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SAMMANFATTNING 
 

Sveriges turism ökar och nya hotell öppnas. Från år 1978 till år 2011 har hotellrummen i 

Sverige fördubblats. Internationella kongresser, idrotts- och artistevenemang är bara några 

exempel på vad som påverkar hotellbranschen. Framtidsprognosen ser ut att ha en fortsatt 

positiv utveckling då Sverige ses som ett attraktivt turistmål.  

 

I uppsatsen undersöks hur organisationsprocesser ser ut på tre hotell från olika kedjor. För att 

en organisation ska fungera krävs organisering. En process skapas när människor gemensamt 

utför en aktivitet. I en hotellorganisation är det viktigt att alla strävar efter att tillfredsställa 

kundens verkliga behov, kundfokus är idag en konkurrerande fördel. För att uppnå detta 

krävs det att organisationen har klara fokuseringar och tydliga processer. Kärnprocesser 

behövs för att förtydliga de processer som finns i en organisation och detta för att gemensamt 

sträva mot mål, strategier och övergripande visioner som finns på hotellet.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationsprocesser ser ut på hotell i Sverige 

där en jämförelse ses från när hotellet öppnade till hur hotellen arbetar i praktiken. Uppsatsen 

utgår från kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer tillämpats. Samtliga sex 

respondenter som intervjuats är anonyma då ett etiskt förhållningssätt är centralt i uppsatsen. 

Under den teoretiska referensramen finns tidigare forskning som tar upp Total quality 

management, differentiering & service, processer och kontroll i organisationer.  

 

Ledningen har ett ansvar att förmedla sina mål samt visioner till alla medarbetare för att 

undvika missförstånd. En bättre organisationskultur skapas samt en större förståelse för de 

beslut som fattas om alla får vara delaktiga. Alla hotell arbetar med kundundersökningar för 

att kvalitetssäkra. Detta visar att kunden är i fokus och med dessa undersökningar kan 

hotellen utveckla servicen och kvalitén med den feedback som ges.  

 

Under öppningen av samtliga hotell har organisationsprocesserna varit strukturerade men 

ändå har olika problem uppkommit. Kommunikation mellan medarbetare har visats vara 

betydelsefullt samt att ta lärdom av och tillsammans med andra. För att minimera problem 

vid öppningsprocessen bör det finnas en projektgrupp som har kunskap och är professionella 

inom området. Att öppna ett hotell innebär ofta tidsbrist och att anställa erfaren personal kan 

minimera denna tidsbrist då kortare upplärning och utbildning krävs. Ledningen bör vara 

tydlig med organisationens kärnprocesser gentemot sina medarbetare då oförutsedda 

situationer åtgärdas mer problemfritt. Vid en öppningsprocess kommer mer eller mindre 

problem alltid uppkomma men organisationer kan förebygga dessa så mycket som möjligt 

genom att arbeta som en lärande organisation. Organisationen bör även se hur organisationen 

fungerar utifrån den externa kundens synvinkel.  

 

Nyckelord: Organisation, organisationsprocesser, kärnprocesser, öppningsprocesser, service, 

TQM och kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Sweden’s tourism increases and new hotel opens. Since 1978 to 2011, the hotel rooms in 

Sweden doubled. International congresses, sports- and artistic events are a few examples of 

what affects the hotel industry. Sweden is seen as an attractive destination and future forecast 

looks to have a positive trend. This paper examines the organizational processes at three 

hotels in different chains.  

 

In order for an organization to function they need to organize. When people together perform 

a task a process is created. In a hotel organization, it’s important that everyone strives to 

satisfy the customers need. Customer focus is a competitive advantage today. To achieve this, 

the organization must have clear focus and distinct processes. Core processes are needed to 

clarify the processes in an organization in order to work towards goals, strategies and overall 

visions of the hotel.  

 

The purpose of the paper is to examine how the organizational processes look on hotels in 

Sweden. A comparison is seen from when the hotel opened to how hotels work in practice. 

To gain insight into this, qualitative interviews are used. All of the respondents interviewed 

are anonymous as an ethical approach is central to the paper. In the theoretical framework is 

previous research as Total Quality Management, differentiation and service and processes 

and control in organizations.  

 

The management team has a responsibility to communicate their goals and visions for all 

employees in order to avoid misunderstandings. A better organizational culture is created and 

a greater understanding for the decisions that are made is shown if everyone in the 

organization can be participants. All the hotels are working with customer surveys for quality 

assurance. This shows that the customer is in focus and due to this the hotels can develop the 

service and quality.  

 

During the opening process of all the hotels in the paper the organizational processes has 

been structured but still have various problems arise. Communication between employees has 

been shown to be important and to learn from and with others. To minimize the problems 

when opening a hotel there should be a project team who has the knowledge of the area. 

Opening a hotel often results in lack of time and hiring experienced staff can minimize this 

time constraints because of shorter introduction and training is required. The management 

team should be clear about the organization’s core processes towards its employees so that 

unforeseen situations can be fixed more smoothly. At an opening process more or less 

problems will always be there but an organization can minimize these by acting as a learning 

organization. A customer focus is also important.  

 

Keywords: Organization, organization processes, core processes, opening processes, service, 

Total Quality Management, communication 
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1. INLEDNING 

 

Under detta kapitel får läsaren en inblick om turism och organisation. Det förs även en 

diskussion kring ämnet så läsaren förstår hur vi författare tänkte kring val av syfte samt 

frågeställningar. I slutet av kapitlet redovisas uppsatsens fokuseringar och avgränsningar.   

 

Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism 

”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 

för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i 

princip alla aktiviteter, inklusive affärsresandet, och den konsumtion som är direkt kopplad 

till resandet” (Tillväxtverket, 2011, s. 3). I början av 1900-talet startade koncentrationen av 

hotellkedjor i England och Frankrike. Senare kom Hilton och Sheraton att växa från små 

hotell till att bli de stora hotellkedjorna i USA. På 1950-talet när motorvägarna utvecklades 

startade Holiday Inn kedjan vilket ledde till att små familjedrivna hotell inte lyckades lika bra 

(Lafferty & van Fossen, 1999).  

 

År 2012 fanns det 2026 hotell i Sverige med 102 566 disponibla rum per dag. Samma år var 

beläggningen 50 procent i landet vilket Visitas branschekonom Björn Arnek menar är en bra 

siffra historiskt sett (Hirsch & Swartz, 2012). Från år 1978 till år 2011 finns en stadig tillväxt 

av hotellrum i Sverige. Under dessa år har antalet disponibla rum per år ökat från 18 miljoner 

till 37 miljoner. I början av 1990-talet fick hotellbranschen en nedgång då fastighetskraschen 

tillsammans med andra olyckliga faktorer påverkade branschen. Svenska hotell har fått fler 

gästnätter flera år i rad och detta kan bli svårt för hotellägare om inte efterfrågan lever upp 

mot uppbyggnaden av de nya hotellen. Nya hotell är en tillgång när destinationer vill locka 

internationella kongresser, artistframträdanden eller idrottsevenemang. Sverige är ett fortsatt 

attraktivt turistmål och om tillgång och efterfrågan balanseras så kommer hotellbranschen få 

en bra utveckling (Hirsch & Swartz, 2011).  

1.1 Problemdiskussion 
Hotellbranschen utvecklas ständigt och därför har vi valt att undersöka hur dess 

organisationsprocesser ser ut. Eriksson-Zetterquist et.al. (2008) menar att när människor 

organiserar sig uppstår en organisation och när en aktivitet utförs gemensamt av människor 

skapas processen. Aktiviteten leder till att organisationer uppstår och förändras och för att 

organisationen ska hållas vid liv krävs organisering. (Eriksson-Zetterquist et.al. 2008, s. 12-

13) 

 

Alla personer i en organisation måste sträva efter att tillfredställa kundernas verkliga behov 

och där ligger konkurrensfördelarna i dagens samhälle. Det kan vara svårt att uppnå detta om 

man som organisation inte har en klar fokusering och förståelse för de processer som leder till 

detta kundvärde. Det är viktigt att mellanchefer arbetar mot styrning och samordning för att 

detta ska nås ut till kunderna. Kärnprocesser leder till stora konkurrensfördelar, dessa 

kärnprocesser är ofta betydligt svårare att använda sig av i jämförelse med tekniska 

innovationer (Rentzhog, 1998, s. 16-18). För att alla medlemmar i en organisation ska kunna 

ta till sig processtänket används kärnprocesser. Kärnprocesser är grundläggande processer 

som appliceras på en övergripande nivå i organisationer (Rentzhog, 1998, s. 9). Om en 

organisation fokuserar på kärnprocesser är det lättare att uppnå en gemensam strävan mot 

mål, strategier och övergripande visioner. Kärnprocesserna leder till att organisationen lättare 

kan visa hur medarbetarnas arbete ser ut och hur väl organisationen arbetar mot sitt uppdrag. 
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Om en organisation använder sig av tydliga kärnprocesser kan samarbeten mellan 

avdelningar bli bättre och personalen får förståelse för de andras arbete. (Rentzhog, 1998, s. 

16-18) 

Eftersom tjänster produceras och konsumeras samtidigt inom turismbranschen innebär det att 

personalen behöver kunskaper och färdigheter för att kunna leverera gästfrihet till kunderna. 

Det är viktigt för en organisation att alla anställda engagerar sig i service uppdraget. Detta 

eftersom personalen endast kan leverera service om de är medvetna om sitt uppdrag och 

känner att de har ett stöd från organisationen. Ledningen måste arbeta med kommunikation 

genom att visa hur viktigt det är samt att de som sitter på exempelvis kontorsavdelningen 

stödjer de personer som arbetar med service ut mot kunderna. (Bowen & Ford, 2004, s. 395-

396) 

Denna uppsats fokuserar på hur organisationsprocesser ser ut på hotell. Vi har valt att 

undersöka hotell då vi har insyn i branschen. Utifrån problemdiskussionen har vi formulerat 

vårt syfte. Respondenterna kommer från tre olika hotell från olika kedjor. Det finns mycket 

forskning om ämnet turism och organisationsteori men dessa är vanligtvis separerade.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analyser hur organisationsprocesser hanteras på 

hotell i Sverige, där en jämförelse görs mellan när hotellet öppnar och när hotellet varit öppet 

några år.  

 

1.3 Frågeställningar  

Hur såg organisationsprocesserna ut vid öppningen av hotellen? 

Vilka skillnader finns i organiseringen idag jämförelsevis vid öppningen? 

Hur arbetar hotellen med kvalitetssäkring? 

Vilka åtgärder skulle tas om hotellen öppnades om på nytt? 

 

 

1.4 Fokuseringar 

o Hotell som ingår i en kedja  

o Kedjorna har hotell i Sverige och internationellt 

o Organisationsprocesser inom hotell i Sverige 

o Med kvalitetssäkring fokuserar vi på kriterierna som finns under teorin TQM som 

redovisas under avsnittet 3.1 

 

1.5 Avgränsningar  

Undersökningen berör endast hotell som varit i drift som längst i sex år.  
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2. METOD 

 

Under detta avsnitt redovisas metodval samt hur författarnas angreppssätt sett ut genom 

studiens gång.  
 
 

2.1. Studiens etiska förhållningssätt  
Vi har under hela uppsatsen förhållit oss till den etik som vetenskapsrådet hänvisar till. Det 

etiska förhållningssättet är idag viktigt och stora förväntningar ställs på forskningen. Vi som 

författare har ett ansvar mot de människor som medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2011, 

s.12).  I vår uppsats tar vi ansvar för att uppsatsprocessen och det som redovisas är moraliskt 

och av god kvalitet. Att följa god forsknings- och dokumentationssed har vi genomgående 

utgått ifrån (Codex, 2013). Vi har ständigt tänkt på att inte ta med privata åsikter samt att inte 

låta oss manipuleras av omvärlden (Vetenskapsrådet, 2011, s.12).    

