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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Hotell Dragonen och Hotell Aveny för deras varma mottagande 
och entusiastiska deltagande i vår studie.  Det är Ni som har möjliggjort studien som vi 
hoppas kommer att ge både medarbetarna på hotellen och andra läsare nya insikter i hur en 
serviceorganisation kan effektiviseras och förbättras. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Nils Wåhlin som bidragit med mycket intressanta 
infallsvinklar på studien, konstruktiv kritik och skratt. Detta har varit en lärorik och rolig 
process som vi kommer att ta med oss vidare till framtida utmaningar.  
 
Slutligen ett varmt tack till alla våra vänner och studiekamrater som hjälpt oss med värdefulla 
tips och idéer.  
 
Umeå den 12 januari 2009 
 
 
Terese Lundqvist & Natasha Svaneby 
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Sammanfattning 
 
I centrala Umeå finns det 18 stycken hotell, som sällan är fullbelagda. Gästerna har således 
relativt stora valmöjligheter när de ska välja hotell. Det mest logiska är att en gäst väljer det 
hotell som efter sina förutsättningar och de förmåner de kan erbjuda ger kunden en upplevelse 
som möter eller överträffar kundens förväntningar. Många av kunderna idag ställer högre krav 
på företag och leverantörer än tidigare och tack vare Internet har de större möjligheter att 
undersöka och jämföra de olika företagens utbud och erbjudanden innan de gör sitt val. Hotell 
som i grunden har samma kunderbjudande, dvs. övernattning, kan möjligtvis ha svårare att 
framhäva de fördelar deras hotell har i jämförelse med konkurrenters då erbjudandena i 
kundens ögon kan uppfattas som likvärdiga. En av utmaningarna för hotellen är således att 
skapa konkurrensfördelar genom kundvärdet.  
 
Konkurrensen mellan hotellen är en stark drivkraft för att vilja förbättra sin verksamhet på 
samtliga plan och framförallt att arbeta med kontinuerliga förbättringar i utformningen av 
arbetsprocesserna. Vi har utfört en kvalitativ studie med fokus på hotellbranschen som syftar 
till att undersöka det kontinuerliga förbättringsarbetet i arbetsprocesserna genom konceptet 
Lean. Genom intervjuer med respondenter på managementnivå och från den operativa 
verksamheten som kompletterats med observationer har vi försökt skapa förståelse för Leans 
arbetsmetoder från ett serviceföretags perspektiv. Vi har med studien försökt finna nya 
metoder för de undersökta hotellen att skapa ett mervärde till sina gäster då dagens 
konkurrensutsatta marknad kräver detta. Genom att identifiera slöseri i receptionsprocesserna 
kan hotellen ”göra mer med mindre” och förbättra och effektivisera sina resurser. Teorierna vi 
har använt oss av utöver Leanteorierna har stark koppling till att få en förståelse för konceptet 
Lean. Det är teorier som berör kvalitetssäkring och hur man leder sin personal för att påvisa 
att samspelet mellan ett kvalitetstänkande hos företagen och insatser för att leda personalen 
utgör en viktig värdebas för Lean. 
 
Studien visar att hotellen har förutsättningarna för att anamma Lean konceptet i sina 
verksamheter och beroende på om de enbart väljer att införa vissa förändringsmoment eller att 
anta en helhetssyn genom ett Lean perspektiv kan det slutliga resultatet skifta. Vi anser att det 
skulle underlätta om Lean filosofin förstods av samtliga medarbetare för ett bättre mottagande 
av förändringarna vilket kan leda till ett bättre resultat. Personalen är stommen som 
verksamheten vilar på och det är ytterst viktigt att få sina medarbetare att vilja arbeta i rätt 
riktning för att förändringarna ska få genomslag.   
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Samtidens alltmer dynamiska och konkurrensutsatta marknad ställer högre krav än någonsin 
på att dagens organisationer ska vara strategiskt uppdaterade och innovativa för att möta 
kundernas efterfrågan och marknadens förändringar. Företagsklimatet blir mer komplext då 
nya aktörer tar sig in på marknaden, de befintliga konkurrenterna utvecklar sina verksamheter 
och nya lagar och regler för företagare inrättas. Förutsättningarna på marknaden förändras 
ständigt och organisationer som inte vill hamna i sina konkurrenters kölvatten måste vara 
inställda på att göra förändringar. Flexibla organisationer har goda grundförutsättningar att 
hantera den alltmer hårda konkurrensen. Genom effektiva informationskanaler kan de snabbt 
sprida information inom företaget om de nya utgångspunkterna och därefter anpassa sin 
produktion och sina arbetsprocesser. De organisationer som är flexibla och agerar i tid utan 
större interna hinder kan uppnå stora konkurrensfördelar (Ljung et.al 1997). 
 
Serviceföretag kan ses som verksamheter där de flesta av produkterbjudandena till både 
slutkonsumenter och företag består av såväl tjänster som av varor. De är dock inte 
produkttillverkande företag vilket gör att förändringar inom organisationen främst berör 
personalens arbetsprocesser och beteende istället för ändringar i tillverkningsfasen. Den 
karaktäristiska bilden av serviceföretaget kan i teorin beskrivas som att dess syfte är att 
erbjuda lösningar till sina kunder med hjälp av stödjande system som till exempel personal 
och informationssystem. Personalen är en viktig faktor då de i interaktionen med kunden har 
möjlighet att skapa en positiv bild av företaget men det är även företagets profil, organisation 
och varumärke som är centrala delar (Ljung et al. 1997). 
 
Kunderna kan ses som företagens uppdragsgivare på en marknad. De företag som inte kan 
leverera den nytta eller det värde kunden söker till ett konkurrenskraftigt pris kommer 
sannolikt inte överleva på längre sikt (Ljung et al. 1997). Idag prioriteras goda kundrelationer 
och strävan efter att nå hög kundtillfredsställelse av många företag. Genom olika strategier 
och åtgärder förankrade i organisationen strävar de efter att få information om kundens 
upplevda intryck av företaget, deras erbjudanden och bemötandet under köpprocessen eller 
leveransen av tjänsten. Med hjälp av kundernas synsätt på företagens framställning på 
marknaden har företagen underlag för att ständigt kunna förbättra sina insatser inom berörda 
områden. Det är kundernas behov och förväntningar som styr graden av kundtillfredsställelse 
samt hur väl dessa behov uppfylls. Dessa påverkas inte enbart av produktens eller tjänstens 
funktioner och det värde de tillför kunden utan företagets rykte, och kundens tidigare 
erfarenheter av företaget har också inverkan (Bergman & Klefsjö 2007).    
 
Hur kan företag öka värdet till kunden samtidigt som ständiga förbättringar av verksamheten 
prioriteras? Konceptet Lean är en möjlighet och handlar om att ”göra mer med mindre”, att 
förbättra och effektivisera användningen av företagets resurser genom att på ett nytt sätt 
identifiera olika typer av slöseri i arbetsprocesserna och eliminera dem. Genom att minimera 
slöseri av till exempel tid och resurser kan man samtidigt minska kostnader, få bättre 
användning av företagets tillgångar och leverera ökat kundvärde (Abdi et. al 2006). Lean 
engagerar medarbetarna och gör de delaktiga i det kontinuerliga förbättringsarbetet samtidigt 
som det ger en förståelse för och en helhetssyn av verksamhetens arbete1. 
                                                 
1 www.leanconcepts.se/om-lean/ 
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Vår studie har koncentrerat sig på hotellbranschen då det är en växande marknad utsatt för 
stor konkurrens. Rese- och turismindustrin i Umeå kommun omsatte 958 miljoner kronor 
under år 2007 och sysselsatte närmare 1000 personer. Omsättningsmässigt är hotellen den 
viktigaste kategorin som representerar 58 procent av den totala turistomsättningen och nästan 
93 procent av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 20072. I Umeå finns 18 
anläggningar, som kategoriseras som hotell enligt SCB:s definition, av varierande storlek och 
på årsbasis erbjuder de totalt 476 000 rum. Den totala beläggningsgraden för 2007 uppgick till 
ca 55 procent och skiljer sig åt från veckor och helger då hotellrummen oftast är uthyrda 
under veckorna. Beläggningsgraden under veckorna var 67 procent jämfört med 38 procent 
under helgerna år 20073.  

Framtidsutsikterna för nyetableringar respektive utbyggnader av hotell i Umeå kommer även 
att utmana befintliga hotell i kampen om gästerna. Ett nytt hotell på Vasagatan samt en 
utbyggnad av Clarion Collection Hotell Uman väntar på slutgiltigt byggtillstånd från Umeå 
kommun4. Vi tror att hotell som väljer att använda sig av Lean konceptet har stora möjligheter 
att förbättra sin verksamhet och dess processer, öka det upplevda kundvärdet och ge sina 
befintliga och framtida gäster ännu bättre service. 

1.2 Problemformulering  
 
Vad innebär begreppet ”Lean”?  
Hur kan konceptet leda till förbättringar i ett serviceföretags interna processer?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för konceptet ”Lean” och dess arbetsmetoder från 
ett serviceföretags perspektiv. Vi avser att undersöka vilka möjligheter Hotell Dragonen & 
Hotell Aveny i Umeå har att införa detta koncept.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
I vår undersökning har vi valt att fokusera på hotellens möjligheter att införa Lean konceptet i 
deras verksamheter och därmed utgått från deras perspektiv. Det skulle ha varit önskvärt att 
även kunna bidra med gästens perspektiv men med tanke på omfattningen av denna 
undersökning har vi valt att förbise detta.  
 

1.5 Figurförteckning 
Figur 1. Trender inom Management ____________________________________________ 16 
Figur 2. De fem Leanprinciperna ______________________________________________ 17 
Figur 3. Lean Thinking och Lean Service ________________________________________ 19 
Figur 4. Värdeskapande aktiviteter _____________________________________________ 22 
Figur 5. Processmapp över incheckningen på Hotell Dragonen _______________________ 36 
Figur 6. Processmapp över utcheckningen på Hotell Aveny _________________________ 40 

                                                 
2 TEM 2007: Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Umeå kommun. 
3 http://www.umea.se 
4 ”Klartecken för två nya hotell på Vasagatan”, Västerbottens Kuriren 17 december 2008, s.9 
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Figur 7. Processmapp över incheckningen på Hotell Dragonen inkl slöseri _____________ 45 
Figur 8. Processmapp över utcheckningen på Hotell Aveny inkl. slöseri ________________ 46 
Figur 9. Processmapp över framtida utcheckningsscenario __________________________ 50 
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2. Teoretisk Metod 
 
Nedan redovisas de teoretiskt metodologiska utgångspunkter vi har tagit i beaktande under 
studiens gång och därefter skapade vi den vetenskapliga plattformen som uppsatsen bygger 
på. 
 

2.1 Ämnesval 
 
Vi läste två terminer internationell företagsekonomi under vår utbytesperiod i Dublin 
respektive Wien och där vi blev introducerade till begreppet Lean. Då merparten av de kurser 
vi läste utomlands var inom management föll vårt val av uppsatsområde naturligt inom denna 
del av företagsekonomin. Under kursernas gång och genom diverse föreläsningar fick vi 
lyssna till produkttillverkande företag som arbetat framgångsrikt med Lean. Därmed blev vi 
nyfikna på att lära oss mer om konceptet och hur det kan appliceras på serviceföretag. 
 

2.2 Förförståelse 
 
Som begreppet antyder är förförståelse sådan kunskap som forskarna har samlat på sig under 
livets gång i form av personliga erfarenheter och utbildning. Författarnas förförståelse för ett 
fenomen kommer givetvis att återspegla stora delar av studiens val och beslut varav det är 
viktigt att redovisa detta för läsaren för att skapa en så rättvis bild som möjligt av studien. 
Förförståelsen kan diskuteras i förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse där den 
första inrymmer det egna upplevelser och den andra inrymmer erfarenheter genom utbildning 
i allmänhet (Johansson Lindfors 1993). 
 
Lean är ett relativt nytt fenomen inom serviceorganisationer och därför är det inte särskilt 
anmärkningsvärt att författarna inte har mer än en övergripande förståelse för hur 
serviceföretag konkret kan arbeta med Lean i sina organisationer. I termer av 
andrahandsförförståelse har inte författarna läst tillräckligt mycket om Lean för att vara 
fullständigt subjektiva. De har trots det positiva personliga associationer till att arbeta med 
Lean och med hänsyn till dessa är författarna därför vinklade subjektivt. De positiva 
resultaten som författarna tagit del av, som ett resultat av andra företags Leanoperationer, 
bidrog därför till viljan att lära sig mer om arbetssättet. Viktigt att ha i åtanke är vart Lean 
härrör ifrån. Leankonceptet bygger delvis på tidigare forskningsbidrag inom 
managementområdet och det finns många liknande faktorer i exempelvis Total Quality 
Management och Human Resource Management. Tillsammans bidrar detta till att författarna 
har en påverkad ansats gentemot det utvalda forskningsområdet då båda har tidigare 
erfarenhet av arbete inom serviceorganisationer. De tidigare erfarenheterna kommer från 
diverse serviceyrken och har således påverkat förstahandsförförståelsen i denna studie i form 
av att författarna har sina egna uppfattningar och värderingar om hur en serviceorganisation 
borde styras. Författarna inser risken med att deras egna värderingar indirekt kan påverka hur 
studien vinklas men ska arbeta aktivt med att vara aktsam över detta.  
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2.3 Kunskapssyn  
 
Redan vid problemformuleringen har man som forskare ett problem att ta ställning till och hur 
problemet ställs upp speglar på så vis forskarnas kunskapssyn. De finns olika filosofiska 
antaganden en forskare bör ta ställning till för att kunna synliggöra vad sin egen kunskapssyn 
innebär och här talas det ofta om ett så kallat forskningsparadigm. Detta paradigm ska ses 
som en uppsättning föreställningar om verklighetens natur, hur den blir vetbar och vad som är 
gott och ont. (Johansson Lindfors, 1993, s. 35) De olika filosofiska antagandena av den 
sociala omvärlden karakteriseras av Burell & Morgan (1979) i en modell med de fyra olika 
ansatserna till samhällsvetenskap genom att ställa vart och ett av de fyra ansatserna i relation 
till dess motpoler. De två första antagandena är ontologi och epistemologi och är av 
avgörande karaktär för hur en individ uppfattar verkligheten. Det tredje är den mänskliga 
naturen och dess förhållande mellan människor och deras miljö, som är associerad med de 
första två men skiljer sig åt föreställningsmässigt. Det fjärde och sista är metodologin som i 
sin tur skapas och formas som ett resultat av de första tre antagandenas ståndpunkter.  
 
Det första antagandet är ontologi, som har med sociala konstruktioner om kultur och 
organisation att göra och utgör själva essensen av det fenomen som ska undersökas. Den 
grundläggande ontologiska frågan är huruvida verkligheten som ska bli undersökt är extern i 
förhållande till individen i den eller om verkligheten rent av är en produkt av individens 
medvetenhet. Här är nominalism och realism varandras motparter, där den nominalistiska 
ståndpunkten kretsar runt antagandet att den sociala världen är en strukturerad verklighet i 
form av namn, koncept, och etiketter och ingenting äkta. Den realistiska ståndpunkten menar 
däremot att den sociala världen är en äkta värld skapad av hårda, påtagliga och oföränderliga 
strukturer. För en realist existerar således den sociala världen oberoende vad en individs 
värdering är. (Burell & Morgan, 1979) Vi anser att våra värderingar ligger någonstans i mitten 
på den ontologiska skalan därför att vi tror att saker och ting existerar i en symbios mellan 
den medvetande individen och den faktiska verkligheten. Dock anser vi att kulturer och 
organisationer som fenomen är ting som skapats oberoende av den individuella människans 
syn vilket gör oss mer tillhörande realismen i detta avseende. Utöver själva existensen av en 
kultur eller en organisation tror vi dock att själva kontexten som dessa verkar i är någonting 
skapat utifrån den nominalistiska ståndpunkten.  
 
