bra. 
Titlar kan även vara väldigt viktiga ut emot gäster ibland. Ibland 
händer det om en gäst klagar för till exempel en receptionist så kan de 
ibland be att få prata med chefen. Då spelar titeln tydligen en viktig 
roll. 
Man försöker delegera ner ansvar till alla i personalen så långt det går 
så att alla i personalen ska känna att de klarar av i princip allt som sker 
direkt mot gästen. De har befogenhet att ta vissa beslut och 
kompensera gäster i viss mån. Man pushar personalen att ta egna 
beslut så mycket som möjligt. Om en person från personalen skulle ta 
ett olämpligt beslut så tas det upp i en diskussion vid ett senare tillfälle 
för att reda ut och se till så att det blir klart för hur man borde ha 
agerat istället. 
Lena förklarar att skillnaden mellan till exempel en receptionist och en 
receptionschef är att det kan vara vissa arbetsuppgifter som skiljer sig, 
det kan till exempel vara vissa grejer i systemen som en receptionist 
inte får göra, eller gå in och pilla på. 
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5.2. Intervju med Frida Johnsson (F&B 
manager) 

 
Frida om sin uppgift 
Frida är F&B manager på Scandic (Food and Beverage) och ansvarar 
för restaurangverksamheten, alltså frukostmatsal, lunchmatsal, 
konferensluncher, à la carte, festvåning, shoppen på hotellet, 
barverksamhet, allt som har med mat och dryck att göra. Hon ansvarar 
även för budget och resultat för respektive. Sin främsta uppgift ser hon 
som att driva försäljningen, hålla nere kostnader, man kan se det som 
ett litet miniföretag inom hotellet och där gäller det att hålla reda på 
allt, till exempel kostnader för mat och dryck, personalkostnader med 
mera. I Fridas jobb är det väldigt mycket kontorsjobb, men hon är 
även ute bland personalen och jobbar ibland, på detta sätt håller hon 
sig bättre uppdaterad än om hon bara skulle sitta på kontoret. Det är ca 
15 personer inom F&B och dessa ansvarar Frida för. Frida berättar att 
det svåraste med hennes jobb som mellanchef har att göra med 
beslutsfattande. Hon menar att alla beslut kan hon inte fatta själv utan 
måste ibland först kolla med chefen. Detta tar då extra lång tid. 
Annars tycker hon att det fungerar jättebra att vara mellanchef och att 
det flyter på. Hon tycker att hon har väldigt fria händer i sitt arbete. 
Det bästa med att vara mellanchef förklarar Frida att det är 
flexibiliteten, att det händer väldigt mycket, ingen dag är lik den 
andra. Detta är en utmaning i yrket som känns bra. I ett så pass stort 
företag som Scandic så är det väldigt viktigt att informationsflödet 
fungerar utan problem, att man får rätt information och att den 
kommer fram i tid och Scandic har väldigt bra struktur på detta så det 
är sällan några problem med det. 
När Frida anställer folk så tittar hon inte särkilt mycket på vilken 
utbildning personen har utan det är andra kunskaper som är viktiga till 
exempel som sociala färdigheter och även om den har gjort någon 
praktik och vart isåfall. 
Frida har ett antal olika kurser bakom sig bland annat inom ekonomi 
och marknadsföring eftersom detta behövs till hennes uppgift. 
 
Om Lenas roll 
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Frida förklarar att Lena är hennes närmsta chef och de har daglig 
kontakt och stämmer av saker regelbundet. Hon ser inte Lena som 
någon som kommer och bestämmer och säger till vad och hur saker 
ska göras utan att de tillsammans brukar diskutera till exempel hur 
man kan öka försäljningen eller förbättra något. Man behöver någon 
att bolla sina idéer med och se så att man ligger på rätt spår och det 
fungerar bra med Lena. 
Lena visar intresse för sin personal och motiverar genom att hon är 
delaktig, intresserad och nyfiken. 
 