 

Bryman & Bell (2010) stödjer Vetenskapsrådets kriterier angående etiska förhållningssätt. De 

tar upp fyra kategorier. Den första är gällande om det uppstår någon skada för deltagarnas 

del, på grund av denna kategori har vi valt att låta alla våra respondenter vara anonyma i 

presentationen. Vi har även gjort allt för att inte avslöja vilka våra respondenter är. Detta har 

gjort att vi inte har kunnat redovisa all empiri vi samlat in på grund av att detta hade lett till 

att läsarna relativt enkelt hade kunnat förstå vilka organisationer vi skriver om. Den andra 

kategorin som Bryman & Bell (2010) tar upp berör ifall deltagarna har brist på samtycke och 

den tredje kategorin är gällande om författarna inkräktar på privatlivet. Den sista kategorin 

beskriver att det inte ska förekommer någon form av falska förespeglingar, bedrägerier eller 

inte undanhålls viktig information.  I vår uppsats har alla respondenter blivit informerade om 

att vi skriver en kandidatuppsats och har gett sitt samtycke till att delta. Eftersom vår 

undersökning har ett kvalitativt metodval har vi tolkat respondenternas svar. Under denna 

tolkningsprocess har vi utgått från den etiska principen om att inte undanhålla viktig 

information eller vinklat vad respondenterna sagt. (Bryman & Bell, 2010, s. 559) 

 

 

2.2  Författarnas ståndpunkt 
I studien använder vi oss av det ontologiska synsättet konstruktionism vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att författarna ser på sociala företeelser och kategorier som skapas av sociala 

samspel. De befinner sig även i ett tillstånd av ständig revidering. Jämfört med objektivismen 

så ser konstruktivisterna på regler i en organisation som en form av samstånd eller generell 

förståelse snarare än befallningar. Konstruktionism ifrågasätter uppfattningen om att kultur 

och organisation är givna enheter och att de sociala aktörerna uppfattar dessa som att det inte 

går att styra eller påverka utifrån en yttre verklighet. Enligt detta synsätt anses det att 

människan ständigt skapar och utvecklar lösningar och nya situationer (Bryman, 2011). Det 

är grundläggande för kvalitativ forskning att ha konstruktionism som ontologisk inriktning 

(Bryman, 2011, s 31-33). Då vi använder oss av kvalitativ metod samt vill jämföra tre hotells 

organisationsprocesser har vi synsättet konstruktionism. Vi tror att de tre organisationerna 

skapar egna sociala samspel samt att de ständigt utvecklas.  

 

Llewelyn (2003, s. 664) beskriver teori som en ordnad uppsättning av påståenden. Dessa 

påståenden innehåller en struktur eller ett generellt beteende som antas sträcka sig över ett 

tillräckligt brett område. Teori används för reflektioner och kommunikation. Teorin formar 

en bas för hur människor ska kunna förstå vilken åsikt de har i en viss fråga samt hur de ska 
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agera och uppföra sig i olika situationer (Llewelyn, 2003, s. 665 ). Vi använder vår teori för 

att kunna jämföra och analysera vår empiri. Vår teori har varit en grund när vi utvecklat 

frågeteman till intervjuerna samt analysen. Vi har använd teorin som en grund för att kunna 

ställa rätt frågor och för att hålla oss till ämnet när vi genomfört våra kvalitativa intervjuer. 

 

 

2.3 Studiens angreppssätt 
Vårt primära metodval består av kvalitativa interjuver. Empirin har kompletterats med 

sekundärdata med till exempel företagens hemsidor samt övriga källor från internet. Utifrån 

den teoretiska referensramen har vi utformat empirin.  Repstad (2008, s. 15) skriver att det är 

bra med kvalitativ forskning om författaren har nära förhållande till det som studeras. Vi har 

insikt i hotellbranschen vilket stämmer överens med det Repstad skriver ovan.  

 

2.4 Kvalitativ metod 
Repstad (2007, s. 15) beskriver att med kvalitativt tillvägagångssätt studeras fenomen på 

djupet snarare än bredden. Med detta djup menar Repstad (2007, s. 15) att en eller flera 

miljöer undersöks som sedan ses i sin helhet. Flexibilitet kännetecknar kvalitativ metod då 

författarna under en intervju kan få information som inte förväntats och som sedan kan 

komma till användning. Repstad (2007, s.16) förklarar att om författarna redan fått tillräckligt 

med information om en organisations struktur så behöver inte fler intervjuer göras. Han tar 

även upp ett exempel där han förklarar att under datainsamlingen kan nya frågeställningen 

samt problem komma att dyka upp och därmed kan det behövas tilläggsintervjuer. Vårt 

tillvägagångssätt har valts eftersom att vi vill undersöka organisationsprocesserna på djupet 

och tror inte att vårt syfte hade besvarats genom ett kvantitativt tillvägagångssätt.  

Datainsamling, problemformulering samt analys sker vanligtvis parallellt inom kvalitativ 

metod (Repstad, 2007, s. 17). Om frågeställningen innebär att författarna vill förstå eller hitta 

mönster så är en kvalitativ metod att föredra (Trost, 2010, s. 32). När en organisation ska 

studeras ger kvalitativ metod en förståelse samt att det sociala samspelet kan undersökas 

närmare. Kvalitativa metoder används när en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i 

miljöer ska förklaras. (Repstad, 2007, s. 22-23). Eftersom vårt syfte är att undersöka 

öppningsprocesser och organisationsprocesser i den dagliga verksamheten används kvalitativ 

metod. Författarna vill få fram en helhetsbeskrivning av varje hotell där en jämförelse sedan 

kan göras för att se skillnader och likheter i organisationsprocesserna. 

 

 

2.5 Abduktion  
Abduktion är ett tillvägagångssätt där både induktion och deduktion används men det ingår 

även nya moment. Teori och det empiriska tillämpningsområdet utvecklas och justeras under 

arbetets gång. Skillnaden från induktion och deduktion är att abduktion inbegriper förståelse.  

Deduktion utgår från teori och induktion från empiri. Abduktion utgår däremot från empirisk 

fakta såsom induktion men ligger nära deduktionen genom att författarna inte avvisar 

teoretiska föreställningar. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54-56). Trost (2010, s. 37) 

beskriver att abduktion kan ses som ett mellanting mellan deduktion och induktion. Vi har 

använt abduktion eftersom vi har använt några av teorierna då vi samlat vår empiri men även 

utvecklat teoriavsnittet efter empirin samlats in.  
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2.6 Urval 
När författare ska välja urval vid kvalitativa intervjuer så är det viktigast att respondenterna 

erhåller information så de kan svara på valda frågeställningar (Repstad, 2007, s. 88). Våra 

respondenter har den erfarenhet som gör att de kunnat svara på våra valda frågeställningar. 

Det finns två respondenter från varje hotell och om den ena respondenten inte kunnat svara 

tillräckligt så har detta kompletterats med frågor till den andra respondenten vid samma 

hotell.  

Vi har valt att ha våra respondenter anonyma, detta med hänvisning till att branschen är 

känslig samt att organisationen inte ska behöva lämna ut de svar de ger offentligt. Vi har valt 

att kalla företagen för Företag X,Y och Z samt att respondenterna benämns med till exempel 

X1. Om det som undersöks innehåller känslig information kan författarna välja att inte 

använda sig av de verkliga namnen, vare sig i utskrifter, namnlistor eller bandinspelningar 

(Repstad, 2007, s. 90).  

Y1 - Anonym position 

Y2 - Human Resources manager 

X1 - Hotellchef  

X2 - Anonym position 

Z1 - Hotelldirektör 

Z2 - Hotellchef 

Hotellen som vi valt ha med i vår uppsats är utsedda på grunderna att de längst varit öppna i 

sex år. Detta för att vi ska dra slutsatser från hur organisationsstrukturen såg ut vid öppningen 

och för att avgöra vad som ändrats i organisationen fram till idag. 

 

2.7 Kvalitativ intervju 

Kvalitativ data tillämpas för forskning om sociala problem, problem avvikelser eller kontroll 

och kriser. Med intervju som tillvägagångssätt så kan författarna nå dessa områden då det kan 

råda känslighet, sekretess, tabulagda ämnen och stigmatisering. (Glaser, 2012, s. 436) 
 

Våra intervjuer är semistrukturerade vilket innebär att författarna inte följer frågor i en viss 

specifik ordning utan frågorna som ställs anpassas efter vad respondenten tar upp. Denna typ 

av intervju användas där frågeställningen berör till exempel motivation, känslor, strategier 

och organisationskultur. (Bryman & Bell, 2010 s. 363)  

 

Intervjuförberedelser  

Vi har skickat ut ett e-mail till våra respondenter med en förfrågan om intervju. I e-mailet har 

vi skrivit att vi studerar turismvetenskap C och ska skriva en kandidatuppsats. En förklaring 

av syftet med uppsatsen samt vilka frågeställningsområden vi önskar få svar på tog vi även 

upp i e-mailet. Trost (2010, s. 71) skriver att det är viktigt i första kontakten att tala om för 

den tillfrågade respondenten vilka vi är och vad vi har för syfte med uppsatsen. Författarna 

ska enligt Trost (2010, s. 71) i förväg uppskatta hur lång intervjun kommer bli men även 

anpassa sig efter respondenten. Vi har i våra e-mail skrivit att vi anpassar oss efter när de kan 

utföra intervjun men även att tidsramen är ungefär 30 minuter. 

Vilka frågor som ska ställas till respondenten grundas ur uppsatsens problemställning 

tillsammans med det teoretiska perspektivet (Trost, 2010, s. 68-69). Trost (2010, s. 71) 
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skriver att författarna bör formulera frågeområden och dessa ska styras av projektets syfte 

samt vara klart och tydligt. Vi har till alla intervjuer utformat frågeområden som grundats 

efter syftet, valda frågeställningar samt vår teoretiska referensram.  

Repstad (2007) styrker det Trost (2010) beskriver ovan med att förklara att i kvalitativ 

intervjumetod styrs författarna efter sitt tema samt att en intervjuguide bör formuleras. Några 

primära frågeställningar bör dock finnas och andra följdfrågor kan komma att dyka upp 

beroende på vad respondenten ger för svar. Intervjumallen kan också komma att förändras 

och anpassas om på nytt beroende vem som ska intervjuas (Repstad, 2007, s.86). Under 

intervjuerna har vi utgått från ett tema och använt oss av de frågor som vi ställt i det 

förberedande e-mailet. Vi har även ställt oplanerade följdfrågor beroende på vad 

respondenten gett för svar. Temat för frågorna har varit detsamma för alla respondenter men 

ibland har vi anpassat oss efter respondentens svar.  

Under intervjun   

Trost (2010, s. 84) skriver att det kan vara bra att börja intervjun med att fråga om 

respondenten kan berätta fritt om ämnesområdet och fortsätter att förklara att de första 

frågorna kan avgöra hur intervjun kommer att gå. Vår första fråga har till alla respondenter 

varit om de kan berätta fritt om hur det såg ut kring öppningen av hotellet.  

Vi har använt oss av ljudupptagare under alla intervjuer. Ljudupptagare skriver Trost (2010) 

är ett bra hjälpmedel att använda sig av under intervjun då författarna kan fokusera på 

frågorna och svaren istället för att anteckna ner allt som sägs men även att författarna kan 

lyssna efteråt och granska mer vad som verkligen angivits. Ljudupptagning kan även vara en 

fördel för författarna då de kan lära sig till nästa intervju genom att lyssna på sig själva 

(Trost, 2010, s. 72-75).. Inför varje intervju har vi förberett oss genom att läsa på om samtliga 

organisationer samt diskuterat valda ämnesområden. Eftersom respondenterna har tagit sig tid 

för intervju anser vi att vara väl förberedda samt inlästa om ämnesområdet har varit viktigt. 

Vilket även Trost (2010, s. 71) skriver som en viktig aspekt inför en intervju.  