Det andra antagandet är epistemologi, som rör frågor om kunskap och om hur en individ kan 
förstå världen och kommunicera sin kunskap till andra människor. Grundfrågan här är hur en 
individ kan avgöra vilken form av kunskap som kan anses vara sann respektive falsk. 
Uppdelningen mellan sant och falskt leder till de olika metoderna om vad som är det bästa 
tillvägagångssättet för att nå sanningsenliga fakta. Här är anti-positivism och positivism 
varandras motparter. Den positivistiska ståndpunkten söker förklara och uppskatta vad som 
händer i världen genom regulariteter och andra kausalsamband och är till stor del baserad på 
naturvetenskapliga forskningsansatser. Den anti-positivistiska ståndpunkten är däremot 
baserad på föreställningen att världen bara kan förstås genom individerna som lever i den 
miljö som faktiskt studeras och avfärdar det faktum att naturvetenskap kan generera objektiv 
kunskap (Burell & Morgan 1979). Då vi studerar ett samhällsvetenskapligt fenomen med ett 
mer kvalitativt utgångsläge hamnar vi mer mot den anti-positivistiska 
vetenskapsuppfattningen. Vi tror att kunskap mest sanningsenligt förmedlas genom de 
individer som upplever och formar den. Detta innebär inte att vi anser att det för den sakens 
skull är det enda sättet att nå sann kunskap på. 
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2.4 Forskningsansats 
 
Normalt refererar teoretiker och praktiker till kvalitativa respektive kvantitativa studier för att 
belysa skillnader i samhällsvetenskaplig forskning. Kvalitativa studier lägger tonvikten på ord 
snarare än kvantifiering. Vidare brukar en induktiv syn styra forskningsprocessens gång 
genom att från empirin skapa teori där tyngden ligger på en förståelse av den sociala 
verklighet på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Kvantitativa 
studier lägger tonvikten på numeriska data där en deduktiv syn styr forskningsprocessen 
genom ett teoretiskt utgångsläge som prövas i empirin med tron om att verkligheten är 
objektivistisk (Bryman & Bell 2005). Vi anser inte att det är nödvändigt att göra en tydlig 
distinktion mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen trots det att vår studie är av en 
mer kvalitativ natur genom att vi vill åstadkomma en djupare förståelse av det studerade med 
hjälp av både sekundärdata, semistrukturerade intervjuer och observationer. Istället har vi valt 
en gyllene medelväg att arbeta utifrån för att närma sig den empiriska verkligheten och 
samtidigt uppnå syftet med studien. Vi började därför med att gå igenom befintliga teorier av 
relevans för vårt undersökningsområde för att sedan med en viss förförståelse själva sträva 
efter att nå en djupare förståelse för hotellbranschen då vi syftar till att åstadkomma en 
förändring genom att undersöka vad som kan ske och inte bara är. I vår studie utgör därför 
den empiriska beskrivningen merparten av resultatet (Nylén, 2005). 

 
2.5 Praktiskt Perspektiv 
 
Vi har valt att genomföra den empiriska studien från både ett strategiskt och ett operativt 
perspektiv för att på bästa möjliga sätt få en sammanhållande bild av hotellens interna 
värdeskapande processer och arbetssätt. Då lean som arbetssätt genomsyrar en hel 
organisation blir det för snävt att bara se till ett enda perspektiv. Det hade varit av intresse att 
ta med gästernas perspektiv i syfte att få veta vad de värdesätter med en hotellvistelse men 
med hänsyn till uppsatsens karaktär och tidsintervall har det inte varit möjligt. Vi bedömer 
ändå att vi kan fullfölja syftet med studien utan gästperspektivet.  
 

2.6 Insamling av sekundärdata och val av teorier 
 
När vi vid uppsatsens start bestämt oss för hur de första övergripande idéerna om hur artikel- 
och litteratursökningen kunde genomföras på bästa sätt bestämde vi oss för att inte minimera 
sökorden för drastiskt med en gång. Detta för att försäkra oss om att vi inte skulle missa 
eventuell relevant information. Detta resulterade i en aning splittrad teorigrund som snarare 
förde in oss på villovägar än på vad vi hade förutspått att finna. Detta var dock inte något som 
vi upplevde som negativt utan det gav oss bredare syn istället med nya perspektiv och 
utmaningar på ämnesområdet som helhet. Efter att vi gått igenom det första artikelutkasten 
och fått en allmän överblick kring olika möjligheter att ställa upp teorikapitlet beslöt vi oss 
slutligen för att till en början belysa teorier som grundar sig på kvalitetsförbättringar och 
personalfrågor för att på så vis möjliggöra att läsaren ska komma att förstå vad konceptet 
Lean handlar om. Vi hittade många artiklar som stöttade liknande teorier; för framgångsrika 
kvalitetssäkringsinsatser krävs att personalens roll erkänns som central i arbetet. 
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2.7 Källkritik 
 
Vi fann merparten av vårt teoriunderlag från databaserna Business Source Premier (EBSCO) 
och Emerald Fulltext som är akademisk erkända databaser med artiklar som noggrant 
granskats innan de blivit publicerade via så kallade ”peer-reviewed” eller via andra etablerade 
journaler såsom Harvard Business Review. Samtliga av våra artiklar som vi baserat delar av 
studien på innehåller referenslistor med återkommande namn som vi anser styrker 
trovärdigheten i våra källor då de blivit använda och hänvisade till i annan forskning. Vi 
använde oss också i viss utsträckning av Google Scholars sökmotor för tillgång till fler 
artiklar och andra uppsatser inom samma område som vårt samt därför att där kan vi också 
bedöma kvaliteten på en specifik artikel genom att se hur ofta den blivit citerad i andra 
artiklar. I de artiklar som vi slutligen valde ut som aktuellt underlag för vår teoridel finner vi 
att många av de tidskrifter som artiklarna har blivit publicerade i är relativt högt rankade i The 
Association of Business Schools Journal Quality guide. Detta anser vi också styrker kvaliteten 
och trovärdigheten i sekundärkällorna. En ytterligare fördel med att använda sig av 
elektroniska databaser är det faktum att det är de senaste rönen inom ett specifikt 
forskningsområde. Vi har utöver artiklarna även använt oss av två huvudsakliga böcker inom 
området lean som vi bedömer som högst relevanta och aktuella. Författarna till en av 
böckerna är grundarna av Lean teorin och författarna till den andra boken är experter på 
användning av lean i administrativa verksamheter.  
 
Vid materialinsamlingsprocessen för vårt metodunderlag använde vi däremot enbart tryckta 
källor, både av äldre och nyare upplagor, för att det är rekommenderad litteratur och 
internationellt vedertagna böcker inom den metodologiska vetenskapen. Utöver de 
rekommenderade böckerna använde vi oss också av studentlitteratur som vi anser är källor av 
signifikant betydelse och därför säkert kan användas då teorierna kring vetenskaplig metod 
förändras i långsam takt. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Målet för vår studie är att redogöra för konceptet Lean och utforska vilka möjligheter de 
hotell vi har undersökt har att använda de metoder och verktyg som Lean förespråkar. Nedan 
redovisas hur serviceorganisationer måste arbeta för att genuint förstå Leanfilosofin och 
därigenom ta till sig dess sätt att se på begreppet ”slöseri”. Vi inleder teorikapitlet med att 
påvisa att samspelet mellan ett kvalitetstänkande hos företagen och insatser för att leda 
personalen utgör en viktig värdebas för Lean. 
 

3.1 Total Quality Management 
 

3.1.1 Kvalitet 

 
Kvalitet är ett begrepp med många definitioner beroende på vem man frågar och vilket 
sammanhang som kopplas till det. Utgår man från ett producentperspektiv används ofta den 
alltför begränsade definitionen ”conformance to requirements” som betyder ”uppfyllande av 
satta krav”. Fokuserar man istället på definitioner i relation till kunden och deras framtida 
behov är Edward Demings synsätt mer relevant; ”Quality should be aimed at the needs of the 
customer, present and future” (Bergman & Klefsjö 2007, s 23-27). I vår studie har vi valt att 
anta en något vidare beskrivning som presenteras av Bergman och Klefsjö (2007) där 
”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar”. En produkt i detta avseende gäller en vara, tjänst eller en 
kombination av dessa. 
 
Det finns ett betydande och växande intresse för kvalitet inom organisationer. Anledningarna 
till detta faktum är många; kunders högre förväntningar och krav på kvalitetsprodukter och 
tjänster, hårdare konkurrens på marknaden, mer avancerade produkt- och tjänsteerbjudanden, 
och krav på ökad vinst. Det är tydligt både i tillverkande företag som i serviceorganisationer, 
inom den privata liksom den offentliga sektorn. Kvalitet diskuteras ofta i ett bredare 
sammanhang än enbart kopplat till produkter och tjänster och det är konceptet ”total quality” 
som är vanligast förekommande. Begreppet omfattar kvalitetsaspekten i alla interna processer 
och funktioner likaväl som engagemang från alla inom organisationen (Sandholm 2000).   
 

3.1.2 Vad är Total Quality Management?  

 
Total Quality Management (TQM) är ett förhållningssätt inom management som koncentrerar 
sig på främst på kontinuerliga förbättringar, att möta kundens behov och efterfrågan, öka 
inflytandet för de anställda och uppföljning av resultat. Målet är att förbättra produkter och 
tjänster, sänka kostnader samt nå en högre andel nöjda kunder och medarbetare för att vinna 
framgång (Powell 1995; Saunders & Preston 1994). 
 
TQM filosofin anser att tekniken kan appliceras inom samtliga branscher och för att kunna 
tillämpa dess metoder finns det en uppsjö av olika modeller och checklistor att använda sig av 
(Saunders & Preston 1994). Däremot kan inte en organisation enbart förlita sig på senaste 
modellerna som presenteras om man vill uppnå sina långsiktiga mål. TQM tekniker och 
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verktyg leder inte automatiskt till konkurrensfördelar utan det är också företagets interna 
resurser som skapar framgångarna inom TQM (Powell 1995). En organisation behöver 
effektiva strategier som grund i förbättringsarbetet för att på lång sikt nå enastående resultat. 
Det finns fyra strategier som är relevanta i detta sammanhang och om kvalitet har den centrala 
rollen i en organisation krävs åtgärder inom samtliga av dessa områden. Delområdena 
omfattar ledarskap, utbildning, positionering på marknaden och ett program för 
kvalitetsförbättringar (Sandholm 2000). 
 
Effektivt ledarskap inom kvalitetsområdet beror till stor del på hur väl organisationens 
ledning bidrar med tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska skötas och även uppföljning på 
i vilken grad detta efterlevs. Många företag har en kvalitetspolicy som innefattar normer för 
vad man vill uppnå med kvalitetsarbetet och hur detta kan följas i de dagliga aktiviteterna för 
att visionen ska bli verklighet. För effektiv implementering av policyn bör riktlinjerna 
kommuniceras till samtliga medarbetare inom organisationen genom passande 
informationskanaler. En omfattande förändring som TQM arbetet innebär behöver också en 
förändring av attityder och kulturen inom en organisation. Utöver dessa åtgärder införs oftast 
även nya arbetsmetoder och processer vilket kan leda till behovet av att nya kunskaper och 
färdigheter efterfrågas inom många områden. Större insatser inom utbildning kan behövas för 
att bistå dessa behov på samtliga nivåer inom organisationen (Sandholm 2000). 
 
Framgångsrika företag har ofta en uttalad positionering för att rikta sina aktiviteter direkt mot 
marknaden och dess intressenter. Detta inkluderar både fokus på kunder och deras behov samt 
även konkurrensanalys, benchmarking och omvärldsanalys för att snabbt kunna identifiera 
förändringar och anpassa verksamheten efter dessa nya förutsättningar. En förutsättning för 
att förbli framgångsrik på en marknad med hård konkurrens är just att arbeta med 
kontinuerliga kvalitetsförbättringar som vi nämnde ovan. Detta arbete har två inriktningar 
som dels fokuserar på hur man förbättrar sina produkter och tjänster för att nå mer nöjda 
kunder men även hur man förbättrar alla processer från produktplanering och utveckling till 
inköp, tillverkning och distribution (Sandholm 2000).  
 
Viss kritik mot TQM har framförts gällande de höga kostnaderna som uppstår genom 
svårigheter att överbrygga hinder i de nya processerna och komplikationer kring att få alla 
medarbetare inom organisationen att genomföra förändringarna för att lyckas nå bästa möjliga 
resultat. Därför är det enligt Snape et.al (1995) av största vikt att integrera det humana 
kapitalet i hela TQM processen för att fundamentalt möjliggöra en förändring i 
företagskulturen mot att bli mer kvalitetsorienterad. För att kunna uppnå detta är personalen 
det viktigaste verktyget och därför kommer Human Resource Management naturligt in i TQM 
processen. 
         

3.2 Human Resource Management  
 
Alla organisationer består av människor och Human Resource Management (HRM) handlar 
om att använda sin personalstyrka på ett effektivt sätt. Syftet är att använda 
personalresurserna på bästa sätt i linje med de övergripande strategierna och målen för 
verksamheten. HRM omfattar de traditionella uppgifterna som berör personaladministration 
inom en bredare strategisk inramning, som planering av framtida personalbehov, rekrytering 
av kompetent personal, ansvara för utvärderingssystem av personalen, löner och förmåner, 
utbildning och konflikthantering. HRM är ofta presenterad som ett proaktivt förhållningssätt 
till att leda människor som understryker långsiktig planering och försök att förutse 
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förändringar och behov innan verksamheten når ett kritiskt läge (Alan Price 2000; Simmons 
et.al 1995). Då TQM strategin är beroende av en effektiv hantering av humankapitalet finns 
det ett flertal tillvägagångssätt som ger personalansvariga möjligheten att anta en central roll i 
kvalitetsförbättringsarbetet (Brown 1996). Vi har valt att understryka vikten av följande 
områden inom HRM; kulturförändringar, rekrytering, vidareutbildning samt åtgärder för att 
motivera de anställda. 

Planeringen av kulturförändringarna inom organisationen kan ske genom att HR agerar som 
förändringsagenter i övergången till TQM. Kvalitetsförbättringar av denna omfattning 
behöver ett större engagemang från anställda, bättre användning av deras kunskaper och 
erfarenheter, och ökat fokus på rekrytering och utbildning. En viktig del i detta arbete sker 
delvis genom att introducera kvalitetstänkandet som en del i samtliga av företagets 
utbildningsprogram och att utveckla förmågan att se saker från kundens perspektiv på alla 
nivåer inom företaget (Brown 1996).  

Rekryteringsprocesser kan behöva modifieras för att kunna välja ut rätt personer med 
egenskaper som passar organisationen och dess värderingar. TQM behöver personer som är 
hängivna till kvalitetsförbättrande arbete både vid individuellt arbete och som gruppmedlem. 
Där till exempel projektarbete är högt prioriterat bör processen vara anpassad för att prioritera 
individer som är problemlösare och kan ta beslut. Rekryteringsprocesser kan även baseras på 
interna undersökningar av vilka personliga egenskaper som är av högsta prioritet för vissa 
tjänster och därmed utforma urvalet genom att matcha dessa egenskaper mot de sökande för 
att underlätta processen vid nyanställningar (Brown 1996).  