Frida om personalen och deras roll 
Frida förklarar att man har väldigt tydliga regler för vilka 
befogenheter personalen har, det står i deras arbetsbeskrivningar. 
Skulle det vara något beslut som de måste fatta så stämmer de oftast 
av det med Frida eller Lena. 
Om Frida märker att någon i personalen gör något på fel sätt, till 
exempel utför någon arbetsuppgift fel så tar hon upp det med den 
personen omgående. Om det är just en person så tar hon det bara 
endast med denna och är det flera så tar hon det med hela gruppen. 
Hon förklarar att oavsett vad det är så är det mycket viktigt att det tas 
upp direkt. Frida har sina ambitioner och sitt mål och det är mycket 
viktigt att förmedla det till alla så att alla jobbar åt samma håll. Man 
måste se sig och personalen som ett team.  
Frida förklarar att det är viktigt att personalen alltid visar på god 
service. Även om man vaknar på fel sida eller på något sätt är på ett 
sämre humör så får detta inte påverka servicen. Frida ser sina 
medarbetare så proffesionella att detta inte är något problem. 
 
Kommunikation 
En stor del av arbetet går åt till att kommunicera. Ungefär 95% av all 
tid gå åt till att kommunicera med både ledning och personal. 
Kommunikationen går till på lite olika sätt, man har till exempel 
regelbundna personalmöten, ett för alla avdelningar och ett för servis, 
kök och frukost där man behöver diskutera lite mera avdelningsvis. 
Hon har daglig kommunikation med de som arbetar just den dagen då 
man går igenom vad som händer just idag, hur dagen ser ut, vad 
behöver göras och gärna planera för några dagar framåt också. Man 
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har även avdelningschefsmöten varannan vecka där man går igenom 
nästkommande vecka och hur man har jobbat den här veckan 
eventuellt om man kunde ha gjort något bättre, man har även 
marknadsmöten, driftsmöten.  
 
Motivation 
Hon ser det som väldigt viktigt att personalen är rätt motiverad och 
trivs. Om de inte är motiverade så får detta katastrofala följder, då 
tappar man servicenivån. Frida ser sig lite som en inspiratör eller 
coach när det gäller att motivera personalen. Det är viktigt att kunna 
se vem som är bra på vad och plocka fram allas bra egenskaper och 
kunna se dem för att kunna inspirera.  
Hon förklarar att inom service branschen så är det en slags scen man 
jobbar på och även om man har haft en jobbig dag så måste man visa 
ett gott ansikte mot kunden och detta försöker Frida kommunicera till 
alla i personalen. Hon ser det även som viktigt att vara uppmärksam 
på om det är någon som har till exempel personliga problem om det är 
något hon kan hjälpa till med personligen och även företagshälsovård. 
 
Kultur 
Rent spontant känner Frida att det finns en slags familjär känsla på 
Scandic, en allmänt skön känsla. Något som Scandic jobbar med hela 
tiden är ”Nordic common sense” och detta är kanske det som utmärker 
Scandics kultur allra mest. Detta kommuniceras även på alla möten 
och samtal med medarbetare. Även ut emot kund så förklarar Frida att 
det märks av tydligt. Man jobbar mycket med hälsa, man hyr till 
exempel ut cyklar och man har även kartor för promenader. Detta 
kommuniceras tydligt ut till gäster. Frida förklarar att när en ny person 
anställs så för att denne på bästa sätt ska sätta sig in i organisationen 
så har man en bra upplärning, man har ett tydligt schema för vad man 
ska göra, man har även uppföljningssamtal och man utser även en 
fadder som ser till att den nya personen får rätt information. Frida ser 
det som mycket viktigt att man på något sätt delar samma värderingar 
så att alla strävar mot samma mål. Hon har inte varit på Scandic så 
länge att hon kan säga om det blev någon skillnad när Hilton köpte 
hotellkedjan. 
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Om titlar 
Frida tror att titlar som olika personer har betyder en hel del. Det är 
någon som måste ansvara för vissa delar, som har svaren och som kan 
fatta besluten, de anställda måste veta till exempel vem de ska vända 
sig till om det skulle vara något oklart och även någon som de kan lita 
på som de vet kommer fatta rätt beslut. 
 

5.3. Intervju med Sofia Jonsson 
(Frukostvärdinna) 

 
Sofia om sin uppgift 
Sofia jobbar som frukostvärdinna på Scandic och har gjort detta i fyra 
år. Hon har fått mer och mer ansvar med åren och nu behöver inte 
chefen (Frida) lägga sig i knappt något eftersom man har så bra koll 
på allting. Det bästa med hennes jobb är dels tiderna och även att hon 
tycker väldigt mycket om service och att man alltid träffar nya 
människor. Desto nöjdare gästerna är desto gladare blir man och då är 
det roligare att jobba säger Sofia. 
Det sämsta med jobbet är när man får klagomål från gäster, även fast 
det är lärorikt och att man just genom misstag lär sig och blir bättre på 
det man gör, så lite klagomål kan vara nyttigt ibland för att man ska 
kunna höja servicekvaliteten. Sofia förklarar att hon har mycket fria 
händer och får ta egna beslut i de flesta situationer som kan uppstå, 
även fast det oftast känns bra att fråga Frida (F&B) och bara kolla vad 
hon tycker. 
 