Vi anser att syftet med vår uppsats kan vara känsligt då respondenterna har lämnat ut 

information som konkurrerande företag kan ta del av. Vi har under intervjuerna tänkt på att 

vissa områden kan vara mer känsliga för vissa personer. Under intervjuns gång har vi känt av 

våra respondenter om vi kan ställa följdfrågor eller inte. Vi har någon slags relation till nästan 

alla respondenter vilket Trost (2010) beskriver med att en förtroendefull relation mellan 

författarna och respondenten är viktig om lite mer känsliga frågor ska tillfrågas. Så länge alla 

frågor är relevanta för författarna och respondenten så är de således inte känsliga frågor. Om 

författaren visaratt en fråga är känslig under intervjun så kommer respondenten känna av 

detta. (Trost, 2010, s. 68-69) 

Efterarbetet  

Efter samtliga intervjuer har vi använt våra insamlade data för att bearbeta, tolka och sedan 

analysera. Trost (2010) förklarar att vid kvalitativa studier finns det inte lika mycket regler 

och uppsättningar som för kvantitativa tillvägagångssätt om hur författarna ska arbeta med 

materialet. Han menar även att kreativitet och fantasi är två viktiga aspekter vid bearbetning 

av kvalitativa intervjuer. (Trost, 2010, s. 147) 

Trost (2010) skriver att när intervjuerna ska redovisas i uppsatsen så kan detta göras på olika 

sätt. Intervjuerna kan redovisas ordagrant med talspråk vilket kan vara negativt då 

respondenten kan ogilla att talspråk skrivits ner. Hur intervjuer redovisas med ett kvalitativt 
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tillvägagångssätt är en smaksak och det finns inget rätt eller fel (Trost, 2010, s. 156-157). När 

vi har redovisat vad respondenterna sagt under empiriavsnittet så har vi formulerat om 

meningar för att texten ska vara lätt för läsaren.  

Det finns olika åsikter kring när analys av kvalitativa intervjuer ska ske. Vissa forskare menar 

att analysen kan påbörjas i samband med intervjuerna, samtidigt menar andra att författarna 

ska vänta tills all data är insamlat och sedan analysera utifrån det. Att däremot anteckna 

analystankar kontinuerligt under uppsatsens gång kan vara ett bra tillvägagångssätt skriver 

Trost (2010, s. 149). Vi har använt oss av anteckningar under uppsatsens gång för att inte gå 

miste om våra analystankar. 

 

 

2.8 Sekundärdata  
I studien har vi använt oss av sekundärdata inledningsvis, då viss data är från internet. Vi vill 

att våra läsare ska vara medvetna gällande internetskällors trovärdighet. När vi valt data från 

internet har vi funderat kring Bryman & Bells (2010) kriterier. Första kriteriet handlar om 

medvetenheten om att vem som helst kan publicera en hemsida, trovärdigheten kan vara 

förvrängd samt att internethemsidor uppdateras ständigt (Bryman & Bell, 2010, s. 437). Vi 

anser dock att våra internetkällor varit nödvändiga för att ge läsaren en överblick över hur 

statistiken ser ut inom turism och hotellbranschen. Vi har även samlat fakta om 

organisationerna via deras hemsidor. Detta är ingenting som redovisas i uppsatsen utan har 

hafts betydelse för att öka vår kunskap till samtliga intervjuer. 

 

2.9 Analysmetod 
När vi analyserat vår insamlade data har vi arbetat efter analysprocessen. Hjerm & Lindgren 

(2010) beskriver det som att författarna ständigt jämför de valda teorier och tidigare 

forskning med de material som samlats in. Denna analysmetod har flera olika beskrivningar 

men vi har analyserat enligt modellen som förklaras med tre nivåer som är kodning, 

tematisering samt summering. Dessa nivåer kan ske parallellt, löpande eller växelvis. (Hjerm 

& Lindgren, 2010, s. 87-88) 

 

Kodning handlar om att göra det insamlade materialet mer hanterbart samt att hitta mönster 

författaren samlat in. Kodning görs för att få överblick av allt material för att sedan lättare 

sortera och veta vad som ska analyseras. Förhållningssättet är öppet under kodningen. 

Eftersom teorier används och författaren kan ha tidigare erfarenheter och åsikter så kan detta 

påverka kodningens formulering. (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 97-100) Vi har försökt att 

koda svaren enligt olika mönster, genom detta har vi kunnat jämföra likheter och olikheter 

mellan de tre hotellen.  

 

Tematisering: Med tematisering ser författarna vilka relationer olika koder har till varandra. 

Vissa kategorier hänger ihop med varandra som grupper, andra kan vara överordnade och 

vissa kommer stå som centralpunkter. Författarna ser de kopplingar och mönster som är mest 

betydelsefulla i förhållande till den kunskap som finns om datamaterialets innehåll samt 

teorietiska utgångspunkter och frågeställningar. Tematiseringsarbetet blir värdefullt för att 

ordning skapas bland alla koder. (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 94). Vi har försökt att 

tematisera den empiri vi har för att kunna analysera olika kategorier som tillhör en 

organisation.  

 

Summering: När kodningen och tematiseringen var mättade drog vi våra slutsatser. 
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Kvalitativ analys är ”partikularistisk” vilket innebär att syftet är att belysa mer generella 

mönster och problem utifrån enskildheter. Svårigheten med att dra slutsatser kan vara att 

författarna behöver lämna vissa nyanser av det som tematiserats eller att de inte gått 

tillräckligt djupt i sin analys. Vi har märkt att vissa teman har varit svåra att analysera på 

grund av att respondenterna är anonyma samt att vi fått olika utförliga svar på våra frågor.  

 

Ett bra test på analys är om en person som inte är specialinsatt i området ska förstå vad 

författarna kommit fram till av den analys och de slutsatser som visas. Frågor som är bra att 

få svar på är om analysen är väl grundad i data, om slutsatserna är logiska, om forskaren 

subjektivt kan ha påverkat resultaten samt vilka strategier som använts för att öka 

trovärdigheten, avstämning med informanter, tillräckligt omfattande datamaterial. (Hjerm & 

Lindgren, 2010, s. 94-96) 

 

Modellen nedan visar hur analysprocessens nivåer integrerar med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6.1 Den kvalitativa analysprocessen, Hjerm & Lindgren, 2010, s. 90 

 

 

2.10 Metodkritik  
För att läsaren ska finna tillförlitlighet i uppsatsen krävs det att forskningen utförts i enlighet 

med de regler som finns. Inom samhällelig forskning går det inte att få fullständig objektivitet 

och därför är det viktigt att författarna försöker säkerställa att de agerat i god tro. Personliga 

värderingar eller teoretiska inriktningar hos författarna ska inte påverka utförandet eller 

slutsatserna i uppsatsen. (Bryman & Bell, 2010, s. 307-308) 

Bryman & Bell (2010, s. 309) skriver att det är viktigt att ha i åtanke om undersökningen ger 

en tillräckligt rättvis bild från de olika människor som studerats. En brist i vår uppsats är att 

respondenterna inte har samma tjänster eller haft samma uppgifter vid öppningsprocessen 

vilket gör att dem kan ha tolkat situationer olika.  

De flesta av våra respondenter är liksinnade i den meningen att de har liknande befattningar 

inom organisationen. Repstad (2007, s. 89) skriver att detta kan vara negativt då de kan leda 

till att rapporten inte få den bredd som kan behövas. När urval av respondenter görs i en 

kvalitativ undersökning ska författarna tänka på att inte välja allt för likartade respondenter 

utan snarare ha så stor variation som möjligt (Trost, 2010, s. 137). Detta kan vara någonting 
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negativt men vi tror ändå att de respondenter som deltar i uppsatsen har gett oss en bredd som 

är tillräcklig för vårt syfte. 

Trost (2010, s. 134) skiljer på empatiserande tillvägagångssätt snarare än objektivt 

tillvägagångssätt, med empatiserande menas att författarna inte ska komma med egna åsikter 

under intervjun utan det är respondentens tankar som ska komma fram. Då författarna är 

insatta i hotellbranschen har vi hela tiden haft i åtanke att inte jämföra med våra egna 

erfarenheter för att undvika att påverka respondenternas svar.   

Vi anser att intervju är det bästa tillvägagångssättet för att samla in data. Repstad (2007, s. 

83) anser att intervjumetod inriktar sig mycket på enskilda personers perspektiv men detta är 

något vi haft i åtanke när data tolkats.  

 

Nackdelen med ljudupptagning är att det är tidskrävande att lyssna på inspelningarna i 

efterhand (Trost, 2010, s. 72-75). Vi anser att det tog lång tid att lyssna igenom 

inspelningarna men att det ändå har varit nödvändigt för att kunna redovisa sådan rättvis bild 

som möjligt. Om vi inte haft ljudinspelningarna utan endast anteckningar från intervjuerna 

anser vi att det hade varit svårt att sammanställa dessa. Detta eftersom det varit en lång 

process och vi har gått tillbaka i ljudupptagningarna för att koda svaren.   

 

Efter vi intervjuat sex personer för denna uppsats kände vi att det fanns tillräckligt med 

material. Repstad (2007, s. 92) skriver att när en forskare känner sig mätt på information är 

det dags att sluta. Med detta menar han att författarna inte får ut någonting nytt och att det i 

större utsträckning blir samma svar. Vi anser att om vi hade intervjuat fler personer inom 

samma organisationer så hade vi förmodligen inte fått fram någonting nytt för vårt syfte.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Under detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning som vi sedan utformat vår empiri ifrån.  

 

 

3.1 Total quality management 
TQM står för Total quality management och är ett uttryck som har fått stor uppmärksamhet 

sedan 90-talet. TQM krävs för att uppnå konkurrenskraft och framgång men trots detta finns 

ingen total enighet om vad TQM egentligen betyder. Det finns olika termer i litteraturen för 

vad det kan betyda och exempel på detta är total kvalitetskontroll, strategisk kvalitetsstyrning 

och total kvalitetsförbättring. Begreppet TQM är ofta förklarat som en typ av 

managementfilosofi som bygger på ett antal kärnvärden. Dessa är kundfokus, 

processorientering, engagemang av alla, ständiga förbättringar, snabb återkoppling, att lära 

från andra samt resultatorientering. Hellsten & Klefsjö (2000, s. 239) skriver att TQM har 

troligtvis haft mer inflytande i det praktiska genomförandet än i den skrivna akademin. 

Hellsten & Klefsjö (2000) skriver att ett antal kärnvärden är vanliga när TQM beskrivs i 

forskning, dessa är: 

 

- Fokus på kunder 

- Ledningens engagemang 

- Engagemang från alla 

- Kontinuerliga förbättringar 

- Beslut som är faktabaserade 

 

 

  
 
              (Hellsten & Klefsjö, 2000, s. 240) 
 

 

Kundfokusering, processynsättet, kontinuerliga förbättringar, faktabaserade beslut och att låta 

alla vara delaktiga är viktiga principer för kärnprocessledning (Rentzhog, 1998, s, 40). Dock 

innebär inte dessa kärnprocesser att hela TQM perspektivet kommer med utan att det istället 

är ett processperspektiv. Kundernas fokus är den centrala delen i modellen ovan och hela 

kvalitetssynsättet är uppbyggt kring detta. Kundernas uppfattning bestämmer hur kvaliteten 

är, och med kund menas alla de som en organisation vill skapa ett värde för. Att ta 

faktabaserade beslut görs genom att ha förståelse för variation och tillämpa statistiska synsätt. 

Det finns ständigt möjligheter att förbättra och tillfredsställa kundernas behov och därför är 

det viktigt att ständigt arbeta med förbättringar. Om TQM skall lyckas helt i en organisation 

måste tanken om att låta alla vara delaktiga finnas och därigenom arbeta med processer som 

är en nyckelprincip för att hela tiden förbättra organisationen. En process som används för att 
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styra projekt i en organisation kan vara ett hjälpmedel för att göra ständiga förbättringar. 

(Rentzhog, 1998, s. 11-12) 

 

Utvecklingen av TQM och kvalitetsstyrning är på en nivå där kvaliteten används som en 

grund för konkurrens. TQM är mer än kärnvärden, i artikeln står det ”a network of 

interdependent components that work together to try to accomplish the aim of the system”, 

det vill säga att det är ett nätverk av oberoende komponenter som arbetar tillsammans för att 

försöka uppnå systemets syfte. Enligt Hellsten & Klefsjö (2000, s. 241) bör alla system ha ett 

mål, för utan det finns inget system. Syftet med TQM är att med en reducerad mängd resurser 

öka den externa och interna kundtillfredsställelsen. TQM har ett internt fokus på 

medarbetarnas effektivitet och tillfredsställelse men också fokus på externa kunder. 