Att genomgå denna omfattande förändring som TQM innebär kräver en större medvetenhet 
kring begreppet för att hjälpa till att utveckla lämpliga attityder och värderingar relaterade till 
kvalitet och TQM. Vidareutbildning för de anställda är en viktig del i en arbetsmiljö med 
kvalitetsfokus. Det ger en möjlighet att inte enbart kommunicera visionen av 
kvalitetsförbättringsarbetet, utan även att överföra kunskaper om nya arbetsmetoder som kan 
användas i det dagliga arbetet och förbättra yrkesskickligheten (Brown 1996).  

På vilka sätt kan man generellt öka engagemanget från sina anställda i en sådan här process? 
Strategiskt utformade arbetsroller och den omgivande miljön är bidragande faktorer och 
genom införande av ökad flexibilitet, högre grad av samarbete mellan personalen, och 
meningsfulla uppgifter finns det större möjligheter att nå ökad tillfredsställelse och 
engagemang bland de anställda. Ökat ansvar för individer eller arbetsgrupper som kan ta egna 
beslut utan godkännande från högre chefer har även visat sig vara en viktig drivkraft för 
kvalitetsförbättringsarbetet (Brown 1996). 

Utvecklingen mot ett ökat fokus på kvalitet och kvalitetssäkring har haft en påtaglig och 
bestående inverkan på förhållningssättet för hur arbetet utförs inom organisationerna. Med 
utgångspunkt från de stabila arbetsstrukturerna har framsteg gjorts mot mer öppna 
arbetsformer med utökat ansvar och större befogenheter till de anställda. Dessa förändringar 
utgör exempel på signifikanta framsteg för organisationer (Cardy et. al 2000).  

 
 



   

 16

 

 
Figur 1. Trender inom Management. Bearbetad version av modell från Abdi et.al 2006, s 199.  

Ovanstående figur illustrerar utvecklingen av olika managementteorier i förhållande till den 
ökande komplexiteten på marknaden. 

 

3.3 Begreppet Lean 
 
Ursprungligen härstammar begreppet Lean från verkstadsgolven i Toyotas bilverkstäder, i 
Japan, där den rådande ledningsgruppen under ledning av Taiichi Ohno på 1960-talet var 
tvungna att finna nya sätt att arbeta på för att stå emot de utmaningar som väntade denna 
industri, speciellt på inhemsk nivå. Konkurrensen mellan andra biltillverkare var av sådan 
intensitet att nya arbetsmetoder tvingades fram under en period med rådande brist på 
materialresurser och ökad konkurrens. Andra utmaningar ledningen konfronterades med var 
den höga andelen defekter som uppstod i tillverkningsprocesserna av bilarna, då oftast på 
grund av den mänskliga faktorn. Detta ledde gradvis till en övergripande omstrukturering av 
de interna processerna i form av ökat fokus på att eliminera ineffektiva delar i 
produktionsleden genom att finna flaskhalsarna i alla led. Denna nya arbetsmetod i 
tillverkningsindustrin visade sig vara oerhört effektiv och framgångsrik och begreppet Lean 
var myntat (Hines et. al 2004). 
 
Det tog några decennier innan bilindustrierna i västvärlden och andra industrisektorer fick upp 
ögonen för konceptet Lean och det finns egentligen inga bra exempel på framgångsrika försök 
förrän i början av 1990- talet. Detta fenomen har förklarats genom svårigheterna för andra 
företagskulturer att anamma detta arbetssätt och även hur de praktiskt ska finna metoder att 
möta utrymme för flexibilitet i efterfrågan. De första försöken från andra industriföretag mötte 
stora problem på grund av bristande helhetstänkande. De arbetade med fokus på de praktiska 
verktygen och försummade därigenom de humana aspekterna, som är minst lika viktiga i ett 
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högpresterande tillverkningssystem, och också nyckeln till den framgångsrika Lean-
produktionen (Womack & Jones 1996).  

Levitt (1972; 1976) var den första forskaren som hävdade att det var fullt möjligt att applicera 
arbetsmetoder från industrisektorn till servicesektorn genom att studera vilka likheter de båda 
sektorerna gemensamt har i praktiken. Viktigt här är att inse att Levitts managementteorier 
uppstod i mitten av 1970-talet vilket var en period då servicebranscher inte fick mycket 
akademiskt utrymme då den tidens huvudsakliga ekonomi dominerades av industrisektorn. 
Levitts argumentation grundade sig primärt på att serviceföretag kunde dra nytta av 
industrisektorns betoning på effektivitet för att förbättra den allmänna prestationen och 
samtidigt bli mer kostnadseffektiva. Detta gick i kontrast till rådande praxis att serviceföretag 
utvecklas genom förmågan hos de anställda.   

 

3.4 De fem Leanprinciperna 

Utvecklingen kring begreppet utvecklas ständigt och har gått från ett kvalitetsfokus till att 
handla mer om kundvärde. Uppfattningar om vad Lean innebär har och går än idag isär därför 
att Lean har lite olika skepnader beroende på i vilken bransch den appliceras på. Dock finns 
det några principiella grunder som belyser kärnan i begreppet och dessa redovisas nedan med 
en inriktning på serviceföretag.  

 

Figur 2. De fem Leanprinciperna (Womack & Jones 1996, s.24) 
 

Princip 1. Womack & Jones har utkristalliserat begreppet värde som den absoluta kärnan i 
Lean och utifrån olika värdeskapande processer utvecklas Lean vidare till mer strategiska och 
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operativa initiativ. Viktigt att komma ihåg är att värdet i Lean Thinking syftar till slutkundens 
uppfattning av den konsumerade tjänsten, vilket naturligt leder till större kundfokus.  

Grönroos (2008) definierar aktiviteterna som skapar värdet för kunderna enligt ” a process 
that consists of a set of activities which take place in interactions between a customer and 
people, good and other physical resources, systems and/or infrastructures representing the 
service provider and possibly involving other customers, which aims at assisting the 
customer’s everyday practices.” Detta innebär att kostnadseffektivitet inte är en nyckelprincip 
i Lean utan inbäddat som ett resultat av Lean- aktiviteterna. Den centrala och effektiva 
utgångspunkten i lean är fokus på att minska slöseri och i och med det göra mer för mindre 
resurser. Minskat slöseri refereras på engelska till ”waste” och betyder i Lean Thinking- 
sammanhanget att all mänsklig och annan aktivitet som absorberar resurser utan att skapa ett 
värde ska elimineras. 

Princip 2. Alla steg som måste tas i en specifik process för att fullfölja kundens order ska här 
registreras, sedan bedöms varje steg i processen huruvida det tillför ett värde eller om det inte. 
Detta kallas i Lean sammanhang för att processmappa och är det centrala verktyget i Lean. 
Det går inte att praktiskt arbeta med Lean om inte det här steget uppföljs, då processmappen 
fungerar som en blueprint för Lean implementeringen med syftet att kartlägga processen.  

Princip 3. Etablera ett kontinuerligt flöde utan slöseri i vägen. Här gäller det att tänka 
bortanför traditionella arbetsmetoder och fokusera på att göra rätt från början i en följsam 
process istället för att massproducera. Detta görs genom att identifiera samtliga moment 
involverade och sedan eliminera de som inte tillför något värde för att skapa ett snabbt flöde 
med värdeskapande handlingar.  

Princip 4. Inför funktioner som drar en process framåt när den är redo för det. Ingenting ska 
förberedas såvida inte en kund har begärt det. Ett exempel är muffinsexemplet. Bagaren ska 
inte baka fler muffins än vad kunderna frågar efter. Här måste företaget se över fördelningen 
av personal på de olika posterna så att inte tre bagare bakar muffins och en bagare glaserar 
dem för att stimulera det jämna flödet.  

Princip 5. Fullständig perfektion är visionen i Lean samtidigt som vetenskapen finns att det 
alltid finns slöseri att eliminera, oavsett hur länge en organisation har arbetat med det sedan 
tidigare. Därför ska alltid ständiga förbättringar införas. 

Åtskillnaden av Lean Thinking på strategisk nivå och Lean Service på operativ nivå är 
avgörande för att förstå Lean som helhet och för att kunna applicera de rätta verktygen och de 
rätta strategierna på rätt ställen för att lyckas skapa värde till kunderna.  I tidigare akademiska 
bidrag diskuteras de operativa strategierna i större utsträckning, och de strategiska strategierna 
får inte lika stort utrymme vilket bidrar till en skev verklighetsbild. För att möta detta 
kunskapsgap introduceras nedan en modell av Hines et. al (2004) som beskriver sambandet 
mellan de två perspektiven.  
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Figur 3. Lean Thinking och Lean Service. Bearbetad modell med ursprung från Hines et. al 2004, s 998 
 

3.5 Lean thinking 

Det strategiska momentet, som Hines et. al (2004) valt att benämna Lean Thinking är en 
principiellt, målmedveten och verktygsbaserad filosofi. De centrala målen är att skapa det 
perfekta värdet för kunden i enighet med den perfekta värdeskapandeprocessen. Detta innebär 
med andra ord att målet är att fundamentalt förändra sättet att göra affärer på. För att lyckas 
realisera lean har bland annat Womack & Jones (1996) och Bowen & Youngdahl (1998) 
identifierat de kritiska moment som är ömsesidigt beroende av varandra där samtliga moment 
måste uppfyllas. Vi har sammanställt de olika momenten i en sexstegsmodell över hur en 
företagsledning kan lära sig förstå lean på strategisk nivå för att nå målet att leverera ett ökat 
värde till kunderna genom att förstå hur de kan reducera allt slöseri som finns. Den är 
illustrerad i den översta rutan i figur 3.   

Steg 1: Specificera värde genom att noggrant identifiera vad kunderna faktiskt vill ha. Det är 
enbart kunderna som kan och ska avgöra vad de anser vara värdet. 

Steg 2: Identifiera värdeflödet genom analyser av samtliga processer inom företaget. Detta 
innebär att varje händelseförlopp för en organisation i detalj kartläggs. Detta för att skapa 
förståelse för hur funktionerna i alla förlopp fungerar tillsammans.  

Steg 3: Aktivera värdeflödet genom aktiviteter som ”flödar fritt” utan avbrott. I 
servicebranschen betyder det de anställda ska bete sig på ett sätt som minimerar förseningar 
och stopp i andra medarbetares uppgifter.                    
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Steg 4: Agera utifrån kundernas behov. Serviceföretag måste designa deras aktiviteter på 
ett sätt så att de alltid överensstämmer med kundernas ”föränderliga” krav, samtidigt som det 
interna värdeflödet möter sina uppsatta mål. Utmaningarna med detta är att alla individuella 
kunder har sina personliga preferenser. Att försöka förutse vilka behov ens kunder kommer att 
ha i framtiden kommer att konsumera för mycket tid i förhållande till vad det kommer att 
generera för värdefull information och ska därför inte göras. Detta ställer serviceföretag inför 
en paradox mellan effektivitet och flexibilitet. 

Steg 5: Perfektion är den ultimata idén bakom lean där varje intern aktivitet skapar ett värde 
till kunden och anser att det alltid finns ett utrymme till gränslösa förbättringar. Om ett företag 
framgångsrikt lyckas uppfylla de fem andra stegen kommer de att vara transparenta för 
samtliga medarbetare som i sin tur kommer att kunna identifiera och eliminera nytt slöseri i 
sina arbetsprocesser.  

Steg 6: Ökat bemyndigande bland anställda. Investera signifikant i personalen genom 
interna utbildningar om beteendemönster, gruppövningar, och fiktiva scenarion. 
Nyckelfaktorerna där är till exempel att de anställda får tycka till mer om deras arbetssituation 
och därigenom kunna påverka företagets strategier. Alla anställda ska få veta vilka beslut som 
tas och även förändringar i planeringen, samt få nödvändig utbildning i hur de kan utföra sina 
respektive arbetsuppgifter på ett bättre sätt (Bowen & Youngdahl 1998).  

 

3.6 Lean Service 

Det operativa momentet, som Bowen och Youngdahl valt att benämna Lean Service, visar hur 
man praktisk ska använda olika verktyg för att eliminera slöseri eller aktiviteter som inte 
tillför något värde för organisationen eller dess kunder. Det finns i generellt sett sju olika 
typer av slöseri som är avbildade i varsin oval cirkel i figur 3.  

Det som är unikt för Lean, jämfört med tidigare teorier om processförbättringar, är att 
slöseriet får ett ansikte genom att i mikrodetalj studeras. Det ses inte bara av organisationen 
som ett slöseri utan definitionen av vilken typ av slöseri är här viktig för att kunna välja metod 
för att eliminera det. Tidigare har merparten av allt fokus legat på hur man kan eliminera 
slöseriet i tillverkningsföretag både i praktiken och i teorin. Faktum är dock att slöseri finns i 
alla branscher och inte minst på arbetsplatser som är av en mer administrativ natur och 
personalintensiva.  

Vi kommer nedan att redogöra för de sju kategorierna av slöseri för att sedan övergå till några 
av de stödverktyg som idag finns tillgängliga för organisationer att arbeta med vid 
elimineringen av slöseri. 
 

3.6.1 De olika typerna av slöseri 

Överproducera innebär att för mycket information eller papper skapas eller att det skapas vid 
fel tillfälle i förhållande till när det verkligen behövs (Tapper & Shuker 2003). 

Väntetider innefattar all typ av väntan, både för kund och medarbetare. Det kan vara 
teknologiska väntetider, väntan på andra människor, information, signaturer, telefonsamtal 
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eller på leverantörer. Detta är den enklaste typen av slöseri att upptäcka och även den som 
leder till mest frustration för personal och kunder (Tapper & Shuker 2003).  

För lång process inom ett serviceföretag kan vara onödiga moment som måste gås igenom 
för att exempelvis godkänna fakturor eller ta vissa beslut (Tapper & Shuker 2003). 

Onödiga inventarier är allt som tar upp onödigt utrymme, kan påverka säkerheten, antas bli 
gammalmodigt om arbetsförhållanden förändras och tidsspill i allmänna termer innefattas 
också i den här kategorin av slöseri (Tapper & Shuker 2003).  

Rörelser som inte är nödvändiga för att fullfölja en uppgift är i sig att anse som slöseri. Det 
kan innefatta kortare promenader eller annan lättare fysisk ansträngning som att gå till en 
skrivare eller till toaletten (Tapper & Shuker 2003). 

Defekter eller annat som måste justeras är att anse som slöseri. Ingenting ska behöva göras 
om (Tapper & Shuker 2003). 

Transportsträckor ska vara så korta som möjligt. Att transportera någonting längre än 
nödvändigt är slöseri med tid och energi och ökar även risken för att det som är under 
transport ska komma bort eller gå sönder innan det når sin slutdestination (Tapper & Shuker 
2003).   

3.6.2 De olika stödverktygen till Lean  

Kaizen kommer från japanskan där kai betyder ”att göra” och zen betyder ”bättre”. Det 
innebär insatser av ökat bemyndigande bland de anställda, insatser av stärkta grupparbeten, 
insatser av skapandet av en gemensam vision, feedback och idésprutor, och strävan mot 
konstanta förbättringar (Tapper & Shuker 2003).   

Just-in-time (JIT) förser kunden med vad som efterfrågas, när det efterfrågas och i den 
exakta mängden som efterfrågas. Detta effektiva konkurrensverktyg som medför förkortade 
arbets- och genomloppstider minimerar lagerkostnader och möter kunders behov på smidigast 
möjliga sätt. Det finns tre huvudsakliga delar i JIT;  

1. ”Single Piece Flow” Slutför en process från start till stopp i ett förlopp utan hinder. 
2. “Pull Production” är ett system där varje process tar vad den behöver från den 

föregående processen när den behöver det, och då i exakt den mängd som behövs. 
3. ”Takt time” anger i vilken frekvens en produkt eller tjänst måste slutgöras inom för att 

möta kundbehoven och kundefterfrågan. Formulan för att räkna ut ”Takt time” är = 
tillgänglig tid/begärd arbetskraft (Tapper & Shuker 2003). 