Sofia om Fridas uppgift 
Sofia ser Fridas främsta uppgift att driva F&B framåt och sköta 
försäljning, men att hon även gillar att vara med mycket i driften. 
Frida tar gärna emot synpunkter från personalen och lyssnar gärna om 
det är något som någon vill ta upp. Det är skönt att man alltid kan gå 
till Frida och bolla idéer eller rådfråga om vad som helst.  
 
Om Lenas uppgift 
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Sofia ser Lenas uppgift att driva hotellet i sin helhet. Lena är en 
mycket driftig person och det känns som att hon är överallt. Hon 
kommer gärna och lägger sig i och kommer ofta med förslag och saker 
att tänka på, och detta är väldigt bra just att man får en bra kontakt 
med de högre cheferna. Ibland kan det kännas som att man blir lite 
blind av att gå i samma miljö hela tiden, då är det bra när Lena 
kommer och ger sin bild av situationen eftersom hon har väldigt bra 
koll på hela hotellet. Ibland när det är mycket att göra så är det inte 
ovanligt att Lena går in och jobbar på olika ställen med personalen. 
Sofia förklarar att Lena inte är någon styrande och ställande chef utan 
att hon känns mer som en person som kommer med förslag och 
lyssnar till synpunkter. Lena kommer även med dagliga rapporter och 
talar alltid om när det går bra eller mindre bra och det känns väldigt 
positivt. Som tur är så har det inte varit många klagomål så man har 
inte behövt ta någon speciellt negativ kritik. 
 
Om Titlar 
Sofia tycker inte att de titlar som finns spelar så stor roll, visst är det 
skillnad på att vara anställd och chef men att det är mera för att man 
ska veta vem det är som har ansvar för vilken avdelning. Situationer 
då titlar är nödvändiga kan vara om det är något strul med något då är 
det bra att kunna gå till avdelningschefen och rådfråga. Utåt sett mot 
gästerna förklarar Sofia att det kan kännas bättre för en gäst som vill 
ta upp något att då göra detta med till exempel en avdelningschef 
eftersom det antagligen ger en känsla av att det tas hand om bättre än 
om man tar det med en anställd. 
 
Kommunikation 
En gång i veckan har man ett möte där man samlas, oftast en person 
från varje avdelning och då går man igen kommande vecka. Även 
avdelningscheferna är med på detta veckomöte. Man har även daglig 
kontakt och pratar med sin avdelningschef och får mycket information 
direkt på det sättet. Ibland kan gästantalen ändras snabbt och då 
fungerar denna direkta kommunikation jättebra. Man får även 
information via mail men denna kollar man inte särskilt ofta. Sofia 
berättar att hon upplever kommunikationen mellan personalen och 
cheferna som mycket bra. 
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Motivation 
Sofia känner sig mycket motiverad i sitt arbete. Mycket tack vare goda 
arbetskamrater och att de har kul ihop. Det är inte ofta man kommer 
till jobbet med sura miner. Hon förklarar att det är väldigt viktigt att 
vara motiverad och att gästerna märker om man är det eller inte direkt 
och att det inte funkar med påklistrade leenden, det är viktigt att man 
verkligen trivs med sitt arbete. Även cheferna märker snabbt detta för 
om man inte är motiverad så kommer man inte heller att nå upp till de 
satta resultaten och då får man skäll av dem. Sofia förklarar att om 
man ibland kommer till jobbet lite omotiverad så blir man alltid 
ganska snabbt motiverad när man sätter igång att arbeta. Något som 
också motiverar är när de i restaurangen får något av Frida som de 
önskat sig, till exempel ett porslin eller andra saker som de vill ha till 
restaurangen. 
Hon berättar att ibland om de gör något bra, till exempel når upp till 
vissa satta resultat så kan de ibland som tack få en blomma eller något 
liknande av Frida, och sånt uppskattar man. Det får en att vilja 
fortsätta göra så bra som möjligt ifrån sig. 
 