Anledningen till att företag misslyckas med att genomföra TQM är att de endast använder sig 

av små delar av systemet. Det löser inte problemen för en organisation utan systemet måste 

ses som en helhet. Ett annat misslyckande för en organisation kan vara att ledningen inte 

engagerar sig i systemet tillräckligt. (Hellsten & Klefsjö, 2000, s. 238-243) 

 

 

3.2 Differentiering och service  

Dickson et. al (2006) skriver att i dagens marknad, som är väldigt konkurrenskraftig, är 

utmärkt service kanske den enda differentieringen mellan företag, om de befinner sig i 

servicesektorn. Framgångsrika organisationer har hittat sätt att arbeta på både med 

anpassning till den yttre miljön samt alla faktorer inom den interna organisationen. Att ha ett 

mission, som innebär att organisationen vill ha ett starkt engagemang för att uppnå excellent 

service, innebär i verkligheten inte att de uppnår detta. För att organisationen ska uppnå detta 

krävs det att policys, praxis och stödsystem finns. Det är den enskilde medarbetaren som i 

slutändan levererar tjänsten och servicen och gör att kunden uppfattar upplevelsen som bra 

eller dålig. De organisationer som lyckas inom denna bit använder sig av en systematisk 

process för att hela tiden arbeta med strategier, bemanning och system som gör att alla 

medlemmar i organisationen arbetar och anpassar sig till samma uppdrag. (Dickson et. al 

2006, s 463-477) 

 

En organisation som har lätt för att anpassa sig till miljön, möjligheterna och hot har stora 

möjligheter att förbättra företagets reslutat. Organisationens kapacitet förbättras genom att ha 

en konsekvent passform mellan ledning och organisationens uppdrag och åtgärder, rutiner 

och riktlinjer. Det är även viktigt att HR, praxis och policys är i linje med det mission 

organisationen har. Organisationer idag har lärt sig att kommunicera ut sina finansiella mål, 

men det är viktigt att även fokusera på att nå ut med sin excellenta service. Om ledningen vill 

uppnå detta behöver de förklara för sina medarbetare varför det är viktigt. Ledningen har ett 

ansvar för att utveckla processer och standards för att medarbetarna ska förstå deras roll. Om 

ledningen lyckas med detta är det lättare för medarbetarna att förstå budskapet och göra mötet 

med kunden och hela upplevelsen bättre, vilket leder till att organisationen visar engagemang 

för varje gästmöte. Alla i organisationen ska arbeta mot samma mål och uppdrag. 

Medarbetarna förstår ofta vad som är viktigt och vad som faktiskt mäts och belönas. Det är 

även viktigt att arbetsgivaren, eller mellanchef, berättar vad syftet med arbetet är. Desto mer 

organisationens mål strävar mot utmärkt kundservice, desto mer sannolikt är det att de 

anställda kommer leverera detta. För att uppnå uppdragen och målet är det viktigt med 

tydliga uppdrag som inte förvirrar medarbetarna. (Dickson et. al 2006, s 463-477) 
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3.3 Kontroll i organisationer  

Forssell och Ivarsson (2008) skriver att kontroll i organisationer inte sker på direkt vis utan i 

efterhand. Kontroll är ett sätt för ledningen att utvärdera vilken effekt styrförsöken har som 

använts i organisationen. Ledningen kan förändra styrningen först när de får respons hur det 

gått. Kontroll brukar ofta förknippas med någonting som pågår men i organisationer är det 

annorlunda. De gör sig kontrollerbara genom att redovisa, rapportera samt dokumentera allt 

som görs. Genom detta kan det leda till att en organisation behöver minska kostnader, 

förändra planeringen eller vidta åtgärder. (Forssell och Ivarsson, 2008, s. 132-136) 

 

Ett annat viktigt styrmedel för ledningen i organisationer är själva organiseringen. Ledningen 

kan spela ett politiskt spel genom att bestämma hur organisationsstrukturen ska se ut samt att 

bestämma vilka personer som skall sitta på viktiga positioner. Att anlita projektgrupper är ett 

sätt att komma ifrån de byråkratiska reglerna och för att åtgärda problem snabbt. Det finns ett 

styrglapp i organisationer mellan avsikter och utfall. Anledningar till detta kan vara att 

människor tolkar information olika, personal inte agerar som ledningen vill samt 

organisationsstrukturen. Organisationsstrukturer har vissa problem inbyggda som är svåra att 

lösa. Omorganisering är en lösning på detta, en persons problem blir den nyas lösning och 

tvärtom. (Forssell och Ivarsson, 2008, s. 132-136) 

 

Att divisionalisera i en organisation innebär att ledningsmakten flyttas nedåt i organisationen. 

Besluten fattas då närmare produktionen och genom detta reduceras styrglappet som finns om 

organisationen istället är en linjeorganisation. Om en organisation är linjebaserad är det 

troligen stora styrglapp mellan toppen och golvet då kedjan blir väldigt lång. Nackdelen med 

att divisionalisera är att det blir suboptimering, vilket innebär att de kan leda till att det blir 

som olika organisationer med egna mål- och lönsamhetskrav och att de då försöker bli sig 

själv närmast även fast de ingår i en större organisation. (Forssell och Ivarsson, 2008, s. 132-

136) 

 

3.4 Processer i organisationen 

Bayraktaroglu & Ozen (2002) förklarar att en lärande organisation är en organisation som är 

skicklig på att skapa, förvärva och överföra kunskap samt att anpassa och ändra sitt beteende 

för att skapa och återspegla ny kunskap. Denna kunskap kan uppstå från insikt och inspiration 

inom organisationen men kan även påverkas av yttre faktorer. Dessa idéer gör att 

organisationen förbättras och lär sig hur det ska gå till, men det krävs att hela organisationen 

och medlemmarna beter sig på rätt sätt och gör förändringar. Med andra ord är många 

organisationer bra på att förstå vilka förändringar som bör ske och har kunskap men har svårt 

att applicera detta på sin egen organisation. Det är viktigt att förstå att en organisation kan 

förändra sig själv snarare än att bli påverkad av yttre krafter. Genom att arbeta som en 

lärande organisation är det möjligt att ta kontroll över sin egen utveckling. En lärande 

organisation bör ha en del faktorer som gör att det fungerar för dem att utveckla och integrera 

sitt lärande, dessa är:  

 

1) Systematisk problemlösning, detta ligger till grund för kvalitet och fokuserar på 

organisatorisk aktivitet samt förändringar i ledningen 

 

2) Experiment: Lära från sina misstag och hela tiden söka och testa ny kunskap 

 

3) Ta lärdom av tidigare minnen och erfarenheter 
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4) Lära av och tillsammans med andra 

 

5) Effektiv kommunikation inom och utanför organisationen 

 

6) Systematiskt tänkande och utveckling av gemensamma idéer och modeller av 

organisationens position  

 

Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver att punkt sex är viktig även om den ibland försummas. 

Team och grupparbete är centrala delar när man talar om en lärande organisation. Människor 

är pragmatiska i sin inställning till lärande och gör det bara när de är övertygande om att det 

ligger i deras intresse. Organisationiskt lärande är inte ett fast tillstånd med ett mål utan en 

kontinuerlig process. I processen krävs anpassning och en gemensam medvetenhet av 

personerna i grupperna för att kunna bedriva och arbeta för gemensamma mål av olika 

karaktärer. (Bayraktaroglu & Ozen 2002, s. 149-154) 
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4. EMPIRI 

 

Under detta avsnitt presenteras samtliga respondenters svar gällande de teman som 

uppsatsen fokuserar på. 

 

4.1 Öppningsprocessen  

 

Vid öppningen av hotellet berättar X1 att de var tre personer som arbetade tillsammans med 

en projektgrupp som kom från kedjans huvudkontor. X1 berättar att projektgruppen tillsätts 

cirka två år innan hotellet skulle öppnas och att X1 och två personer till kom in i ett senare 

skede i planeringsprocessen. X1 säger att dessa tre personer planerade för vilken personal som 

skulle behövas, avdelningsstruktur, imagebilden för hotellet samt hur hotellet skulle säljas in 

på marknaden. Personal som arbetar i driften var inte med i denna planeringsfas vilket X1 

anser leder till att det inte blir perfekt i verkligheten. Problem som uppstod när driftpersonal 

inte var med i planeringsprocessen var till exempel att för få spisar installerades för vad 

verksamheten behöver eller att viss logistik inte fungerar i verkligheten. X1 anser att 

personalen som arbetar i driften har ett mer praktiskt tänk jämförelse med ledningen som har 

fokus på den ekonomiska aspekten. Detta kan skapa problem för den dagliga driften då 

problemen som uppkommer är för dyra att åtgärda och personalen som arbetar i driften får 

anpassa sig efter detta på bästa sätt.  

 

X1 berättar att vid öppningen, och egentligen hela tiden, är det viktigt att hotellet har ett team 

med rätt personer som trivs tillsammans. Hotellchef, food and beverage manager och 

hotelldirektören var centrala personer vid öppningen av hotellet. Det låg mycket fokus på 

försäljning vid öppningsprocessen som styrs från huvudkontoret på detta hotell (X1, 2013). 

X2 uppfattade strukturen vid öppningen som bra. I praktiken föll dock denna struktur trots att 

hon ansåg att personalen trodde att de hade kontroll. De problem som X2 anser uppstod var 

missförstånd på grund av dålig kommunikation mellan personalen. Anledningen till detta var 

att de anställda som arbetade vid öppningen hade olika erfarenhet. X2 berättar att hon ofta 

fick arbeta över och att hon ansåg att personalbemanning var för låg. Hon beskriver en känsla 

att personalen alltid låg efter i sina rutiner. Ett exempel på detta är att i samband med 

öppningens första månader fanns det ingen tid till att göra det administrativa arbetet. I början 

av sin anställning fick X2 information om att ledningsgruppen varit tillsatta i åtta månader 

och avdelningschefer cirka sex månader.  
 

På kedjan Y berättar Y2 att säljare tillsätts först av allt, oftast innan Vd:n, och efter detta 

tillsätts en ledningsgrupp. Hon berättar att de överrekryterade personal till öppningen av 

hotellet. Detta enligt Y2 på grund av att det är väldigt tufft att öppna ett hotell och inte så 

glamoröst som många tror. Flera personer av de som anställdes hade inte tidigare arbetat 

inom hotellbranschen, men detta var inte någonting hotellet hade som krav. Trots 

överrekryteringen säger Y2 att det var rörigt i öppningsprocessen. Det hon anser gick fel vid 

öppningen av hotellet var att de inte tog eller fick hjälp av andra hotell inom kedjan. De 

övriga hotellen i kedjan delade inte med sig av sin erfarenhet och istället uppstod viss 

avundsjuka och konflikter. Detta har blivit en lärdom och idag arbetar de aktivt att låna ut 

personal till de hotell som ska öppna inom kedjan. Y2 beskriver deras hotell som relativt fritt, 

detta förklaras genom att de får göra lite som de vill men måste hålla sig inom vissa ramar. 

Vissa avdelningar har gått samman sedan öppning och ständig sker omstruktureringar (Y2, 

2013). Y1 berättar att vid öppningen och även idag, får de arbeta med detektivarbete, det finns 
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ingen att ringa och fråga hur de ska lösa problem som uppstår. Hon fortsätter att berätta att 

det inte finns några självklarheter när man arbetar på ett nyöppnat hotell, vilket upplevdes 

som frustrerande.  

 

Z1 berättar att hon kom in ett år och två månader innan hotellet skulle öppna. Hon blev 

anställd för att driva ett befintligt hotell inom kedjan och samtidigt driva projektet med att 

öppna det nya hotellet. Idag arbetar hon med att driva båda dessa. Hon berättar att 

ledningsgruppen, då hotellet är franchisat, inte hade erfarenhet av att öppna hotell. En fördel 

var att de fick hjälp av hotellkedjan i öppningsprocessen. Det tillsattes ett öppningsteam där 

VD, teknisk chef, affärsområdeschef, controller, IT-support, revenue manager och 

försäljningschef ingick. Ledningsgruppen hade flera möten i öppningsprocessen och Z1 hade 

en kontakt på hotellkedjans huvudkontor som arbetar med nyöppningar. Denna kontaktperson 

tillhandahöll coachning och support. Hotell Z fick även hjälp från huvudkontoret med mallar 

i form av till exempel kontroll- och beställningslistor på varor. Under de möten som skedde 

försökte de skapa en samlad bild av vad som skulle göras.  