Fem S är en process med syftet att rensa och städa upp på arbetsplatsen och i databaser för att 
skapa en bättre arbetsmiljö. Denna process består av fem koncept; Sort: Arrangera och 
prioritera, Simplify: Förebygg problem så att det inte uppstår, Sweep: Städa upp, Standardize: 
Definiera uppgifter tydligt, Sustain: Försäkra er om att saker och ting är på sin rätta plats och 
detta uppfattas av alla inblandade.  
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3.7 Fördelarna med Lean 

 

Figur 4. Värdeskapande aktiviteter. De vita cirklarna representerar värdeskapande aktiviteter och de 
svarta ytorna är icke-värdeskapande aktiviteter (Tapper & Shuker 2003; Womack & Jones 1996). 

Figuren ovan illustrerar en allmän arbetsprocess före och efter Lean. Den övre bilden visar 
den ursprungliga processen och den undre visar processen där slöseri är eliminerat och det 
som är kvar är bara värdeskapande händelser. Några av resultaten av en förbättring enligt 
figur ovan är ökad produktivitet, ökat kundvärde, utrymme för högre kvalitet och 
kostnadsbesparingar. 

  

3.8 Utmaningarna med Lean 

Lean Thinking innebär att skifta från ett traditionellt sätt att se på sin organisation till att se på 
den utifrån Leans tankesätt. Det viktiga för att långsiktigt lyckas få med sig hela företaget är 
att konstant tänka Lean och göra det till en vana. En vana är samspelet mellan kunskap, 
färdigheter och viljan. För att nå nya resultat måste företaget bete sig på ett annat sätt, och för 
att kunna bete sig på ett annat sätt måste företaget se på ett annat sätt. Det är via Lean 
Thinking företag kan börja se på ett annat sätt. Det krävs ett enormt engagemang från 
ledningsnivå och en tydlig transparent kommunikation för att alla medarbetare ska förstå och 
förverkliga Lean. Anledningen till att företag misslyckas med Lean Thinking omvandlingen 
är att ledningen oftast är för upptagna med dagliga arbetsuppgifter och inte avsätter tid för 
Lean och organisationens utveckling. Ytterligare fallgropar är att ledningen fortsätter att tro 
att tidigare beprövade strategier alltid kommer att vara framgångsrika och att personalen styrs 
av kontroll via fasta avdelningar och föråldrade metoder att mäta prestation på. Det är viktigt 
att företag som har som ambition att bli Lean antar ett proaktivt förhållningssätt till sin 
bransch och förstår inverkan på hela organisationen genom att utbilda alla sina medarbetare.  

 

3.9 Sammanfattning av teorin 
 
I detta kapitel har vi beskrivit Lean konceptet och utvalda arbetsmetoder för att på ett 
grundläggande och praktiskt sätt kunna införa dessa i ett företags verksamhet. Vi började med 
att presentera två av de grundläggande faktorerna inom Lean, kvalitet och personal, för att få 
en förståelse av deras innebörd och vikten av dess prioritet inom organisationer under 
förändring. Följande introducerades Lean och dess utveckling från Toyotas verkstäder i Japan 
på 1960-talet till inträdet i industrisektorn i västvärlden, för att sedan övergå till överförandet 
av industrins arbetsmetoder inom servicesektorn. Konceptet Lean strukturerade vi sedan upp 
för att ge en övergripande bild av de centrala delarna vilket redovisades genom de fem 
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Leanprinciperna, Lean Thinking på strategisk nivå och Lean Service på operativ nivå. 
Avslutningsvis påvisades de fördelar Lean kan föra med sig om man väljer att anta detta 
koncept och även de utmaningar det kan innebära.    
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4. Praktisk metod 
 
Vi kommer i den här delen att beskriva hur vi praktiskt har gått till väga för att samla 
information till vår empiri. Genom intervjuer har vi ämnat få en förståelse för den givna 
situationen och sedan genom observationer identifiera eventuella slöserimoment. 
 

4.1 Insamling av primärdata 
 
De aspekter vi vill undersöka i vår studie berör hur väl utbrett kvalitetsarbetet är inom 
hotellbranschen i Umeå genom att främst se hur arbetsprocesserna i receptionen ser ut. 
Studiens mål, att kartlägga processerna, är grunden till att sedan försöka fastställa till vilken 
grad Lean metoder kan införas, för att uppnå ständiga förbättringar och ett mer effektivt 
arbetssätt. Då vi har antagit ett kvalitativt angreppssätt som leder oss genom 
undersökningsprocessen anser vi att intervjuer av urvalsgruppen är den mest lämpade 
metoden. Kvalitativa intervjuers stora fördel är deras öppenhet. Det är även en kraftfull metod 
för att upptäcka och fånga erfarenheter och innebörder från intervjupersonens verklighet. 
Genom intervjun får de en möjlighet att beskriva och förmedla sin upplevda situation och 
vardag med utgångspunkt från deras eget perspektiv och med egna ord (Kvale 1997). Vi valde 
därmed att utföra semistrukturerade intervjuer som omfattar frågor inom de utvalda områden 
som vi ville studera närmare. Frågorna är utformade med en struktur som ger möjlighet till 
öppna svar och som kan följas upp med följdfrågor vid behov.  
 
Utöver intervjuer valde vi även att komplettera med deltagande observationer av receptionen 
vid de mest intensiva in- och utcheckningstillfällena hos de två hotellen. Som vi nämnt ovan 
är vi intresserade av att se hur arbetsmomenten i receptionen ser ut och anser därmed att 
enbart intervjuer inte är tillräckligt för att få en förståelse för hur arbetet bedrivs. Syftet med 
observationerna är att få möjlighet att iaktta konkreta handlingar och interaktioner i deras 
naturliga situation (Johansson-Lindfors 1993).  
 

4.2 Urvalsprocessen 
 
För att genomföra en undersökning behöver man göra ett urval av den totala populationen 
som antas kunna bidra till undersökningen och dess syfte. Storleken på urvalsgruppen beror 
till största del på andelen tid och resurser man har till förfogande (Bryman & Bell 2003). I 
denna studie har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval, alltså medvetet valt 
undersökningsobjekten, där vi har gjort en bedömning av de geografiskt tillgängliga 
serviceföretagen som vi ansåg vara mest lämpliga för vår studie (Johansson-Lindfors 1993). 
Av strategiska skäl har vi begränsat vår undersökning geografiskt till att omfatta centrala 
Umeå med tanke på möjligheten att kunna genomföra intervjuer på plats. Från den 
utgångspunkten inriktade vi oss på hotellbranschen dels på grund av vårt intresse av att få 
ökad förståelse för hur hotellen arbetar samt även på grund av att det är ett område som inte 
undersökts tidigare i någon vidare utsträckning i Lean sammanhang. Då vi vill jämföra 
resultaten från de två företagen ansåg vi att det var relevant att välja företag inom samma 
bransch. Vi började vårt förberedande arbete med att hitta respondenter genom att undersöka 
hur många hotell som finns i Umeå, vilka som ingår i en hotellkedja och storleken på hotellen 
med tanke på antal rum de har till förfogande. Från den gruppen valde vi att kontakta två 
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hotell av liknande storlek varav ett tillhörande en kedja och ett är fristående, för att kunna 
jämföra om skillnader och likheter förekommer i relation till syftet med studien.  
 
För att få en förståelse kring de givna situationerna på respektive hotell studie valde vi att 
intervjua totalt fyra respondenter. Från respektive hotell intervjuade vi en respondent som 
arbetar på strategisk nivå som hotellchef respektive försäljningsansvarig och en från varje 
hotell som har erfarenhet från den operativa verksamheten i receptionen. Urvalet av 
respondenter hos de utvalda företagen gick till så att vi valde att kontakta hotellchefen 
respektive försäljningsansvarig direkt för att presentera vår idé om uppsatsen och för att 
undersöka om det fanns intresse att hjälpa oss. Dessa representanter från hotellen har bred 
kunskap om företagens verksamheter och de bedömde att de kunde hjälpa oss med den 
information vi sökte.  I samråd med receptionspersonalen valde de ut de personer ur 
personalstyrkan som de upplevde kunde vara till hjälp med den informationen vi sökte 
gällande medarbetarperspektivet och deras arbetsrutiner. Resultatet blev två representanter 
som har flera års erfarenhet av arbete i hotellreception och som är väl insatta i respektive 
hotells arbetsrutiner.  
  
 

4.3 Intervjuguidens uppbyggnad 
 
För att få en tydlig helhetssyn över intervjuprocessen och dess efterföljande arbete hämtade vi 
information från Kvales (1997) intervjuundersökningens sju steg. Denna process inleds med 
tematisering där man tydliggör undersökningens syfte och ämnet för undersökningen samt 
planering av undersökningens stadier med hänsyn till den kunskap man vill uppnå. De 
efterföljande stegen berör genomförandet av intervjuer enligt en intervjuguide, förberedelser 
av intervjumaterialet för analys och avslutningsvis själva analysen, verifiering och 
rapportering. Med hjälp av denna struktur fick vi en klar bild över det arbete en kvalitativ 
undersökning innebär och från utvalda delar i litteraturen som berörde intervjuguiden kunde 
vi göra de nödvändiga förberedelserna inför de kommande intervjuerna och den praktiska 
utformningen av vår intervjuguide (Kvale 1997). Vi började med att fråga oss själva vad vi 
ville få ut av intervjun. Vad är intressant för att hjälpa oss vidare i vår studie? Utifrån de delar 
som vi ansåg vara av betydelse disponerade vi intervjuguiden i tre områden som 
kompletterades med mer utförliga frågor. Inledningsvis placerade vi grundläggande 
bakgrunds frågor för att sedan övergå till ämnen gällande kvalitet och personal som är kärnan 
inom lean service. De inledande frågorna gäller företagens verksamhet, intervjupersonens roll 
inom företaget och deras bakgrund samt deras syn på företagets roll i Umeå. Inom 
kvalitetsområdet utformade vi frågor baserade på syftet att få en överblick hur hotellen arbetar 
för att uppnå och upprätthålla en önskvärd kvalitetsnivå och vilka åtgärder de använder för att 
säkra kvaliteten. Inom lean betonas även vikten av personalaspekten i förändringsarbetet och 
det är synnerligen en central fråga när det gäller serviceföretag. Intervjuguidens tredje och 
avslutande del innehöll därför frågor gällande personalen, gruppsamarbete, personalvård och 
deras möjligheter till inflytande, som är relevanta för att få en uppfattning hur företagen tar 
ställning till och arbetar med sin personal. Arbetet med intervjuguiden löpte parallellt med 
teoriutformningen för att försäkra oss om att vi får relevant information i förhållande till vår 
problemformulering och syftet med studien. Vi försökte även anpassa våra frågor till 
respondenterna, dvs. att i största möjliga mån avstod vi från att använda komplicerade termer 
och akademiska uttryck med avsikt att överföra teorierna till praktiska frågor.  
    



   

 26

Vi har valt att genomföra intervjuer med personer som arbetar på strategisk nivå samt den 
operativa nivån och av denna anledning har vi utformat två intervjuguider. Strukturen på 
intervjuguiderna med områdesindelning skiljer sig inte åt men däremot har vi anpassat 
frågorna utifrån de kunskaper respondenterna förväntas inneha inom respektive område. 
Respondenterna som arbetar på strategisk nivå har fått svara på frågor gällande företagets 
strategier, mål, kundgruppsfördelning, kundrelationer samt ett flertal övriga frågor av mer 
övergripande karaktär inom kvalitets och personalområdet. Då vi har valt att specifikt 
fokusera på receptionen och dess processer för att undersöka möjligheten att applicera lean 
metoder inom denna del av företaget har vi konstruerat frågor för att förstå de olika 
arbetsmoment som personalen utför. Dessa respondenter har fått svara på frågor som rör den 
operativa verksamheten för att vi ska få en bild av deras verklighet.   
 
Vi valde att inte skicka intervjufrågorna till respondenterna före intervjutillfällena. Vårt syfte 
med intervjuerna är att se hur de aktivt arbetar med kvalitets- och personalfrågor och i vilken 
omfattning detta genomsyrar hotellens dagliga verksamhet på samtliga nivåer. Vi ansåg att 
om vi skickar frågorna på förhand får de en möjlighet att förbereda svar som visar hur de bör 
arbeta men som kanske inte speglar verkligheten.       
 

4.4 Intervjuernas genomförande 
 
Före intervjuerna informerade vi samtliga respondenter om ämnesvalet för vår studie. Vi 
presenterade vad lean innebär, hur man kan arbeta med teknikerna och vad det kan leda till för 
verksamheten. Under intervjuerna valde vi att inte angripa problemformuleringen och frågor 
gällande Lean utan undersökte hur de ser på och arbetar med kvalitets- och personalfrågor för 
att få en bild av verksamheten med målet att sedan undersöka om Lean tekniker kan användas 
på arbetsprocesserna i receptionen.  
 
Inför varje intervjutillfälle valde vi att utse en huvudansvarig för intervjun som ansvarade för 
att ställa frågorna utifrån intervjuguiden, samtidigt som den andra aktivt lyssnade, antecknade 
och vid behov även ställde följdfrågor. Vi delade upp intervjuerna på så vis att en av oss var 
huvudansvarig för båda intervjuerna vid det första hotellet och vice versa. Intervjuer bandades 
med en diktafon för att underlätta sammanställningarna av materialet men kompletterades 
med stödanteckningar under intervjutillfällena. Vi upplever att intervjuguiden följdes till stor 
del med undantag att vissa frågor fördes på tal av respondenterna i ett tidigare skede. Vi 
återkom senare till dessa frågor för att återkoppla till ämnet och utforska om mer information 
kunde hämtas.        
 

4.4.1 Hotell Dragonen 

 
Första intervjun var med hotellchefen på Hotell Dragonen som tog plats i restaurangen som 
ligger i anslutning till hotellreceptionen. Lokalen var vid detta tillfälle tom eftersom de inte 
hade öppnat för gäster ännu. Vi inledde intervjun med att kort presentera vår studie innan vi 
övergick till frågorna i intervjuguiden. Då vi redan diskuterat ämnet för studien via telefon när 
vi kontaktade respondenten ansåg vi att en längre diskussion kring ämnet inte var nödvändig. 
Intervjusamtalet var avslappnat och respondenten var öppen och utförlig i sina svar på 
frågorna. Vi kände ingen tidspress från respondentens sida så vi kunde ställa samtliga frågor 
vi hade förberett. Relevanta följdfrågor ställdes även under samtalets gång när vi ansåg att ett 
visst ämne behövde utforskas närmare. I samband med intervjun fanns det en reparatör som 
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arbetade i en del av lokalen samt en servitris som under en kort stund förberedde borden för 
kvällens gäster. Vi upplever dock att dessa moment inte hade någon påverkan på oss som 
intervjuade eller respondenten då vi befann oss i en annan del av lokalen. Den totala tiden för 
intervjusamtalet var 50 minuter och vid detta tillfälle kände vi att respondenten hade bidragit 
med tillräckligt med information för vår studie. 
 