Kultur 
Sofia förklarar att det på Scandic ska vara lika vilket hotell man än 
kommer till, att man ska känna igen sig som gäst. En annan sak är att 
man ska jobba enkelt och inte krångla till saker i onödan. Även 
Scandics begrepp ”Nordic common sense” är en slags företagskultur 
men precis vad den innebär är inte 100 % klart bland personalen 
förklarar Sofia. När man börjar på Scandic så går man något som 
kallas ”Scandic buissness school” och där går man igenom mycket 
med värderingar och normer, men detta var några år sedan så det blir 
lätt att man glömmer precis vad för saker det är. Men när man gjorde 
det så var det till stor hjälp för att komma in i rätt tänk och förstå sig 
på hur Scandic fungerar. Det är mera ledningen som jobbar med såna 
saker dagligen. Sofia berättar att när hon blev anställd på Scandic så 
kom hon snabbt in i gänget och att alla var väldigt snälla mot 
varandra. Det är viktigt att alla medarbetare tänker någorlunda på 
samma sätt så att man drar åt samma mål. Sofia märker inte av att 
ledningen på något speciellt sätt försöker förmedla normer, 
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värderingar eller någon speciell kultur. Man har heller inte känt av 
något av att det har varit amerikanska Hilton som ägt Scandic. 
 



Analys och tolkning av empiri 

 29

6. Analys och tolkning av empiri 
I detta kapitel analyseras och tolkas intervjuerna genom att visa på 
likheter och olikheter mellan teori och empiri. 
 
Precis som Margareth Drakenberg beskriver en mellanchefs uppgifter 
att de består av både yrkesmässiga, administrativa och 
ledningsorienterade uppgifter stämmer dessa in på både Lena och 
Frida. Margareth förklarar också att mellanchefsrollen ofta har en 
mycket flexibel konstruktion, dels att den ofta är en kvinnoroll. Det 
finns tydliga likheter mellan Drakenbergs beskrivningar av 
mellanchefsrollen och Lenas roll, de är nära till att vara identiska. 
Även Fridas roll liknar ganska mycket Drakenbergs beskrivning 
förutom att Frida verkar lägga mer tid på kontorsarbete och mindre tid 
ute i driften. Både Lena och Frida skapar legitimitet för sina 
ledarroller genom att inte bara visa sig bland personalen utan också 
genom att de arbetar med dem ofta. 
 
Lena berättar att hennes uppgift till stor del går ut på att få folk 
motiverade och att få dem att tycka jobbet är roligt. Detta är precis vad 
Normann anser vara den absolut viktigaste egenskapen hos ledare i 
serviceföretag.  
 
Frida förklarar att det är mycket viktigt att kunna se vem som är bra på 
vad och plocka fram allas bra egenskaper och kunna se dem för att 
kunna inspirera. Detta tar Normann upp som en mycket viktig punkt, 
just att framgångsrika ledare i servicebranschen är skickliga på att 
bedöma vad människor är motiverade att göra. 
 
Det är tydligt att både Lena och Frida förstår hur viktig den sociala 
processen är och även relationerna till de anställda. 
Att bestämma regler för uppträdande genom personligt beteende är 
något som Normann ser som en viktig rollmodell. Detta visar ledarna 
goda exempel på genom att själva vara delaktiga i den dagliga 
verksamheten och arbeta för att de anställda ska känna sig motiverade 
att upprätthålla en god service. 
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Efter att ha pratat med Sofia så får man bilden av att det råder ett 
positivt och öppet serviceorienterat klimat på hotellet. Hon känner sig 
mycket motiverad och trivs mycket bra med sina arbetskamrater. Hon 
intygar även om en öppenhet mellan ledningen och personalen och att 
det känns väldigt skönt att veta att man alltid kan prata med dem om 
vad som helst. Genom att detta klimat genomsyrar organisationen så 
höjs kvaliteten som kunden upplever. 
 
Gareth Morgan förklarar att chefer ibland kan få problem med att 
utveckla nära relationer med sina kolleger och underställda på grund 
av en omedveten fruktan eller avund som får dem att känna sig sårade 
eller bli förnärmade av varje tecken på rivalitet och konkurrens och att 
denna sorts inställning kan få chefen att vilja bibehålla kontroll genom 
att styra och dela upp personalen på ett sätt som gör att de hålls under 
kontroll. 
Ingen av de båda ledarna känner att de har en övervakande eller 
styrande roll utan att de mera känner sig som ett team tillsammans 
med personalen och att man bollar idéer med varandra. Detta intygar 
även Sofia.  Just detta att de känner sig som ett team och att de ser sin 
främsta uppgift att motivera personalen, dels genom en god 
kommunikation och dels genom att själva uppträda som rollmodeller 
påverkar servicekvaliteten i rätt riktning. 
 