 

Budgeten var den tekniska chefen ansvarig för. Z1 fick en budget som skulle täcka personal 

fram till öppning, rekrytering, marknadsföring, öppningsfest och andra viktiga beståndsdelar 

som behövs fram tills att hotellet är i drift. Z1 berättar att arbetet skedde inom många 

områden samtidigt. Hon var ansvarig för marknadsföringen, rekryteringen, öppningsfesten, 

att utrusta hotellet med allt som behövs, samt att strukturera upp organisationen. Att få 

ordning på organisationen i öppningsprocessen och rekryteringen var tidskrävande faktorer. 

Styrelsen på hotell Z anställde en assistent till Z1 och tanken var att denna person skulle bli 

hotellchef på hotellet. Dock fungerade inte samarbetet mellan dem och därför blev denna 

person inte kvar på hotellet. Z1 berättar att ha denna person ledde till extrajobb för henne då 

hon fick kontrollera personen istället för att få hjälp.  

 

Z1 berättar att bokningssystemen startades åtta månader innan öppning, detta för att hotellet 

skulle vara bokningsbart i ett tidigt skede. För att visa byggsajten och hur hotellets 

utformning skulle se ut anställdes säljare cirka tio månader innan öppning. I 

öppningsprocessen arbetade ledningsgruppen även med en lanseringsplan. I denna ingick 

frågor som hur de skulle lansera, var de ville synas och hur de skulle marknadsföra sig. För 

att hålla sig till budgeten som var lagd användes Facebook samt att arbeta med att visa upp 

hotellbyggnationen. Att hotell Z tillhör en kedja anser Z1 hjälpte hotellet när de ville synas ute 

på marknaden.  

 

I nästa steg i processen bestämdes organisationens struktur och efter detta startade 

rekryteringsprocessen. Ett rekryteringssystem köptes in för att hotell Z skulle kunna göra 

rekryteringen själva. I samband med detta utformades befattningsbeskrivningar. Dessa 

byggdes utifrån kedjans mallar men samtidigt har organisationen anpassats efter den 

organisationsstruktur hotell Z har. Ansökningarna för tjänsterna på hotellet gick ut ungefär 

sex månader innan öppning. Z1 var med i processen fram till när restaurangpersonal 

anställdes. Z1 berättar att det var slitsamt för henne att vara delaktig i processen men inser 

idag att det var en fördel.  

 

Z1berättar att det optimala hade varit att anställa hotellchef och mellanchefer innan 

medarbetarna men att tidsperspektivet var för kort. Hotell Z var tvungna att tillsätta alla 

positioner samtidigt förutom ledningsgruppen. Hotellchefen som anställdes fick acceptera 

situationen och lita på att ledningsgruppen hade gjort bra rekryteringar. Gällande 
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restaurangpersonalen kunde ansvariga vara med på rekryteringen eftersom de hade tillsatts 

tidigare samt att de medarbetarna tillsattes sist i organisationen.  

 

Z2 berättar att när hon som hotellchef kom in i organisationen var den inte helt färdigställd. 

All personal var anställd men dem hade hon inte haft kontakt med. De personer hon möttes 

av var det öppningsteam som Z1berättar om ovan. När personalen kom på plats några veckor 

efter förstod hon organisationen i sin helhet. Hon berättar att hon arbetade med inredningen i 

byggnaden samt övriga detaljer som var kvar att få i ordning innan hotellet kunde sättas i 

drift. Z2 har inte arbetat inom kedjan tidigare. Vid öppningsprocessen hade Z2 inte kunskap 

om de värderingar och kärnämnen som kedjan står för och anser därför att det inte var 

negativt att inte delta i rekryteringsprocessen denna gång. I regel hade hon, som hotellchef, 

velat delta i processen men i detta fall tycker hon att det var skönt att det var klart eftersom 

hon då kunde fokusera på sin befattning som hotellchef. Att receptionschefen som arbetar 

väldigt nära henne kom från ett hotell inom samma kedja underlättade väldigt mycket då 

denna person kunde alla regler och procedurer. Hotell Z fick även hjälp av ett annat hotell 

inom samma kedja där tre personer under cirka två veckor arbetade med att sätta rutiner på 

hotellet.  

 

En vecka innan hotellet öppnade utfördes ett provboende och detta anser Z2 var till fördel. De 

som fick testa att bo på hotellet var personer som hade varit med i byggnationen, 

styrelsemedlemmar, anställda inom hotellkedjan samt leverantörer. Resultat av detta blev att 

de kunde se vilka svagheter som fanns samt vilken personal som inte hade tillräckligt med 

kunskap. Positivt med provboendet var att hotellet fick testa systemet fullt ut och därigenom 

kunna åtgärda problem innan öppning. Hon ger ett exempel på att två brandlarm gick den 

kvällen och detta berodde på att rökdetektorerna utanför bastun var inställda på för låg 

temperatur. Genom provboendet upptäcktes småsaker som hon anser att personalen borde ha 

tänkt på men understryker att de bara är människor och att det är många aspekter att ta 

hänsyn till under en öppning av ett nytt hotell.  

 

 

4.2 Differentiering och service  

Y2 berättar att hotellet använder sig av uppföljningssamtal för att kontrollera att alla i 

personalen ska veta sina roller och gör de uppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen. Alla 

medarbetare har avtalsbeskrivningar samt egna mål. Vissa avdelningar och personal har mål 

som de går igenom varje vecka. Uppföljningssamtalen sker två gånger per år och där följer de 

upp vilka mål som sattes och hur det har gått. Målen behöver inte beröra sälj utan kan 

exempel för frukostpersonalen vara att de ska prata med fyra personer under en frukost. Alla i 

personalen ska ha en personlig utvecklingsplan och enskilda mål.Y2 säger att om vi som 

författare skulle frågat personalen på hotellet angående deras mål, skulle förmodligen inte 

alla veta vad dessa är, men understryker att de ska veta sina mål. Hotellet har övergripande 

mål och dessa måste anpassas för varje enskild avdelning. Detta för att det kan vara svårt för 

frukostpersonalen att fokusera på hur många miljoner hotellet ska sälja för och där bör fokus 

istället ligga på hur de ska förbättra logistiken.  

 

Y2 Berättar att de använder sig av flera olika mätmetoder. Gästerna svarar på 

enkätundersökningar och detta system fungerar idag på ett bra sätt eftersom tekniken har 

utvecklats sedan de öppnade. När hotell Y öppnade bestod dessa enkätundersökningar av 

pappersenkäter som låg på hotellrummen och personalen hann inte med att följa upp svaren. 

Y2 säger att tekniken är en stor faktor till att dessa undersökningar fungerar bra idag.  
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Y2 berättar även att hon har insyn i ett annat hotell i kedjan som är nyöppnat, där har de ännu 

inte kunnat sätta mätalternativ i system då det fokuseras mer på andra områden vid 

öppningsprocessen. På kedjan Y arbetar de med att alla gäster ska mötas av samma atmosfär 

när de kommer in på hotellen.  

 

Z1 berättar att deras kedja arbetar med enkätundersökningar mot gäster som har bott på 

hotellet eller deltagit i konferenser. Hon anser att de har en bra svarsfrekvens och 

anledningen till detta kan bero på att de är ett nyöppnat hotell och att gästerna gärna då vill ge 

feedback. Gästerna får ett formulär med frågor där de garderar svaren och det finns möjlighet 

att ge kommentarer. Hotellet har fått positiv feedback på att de har bra personal, det är väldigt 

sällan som en gäst skriver att den har blivit dåligt bemött (Z1, 2013). Z2 berättar att sociala 

medier och Trip advisor är mätningssystem som hotellet använder sig av. Z2 berättar även om 

kundundersökningarna som Z1 berättar om och beskriver att i hennes tjänst arbetar hon med 

att svara på feedbacken som gästerna ger till hotellet. Om betyget är negativt vill hotellet veta 

vad de kunnat göra bättre. Både Z1 och Z2 understryker att de tycker att dessa mätverktyg är 

viktiga och att de litar på dem.  Z1 säger att de klagomål som kommer in i deras 

kundundersökningar berör kö i receptionen. Detta beror ofta på att receptionspersonalen ska 

ställa frågor enligt en mall som hotellkedjan kräver. Hon anser att vissa av dem frågorna inte 

behövs i alla situationer men att de finns där för att gästen ska veta vad den kan förvänta sig 

när de kommer in på ett hotell med kedjans namn. 

 

X2 berättar att kedjan arbetar med återkoppling av service på hotellen. Under det första året 

hotellet hade öppet gjordes en extra satsning gällande detta inom kedjan. System fungerade 

som sådant att varje kvartal får de en mätrapport, denna används för att mäta distrikt och i 

landet. Varje avdelning hade en viss procent i detta system som mål att uppnå samt att 

hotellet hade en övergripande målsättning för detta. Kurser för personalen görs även för att de 

ska veta de kärnvärden kedjan har gällande service.  

 

 

4.3 Kontroll i organisationen 

X1 berättar att hotellbranschen omorganiserar väldigt ofta, det är ledningen som tar dessa 

beslut och det är inte alltid uppskattat av personalen på hotellet men ”de får leva med det”. 

Många administrativa tjänster sitter idag på huvudkontoret för kedjan X. Det har inte alltid 

varit så utan de ändras till och från då de strukturerar om i organisationen. Säljavdelningen 

för grupp och konferens sitter inte på hotellet och X1 ser inte detta som ett problem då de 

utvecklar system för att undvika kommunikationsmässigt jobbiga situationer som kan uppstå. 

Hotellet arbetar med riktlinjer som de kan förhålla sig till och X1 anser att kedjan är i 

framkant med dessa system. När en organisation är först med någonting i branschen kan det 

vara att det även är dem som får ta de största smällarna, vilket kan ses som en negativ aspekt. 

Vissa tjänster och arbetsuppgifter går inte att centralisera och därför sker det mycket 

omorganiseringar.  

 

X2 anser att i teorin är grundstrukturen bra men att den tyvärr inte höll vid öppningen av 

hotellet. Det blev strul mellan avdelningarna och ledningen klarade inte av att hålla den 

struktur som skulle finnas. Personal fick sluta på märkliga grunder enligt X2, hon påpekar att 

hon inte vet exakt varför men att personalen talade om detta. X2 berättar att det var problem 

angående vilka som hade ansvar över vad. Hon säger även att hon inte kände sig uppskattad 

på sitt arbete utan att det istället var en jargong om att de måste skära ner på timmar och spara 

pengar. (X2, 2013) 
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Y1 berättar att det är mycket arbete med att bygga upp en ny organisation och anser att de 

finns både för- och nackdelar med en organisation framförallt när den är ny. Hon berättar att 

det hela tiden börjar och slutar personal, detta var inte bara på grund av att det inte fungerat 

utan av andra anledningar. För hennes egen del var det frustrerande att komma in i ett nytt 

företag eftersom allting är nytt och att det inte finns några självklarheter. Y2 berättar om att 

kedjan arbetar med en projektgrupp som ska ta fram riktlinjer för nyöppnade hotell.  

 

Y2 berättar att de har skett omstruktureringar och sammanslagningar på avdelningarna, detta 

har blivit en fördel både för gästerna och för personalen. Y2 jämför sitt hotell med andra 

hotell och anser att andra kedjor kan vara mer hierarkiska där hotellet har en struktur som är 

satt från huvudkontoret. På Y2:s hotell laboreras det mycket och hon säger att de inte vet om 

de är klara med detta än. Vissa omstruktureringar eller sammanslagningar har gått fel genom 

detta men det är inte svårare än att organisera tillbaka. Hotellkedjan Y arbetar inte med 

centralisering utan de vill ha kvar så mycket som möjligt på hotellet, att ha till exempel 

bokningspersonalen på hotellet ser Y2 som en fördel. 