Vid ett senare tillfälle återkom vi till Dragonen för att intervjua en av medarbetarna i 
receptionen på hotellet. Intervjun tog plats i hotellets lobby under ett tidigt skede av kvällen 
men då övervägande delen av gästerna redan checkat in. Vi inledde denna intervju med en 
mer detaljerad beskrivning av vår undersökning eftersom vi inte presenterat detta för 
respondenten tidigare och övergick sedan till att ställa frågor utifrån intervjuguiden anpassad 
för receptionspersonalen. Under tiden vi intervjuade receptionisten fick vi göra kortare avbrott 
då gäster behövde assistans men vi anser inte att detta har någon påverkan på resultatet. Vårt 
syfte med att intervjua medarbetarna är att få en så autentisk bild som möjligt av de 
arbetsmoment och riktlinjer de utgår från i sitt arbete. Intervjun varade sammanlagt under 30 
min.  
 

4.4.2 Hotell Aveny 

 
Vår tredje intervju var med försäljningschefen på Hotell Aveny vilket tog plats i hotellets 
lounge. Vi satt i en del av lokalen i närheten till receptionen där ett antal gäster passerade 
under intervjuns gång men inget vi upplevde störde vårt samtal. Under en kort stund svepte en 
städerska förbi lobbyn med en relativt högljudd dammsugare, vilket krävde att vi fick prata 
högre än tidigare. Innan intervjun började diskuterade vi undersökningens syfte för att 
återkoppla till tidigare telefonsamtal vilket sedan ledde in på de förberedda intervjufrågorna. 
Respondenten var väldigt tillmötesgående under samtalet och bidrog med mycket 
information. För att beskriva och ge en tydligare bild av deras verksamhet visade hon även 
broschyrer gällande Aveny och de andra hotellen som ingår i kedjan samt även gästenkäten de 
har. Intervjun tog totalt 55 minuter och efter det erbjöd hon sig att visa oss runt i hotellets 
lokaler. Vi fick möjlighet att se två olika hotellrum, ett enkelrum och en svit för att få en 
tydligare bild av deras erbjudanden. Hon gav oss även en visning av lobby-baren, 
restaurangen och puben som ligger i anslutning till varandra.  
 
Sista intervjun vi genomförde var med en av medarbetarna i receptionen på Hotell Aveny. Vid 
det tillfället fanns en praktikant på plats i receptionen vilket gav receptionsansvarige tid och 
möjlighet att besvara våra frågor efter observationstillfället utan större avbrott eftersom 
majoriteten av gästerna redan checkat ut. Respondenten hade i förväg informerats om vårt 
arbete med denna studie och gav detaljerade svar och information som kunde vara till 
användning för oss. De frågor vi ställde utifrån intervjuguiden för medarbetare ställdes i 
varierande ordning då vissa frågor ledde in på andra frågor vi tänkt ställa senare under 
intervjun. Vi anser dock inte att detta var något problem utan vi hade täckt samtliga områden 
vid intervjuns slut efter 25 minuter.  
 
Vid samtliga kontakter med de utvalda hotellen har vi blivit vänligt bemötta och de har haft 
en positiv inställning till av vi valt ut deras hotell. Respondenterna har varit väldigt 
tillmötesgående och visat intresse och efterfrågat att få ta del av slutprodukten.   
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4.5 Observationer 
 
Vid båda observationerna valde vi att anta rollen som passiva observatörer där vi främst 
betraktade in- respektive utcheckningsprocesserna men även övriga händelseförlopp i 
receptionsområdet. Vi ansåg att ett aktivt deltagande i deras arbete inte skulle generera en 
verklighetstrogen situation. Vi bedömde att det fanns en risk att vi skulle kunna 
uppmärksammas av hotellgästen som en granskande part och då inte få uppleva samspelet 
mellan personal och gäst i en naturlig situation.  
 
Den första observationen var i samband med intervjun av medarbetaren på hotell Dragonen. 
Vi hade i förväg varit i kontakt med hotellchefen som föreslog detta tillfälle då många gäster 
var inbokade och förväntades checka in under den tiden vi befann oss där. Miljön i 
hotellentrén där vi hade placerat oss med god uppsyn över receptionen var stillsam och 
trevlig. Den är modernt inredd med fåtöljer, ett bord och öppen spis för en ökad trevnads 
känsla. Totala tiden av observationen var 90 minuter och vid denna tidpunkt hade 
övervägande antalet gäster som hade bekräftat ankomsttiden på förhand checkat in. Under vår 
vistelse bevittnade vi femton olika sällskap med diverse ärenden vid receptionen. Vi ansåg 
inte att vi behövde vänta på de gäster som återstod utan beslutade att vi hade fått en tillräckligt 
bra förståelse för hur Hotell Dragonens receptionsprocesser går till.  
 
Efter vår intervju med försäljningschefen på Aveny den 15 december bokade vi in tid för 
observation samt medarbetarintervju. Vid denna observation fokuserade vi på 
utcheckningsprocessen på hotellet och befann oss i samma soffgrupp mellan entrén och 
receptionsdisken som vid den första intervjun. Lokalen är relativt stor och med öppen 
planlösning vilket gav oss en god bild av in- och utpasserande gäster. Vi var på plats innan 
ordinarie arbetstid börjat för affärsresenärerna, klockan 07.30,  på morgonen med tanke på att 
ett stort antal affärsresenärer planerat att checka ut kring denna tidpunkt. Det var en jämn 
ström med gäster som passerade receptionen under tiden vi observerade men vi uppskattar att 
några av dem var på hotellet i ett privat syfte. Totalt var 44 gäster beräknade att checka ut 
under förmiddagen och vi observerade 30 gäster vid utcheckningsprocessen under de två 
timmar vi utförde observationen. Både på Dragonen och Aveny gjorde vi uppskattningar av 
hur lång tid incheckningarna respektive utcheckningarna tog för att använda som underlag till 
processmapparna i analysen som vi återkommer till senare i uppsatsen.         
 

4.6 Transkribering och bearbetning av intervjuerna och 
observationerna 
 
Kort tid efter varje intervjutillfälle transkriberade vi ljudupptagningarna och sammanställde 
de kompletterande stödanteckningar vi gjort under samtalen som beskriver till exempel 
miljön, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi ansåg att det var viktigt att göra detta i ett tidigt 
skede efter varje samtal då vi fortfarande hade det i minnet samt för att kunna avgöra om vi 
behövde komplettera med frågor i efterhand för att få mer information. Arbetet med att 
transkribera intervjuerna delade vi upp så vi gjorde ungefär hälften var och sedan 
sammanställde vi våra egna anteckningar. Efter detta gick vi (gemensamt) igenom allt 
material för att säkerställa att ingenting utelämnats eller framställts på ett felaktigt sätt genom 
att vi gjort egna tolkningar under utskriftsprocessen. 
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Vid observationerna använde vi oss inte av ljudupptagning utan skrev anteckningar för att 
beskriva och kommentera de händelser och situationer vi iakttog. Efter varje observation 
genomförde vi samma procedur som vid ovannämnda utskriftsprocess av intervjuerna. Vi 
sammanställde först våra egna anteckningar och efter en gemensam genomgång av materialet 
kombinerade vi det i ett dokument.        
 

4.7 Access 
 
När vi bestämt vilka företag vi önskade samarbeta med i vår undersökning kontaktade vi dem 
först via e-mail där vi presenterade oss själva och syftet med vår uppsats. Vi skickade vår 
förfrågan till fyra hotell i centrala Umeå, med förhoppningen att få till stånd ett samarbete 
med två stycken av hotellen. Efter ett par dagars betänketid följde vi upp e-mailen med 
telefonsamtal för att se om intresse och tid fanns från deras sida och för att svara på eventuella 
frågor till följd av vårt e-mail. Vår utgångspunkt var att undersöka ett fristående hotell och ett 
som tillhör en kedja och efter telefonsamtalen med olika anställda från hotellen kunde vi boka 
in våra första intervjuer. Två hotell tackade ja och de andra två hotellen vi förfrågat avböjde 
med förklaringen att de inte hade tillräckligt med tid. 
 
Redan från första kontakt med respondenterna via telefon har vi blivit bemötta med ett stort 
intresse och engagemang för vår undersökning och dess syfte. Även om de inte varit väldigt 
insatta i begreppet lean har de inte avfärdat vår idé utan med intresse och nyfikenhet erbjudit 
sin tid och tillgång till information om företagen. Samtliga respondenter har varit väldigt 
öppna och tillmötesgående under intervjuerna. De har i en avslappnad miljö svarat utförligt 
och noggrant på våra frågor efter bästa förmåga. Vid ett par tillfällen uppstod någon fråga 
som de inte direkt kunde svara på men då har de tagit reda på information och återkommit till 
oss i efterhand. Vi har inte upplevt att någon av respondenterna försökt undvika eller avstått 
från att svara på våra frågor och de har givit oss sitt fulla samtycke till att publicera deras 
namn och uppgifter om sina respektive arbetsplatser i vår studie.  
 

4.8 Kritik mot primärkällor 
 
Vår bristande erfarenhet av att använda intervjuer som arbetsmetod för att samla in material 
till empirin kan ifrågasättas i detta sammanhang. Vi har däremot förberett oss noggrant inför 
intervjuerna, läst relevant litteratur för vägledning och utformat intervjuguiden med koppling 
till teorin för att väga upp för brist på erfarenhet.  
 
Viss kritik kan framföras mot att vi medvetet valde att inte skicka intervjufrågorna till 
respondenterna före intervjutillfällena. Vi anser dock att vårt val leder till en mer 
sanningsenlig bild av hur deras arbete bedrivs, hur väl kvalitetsaspekten är förankrad på de 
olika nivåerna inom organisationen samt vilka åtgärder som tas i beaktning gällande personal 
och personalvård. Om vi hade valt att förbereda respondenterna med intervjufrågorna hade vi 
även givit de en möjlighet att eventuellt framhäva en förbättrad bild av deras arbete som 
kanske inte stämmer överens med verkligheten.       
 
Gällande observationerna är december en relativt lugn månad inom hotellbranschen då antalet 
bokningar minskar till viss del i samband med kommande ledigheter. Vi anser trots detta att vi 
har fått tillräckligt med material från observationerna som kan bidra till vår studie. 
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Utöver det faktum att december är en lugnare månad jämfört med övrig tid på året vill vi även 
belysa det faktum at vi observerat olika processer på de två hotellen. Vi inser att en viss 
”snedvridning” kan uppstå då vi på ett hotell enbart observerar incheckningsförfarandet och 
vid det andra hotellet enbart observerar utcheckningsförfarandet. Vi bedömer dock att 
resultaten från observationerna tillsammans med de intervjuer vi genomfört har givit oss en 
tydlig bild av hotellens arbetsprocesser och rutiner som ligger till grund för arbetet med denna 
studie.  
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5. Empiri 
 
I denna del kommer vi att presentera resultaten från intervjuerna och observationerna vi 
utförde. Resultaten kommer att redovisas separat för respektive hotell som deltog i vår studie. 
De frågor vi ställde under intervjuerna från vår intervjuguide finns bifogad längst bak i 
uppsatsen. 
 

5.1 Hotell Dragonen 
 
Hotell Dragonen är centralt belägen på Västra Norrlandsgatan i Umeå med promenadavstånd 
till shopping, nöjen och restauranger men även i nära anslutning till E4'an för inresande gäster 
med bil. Hotellet har 70 hotellrum till förfogande samt relax och även konferenslokal som kan 
bokas för olika evenemang. I byggnaden finns sedan restaurang, bar och nattklubb där 
hotellgäster hos Dragonen har tillgång till mat och nöjen i närliggande lokaler om så önskas. 
Hotellet är privatägt och ingår inte i någon form av hotellkedja. Tidigare har verksamheten 
varit en del av Choice Hotels kedjan och även deltagit i ett samarbete med Hotell Lappland 
och Södra Berget i Sundsvall men är numer en fristående hotellverksamhet. Personalstyrkan 
som arbetar med den dagliga driften av verksamheten i receptionen och städ är tre personer 
med heltidsanställning och de övriga sju medarbetarna arbetar extra.    
 
Som gäst hos Hotell Dragonen kan man boka enkel- eller dubbelrum från 1100-1300kr på 
vardagar och från 600-850kr under helgerna. I priset ingår frukost, gratis parkering och fri 
tillgång till internet. Hotellet är medlem i Hotell Express vilket är ett internationellt samarbete 
som ger hotellgäster som innehar detta medlemskort, som kostar ca 2000 kr per år och ger 50 
procents rabatt på hotellvistelser på anslutna hotell runt om i världen. Det enda förbehållet är 
att man kan tidigast boka rum dagen före ankomst och hela konceptet bygger på idén om att 
utnyttja den lediga kapaciteten hos hotellen.  
 
Den uppskattade fördelningen av hotellets gäster är uppdelat på cirka 85 procent 
affärsresenärer och 15 procent som är privata gäster och grupp- och konferensgäster. 
Beläggningsgraden varierar från månad till månad men brukar under de bättre perioderna 
vanligtvis uppgå till ungefär 60 procent och under de mindre bra perioderna har det tidigare 
handlat om cirka 30 procents beläggningsgrad. Det är främst under sommarperioden och 
under helgerna som privatgäster bor på hotellet, övrig tid är majoriteten affärsresenärer.        
 

5.1.1 Intervju med hotellchef Linda Wiberg  

 
För att få en inblick på den strategiska nivån inom hotellets verksamhet fick vi möjlighet att 
intervjua hotellchefen Linda Wiberg. Linda har en gedigen bakgrund inom turism- och 
hotellnäringen. Utöver turismutbildningar och kurser inom ekonomi och marknadsföring har 
hon haft praktik och arbetat inom både hotell-, flyg- och reseledarbranschen i Sverige och 
utomlands. Som hon själv uttrycker det så var det av en slump hon hamnade hos just hotell 
Dragonen. Det var genom Turism-Entreprenör utbildningen i Örnsköldsvik som hon kom i 
kontakt med hotell Dragonen första gången. Den sex veckor långa praktikperioden ledde 
sedan vidare till extrajobb under sommarperioderna och under terminerna och efter studierna 
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var avklarade blev hon erbjuden arbete på hotellet. Tjänsten på Dragonen innebar med tiden 
utökat ansvar och resulterade i tjänsten som hotellchef vilken hon tillträdde 1 maj 2008.  
 

Kvalitetsaspekten 

Hotellet profilerar sig som ett affärsresehotell med konferensmöjligheter. Det är av trestjärnig 
klass inom branschens klassificeringssystem och ska erbjuda det mesta man behöver som 
hotellgäst fast av något enklare standard. De har inte någon uttryckt eller nedskriven affärsidé 
som ligger till grund för arbetet men trots detta finns ändå en grundidé att inge en familjär 
känsla och ett personligt bemötande av kunderna djupt rotad bland personalen. Enligt Linda 
kan det vara svårare för de stora hotellen att anta den inställningen i den utsträckning som de 
mindre hotellen kan göra. De större hotellen har fler gäster och mer personal vilket kan göra 
det svårare för de att vara personliga, och många gäster förväntar sig därför inte det heller. 
Hotell Dragonen har ett stort antal återkommande gäster och som personalen mer eller mindre 
har lärt känna med tiden. Det skulle kunna uppfattas som att hotellet indirekt ändå har valt en 
strategi och inriktning mot främst personlighet och enligt Linda fungerar det väldigt bra just 
för att de är ett mindre hotell.  
 