 
Normann nämner att det är viktigt att fastställa och förmedla normer 
och det önskade uppförandet till andra människor, bland annat genom 
belöningssystem eller ”månadens anställde”. På Scandic har man inte 
några personliga belöningssystem som att utse en månadens anställde 
och belöna denne, utan det fungerar så att hela gruppen kan bli 
belönad om det går bra. På detta sätt får de anställda tydligt veta när 
de har arbetat bra och vet även vad ledarna vill förmedla.  Detta visar 
också att man på Scandic ser ett större värde i att visa de anställda 
uppskattning när de fungerar som ett team hellre än individuella 
belöningar. 
 
Ledarna på Scandic visar att de har förtroende för personalen och får 
dem att känna sig betydelsefulla genom att bland annat ge dem fria 
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händer att ta egna beslut. Detta uppskattas av personalen. Sofia känner 
att hon kan ta beslut själv i nästan alla frågor.   
Dock förklarar Frida att det svåraste med hennes jobb har att göra med 
beslutsfattande, att hon ibland måste kolla med chefen först och att 
detta då tar extra lång tid. För övrigt så har hon mycket fria händer. 
 
När det gäller den interna kommunikationen så använder man sig på 
Scandic av olika typer av kommunikationsmedel beroende på vad som 
kommuniceras. Dels har ledarna mycket direkt kontakt med 
personalen genom spontana samtal när de till exempel är ute och 
arbetar bland personalen. Den öppenhet som råder bidrar till att skapa 
en familjär känsla mellan ledare och personalen.  
Som Lena beskriver så far hon även ofta runt bland avdelningarna och 
förmedlar saker som kommer uppifrån, bland annat dagrapporter och 
resultat och ger hela tiden feedback till personalen vilket leder till att 
personalen är mycket väl informerade om allt som sker. Denna 
ständigt pågående direkta kommunikationen mellan ledare och 
personalen ger personalen information och kunskap, vilket leder till att 
de enklare kan ta snabba beslut både internt och även ut mot kund. Det 
är tydligt att denna spontana och något informella kommunikation har 
en stor funktion på hotellet.  
Att man använder sig av avdelnings och olika gruppmöten är 
nödvändigt på ett så pass stort hotell som Scandic för nå ut till alla 
anställda. Att de utnyttjar olika kommunikationsverktyg visar också 
på att de tar kommunikationen på allvar och inser vikten i att ha en väl 
fungerande kommunikation. Alla tre respondenterna tycker att 
kommunikationen fungerar mycket bra. Lena berättar att ibland sker 
kommunikation via mail men denna blir det inte att man kollar särskilt 
ofta säger Sofia.  
 
Angående kulturen så framgår det tydligt av respondenterna att de 
upplever att det råder en genomgripande skön känsla och attityd som 
delas av alla på hotellet. Detta är en slags familjär känsla där omtanke, 
enkelhet och miljö förespråkas.  
De båda ledarna förklarar att när någon ny anställs så jobbar de 
mycket med att denna person snabbt ska komma in i det rätta tänket 
och bli en i gänget. Detta bekräftas av Sofia som förklarar att när hon 
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började så kom hon mycket snabbt in i gänget och att alla var väldigt 
snälla mot varandra. 
Normann tar upp att det inte finns något annat sätt att uppnå hög 
kvalitet i varje enskild kontakt än genom att upprätthålla en 
genomgripande kultur och se till att varje anställd inte bara har rätt 
kompetens utan även styrs av de rätta normerna. Och detta märks 
tydligt att man eftersträvar på Scandic. 
Alla respondenterna förklarar att ”Nordic common sense” (nordiskt 
sunt förnuft) är den kultur som råder på Scandic och även syns ut mot 
kunden. 
Både Lena och Frida förklarar att ”Nordic common sense” är något 
som man arbetar med väldigt mycket på Scandic och att detta 
kommuniceras på alla möten och samtal med alla medarbetare. Sofia 
förklarar att ”Nordic common sense” är något som hon själv och 
personalen inte är särskilt insatta i, att detta är något som ledningen 
jobbar med mera. 
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7. Slutsatser 
Jag har i denna uppsats frågat mig vilka hjälpmedel man har på ett 
hotell för att upprätthålla en god service och om det finns olikheter i 
ledningens och personalen syn angående detta. Jag har också frågat 
mig om ledare och personal spelar olika roller eller om de är 
likadana. 
I detta kapitel redovisas vad jag har kommit fram till. 
 