 

X1 berättar att kedjan arbetar för transparens då alla företagsledare ska förstå hur det ser ut på 

alla hotell inom kedjan, detta innebär till exempel olika projekt som hur de ska få ekonomin 

att fungera. De använder sig av samma modeller och system för att de ska fungera likadant på 

alla hotell inom kedjan. Det finns vissa krav och olika typer av redovisningar som ska ske på 

vissa datum varje månad och sköts inte detta kan det gå så långt att hotelldirektören inte får 

vara kvar. Det är extremt viktigt att alla medarbetare, mellanchefer samt avdelningschefer vet 

vad som ska göras. Om viss personal inte klarar av de uppgifter som de är tillsagda krävs 

omorganisering.  

 

Z1 berättar att det alltid finns saker att arbeta mot och att de hela tiden skruvar i 

organisationen. Det fungerar bra i det stora hela tycker hon, mycket fokus ligger just nu på 

restaurangen. Det är ett stort projekt att starta ett nytt restaurangkoncept samtidigt som ett 

nytt hotell ska öppnas. Hon säger att det blev för många personer som var inblandade i 

öppningsprocessen av restaurangen, flera personer hade åsikter om hur det skulle se ut och 

planeringsprocessen blev lidande.  

 

Öppningsteamet insåg vid beställningsprocessen av restaurangvaror att det var mycket mer 

arbete och varor än vad de hade tänkt sig, vilket blev väldigt tidskrävande. Detta för att de var 

tvungna att hitta en linje hur det skulle se ut, färgutformning och att det skulle gå i linje med 

konceptet. Beställningarna blev tillslut bra, men processen var tidskrävande och Z1 säger att 

de insåg att de måste ha plats för allt material och lösa att allting fungerar praktiskt. Hotell Z 

arbetar fortfarande mycket med restaurangkonceptet och Z1 anser att det är ett bra koncept 

men att hotellet inte tjänar tillräckligt med pengar på det.  

 

Z1 beskriver ett problem på hotellet som hon inte har en lösning på i dagsläget. Problemet är 

att i uppstartsprocessen och ett tag efter öppning, på ett så stort hotell, fokuserar de olika 

avdelningarna på sitt och det är flera olika delar att ta hänsyn till. Personalen var tvungen att 

fokusera så mycket på sin egen avdelning att de tappade paraplykänslan, det vill säga 

helheten. Detta arbetar Z1 mycket med fortfarande, att samarbetet ska fungera optimalt. Det 

är inte gästerna som säger detta utan det är hon som hotelldirektör som uppfattar det så. 

Eftersom alla avdelningar måste lägga fokus på sitt i början är det ett problem, men det är 

viktigt att få ihop helheten när hotellet haft öppet ett tag. Z1 gör en jämförelse med ett annat 

mindre hotell, som varit öppet längre, och där anser Z1 att det är en bättre helhet både på 
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grund av att det är mindre men även att alla måste hjälpas alla. En annan anledning är att 

hotellet funnits längre, rutinerna finns, de känner varandra bättre samt att det gör att de får 

förmågan att se varandra som en helhet.  

 

Z2 svarar både ja och nej på frågan om hon anser att de har en bra organisationsstruktur och 

förklarar detta genom att organisationen i sig är klar och att missnöjet kan bero på vissa av 

personalens personligheter. Hon fortsätter med att förklara att organisationsmässigt är hotellet 

i fas nu men bryter man ner organisationen så fattas det ibland klara direktiv eller intresse att 

utföra arbetet. Dessa problem som kan uppkomma på individnivå arbetar hotellet med att 

försöka lösa.  

 

 

4.4 Processer i organisationen 
X1 tror inte att det går att öppna ett hotell utan problem, det går inte att förutse hur personalen 

kommer att fungera eller hur byggnaden kommer att vara, det som gäller är trial and error.  

Modeller och system som används i kedjan underlättar vid öppning av nya hotell. De som är 

med vid öppningen av hotellet hjälper till att bygga upp själen för just detta hotell även fast 

de ingår i en kedja.  

 

Om X2 skulle vara med att öppna ett hotell igen så skulle hon ta in mer erfaren personal. 

Flera personer i personalen som började arbeta vid öppningen av hotellet hade nästan ingen 

erfarenhet av hotellbranschen och var unga. Hon anser att dessa två aspekter ledde till 

problem i uppstarten och att det blev en stoppkloss. Detta på grund av att de erfarna i 

öppningsfasen fick agera som lärare trots att det var mycket utbildningar för personalen i 

början. X2 berättar att hon inte skulle öppna hotellet förrän det stod helt klart, utan istället då 

skjuta på invigningen för att ge gästerna och personalen bästa möjliga förutsättningar. 

Problem som fanns i byggnaden på grund av att det inte stod helt klart ledde till att hotellet 

fick dåliga poäng på hemsidor där gäster kan sätta betyg på hotellet. Detta ledde i sin tur till 

att hotellet fick ge ut kompensationer i form av gratis hotellnätter och middagar. X2 säger att i 

en drömvärld så önskar hon en större budget för att ha en bättre personalstyrka vid öppning. 

Detta för att hon upplevde mycket stress och mycket övertid i början. Det faktumet ledde till 

att hotellet hade flera avdelningar som hade bytt ut flera i personalen efter att hotellet varit 

öppet ett år.  

 

Y1 säger att om hon skulle vara med i ledningsgruppen vid öppningen av ett hotell idag skulle 

hon ha större kunskap om hur allting går till. Dock understryker hon att det fortfarande dyker 

upp saker som inte kunnat förutspås på hotellet. Y2 säger att vid rekryteringsprocessen hade 

hon tänkt på att inte bara ta in oerfarna personer, hon anser att det är viktigt att ha personal 

som har erfarenhet. Hotellet har inte råd att ha cirka två månaders upplärning, vid det hotell 

hon är verksam på idag får de in personal som inte vet vad front desk och back office betyder 

och detta har ställt höga krav på lång upplärning vilket är slöseri med tid och resurser. Hon 

berättar att de fick in så mycket oerfaren personal på grund av att personer från branschen 

som sökte tjänster inte hade rätt attityd. Att headhunta personal är någonting Y2 skulle 

använda sig av nästa gång. Eftersom det är dyrt och kostsamt att öppna hotell blir 

upplärningsprocessen lidande och detta leder i sin tur till att gästerna även blir det.  

 

En annan aspekt Y2 skulle gjort annorlunda är att inte ta in stora arrangemang från första 

dagen. Y2 har fått arbeta mycket med att återkoppla feedback mot dessa grupper som vistades 

på hotellet i början och inte var nöjda. Hon ser detta som problematiskt då hotellet har press 

på sig att leverera från öppningsdagen. En lösning på detta tror Y2 kan vara att öppna hotell 
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under en lugn period, till exempel under jul. Y2 tar även upp ett generellt problem som dock 

inte gäller för hotell Y och detta är den prisnivå hotell väljer att lägga sig på vid öppning. Om 

hotellet lägger sig för lågt kommer de få problem att sedan höja priset. Hon berättar att hotell 

Y snarare la sig för högt. De arbetade med optimering och tog in de grupper som var bra 

ekonomiskt för hotellet. Detta gjorde att hotell Y fick ett rykte om sig att vara snobbiga, men 

trots detta har hotellet bra beläggning. Y2 är medveten att om vid svårare tider så måste detta 

rykte och tankesätt finnas i åtanke.  

 

Z1 berättar att hon fick ta väldigt mycket ansvar själv vid öppningsprocessen. Att ha 

nyckelpersoner för hotellet på plats tidigare hade varit en fördel. Vid öppningsprocessen 

krävde Z1 att ha större delaktighet i byggprojektet men hon fick avslag från styrelsen. I 

efterhand har styrelsen insett att detta var ett misstag och om hon skulle öppna hotellet igen 

skulle hon kräva att ha större delaktighet gällande byggnationen. Hon hade behövt större 

kunskap i byggprojektet eftersom det är hotelldirektören som står som ansvarig och tar 

konsekvenserna när någonting gått fel. Z1 önskar också att hon hade haft fullt fokus på 

nyöppnade hotellet istället för att driva ett befintligt hotell samtidigt. En del i byggnationen 

hade kunnat gå att ändra på, såsom utformning och möblering, men det är flera faktorer som 

hotelldirektören på hotell Z inte skulle kunnat påverka då det krävs en annan utbildning och 

insyn i byggbranschen. (Z1, 2013) 

 

Vid en ny öppning skulle Z1 se till att ha ekonomin bättre ordnad, de i ledningsgruppen skulle 

haft mer intern kunskap om vad som ska ingå i öppningsbudgeten vid öppningen av hotell Z, 

ramen för detta skulle funnits från början. Inom denna ram skall alla personalkostnader för de 

som anställs innan öppning vara med. Hon påpekar även att alla kostnader som behövs innan 

en öppning ska ingå i denna budget. Vid öppningen av hotell Z blev det istället lite mish 

mash, vilket skapade irritation och gjorde att onödigt arbete krävdes i efterhand. Gällande 

denna ekonomiska aspekt är det både kostnader som skulle tas med och inte gjorde det och 

tvärtom.  

 

Z2 berättar att hon hade önskat att de haft mer tid tillsammans med personalen vid 

öppningsprocessen, men berättar att hon inser att detta inte är rimligt då personal kostar 

pengar. Som hotellchef hade hon velat ha mer kunskap gällande lagar och regler. Detta berör 

till exempel ventilation och brand samt tekniska garantier. Hon anser att det har varit svårt, 

och är även det idag, att veta vem hon ska kontakta när det gäller till exempel garantifrågor. 

Hon anser att detta kan vara oundvikligt men eftersom det finns så många olika delar en 

hotellchef skall ha kontroll över hade det varit till stor hjälp att ha större kunskap om garanti- 

och serviceavtal.  
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5. ANALYS 

 

I detta avsnitt analyseras teori och empiri. Analysprocessen har utförts genom kodning, 

tematisering och summering för att se mönster och relationer.  

 

5.1 Öppningsprocessen 

På hotell Y och Z anställdes säljare innan hotellen öppnade. På hotell X är säljarna 

centraliserade till huvudkontoret. De tre hotellkedjorna har arbetat med projektgrupper för att 

starta upp organisationen på de nya hotellen. Respondenterna vittnar om att de ansåg att de 

hade bra struktur vid öppningsprocessen men att de senare insåg att problem kom upp ändå. 

Som Hellsten & Klefsjö (2000) skriver är det viktigt att alla system har ett syfte och att 

ledningen engagerar sig i detta för att lyckas.  

 

Z2 berättar att hotell Z hade ett provboende vilket utfördes för att lära av och tillsammans 

med andra som Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver är en faktor för en lärande organisation. 

Y2 styrker påståendet ovan genom att berätta att hotell Y lärt sig av de andra hotellen inom 

kedjan samt att de idag arbetar med att lära andra hotell som befinner sig i 

öppningsprocessen. Alla tre kedjorna arbetar kontinuerligt med två faktorer som 

Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver är viktigt. Dessa faktorer är:  

 

 Systematisk problemlösning som ligger till grund för kvalitet och fokuserar på 

organisatoriska aktiviteter samt förändringar i ledningen 

 Effektiv kommunikation inom och utanför organisationen  

 

X1 anser att hela hotellbranschen omorganiserar väldigt ofta och att detta inte alltid är 

uppskattat av personalen, detta styrker X2 som upplevde att personalen fick sluta på märkliga 

grunder. Det X2 säger om personalen visar på att den effektiva kommunikationen inom och 

utanför organisationen inte är optimal. Att X2 inte kände sig uppskattad på sitt arbete och att 

hon upplevde nedskärning av timmar som någonting viktigt för ledningen. Detta kan 

jämföras med det Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver om att team- och grupparbete är 

centrala delar i en lärande organisation.  