Vissa hotell väljer att fokusera på vissa kärnuttryck gällande värdeskapande med tanken att 
det ska genomsyra personalen och deras handlingar på ett enhetligt sätt. Oavsett om man har 
två eller sju receptionister som arbetar vid olika tillfällen ska ändå servicenivån och värdet för 
kunden upplevas på liknande sätt. Riktlinjer för att skapa detta värde för kunden är inte något 
som finns tydligt uttryckt inom företaget på det viset. Linda ser på saken som att 
värdeskapande för kunden inom hotellbranschen är något man lär sig efter hand och de flesta 
som väljer att arbeta inom branschen har oftast det. De personer hotellet anställer har en viss 
personlighetstyp som hotellet värdesätter och upplever kunna bidra till värdeskapande för 
kunden. Det ska inte finnas något som är omöjligt och man ska kunna ställa vilka frågor som 
helst. En person som är utåtriktad, serviceminded, har sunt förnuft och god lokalkännedom är 
enligt Hotell Dragonens mått en lämplig kandidat vid anställning utöver vissa övriga krav för 
tjänsten. 
 
Konkurrens är en stark drivkraft för många företag i strävan om att bibehålla sin plats på 
marknaden och för att utvecklas och attrahera nya kunder. Linda upplever att konkurrens 
finns bland hotellen i allra högsta grad men har en positiv syn på förhållandena mellan 
hotellen i centrala Umeå. Hon anser att fördelen med att vara ett hotell i centrala Umeå är att 
alla hotellen är så olika. Prisnivåerna skiljer sig åt beroende på till exempel standard och läge 
och Dragonen konkurrerar inte om samma affärsresenärer som alla andra centrala hotell. Det 
finns även en viss grad av samarbete mellan hotellen även om ingen skriftlig 
överenskommelse är gjord. I en stad som Umeå är de flesta inom branschen bekanta med 
varandra och hjälps åt om det skulle uppstå något. Om Dragonen till exempel skulle ha full 
beläggning en viss dag hänvisar de gäster vidare till liknande hotell i närheten.  
 
Till sin hjälp för att förbättra sin verksamhet och få möjlighet att se hotellvistelsen från 
kundens perspektiv har hotellet valt att placera ut kundutvärderingar i samtliga hotellrum. 
Enkäterna omfattar inte bara aspekter som bemötande i receptionen och hur hotellrummet 
upplevs utan även utrustningen på hotellrummen som möbler, hygienartiklar och textilier. 
Gästernas intryck gällande bemötandet och utbudet i frukostmatsalen är också av intresse för 
hotellets ledning vilket återspeglas i enkäten som sedan avslutas med helhetsintrycket av 
vistelsen. Enkäten är graderad i fyra svarskategorier; dåligt, godkänt, bra och mycket bra. Vid 
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samtliga frågor finns även utrymme för övriga synpunkter där gästerna kan lämna ytterligare 
kommentarer som de vill framföra. Linda är ansvarig för att sammanställa resultaten från 
gästerna och avgöra om eventuella förbättringar behöver göras. I genomsnitt brukar svaren 
hamna inom svarskategorin ”Bra” vilket ger ett resultat på en nivå över godkänt. Utöver 
kundenkäter genomför inte hotellet några övriga undersökningar men däremot har de i allt 
vidare utsträckning börjat uppmärksamma hur andra hotell arbetar och profilerar sig på 
marknaden. Tack vare tekniken och att allt fler hotell väljer att publicera hemsidor finns stora 
möjligheter att göra jämförelser med sin egen verksamhet, få idéer som man eventuellt kan 
utveckla och omvandla till förbättringar för egen del. Linda förklarar också att när hon själv 
reser och bor på hotell uppmärksammar hon i större bemärkelse detaljer kring hotellvistelsen 
än vad hon gjort tidigare just för att hon arbetar inom samma bransch.  
 

Personalaspekten   

Samarbetet mellan personalen inom de olika delarna i byggnaden som reception, städ, 
restaurang och nattklubb är något som Dragonen värnar om. Genom olika möten och olika 
tillställningar arbetar man för att stärka sammanhållningen inom personalgrupperna för att 
motivera personalen och underlätta fortsatt samarbete. De har alltid arbetat för att försöka få 
alla delaktiga och skapa känslan av dem tillhör ett företag. Hotellgästen har ingen vetskap om 
att receptionen, restaurangen och nattklubben är separata företag utan de antar ofta att allting 
hör ihop och det är den bilden Dragonen vill förmedla.  
 
De flesta som arbetar på Dragonen har inlett sin karriär inom branschen med en praktikplats 
som sedan har övergått till extraarbete och vidare till fast anställning. Vissa har börjat arbeta 
extra på restaurangen eller nattklubben och sedan arbetat extra inom städ eller reception så det 
finns vissa möjligheter att utvecklas och pröva på nya arbetsuppgifter. All utbildning för de 
anställda sker på plats. I samband med vår diskussion kring detta ämne uttrycker Linda en 
antydan om att det skulle vara önskvärt att i framtiden eventuellt bjuda in föreläsare till 
personalmötena för att t.ex. diskutera service och värdskap för att förnya sina kunskaper och 
öka motivationen för att göra ett bra arbete. Hur man motiverar sin personal kan vara en fråga 
som är utmanande för många i chefsposition att verkligen omvandla i konkreta handlingar. På 
Dragonen försöker man få alla att trivas genom att de har en öppen relation mellan 
medarbetare och chefer. De anställda vet att de när som helst kan ta upp frågor eller 
synpunkter till diskussion oavsett om det är positivt eller negativt. Utöver behovet att få känna 
sig delaktig och få gehör för sina synpunkter är ansvar också en del som brukar göra att man 
blir mer benägen att stanna kvar och göra ett bra jobb, så att det blir roligare än att göra 
samma sak varje dag. Linda beskriver också vad hon anser som den stora fördelen med att 
arbeta på hotell och det är variationen. Ingen dag är den andra lik och vad som helst kan 
hända. Hon ser alla människor som kommer till Dragonen som olika individer, som fungerar 
olika och som kan skilja sig ifrån varandra beroende på den nivå av service och det 
bemötande de förväntar sig. Hon fortsätter med att ändå betona att man inte kommer ifrån de 
rutiner som finns i receptionen och utgångspunkterna för hur arbetet ska utföras. I det dagliga 
arbetet kan det ibland vara svårt att motivera personalen på lång sikt och hon menar att det 
skulle vara fördelaktigt att ha någon slags metod för att arbeta med detta.  
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5.1.2 Medarbetarintervju med receptionist Emma 

 
Vår andra intervju den 10 december på Hotell Dragonen var med en av receptionisterna och 
för att få en bild av hur de olika arbetsmomenten går till visade och beskrev hon deras arbete. 
Emma har arbetat ett par år inom hotellbranschen och har god insyn i Hotell Dragonens 
verksamhet. 
 
Hotellets reception är bemannad från kl. 6.30–23.00 och är uppdelad på två arbetspass. 
Personalen i receptionen arbetar dagligen utifrån en checklista med ansvarsområden och 
uppgifter som ska utföras inom respektive arbetspass. Uppgifterna är av varierande karaktär 
och innebär uppgifter som t.ex. att förbereda receptionslokalen inför dagen, gå igenom dagens 
ankomster, eventuella konferensbokningar, förbereda städlistor för städpersonalen samt se till 
att entrén och området kring receptionen är städad. Kommande veckans bokningar ska även 
kontrolleras så ingen dubbelbokning gjorts och att all nödvändig information om gästerna och 
eventuella särskilda önskemål finns i bokningssystemet. Utöver enbart hotellbokningar 
används systemet för att administrera kassan, fakturering och olika rapporter. Checklistan är 
ett hjälpmedel för att säkerställa att inga viktiga punkter förbises och med tanke på gästernas 
säkerhet under hotellvistelsen. Vid rekrytering och nyanställning av personal görs en 
systematisk inlärningsprocess där främst brandsäkerheten är högt prioriterat tillsammans med 
de övriga delarna som bokningssystem, kundbemötande och policyn gällande klädsel etc. 
Roterande arbetsuppgifter är inget som Hotell Dragonen använder i större utsträckning med 
undantag för i början av en anställning. De utgår från principen att ”ska man jobba i 
receptionen så ska man ha jobbat i städ”. De anser att det är av stor betydelse att man får stor 
insyn i de olika delarna av hotellet. Det är även en säkerhet om det skulle uppstå något tillfälle 
där receptionisten behöver förbereda ett rum med extrasäng för en gäst som bokar med kort 
varsel och städpersonalen har gått hem, eller enbart för att kunna svara på gästernas frågor om 
hur rummen ser ut vid bokningstillfället. 
 
Möjligheterna till in- och utcheckning sker via receptionen enligt de standardregler som finns 
inom branschen. Incheckningen sker från klockan 15 och utcheckning är före klockan 12 
dagen för avresa. Undantag från dessa tider görs med hänsyn till olika tidpunkter då gästen 
anländer till Umeå men hotellet kan inte garantera att rummet är tillgängligt före klockan 15. 
Gästen får då i mån av lediga rum checka in tidigare eller lämna bagaget i bagagerummet 
under tiden hotellrummet förbereds.  
 
Emma uppfattar arbetsmiljön som bra och hon trivs på sin arbetsplats. Hon upplever att alla 
har en öppen relation då många även känner varandra privat. Skulle någonting uppstå känner 
hon ingen tvekan över att ta upp det på en gång. Hon tycker att deras arbetsprocesser fungerar 
väl och att de uppgifter som ska utföras varje arbetspass motsvarar vad man hinner göra 
utöver att ta emot gäster, svara i telefon och ta hand om inkommande e-mail.            
        

5.1.3 Observation 

 
Miljön i receptionen ger ett välkomnande och gemytligt intryck. Receptionsdisken har en 
central placering i lokalen med närliggande ytor som tillgodoser gästerna med 
turistinformation, kvällstidningar och även anslutning till restaurangen. Receptionen 
tillhandahåller också försäljning av t.ex. godis och dricka. 
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Vi identifierade två incheckningsscenarier beroende på gästens tidigare erfarenheter av att bo 
på hotellet. Utöver det uppmärksammade vi den information receptionisten delgav dem, 
eventuella frågor gästerna hade samt olika betalningsalternativ. Dessa aspekter har en 
inverkan på hur lång tid hela incheckningsprocessen tar. 
 
De gäster som ofta bor på hotellet blev igenkända av receptionisten när de anlände i entrén.   
Efter välkomnande av gästen markerade receptionisten att denne anlänt i bokningssystemet 
och informerade om vilket rum gästen skulle få samtidigt som hon lämnade ut nyckeln. 
Samtliga av dessa välbekanta gäster som vi observerade hade i förväg angivit uppgifter för 
fakturering till deras företag vid bokningstillfället vilket gjorde incheckningsprocessen 
kortare.  
 
De gäster vi observerade som inte bott på hotellet tidigare och som valt att betala sin vistelse 
vid utcheckningen tog något längre tid vid incheckningsprocessen. När kunden anlände i 
entrén och efter sedvanligt välkomnande från receptionisten bad hon om gästens namn för att 
hitta bokningen i systemet. Hon markerade sedan att gästen anlänt och bad om kreditkort för 
att registrera kreditkortsuppgifter för debitering. Hon informerade sedan gästen om allmän 
information om vad som gäller under vistelsen som vilken tid frukosten serveras och hur de 
får access i entrén då receptionen är stängd.   
 
Utöver detta uppmärksammade vi några gemensamma faktorer för båda processerna och det 
gäller informationen om parkering och Internet access. Efter att gästerna blivit incheckade 
frågade receptionisten om de anlänt i bil för att erbjuda parkeringstillstånd som ger gästen 
gratis parkering. De gäster som hade parkerat i p-huset fick ett tillstånd och återvände till 
parkeringshuset för att lämna det i bilen. Access koden för att få åtkomst till Internet upplevde 
vi att gästen fick då det efterfrågades och inte något som receptionisten erbjöd vid 
incheckningen. Information om att koden fås i receptionen finns även på hotellrummen så 
gästen kan även ringa till receptionen och få koden vid ett senare tillfälle. 
 
Vi upplevde att samtliga gäster blev lika väl bemötta vid incheckningen men det fanns en viss 
skillnad gällande konversationen mellan gästerna och receptionisten. De gäster som ofta 
återkommer till Dragonen vet vilka rutiner och tider som gäller för vistelsen så 
konversationen var av mer personlig karaktär då de redan är bekanta med miljön. Nya gäster 
fick mer information vid incheckningen för att säkerställa att ’de vet vad som gäller’ för att de 
ska få en så trivsam vistelse som möjligt. Erfarenhet i branschen ger även ofta en förmåga att 
kunna läsa av människor och kunna avgöra vilka gäster som är mer öppna för att prata.  Det är 
en bidragande faktor till att vissa skillnader kan uppstå i samspelet mellan gästen och 
receptionisten.  
 
Utöver incheckningarna infann sig även ett flertal gäster vid olika tidpunkter som enbart ville 
köpa förköpsbiljetter till nattklubben, en tjänst som receptionen bistår med för nattklubbens 
räkning.    
      
Konferenslokalen som är belägen högst upp i hotellbyggnaden var även bokad av ett företag i 
Umeå och under tiden för observationen anlände konferensgäster. Personalen hade i förväg 
ställt fram en skylt vid trappan som gav tydliga anvisningar för dessa gäster vilka inte 
behövde ytterligare hjälp eller information från receptionisten.  
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Figur 5. Processmapp över incheckningen på Hotell Dragonen 
  

 

5.2 Hotell Aveny 
 
Hotell Aveny ligger mitt i centrala Umeå och profilerar sig som ett modernt internationellt 
boende med höga krav på standard och service. Hotellet har 87 rum och som gäst har du även 
tillgång till en loungebar, en skotsk pub och en amerikansk-italiensk restaurang. Hotellet igår i 
en nationell kedja som heter ProfilHotels, som startade 2002, som har utöver Hotell Aveny sju 
hotell på olika orter i Sverige och två i centrala Köpenhamn, Danmark. ProfilHotels erbjuder 
två typer av boende som är kategoriserade som antingen Black Label eller White Label. Black 
Label är deras nyrenoverade och designade hotell medan White Label erbjuder ett mer 
traditionellt boende. Varje hotell i kedjan är dock unikt, och har sin speciella stil. Hotell 
Aveny startade sin verksamhet i Umeå 2005 och har ungefär 25 stycken heltidsanställda 
räknat på årsbasis under hotelldirektören Peder Holmströms ledning med försäljningschef, 
reception och administration, städavdelning och restaurangpersonal. 
 
Som gäst hos Hotell Aveny kan man boka enkel- eller dubbelrum från 1395–1595 kr på 
vardagar och från 790-990 kr under helgerna. I priset ingår frukost, parkering och Internet. De 
flesta affärsresenärer har avtalspriser som är förmånligare. Det finns i dagsläget inget 
bonussystem hos Hotell Aveny. 
 
Beläggningsgraden de tre senaste månaderna på Aveny har legat runt 75 procent men 
årsgenomsnittet är ca 55 procent.  Hotellbranschen har mycket säsongsvariationer och kan 
därför vara fullbelagt under en konferens i Umeå till att kring juletider ha många rum lediga. 
Hotellets gäster är övervägande affärsresenärer med undantag för weekendresenärer över 
helgerna som ersätter affärsresenärerna och de är en ganska stor del. 
 