De roller som personalen respektive ledarna spelar innebär olika 
arbetsuppgifter beroende på vilken titel man har. Men personalen går 
ofta in i ledarroller och tar beslut själva oavsett vilken titel de har. Ut 
mot kunden får alla ta på sig en slags ledarroll och ta egna beslut. 
Denna uppfattning delas av personal och ledning.  
Ledarna spelar inte bara ledarroller utan sätter sig väldigt mycket in i 
personalens roller och arbetar ofta med precis samma saker som dem. 
 
För att upprätthålla en god och genomgripande servicekvalitet är det 
viktigt att ledarna lyckas skapa goda relationer till personalen dels 
genom kommunikation och dels genom att själva uppträda som goda 
rollmodeller.  
Det är viktigt att de har personalens förtroende och att de lyckas skapa 
sig legitimitet och respekt. Detta gör de bäst genom att själva vara 
insatta i personalens arbete och genom att visa att de verkligen bryr 
sig om sin personal. 
När personalen känner sig uppskattad så ökar också motivationen och 
i sin tur kvaliteten. 
 
När det gäller roller och uppgifter så ser både Lena och Frida sig mera 
som coacher än som styrande chefer. Även Sofia uppfattar deras roller 
mera som coachande än styrande. 
Ledarna lyckas genom att engagera sig och vara delaktiga bland 
personalen att skapa en teamkänsla och god stämning på hotellet. 
Detta är något som uppskattas mycket av personalen och bidrar till att 
de tillsammans lyckas upprätthålla en bättre service ut mot kunden. 
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Ledarna lyckas skapa en familjär känsla bland personalen, där 
omtanke och enkelhet förespråkas. De gör detta genom att själva 
uppträda som goda rollmodeller och på olika sätt kommunicera 
budskapen till de anställda.  
Det är ingen tvekan om att ”Nordic common sense” är en stor del av 
kulturen på Scandic, däremot så verkar det dock inte vara helt klart 
bland personalen exakt vad det står för. 
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8. Diskussion 
Min tanke när jag började detta arbete var att jag skulle hitta många 
olikheter mellan ledarna och personalen och att jag skulle visa på 
många skillnader i deras syn. Jag har visserligen hittat några olikheter 
i deras sätt att se på saker men jag hoppades på mer olika svar.  
 
Precis som de personer jag intervjuat säger känner man av en slags 
familjär känsla på Scandic, de verkar vara väldigt sammansvetsade 
och ha en nära relation till varandra. Detta kan i viss mån ha påverkat 
intervjuerna på det sättet att de svarat liknande på frågorna. En annan 
sak som egentligen inte rör arbetet men som jag har reflekterat kring i 
sluttampen av arbetet är att jag inte sett en enda manlig anställd under 
mina besök på Scandic. Det verkar vara en majoritet av kvinnliga 
anställda och detta kan också ha bidragit till att respondenterna kännt 
sig mer sammansvetsade och svarat liknande på frågorna. 
Jag tror också att om jag hade intervjuat några fler personer så hade 
svaren skiljt sig mer och jag hade då kunnat visa på fler olikheter. 
 
Att vara ledare på ett hotell kräver ett ständigt engagemang, man 
måste hela tiden kommunicera rätt saker på rätt sätt till personalen och 
samtidigt se till så att ledningen är nöjd. Lyckas man inte med detta 
fullt ut så kommer servicekvaliteten att försämras och påverka 
upplevelsen hos kunden negativt. När man arbetar på ett hotell så är 
man ständigt i en social miljö. Att lyckas skapa en familjär känsla 
bland alla i personalen som man har gjort på Scandic bidrar till att 
gästen lättare känner sig välkommen. 
 
Det har varit både roligt och jobbigt att skriva denna uppsats. Det har 
varit mycket lärorikt att komma ut i verkligheten och göra en 
undersökning om något som jag själv har intresse för. Framförallt så 
har jag lärt mig mycket om hur det funkar på ett hotell.  
 
Det finns mycket att studera inom Hotell och ämnet Service 
management. För fortsatt forskning inom ämnet vore det mycket 
intressant att göra en undersökning där man involverar fler från 
personalen och koncentrerar sig mera på just dem. 
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 Det skulle också vara mycket intressant att jämföra två olika 
hotellkedjor och se om ledarskapet skiljer sig åt på respektive. 
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