 

Enligt Hellsten & Klefsjö (2000) är ett kärnvärde i TQM ledningens engagemang. Enligt vår 

tolkning av empirin anser vi att ledningen på hotell X, Y och Z är engagerade, dock är vi 

medvetna om att flera av de personer som blivit intervjuade har en ledande roll i 

organisationen. Problem som uppstod vid öppningsprocessen är till exempel gällande logistik 

och personal.   

 

 

5.2 Kundundersökningar och medarbetare 

Dickson et. al (2006) skriver att det är viktigt att en organisation arbetar med att förklara för 

sina medarbetare vilka mål samt vilket syfte organisationen vill uppnå. Y2 berättar att alla i 

personalen ska ha individuella mål men säger även att om vi som författare till denna uppsats 

skulle fråga hennes personal skulle de inte veta sina mål. Detta kan vara en brist enligt 

Dickson et. al (2006) då det kan leda till att hotellens övergripande mål inte nås och att 

personalen känner sig osäkra.  
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I dagens marknad, som är väldigt konkurrenskraftig, krävs utmärkt service som en 

differentieringsfaktor för att organisationer ska lyckas. För att detta ska uppnås krävs policys, 

praxis och stödsystem (Dickson et. al, 2006). Alla tre hotell arbetar med kundundersökningar 

mot gäster som bott på hotellet vilket kan ses som ett stödsystem för att få feedback från 

gästerna. Hotell X använder sig av samma system på alla hotell i kedjan för att kunna mäta 

mellan distrikt och över hela landet. Mätningen mellan de olika hotellen i kedjan leder till att 

ledningsgruppen kan se vilka aspekter som får positiva och negativa betyg för att sedan 

åtgärda det som behövs. Y2 berättar att det tog tid innan de fick igång kundundersökningarna 

med uppföljning på ett bra sätt, samtidigt som Z2 berättar att de fick feedback redan vid 

provboendet och sedan har varit igång med systemet sedan dess. Z2 berättar att sociala medier 

och Trip advisor är mätningssystem som styrker teorin av Hellsten & Klefsjö (2000) om att 

ett kärnvärde i TQM är att ha fokus på kunder.   

 

I slutändan är det enligt Dickson et. al (2006) den enskilde medarbetaren som påverkar hur 

kundens upplevelse blir. Z2 förklarar att hon tycker att organisationsmässigt är hotellet i fas 

men att problem på individnivå kan uppkomma och att hotellet då arbetar på att hitta 

lösningar. Det Dickson et. al (2006) säger om den enskilda medarbetaren kan påverka 

servicen negativt men samtidigt går det inte att styra personalen till hundra procent utan de 

kommer alltid att agera utifrån sin egen personlighet. Eftersom en person enligt teorin alltid 

kommer att agera utifrån sin egen personlighet, ställer vi oss frågan om organisationerna kan 

styra kundbemötandet helt. Vi ifrågasätter även det Dickson et. al (2006) skriver angående att 

service är kanske den enda differentieringen. Detta på grund av att vi anser att alla de 

aspekter som är med i TQM av Hellsten & Klefsjö (2000) och Rentzhog (1998) kan göra att 

en organisation differentierar sig i dagens marknad.   

 

Eftersom hotell Y berättar att de anställde oerfaren personal vid öppningsprocessen kan det 

vara positivt att de arbetar aktivt med mål för personalen. Detta eftersom Dickson et. al 

(2006) skriver att för att uppnå uppdrag och mål gällande kundservice är det viktigt med 

tydliga uppdrag. Om personalen inte har erfarenhet tror vi att det är svårt att få denna person 

att prestera endast på grund av personlighet och därför behöver mål och strategier att arbeta 

mot.  

 

Eftersom Y2 berättar att de hade problem med att komma igång ordentligt med 

kundundersökningarna anser vi att det är negativt att ett annat hotell inom kedjan, som är 

relativt nyöppnat, inte kommit igång med sina kundundersökningar än. Om det nu är så att 

tekniken har utvecklats så pass att detta är ett bra mätsystem som fungerar anser vi att hela 

kedjan borde koncentrera sig på denna aspekt även fast det är många andra faktorer som ska 

fokuseras på vid öppning. Detta eftersom Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver att många 

organisationer har kunskap men har svårt att applicera detta på sin egen organisation. Vi 

tolkar detta som att det nyöppnade hotellet i kedjan Y har kunskap om fördelarna av dessa 

kundundersökningar men ändå inte applicerat detta i verkligheten än.  

 

Z1 berättar att svarsfrekvensen är bra på deras kundundersökningar men att anledningen till 

detta kan vara att hotellet är relativt nyöppnat. Eftersom fokus på kunder ligger som en 

central del i TQM modellen enligt Rentzhog (1998) anser vi att det är viktigt att hotellen 

arbetar mot att ha en bra svarsfrekvens hela tiden för att inte tappa gästernas feedback. Om 

det finns belägg för det som Dickson et. al (2006) skriver om att service är enda 

differentieringen är det speciellt viktigt att vara aktiv med kundundersökningar som hotell.  
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5.3 Kontroll och omorganisering  

X2 kände sig inte uppskattad på sitt arbete och uppfattade jargongen som att de hela tiden 

optimerade personal och skulle spara pengar. När X1 berättar om omorganisationer på hotell 

X säger hon att dessa inte alltid är uppskattade av personalen och att de får leva med det. Vi 

kan inte dra en generell slutsats om hur personalen uppfattar omorganisationerna, då det bara 

kommer från en person på hotellet, men ser det som negativt att X1 säger att personalen får 

leva med det och X2 svarar på att så går det även till. Rentzhog (1998) skriver för att lyckas 

med TQM helt i en organisation måste tanken om att låta alla vara delaktiga finnas vilket vi 

inte tycker stämmer överens med det vi fått reda på om hotell X angående detta. Vi kan inte 

generalisera att det är så på hotellets alla avdelningar eller i dagsläget men anser att det 

Rentzhog (1998) säger är viktigt för att organisationen ska fungera så bra så som möjligt.  

 

Respondenterna från hotell Z och Y berättar om att de fortfarande omorganiserar. Det 

Forssell och Ivarsson (2007) skriver om att ledningen kan förändra styrningen först när de får 

någon slags respons på hur det ser ut. Då hotellen fortfarande omorganiserar verkar detta vara 

någonting som ledningen anser är viktigt, men vi vill samtidigt jämföra med våra andra 

teorier som anser att intern och extern kommunikation är viktigt. För att medarbetarna skall 

känna sig uppskattade och vara medvetna om hur organisationen ser ut samt vilka mål som 

skall uppnås. Vi kan inte dra en slutsats om vad medarbetarna på hotellen anser då vi inte 

intervjuat ett tillräckligt stort urval men anser att ledningen måste tänka på detta för att få en 

så bra organisationskultur som möjligt för att i sin tur få bästa möjliga utfall av sina 

kärnprocesser och uppnå TQM. 

 

Forssell & Ivarsson (2007) skriver för att komma ifrån de byråkratiska reglerna samt att 

kunna åtgärda problem snabbt kan en organisation anlita projektgrupper. Att alla de tre 

hotellen som vi undersökt använder sig av en ledningsgrupp vid planerings- och 

öppningsprocessen, detta innebär inte att de kan komma ifrån de byråkratiska reglerna 

eftersom personerna arbetar inom kedjan. Dock anser vi att det krävs en ledningsgrupp som 

har kunskap om olika ämnen vid starten av ett hotell. Detta för att de ska kunna skapa rutiner 

och strategier för att personalen som arbetar i driften ska kunna lösa de problem som 

uppkommer.  

 

Forssell och Ivarsson (2007) förklarar att divisionalisering leder till suboptimering, det vill 

säga att en organisation blir som flera olika organisationer som har olika mål- och 

lönsamhetskrav. Z1 förklarar paraplykänslan som ett problem på hotell Z vilket vi tror kan 

vara ett resultat av suboptimering. Hon säger att hon inte har någon lösning på problemet utan 

att det har blivit så på grund av att personalen har, och måste, ha fokus på sina egna 

avdelningar. Att de olika avdelningarna vet om varandras roller och kritiska punkter tror vi är 

viktigt för att helhetskänslan ska kunna finnas, ett alternativ kan vara att olika avdelningar får 

testa på att arbeta på en annan avdelning under en dag. Detta kan ses som kostsamt för 

hotellen då det innebär extra kostnader men vi tror att det lönar sig i längden då detta kan leda 

till en bättre organisationskultur på hotellen. Vi tror även att om hotellen arbetar strukturerat 

för att uppnå sina målsättningar kommer detta att leda till en bättre helhetskänsla på hotellen 

ju längre personalen har arbetat där genom att rutiner blir mer självklara. Y2 berättar att hotell 

Y omstruktureringar och sammanslagningar har gått fel men att lösningen är att organisera 

tillbaka, detta styrker påståendet om att Bayraktaroglu & Ozen (2002) berättar att en lärande 

organisation behöver arbeta med experiment och därigenom lära från sina misstag.   
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5.4 Processer i organisationen 

Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver att en punkt som är viktigt i en lärande organisation är 

att arbeta med systematiskt tänkande och utveckling av gemensamma idéer och modeller. X2 

styrker denna teori genom att berätta att kedjans modeller och system underlättar vid öppning 

av nya hotell inom kedjan. Det Z1 berättar om att hon hade en kontakt från kedjan som är 

specialist på att öppna nya hotell anser vi även det överensstämmer med det Bayraktaroglu & 

Ozen (2002) teori. Dock har inte hotell Y gett oss samma information om klara modeller från 

ledningen inom kedjan, vi tror däremot att de arbetar enligt någon struktur även om våra 

respondenter från hotell Y just inte nämnt detta.  
 

Y2 styrker det Bayraktaroglu & Ozen (2002) säger om att ta lärdom av tidigare erfarenheter 

och minnen genom att berätta att hon idag skulle rekrytera personal med erfarenhet av 

hotellbranschen. Detta säger även X2 att hon skulle försöka göra. Att rekrytera personal med 

erfarenhet menar Y2 och X2 kan minimera extra arbete och innebär kortare 

upplärningsprocesser vilket i sin tur leder till att organisationerna inte behöver använda 

onödiga resurser. Y2 säger även att gästerna kan bli lidande om personalen inte har 

erfarenhet. Vi undrar varför båda hotellen Y och X har anställt personal utan erfarenhet från 

hotellbranschen men inser genom det Y2 berättar om rekryteringen (att personer med 

erfarenhet inte hade rätt attityd) att det kan vara en svår process att hitta personer med rätt 

kompetens och personlighet. Vi tror dock att många av de problem som alla tre hotellen tar 

upp kan minimeras med hjälp av rätt rekryteringar från början. Bayraktaroglu & Ozen (2002) 

skriver att det är viktigt att lära av och tillsammans med andra. Z1 fick ta mycket ansvar själv 

vid öppningsprocessen vilket måste bli en lärdom till framtida projekt inom organisationen.   
 

Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver i sin teori att många organisationer kan förstå vilka 

förändringar som bör ske men att det i praktiken ändå är svårt att göra dessa. Vi anser att 

byggnationen på alla hotell stämmer överens med detta, eftersom alla tre hotell har tagit upp 

byggnaden som ett komplext problem. X1 tar upp att det inte går att förutse hur byggnaden 

kommer att vara utan att de måste använda sig av trail and error. Dock berättar X2 att de 

visste att bygganden inte var klar vid öppningen och detta skapade problem. Vi tror att 

öppningen skedde trots att den inte var klar på grund av ekonomiska aspekter samt att 

troligtvis fanns bokningar för hotellet redan från start.  Y2 berättar att det inte hade problem 

med själva byggnaden utan snarare med logistiken vilket lett till att ombyggnationer har skett 

och hon säger att det går att påverka mer än hotell Y gjorde men att detta ändå inte skedde. Z1 

berättar att hon krävde större delaktighet i byggprojektet men fick inte medhåll från 

ledningsgruppen och detta styrker det som Bayraktaroglu & Ozen (2002) skriver ovan 

eftersom hon visste om detta men inte fick igenom kravet. Detta tycker vi är en brist i 

kommunikationen då det är hotelldirektören som står ansvarig för hotelldriften och där har 

byggnaden en stor inverkan eftersom det är en stor del av produkten.   
 