5.2.1 Intervju med försäljningsansvarig Malin Brontén  

 
Malin har länge arbetat med människor och har 11 års erfarenhet från resebyråbranschen, 
både med privata resenärer och med affärsresor. Utöver det är hon erfaren inom 
servicebranschen genom försäljning av varumärket ”Profilkläder”. Innan hon började på 
Hotell Aveny arbetade hon på folkuniversitetet där hon sålde företags- och 
uppdragsutbildningar till olika företag. Hon är utbildad marknadsekonom.  
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Kvalitetsaspekten  

ProfilHotels är ett privatägt hotellföretag med stora ambitioner. Affärsidén är att driva hotell 
med egna profiler. ProfilHotels skall med ett professionellt och personligt servicekoncept, 
skapa en kedja av hotell genom att förvärva, etablera samt förädla hotell i Sverige och övriga 
Europa. Ledstjärnor ska vara elegant funktionalitet, management, operatörskap samt ansvar. 
Målgruppen för bolaget skall vara både affärsresenären och privatpersonen. ProfilHotels 
använder inte stjärnranking men kan sägas motsvarar ett fyrstjärnigt hotell. 
 
Enligt Malin arbetar Aveny till stor del efter centrala direktiv då de har ett koncept och en 
strategi från kedjans håll som ska följas men säger också att hon tycker att det är viktigt att 
skapa ett bra rykte i Umeå efter lokala förutsättningar och därför arbetar Aveny mycket med 
lokala aktörer.  
 
Konkurrenssituationen i Umeå tycker Malin, som har relativt kort erfarenhet av branschen, är 
påtaglig då alla hotell vill fylla upp sina respektive rum. Samtidigt säger hon att periodvis 
finns det ett samarbete mellan hotellen i Umeå att tillsammans få hit så många gäster som 
möjligt för att gynna turistnäringen i Umeå. Malin påminner om att under vissa perioder 
behövs alla hotell i centrala Umeå, om det t.ex. är en stor konferens. Malin anser att 
konkurrens är bra, att den bidrar till att Aveny konstant är uppmärksam på förändringar och 
försöker leverera mer än vad gästerna förväntar sig. 
 
Malin berättar att Aveny är ett affärshotell för den kräsna resenären där hotellets samtliga rum 
erbjuder en hög komfort. I rummen ingår lyxiga sängar som de får mycket beröm för av sina 
gäster, platt-tv med dvd-spelare, hantlar i två olika viktklasser med en tränings dvd och 
minibar. De bjuder under förmiddagen sina gäster på frukostbuffé och erbjuder alla gäster att 
träna kostnadsfritt på nybyggda Formtoppen, ett gym som ligger bredvid hotellet. Malin 
medger att för vissa gäster är deras utbud en självklarhet men för merparten av gästerna 
uppfattas platt-tvn  och träningshantlarna som en överraskning.  
 
Bemötande tror Malin är jätteviktigt och menar att det är skillnad på service och service. 
Avenys personal uppmuntras till att vara lyhörd och serviceorienterade. Malin anser att 
personalen verkligen måste vara lyhörd och närvarande inför gästen. Hon förklarar vidare att 
det skulle bli extra viktigt att tänka på vilka mervärden de erbjuder sina gäster om det i 
framtiden skulle öppna ett till hotell i Umeå med liknande koncept som Aveny.  
 
I dagsläget kan inte Aveny erbjuda konferenslokaler eller relaxavdelning i deras byggnad. Det 
finns utbyggnadsplaner för dessa faciliteter då Aveny märkt av ett ökat behov och efterfrågan 
på dessa faciliteter. De har beviljats bygglov och kommer att påbörja en utbyggnad efter att 
kedjans VD har godkänt planerna att utnyttja den tomma källaren under hotellet. Malin ser 
fram emot den dagen konferens- och relaxavdelningen är kan invigas för att få känslan av att 
de är ett komplett hotell. Under tiden hänvisar de sina affärsresenärer till närliggande 
konferenslokaler i centrum och ser till sina möjligheter genom att fokusera på det som de 
faktiskt har och inte på vad de saknar. 
 
Aveny genomför gästenkäter en gång per år, där gästerna får fylla i hur de upplevde rummet, 
städkvaliteten, frukosten, personalen, tv-utbudet och sitt helhetsuttryck. Malin anser att det 
viktigaste i gästenkäten är det övriga utrymmet där gästerna får fylla i ”egna kommentarer”, 
och möjliggöra för Aveny att fånga upp olika nyanser. Något som Malin och hotellet generellt 
bedömer som extra viktigt är att personalen faktiskt frågar gästerna personligen vad de tyckte 
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om sin vistelse. Detta därför att de bara utför enkätundersökningen en gång per år och det är 
viktigt att kontinuerligt få höra kundernas tillfredsställelse och åsikter. Malin brukar ha för 
vana att fråga deras avtalskunder om deras anställda var nöjda med deras hotellvistelse.  
 
Ledningsgruppen ser ofta på andra hotell för att ständigt hålla sig uppdaterade om nyheter, 
hur hotelltrenden pekar och vad andra kedjor gör. Malin själv älskar Aveny och kan prata 
varmt om det hur länge som helst. Hon säger att det är i hennes intresse att hålla sig 
branschuppdaterad och hon gör det genom att läsa mycket; allt från inredningstidningar till 
branschtidningar och kollar efter nya hotell och vad som händer allmänt. Hon berättar att det 
blivit en del av hennes livsstil, att hon numera tittar på alla möjliga små detaljer när hon själv 
reser till andra städer och bor på hotell. 

Personalaspekten 

Enligt Malin är en av fördelarna med att Aveny ingår i en liten kedja att det är ganska högt i 
tak och snabba beslutsvägar. Alla idéer välkomnas även om inte alla i slutändan blir 
verklighet. Malin tycker att personalsamarbetet fungerar bra och framhäver det faktum att det 
måste också göra det för att allting ska fungera smidigt, t.ex. mellan städ och reception. Hon 
berättar att ibland har det blivit missar och menar att det är bara mänskligt. Kommunikation 
underlättas då de är ett lagom stort hotell där personalen kan kommunicera varje dag, utöver 
deras personalmöten som hålls en gång i veckan. 
 
Malin anser att mer borde och kan göras angående personalvården. Hon berättar att det som 
erbjuds de anställda idag är en personalfest en gång per år, rabatt i restaurangen och i puben, 
reducerat övernattningspris på andra hotell i kedjan vid mån av plats och reducerat pris på 
gymmet Formtoppen. Dock erbjuds inte träning på arbetstid vilket Malin anser att personalen 
borde ha tillgång till under några tillfällen i veckan. På frågan om varför inte mer resurser 
läggs på personalen vet inte Malin riktigt vad hon ska svara då hon tycker att det är viktigt att 
inverstera i personalen.  
 
Vid hotellets rekryteringsprocess är upplägget alltid att hotelldirektören deltar med en 
ansvarig från den avdelning som behöver rekrytera. Vid personalrekryteringarna till 
receptionen värderas personer med erfarenhet men desto viktigare är personligheter där 
”servicetänket” och en god människokänsla ingår. Utöver det bör personen passa in i den 
rådande gruppdynamiken och prata engelska obehindrat. Ytterligare språkkunskaper ses som 
meriterande då Aveny med jämna mellanrum har utländska besökare, men berättar Malin, i 
positiv bemärkelse, att mycket har lösts via kroppsspråk också.  
 
Samarbetet med de andra hotellen i kedjan anses som god av alla medarbetare och ibland 
träffas personal från de olika hotellen i utbildningssyften där det även finns tid finns för att 
lära känna varandra. Malin poängterar att detta är en successiv process och när Aveny 
öppnade var inte deras personal bekant med kedjans övriga personal med undantag för de 
anställda med högre positioner.  
 
Internutbildningarna och kompetensutvecklingen för personalen på Aveny sker primärt 
genom att de kunniga inom ett område lär de nyanställda och de med behov av mer 
utbildning. Personalen uppmuntras att vara med och påverka och komma med idéer och 
ledningen försöker ge beröm och feedback. Små belöningar finns för personalen om Aveny 
exempelvis har uppnått månadens säljmarginal eller om någon medarbetare har gissat rätt på 
månadens beläggningsgrad.  
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Aveny har roterande arbetsscheman för att de som vill ska kunna få fler timmar och för att det 
behövs ibland också. Vi frågar alltid under en arbetsintervju, om vi bara erbjuder en tjänst på 
75 procent, om personen på intervjun skulle kunna tänka sig jobba resterande 15 procenten på 
annan avdelning, under förutsättning att den personen skulle passa in på tilltänkta 
extratjänsten.  
 

5.2.2 Medarbetarintervju med receptionist Kicki  

 
Kicki har sedan hon gick ut gymnasiet arbetat 11 år i hotellbranschen och nuvarande position 
är receptionsansvarig på Hotell Aveny där hon arbetat sedan de öppnade hotellet för drygt 3 år 
sedan. Vid uppstarten av hotellet fick Kicki vara med och påverka hur receptionen och andra 
administrativa enheter skulle se ut för att passa medarbetarnas behov. 
 
Hotell Aveny använder sig av samma bokningssystem, Picasso, som alla övriga hotell i 
ProfilHotels kedja. Detta underlättar vid tekniska problem då något annat hotell kan ta fram 
listor på hotellets gäster, samt ta emot nya bokningar. Några av receptionsrutinerna på Aveny 
är att de skickar ut bokningsbekräftelser på begäran, rumsnycklarna kan registreras manuellt 
vid tekniska problem och de för statistik varje månad som deras avtalskunder får ta del av 
varje kvartal. Kicki berättar att receptionen har bra koll på frekvent besökande gäster och kan 
i bokningssystemet söka på en gäst och se vilken/vilka månader och hur många gånger 
han/hon bott hos dem. Första besöket för en ny avtalskund får oftast ett lite särskilt bra 
bemötande genom att den som arbetar i receptionen frågar gästen om speciella rumönskemål. 
 
Bemanningen i receptionen är uppdelad på tre olika pass, ett under förmiddagen, 
eftermiddagen och på natten med respektive arbetsrutiner för vardera pass. Vanligtvis arbetar 
receptionisten ensam men det finns ofta en medarbetare på kontoret i anslutning till 
receptionen som backar upp receptionen vid behov. Receptionen kan lämnas obemannad men 
då tar receptionist med sig en bärbar telefon, sätter upp en stationär telefon på disken så det är 
bara för gästen att lyfta den luren och invänta ton så kommer receptionist tillbaka. Kicki 
berättar att städet får kontinuerliga listor från receptionen över vad som ska göras under 
dagen, sedan bekräftar städpersonalen varje städat rum via telefonen på rummet som går 
direkt in i receptionens bokningssystem. Några av arbetsuppgifterna som ingår i de olika 
skiften är att kontrollräkna växelkassan, dra ut aktuella listor över inneboende gäster för 
brandsäkerheten, hålla koll på vilka som inte har checkat ut i rätt tid och veta när större 
grupper ska anlända så rumsnycklar kan förberedas. 
 
Kicki är överlag nöjd med sin arbetsplats och sina kollegor. Hon känner att hennes behov blir 
bemötta och känner att hon kan påverka hennes arbete. Kicki upplever det dock som mindre 
positivt att Aveny inte har någon form av friskvårdsbidrag för de anställda annat än ett 
reducerat pris på Formtoppen som bara erbjuder gym och ingen gruppträning.  



   

 40

5.2.3 Observation  

 
Vi observerade 30 gäster under en period om två timmar när det checkade ut under 
förmiddagen sittandes i receptionens soffgrupp. Från receptionen, där behaglig 
bakgrundsmusik spelades, har man en god uppsikt över entrén, hissarna och bagagerummet, 
som öppnas med knapp från receptionen. Vi upplevde att samtliga gäster blev bemötta på ett 
vänligt och professionellt sätt. Vid gästernas ankomst till hotellet dras deras betalningskort, 
om de själva ska bekosta rummet och inte deras företag, och har inte gäst använt sig av 
minibaren eller valt att lägga restaurangnotan på rummet godkänner gäst bara betalning med 
en signatur på kvittot. I receptionsutrymmet erbjuds gästdator med tillgång till Internet, viss 
försäljning av snacks, utlåning av Dvd-filmer, informationsbroschyrer till ProfilHotels och 
övergripande information om Umeå. Dock var det litet utrymme på disken då blommor och 
andra porslinsföremål prydde den. Nedanför receptionsdisken finns en skrivare strategiskt 
utplacerat och en stationär telefon trots det att tillhörande headset fanns, som inte var 
installerat.  
 
Hotell Aveny samarbetar med en butik i centrala Umeå, som heter ”Sagolika Ting”, och ger 
bort leksaker till barn som bor på hotellet under förutsättning att butiken får ha en glasmonter 
i receptionen med deras produkter.  
 
Ett problem vi identifierade med bagagerummet var att det snabbt blev fullt med gästers 
bagage då städet delvis har sina städverktyg där. Vi anser att det är bra med centrallås till 
bagagerummet för att gästerna ska känna att deras bagage är i säkert förvar.  
 
 
 

 
 
Figur 6. Processmapp över utcheckningen på Hotell Aveny 
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6. Analys 
 
I denna del kommer vi att analysera de resultat vi samlat in under intervjuerna och 
observationerna. Vi har valt att göra en tematisk analys av hotellen för att sedan göra en 
jämförelse för att påvisa eventuella skillnader och likheter mellan verksamheterna. Analysen 
är indelad efter de moment vi presenterade i den teoretiska referensramen. 

 

6.1 Kvalitet 
 
Ett företags vision och strategier har som syfte att på längre sikt styra och utveckla 
verksamheten i den riktning ledningen önskar. Tydliga riktlinjer och uppföljning av dessa är 
även en bidragande faktor till hur väl kvalitetsförbättrande åtgärder införs och efterlevs i en 
organisation (Bergman & Klefsjö 2007). Dragonens syfte eller vision är att vara ett 
affärsresehotell med konferensmöjligheter där allt man behöver ska finnas men av något 
enklare klass. Under intervjun med hotellchefen får vi veta att de i nuläget inte har en formell 
affärsidé, något de hade innan de bytte ägare och då tillhörde en hotellkedja. Linda berättar 
vidare att de arbetar utifrån att vara personliga i bemötandet med kunden, en värdering som vi 
under observationen även uppfattar som något personalen anammat. Man skulle kunna se det 
som att den personliga aspekten eller det personliga mötet med kunden ändå är en väl 
etablerad strategi som de kanske indirekt valt som utgångspunkt i sitt arbete.  
 
I detta avseende skiljer sig Hotell Aveny från Dragonen inte bara för att de ingår i en kedja 
men även att de har en uttryckt affärsidé och ledstjärnor i arbetet som gäller centralt för 
kedjan. Affärsidén är ”att med ett professionellt och personligt servicekoncept, skapa en kedja 
av hotell genom att förvärva, etablera samt förädla hotell i Sverige och övriga Europa”. Deras 
ledstjärnor i arbetet ska vara elegant funktionalitet, management, operatörskap samt ansvar. 
Försäljningschefen som vi intervjuade på Aveny medger att de arbetar mycket efter centrala 
riktlinjer som ska gälla samtliga hotell men vill även betona att hon anser det vara angeläget 
att även skapa ett bra rykte i Umeå efter de lokala förutsättningarna.  
 