Som X1 säger är inte personal som arbetar i driften med i planeringsfasen av hotellet detta 

kan skapa problem eftersom de personer som arbetar i driften vet vad som fungerar i 

verkligheten. Personalen tänker mer praktiskt i jämförelse med ledningen som fokuserar mer 

på ekonomi.  På samma hotell berättar X2 att det uppstod missförstånd på grund av dålig 

kommunikation mellan personalen samt oklara direktiv. Detta går att dra paralleller med vad 

Bayraktaroglu & Ozen (2002) säger om att en lärande organisation bör ha en effektiv intern 

och extern kommunikation. Vi tror att kommunikation på hotell X ser annorlunda ut idag och 

att uppfattningen som X2 hade berodde på det stora arbete som kommer med att öppna ett 

hotell. Är det så att kommunikationen inte fungerar på hotell X bör de utforma sina modeller 

och strategier tillsammans med medarbetarna så att de känner delaktighet och tillhörighet för 
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hotellet. Samtidigt anser X1 att kedjan är i framkant med riktlinjer inom branschen, men vi 

undrar hur viktigt detta är om inte medarbetarna känner sig tillfredsställda? Nu menar vi inte 

att alla medarbetare på hotell X inte är tillfredsställda, utan snarare att organisationer alltid 

bör arbeta med det som Bayraktaroglu & Ozen (2002)  säger om intern kommunikation.  

 

Arbetar hotellen med TQM tillräckligt? 

 

(Källa: Hellsten & Klefsjö, 2000, s. 240) 

 

Eftersom vår uppsats jämför öppningsprocessen och dagsläget väljer vi här att jämföra hur 

modellen såg ut vid öppning för hotellen, samt idag, och vad som är skillnaden. Enligt våra 

tolkningar har alla hotellen fokus på sina kunder. Enligt Rentzhog (1998) är hela 

kvalitetssynsättet uppbyggt på kundernas fokus och vi anser därför att det är en viktig aspekt 

att de tre hotellen väljer att belysa deras kunder och kundundersökningar som en viktig del i 

kvalitetssäkring.  

 

Vi anser att det är svårt att tolka om alla i organisationen får vara deltaktiga eftersom vi inte 

har tillräckligt stor bredd i våra respondenter för att se allas perspektiv. Z2 säger att hon i 

öppningsprocessen fick stor hjälp av receptionschefen som hade kunskap om kedjans 

processer sedan innan. Vi anser att detta är ett tecken på att låta alla vara deltaktiga för att 

förbättra organisationen. Genom det Rentzhog (1998) säger om att låta alla vara deltaktiga, 

anser vi är en viktig del i en organisation, detta genom att inse att oavsett position kan 

personalen hjälpa varandra genom att ha ett öppet synsätt och deras olika kunskap.  

 

Att arbeta med faktabaserade beslut anser vi har varit svårt för alla hotellen vid 

öppningsprocessen. Respondenterna på hotell Y berättar att de idag arbetar med en 

projektgrupp som arbetar med att hjälpa till att öppna nya hotell. I denna projektgrupp ingår 

personer från olika hotell i kedjan. Genom detta kan hotellkedjan arbeta med att ta 

faktabaserade beslut genom att ha förståelse för variation och tillämpa statistiska synsätt som 

Rentzhog (1998) anser är viktigt. Detta går även att knyta till det Z1 berättar om 

kontaktpersonen på kedjan som hon fick eftersom denna person arbetar med erfarenhet av 

öppningar av liknande hotell.  

 

Att arbeta med processer är en hörnsten i TQM enligt Rentzhog (1998).  Öppningsprocessen 

tolkar vi som en krävande del hos alla hotell. Vi anser att det är viktigt att de fortsätter att 

arbeta med olika typer av processer hela tiden för att hela tiden kunna utvecklas och kunna 

uppnå TQM. Hellsten & Klefsjö (2000) skriver att en anledning till att organisationer 

misslyckas är att de endast använder sig av små delar av TQM. Då alla hotell arbetar med 

kundundersökningar samt omstruktureringar anser vi att de arbetar enligt hörnstenen då de 

ständigt arbeta med förbättringar.  
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6. RESULTAT 

 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som framkommer av den empiriska studie och analys. 

Samt förslag på vidare forskning. 

 

 

6.1 Slutsats 

Studien visar att det förekommit strukturerade organisationsprocesser på hotellen vid öppning 

men trots detta uppkom problem. Enligt teorierna och empirin dras slutsatsen att det är viktigt 

att arbeta med kommunikation och att ta lärdom av och tillsammans med andra. Att arrangera 

ett provboende innan öppningen är ett bra exempel på detta. 

De tre hotellen arbetade med projekt- eller ledningsgrupper vid öppningsprocessen för att 

kunna planera och styra upp budget och logistik. Ur analysen dras slutsatsen att varje 

hotellkedja som medverkar i uppsatsen bör ha en grupp som arbetar med utveckling och har 

kunskap om att öppna nya hotell för att minimera risken för onödiga problem och situationer 

vid öppningsprocessen. Att vara en lärande organisation med team- och grupparbete som 

centrala delar är viktigt för att all personal ska känna sig delaktig. Det finns skillnader 

gällande fokusering hos ledning och driftpersonal vilket återigen är ett bevis på hur viktig 

kommunikationen i en organisation är för att undvika problem. 

En objektiv slutsats om ledningens engagemang på hotellen kan inte dras. Detta på grund av 

att flera av respondenterna tillhör ledningen och ger därför sitt perspektiv i sina svar. Trots 

detta visas ett engagemang hos ledningen eftersom processer och strukturer förklaras. 

Slutsatser kan ses att det finns likheter med de organisationsteorier som redovisats i 

uppsatsen. 

 

Alla tre kedjorna arbetar mot organisationsstruktur och processer enligt de definitioner som 

våra teorier beskriver som viktigt. Dock är det tveksamt om alla tre hotellen har med alla 

faktorer enligt TQM. TQM är en bred teori som innehåller flera aspekter, alla dessa är inte 

fokuserade på just hotellbranschen. 

 

För att undvika missförstånd eller kommunikationsproblem är det viktigt att ledningen visar 

sina mål och visioner för sina medarbetare. Om alla är delaktiga i besluten som tas i 

organisationen leder det till en bättre organisationskultur och förståelse för besluten. Alla 

hotell berättar att omorganiseringar sker på hotellen och därför är kommunikation och 

faktabaserade beslut en viktig aspekt att ha i åtanke.  

 

Att låta sina gäster delta i undersökningar som en kvalitetssäkring använder sig alla hotell i 

studien av. Detta sker för att kunna utveckla servicen och kvaliteten på hotellen och styrker 

det våra teorier säger angående att sätta kunden i fokus. Om organisationer vill lyckas på 

dagens marknad krävs en differentiering i service. Det är dock inte den enda aspekten som 

bör fokuseras på men av analysen ser vi att det är viktigt för att organisationerna ska kunna 

utvecklas. Den enskilde medarbetaren är den som levererar kundmötet och detta är en aspekt 

som inte går att kontrollera fullt ut. Personalen är människor och trots strategier och 

målsättningar kan ett kundmöte ske utanför den ram som är bestämd. Trots att ramarna finns 

för att skapa en känsla av att komma in på hotell Z är det den aspekten de får negativt i deras 

kundundersökningar. Är det verkligen så att ramarna och stödsystemen gör att ett hotell 

lyckas med bra kundservice? Eller är det viktigare med bra rekryteringar för att medarbetarna 



 

31 

 

ska kunna leverera denna service enligt sin egen personlighet? En kombination mellan praxis, 

stödsystem och kundundersökningar bör leda till organisationen har kontroll över den service 

dem vill ge sina kunder.  

 

Enligt vår analys är ett av problemen att hotellen tagit in oerfaren personal vid öppningen. 

Vid en öppningsprocess av ett hotell är det många aspekter som skall tas hänsyn till och att 

personalen är erfaren från branschen spelar roll. Planeringsprocessen för att öppna ett hotell 

är lång och om ledningsgruppen använder sig av modeller och strategier ända ner på 

medarbetarnivå leder detta till kommunikationsfördelar. Är personalen oerfaren krävs längre 

utbildningar vilket inte går ihop med aspekten tidsbrist som respondenterna vittnar om. Om 

personalen är medveten om kärnprocesser och strategier som hotellet står för kan oförutsedda 

situationer åtgärdas relativt problemfritt. Detta för att ledningen och medarbetarna arbetar 

tillsammans och enligt samma kärnvärden. Respondenterna vittnar om små problem som 

troligtvis inte går att förutspå hur väl förberedd de än är. Det är olika små problem som har 

uppkommit beroende på vilken kedja som undersökts.  

 

Att en organisation förstår vilka förändringar som bör ske men att det kan vara svårt att göra 

det i praktiken ser vi genomgående i vår analys. Ledningen har makten i många beslut vilket 

inte alltid går ihop med vad medarbetarna anser är bäst. Detta behöver inte vara ett problem 

som bara finns på dessa hotell utan beror på den hierarki som en organisation är uppbyggd 

ifrån. . Byggnationen har varit ett problem för alla hotellen. Det är viktigt att lednings- eller 

projektgruppen har insikt i byggnationen av hotellet då logistiken i denna spelar en avgörande 

roll vid öppningen och driften av ett hotell.  

 

Sammanfattningsvis vill vi belysa att trots processer och stödsystem kommer problem alltid 

att uppkomma. Respondenterna tillhör hotell i kedjor med flera hotell i Sverige och 

internationellt. Trots detta syns brister och processerna fungerar inte alltid optimalt. För 

organisationerna krävs det att de arbetar som en lärande organisation för att hela tiden kunna 

arbeta med dessa problem som uppkommer och kunna lösa dem med kommunikation och 

lärdom från tidigare. Att få kundens synvinkel på hur organisationen fungerar är ett bevis på 

att det är betydelsefullt med extern kommunikation. Delaktigheten från alla medarbetare på 

hotellet är viktigt då skiljaktigheter mellan de respondenter som kommer från samma hotell 

visar sig. Detta kan bero på brister i kommunikation men även på grund av personlighet eller 

uppfattningar hos den enskilda medarbetaren.  

  

6.2 Förslag på vidare forskning 
Eftersom de tre hotellen som deltar uppsatsen inte har varit öppna mer än sex år är vissa 

punkter möjligtvis för nya att utvärdera. Till vidare forskning föreslår vi att använda det 

empiriska material som redovisats och sedan efter fler år jämföra med hotellen igen. Ett annat 

förslag som vi anser intressant vore att applicera TQM på hotellbranschen specifikt för att 

arbeta fram en teori som fungerar för turism- och hotellsektorn. 

 

6.3 Avslutande kritik 
Då respondenterna varit anonyma har vi förhållit oss till den etik som Vetenskapsrådet och 

Bryman & Bell (2010) presenterar under avsnitt 2.1. Trots detta anser vi det är svårt att veta 

om någonting lyser igenom för personer som är insatta i branschen. Att tala om en process 

som skett för x antal år kan ibland bli förvrängd då respondenterna kan ha blivit påverkade av 

känslor i efterhand eller kanske inte kommer ihåg allting korrekt. Vi anser ändå att vi fått ut 

bra och tillräckligt med empiri som jämförts med våra teorier för att kunna svara på vårt 

syfte. 
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8.BILAGA 

 

Intervjumall 
 

Nedan ser du några av frågorna vi önskar svar på under intervjun. Frågorna nedan är riktlinjer 

för intervjun. 

 

 Vi vill gärna att du berättar lite kring öppningen av hotellet, vilka var ansvariga samt 

hur du tycker det fungerar idag? 

 Anser du att ni har en bra organisationsstruktur som kedja och på just ert hotell? 

 Hur arbetar ni för att alla i personalen ska veta sina roller och att de tar ansvar? 

 Om du skulle öppna hotellet idag vilka delar skulle du ändra/tänka extra på då? 

 

 

Ansvarsområden 

 

Inledning   Linn  

Metod  Emma 

Teoretisk referensram Linn 

Empiri  Emma  

Analys  Linn  

Slutsats  Emma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