Ett mindre företag som Dragonen kanske inte behöver officiella dokument som ska utgöra 
normer för det dagliga arbetet. Det väsentliga är att personalen har tagit till sig företagets 
värderingar och arbetar utifrån samma förutsättningar. Det kan även ses som en fördel att 
arbeta i en mindre organisation då beslutsvägarna oftast är kortare och det kan vara lättare att 
få igenom beslut och förändringar. Uppföljningsarbetet för hur personalen och ledningen 
arbetar kan även vara enklare att genomföra med tanke på att det är en mindre grupp 
människor det berör och man kan snabbt införa åtgärder där det behövs. Arbetar man i en 
större organisation som finns representerad på olika platser i landet kan det vara av intresse 
för ledningen att försöka skapa viss kontinuitet och ett enhetligt arbetssätt som gäller samtliga 
anläggningar. Oavsett vilka aspekter som ska utmärka organisationen och stärka varumärket 
bör det kanske ses som en prioritet att de faktorerna går som en röd tråd genom hela 
organisationen. De övergripande värderingarna och verksamhetsidén som ligger till grund för 
hela kedjan måste förankras hos alla anställda för att försäkra sig om att man strävar efter 
samma mål. Det kan praktiskt ske genom att konkretisera målen för de anställda så de blir 
begripliga och applicerbara i deras dagliga arbete och interaktion med gästen. Det finns 
ingenting som garanterar att ett företag är mer framgångsrikt för att de har en uttalad vision 
och affärsidé. De avgörande faktorerna anser vi vara hur personalen arbetar, vilken bild de 
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framställer av företaget gentemot gästerna och hur man skapar kundvärdet i utförandet och 
leveransen av tjänsten.    
 
Att skapa värde för gästen genom den tjänst man erbjuder och användandet av de resurser 
man har till förfogande är ett tillvägagångssätt för att markera sin position på marknaden såväl 
mot gäster som mot konkurrenter (Ljung et. al 1997). Lindas uppfattning är att de inte arbetar 
med angivna kärnuttryck eller ledord som ska sätta sin prägel på personalens arbete och 
bemötande av gästerna för att skapa detta kundvärde. Hon menar att man inom 
hotellbranschen lär sig att arbeta för att skapa värde för kunden efter hand och att de flesta 
som väljer att arbeta inom branschen har oftast förutsättningarna för det. Trots att de inte 
väljer att arbeta med formella uttryck som ska leda personalen så är kundvärde något de har i 
åtanke när de rekryterar personal. Hotellet väljer att anställa personer som har rätt attityd till 
företagets värderingar och deras uppfattning av vad service är, samt som också upplevs kunna 
förmedla värde till gästen. Även om dessa värdeskapande uttryck formellt saknas så tycker vi 
att det framgår att företaget ändå bedömer det vara centralt vid val av personal.  
 
Hos Aveny är det också de personliga egenskaperna hos personalen som lyfts fram under 
intervjun när vi diskuterar värdeskapande och mervärde för kunden. Personalen uppmuntras 
ständigt till att vara lyhörd och serviceinriktad. Malin betonar att bemötandet kunden får av 
personalen är väldigt viktigt och att det kan vara stor skillnad på service. Hon förklarar vidare 
att det är av största intresse att ständigt försöka förbättra dessa mervärden, framförallt om ett 
liknande hotell som Aveny skulle etableras i Umeå och konkurrera med liknande 
förutsättningar och om samma gäster.   
 
En serviceorganisation är uppbyggd av människor och det kan möjligen ses som att 
personalen är en av de viktigaste tillgångarna hotellen har (Price 2000). Därför anser vi att det 
är viktigt att framhålla att de inte bör tas för givet av ledningen. Det är ändå personalen som 
har möjligheten att försöka överbrygga de utmaningar ett serviceföretag står inför med tanke 
på att säkra kvaliteten i tjänsteutövandet. Tjänsten konsumeras av gästen i samband med deras 
vistelse och det kan finnas svårigheter att få möjlighet till en andra chans att leverera värde för 
gästen och göra ett enastående intryck. En kund som inte upplever att deras vistelse bidrog 
med vad de hade förväntat sig eller blev mindre nöjd av någon anledning kan vara svår att 
övertyga att bli en återkommande gäst. Då kan det ses som mer angeläget att man har rätt 
personal som uppträder på ett professionellt sätt och ger ett lysande första intryck, än att man 
förlitar sig på att vissa nedskrivna uttryck ska göra skillnad. Oavsett hur många regler man har 
för hur arbetet ska utföras så handlar det i grunden om hur arbetet verkligen genomförs.   
 
Ett hjälpmedel Dragonen använder sig av för att få en uppfattning av vad deras gäster har för 
syn på företaget och vad de uppskattar är gästenkäter. De finns utplacerade i alla hotellrum 
och ger kunden en möjlighet att bedöma både deras upplevelser kring personalens bemötande, 
hur rummen är utrustade och vad de tillför för gästens trivsel samt helhetsintrycket av hotellet. 
Det är en åtgärd serviceföretag kan införa för att säkra kvaliteten i deras erbjudande och 
genom kundens åsikter utveckla och göra ändringar för att försöka tillgodose framtida gästers 
behov. Tidigare gästers bedömningar av hotellet utgör ett bra underlag för utvärdering och 
uppföljning av verksamheten och man kan snabbt göra eventuella förändringar i arbetssättet 
eller kunderbjudandet.  
 
Även hos Aveny används enkäter för att mäta sina gästers upplevelser gällande deras vistelse. 
De variabler som ingår i enkäten omfattar i stort sett samma områden som Dragonens med 
undantag för någon enstaka fråga. Den stora skillnaden mellan enkäterna är att hos Dragonen 
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fokuserar man inte enbart på frågor gällande de materiella faktorerna som utseendet och 
utrustningen på rummen, utbud vid frukosten osv. De har även inkluderat frågor som gäller 
specifikt bemötandet och service i receptionen respektive bemötandet vid frukosten. Dessa 
aspekter har Avenys gäster möjlighet att bedöma under en kategori som omfattar personalen, 
men det ger enbart ett samlat intryck av hela personalstyrkan. Aveny utför sina gästenkäter en 
gång per år och det är vid denna tidpunkt de har möjlighet att få in mätbara synpunkter för att 
utvärdera verksamheten från gästens perspektiv. Den övriga tiden på verksamhetsåret får 
receptionspersonalen in synpunkter från gästerna vid utcheckningen eftersom de har som rutin 
att fråga gästerna om deras vistelse. Dragonen har alltid enkäter tillgängliga på rummen som 
gästerna kan fylla i och har då möjlighet att få in åsikter om hotellet successivt.   
 
Att tillfredställa sina kunder och att öka kundnöjdheten anser vi vara en viktig aspekt att ta 
hänsyn till framförallt i miljöer där konkurrensen är hård. Alla företag vill erbjuda kunden en 
lösning som passar deras behov och väljer sedan ut olika faktorer att konkurrera med. För 
vissa företag handlar det om pris, komfort eller lyx medans andra kanske lägger tyngdpunkten 
på hotellets placering i förhållande till stadsmiljö, natur eller liknande. Linda beskriver att de i 
större utsträckning har börjat uppmärksamma hur andra hotell arbetar, vad de erbjuder och 
hur de framställer sin verksamhet mot gäster för att eventuellt hitta förbättringar de kan göra 
eller nya sätt att konkurrera på marknaden.  
 
För Hotell Aveny och den hotellkedja de tillhör är detta också en viktig faktor de tar hänsyn 
till. Framförallt hotellkedjans VD och ledningsgruppen ser på kommande trender inom 
branschen och hur andra kedjor arbetar. På lokal nivå försöker Aveny hålla sig uppdaterade 
för nyheter inom branschen, nya hotell som etableras men även nya trender gällande 
inredning. Vad man kanske bör ha i åtanke när man ser till hur ens konkurrenter arbetar är att 
alla hotell inte konkurrerar om samma kunder. Naturligtvis kan man hitta inspiration från 
andra för att t.ex. förbättra sina egna arbetsrutiner eller utöka erbjudanden med vissa tjänster 
men fokus måste fortfarande finnas på den kundgruppen man riktar sig till och deras behov.  
 

6.2 HRM 
 
Hotellchefen på Dragonen uppfattar att samarbetet i personalen fungerar bra och att det är 
något som prioriteras av ledningen för att skapa känslan av samhörighet inom företaget. 
Genom olika aktiviteter och tillställningar för personalen får de möjlighet att lära känna 
varandra bättre utanför deras vanliga arbetssituationer. En väl fungerande arbetsgrupp som 
har ett bra samarbete mellan olika grupper och avdelningar kan bidra till en mer positiv 
upplevelse för kunden. Det kan även ses som en åtgärd för att höja motivationen hos sina 
anställda genom att man på detta sätt visar att man uppskattar deras arbete och vad de tillför 
organisationen. Vi vill påstå att man genom att belöna sin personal kan generera positiva 
resultat för företaget som helhet på längre sikt. Då personalen förstår att företaget värderar 
deras insatser högt och att varje anställd har en viktig funktion för att bidra till resultat kan det 
öka tillfredställelsen hos medarbetarna, de utför sina arbeten bättre och kanske sträcker sig till 
att göra det lilla extra för kunden. Det gäller att investera i personalen för att de ska vilja 
investera i företaget.  
 
Förhållandet mellan medarbetare och chefer beskrivs under intervjun med hotellchefen på 
Dragonen som väldigt öppen där personalen när som helst kan lyfta fram både positiva och 
negativa synpunkter till diskussion. Detta är även något som visar sig under 
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medarbetarintervjun med en av receptionisterna. De flesta känner också varandra privat vilket 
kan gynna gemenskapen på arbetsplatsen.  
 
Det finns stora likheter mellan hotell Dragonen och Avenys syn på personalen och samarbetet 
mellan medarbetare och chefer. I intervjun med Malin på Aveny berättar hon att samspelet i 
och mellan arbetsgrupper som t.ex. mellan reception, städ och restaurang fungerar väldigt bra. 
Det är även en uppfattning som framförs under medarbetarintervjun och något vi får möjlighet 
att iaktta under observationen. Till skillnad från Dragonen har Aveny även kollegor på andra 
hotell runt om i Sverige som de inte dagligen arbetar med men har ändå successivt lyckats få 
en god relation till. Det är främst i utbildningssyften som representanter från de olika hotellen 
träffas och har då möjlighet att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Det är ett tillfälle 
att få god insyn i de övriga hotellens verksamheter, kunna uppdatera sig och göra jämförelser. 
Ett annat liknande hotell i kedjan kanske har infört någon ny rutin i arbetet, utökat sina 
erbjudanden med någon serviceåtgärd som skulle kunna införas på Aveny. De skulle kunna 
dela med sig av relevant information till Aveny som t.ex. svårigheter att införa den nya 
rutinen och lösningar för att undkomma det, eller underlag på att kunder uppskattar och 
värdesätter att extra service inkluderas i erbjudandet. På det viset skulle Aveny kunna införa 
förändringar utan eventuella svårigheter och i stället fokusera på det mervärde de vill ge sina 
gäster.    
 
I samband med rekrytering av personal har hotell Aveny som policy att hotelldirektören och 
den avdelningschef det berör ska vara närvarande vid anställningsintervjun. I likhet med de 
egenskaper Dragonen prioriterar är det de personliga egenskaperna med känsla för service 
som är betydande för Aveny när de anställer ny personal till receptionen. Utöver det ser de till 
vilken erfarenhet kandidaten har från branschen, språkkunskaper och hur personen skulle 
kunna passa in i den nuvarande arbetsgruppen.  
 
Personalens behov av delaktighet och att få gehör för sina åsikter är en viktig aspekt att tänka 
på när man leder människor. En verksamhet som ett hotell kan inte drivas utan hjälp av sin 
personal. Det är de som utför uppgifterna och möter gäster som oftast kan upptäcka nya sätt 
att arbeta och eventuella förbättringar som kan införas. De har också en central roll gällande 
mottagande av viktiga synpunkter som de får kännedom om vid mötet med gästerna. Det är 
gästerna som gör att hotellen kan fortsätta med sin verksamhet och deras synpunkter, stora 
som små, är inget man bör förbise. Ett beslut som ett hotell tar som t.ex. att inte vidta någon 
åtgärd till följd av gästers åsikter kanske rent av kan gynna deras konkurrenter. Låt säga att ett 
hotell får in synpunkter från sina gäster att de t.ex. önskar hämtning på flygplatsen, men 
hotellet väljer att inte införa denna extra tjänst av olika anledningar. Om den tjänsten värderas 
högt av gästerna skulle det kunna innebära att de väljer att bo på ett annat liknande hotell 
nästa gång som kan tillgodose behovet av att bli hämtade på flygplatsen.    
 
Det som förvånar oss något under intervjuerna med båda hotellen är att trots att personalen är 
företagets största tillgång och det är den faktor som ser till att verksamheten fungerar och det 
finns ingen uttalad policy kring personalvård. På frågorna som främst berör hur de arbetar 
med motivation och åtgärder för att öka tillfredsställelsen hos personalen nämner båda 
intervjupersonerna de förmåner företagen erbjuder sina anställda. Båda hotellen erbjuder 
träningsbidrag och rabatt på restaurangen som finns i respektive byggnad. Det vi var 
intresserade av var mer åtgärder för att öka motivationen och öka trivseln på jobbet och några 
sådana insatser saknas idag. Aveny har visserligen tävlingar med jämna mellanrum där en 
belöning delas ut till den medarbetare som gissar rätt på månadens beläggningsgrad eller om 
de uppnått månadens säljmarginal. Vi får dock intrycket av att intervjupersonerna anser att en 
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policy gällande personalvård skulle vara bra samt att man hade vissa riktlinjer för att motivera 
personalen och få de att trivas ännu bättre.  
 

6.3 Analys av observationerna 
 
Då syftet med studien är mer av en informativ och beskrivande karaktär är vi medvetna om att 
det är svårt att analysera vårt framlagda material från tidigare kapitel i en djupare mening. Vi 
kommer nedan med hjälp av de observerade processerna i respektive hotellobby analysera 
vilka moment som skapar ett värde till gästen och vilka moment som inte skapar ett värde till 
gästen. Analysen baseras på Lean teorier och redovisningarna från observationerna i 
empirikapitlet. På grundval från den andra Leanprincipen, som innebär att alla steg som måste 
tas i en specifik process för att fullfölja kundens behov registreras, har vi utvecklat 
processmapparna från empirikapitlet. Detta för att på ett överskådligt sätt möjliggöra 
identifieringen av eventuellt slöseri.  
 
Vi har valt att presentera Hotell Dragonens och Hotell Avenys respektive processmapp 
separat då vi observerade incheckningsförfarandet på Dragonen och utcheckningsförfarandet 
på Aveny. Efter Hotell Dragonens processmapp redogör vi kortfattat för hur den ska läsas och 
förstås för att sedan göra en tematisk analys indelat efter slöseri, JIT och 5S’s gemensamt för 
båda hotellen.   
 
 

6.3.1 Hotell Dragonen 

 

Figur 7. Processmapp över incheckningen på Hotell Dragonen inkl slöseri 
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Vi har under processmappen lagt till en tidsaxel. I den har vi identifierat och separerat de 
moment som vi inte anser tillför ett värde till gästen och de som tillför ett värde för gästen 
eller behövs för att slutföra processen. Momenten som är markerade med en upphöjning på 
tidsaxeln är de som vi inte anser tillför något värde och siffrorna ovanför upphöjningarna 
indikerar på ungefärligt tidsintervall de kan ta beroende på omständigheterna. Trianglar 
markerade med ett ”s”, som står för slöseri, finns illustrerade ovanför upphöjningarna på 
tidsaxeln, mellan de olika händelserutorna, för att visa vart i processen vi funnit onödiga 
moment. De taggade rutorna höst upp i figuren visar på receptionistens samspel mellan teknik 
och andra människor, både gäster och personal. De integreras med varierande frekvens i 
receptionsprocessen och finns därför med i processmappen för att tydliggöra möjliga samspel 
variablerna emellan. Längst ner i högra hörnet finns en mediantabell över kortast, längsta och 
genomsnittliga in- respektive utcheckningsförfarandet. Processmappen skall läsas från vänster 
till höger.  

Vi har skattat tidsaxlarna från respektive processmapp mot våra tidtagningar under 
observationerna, där processtiderna varierade en del, samt utarbetat den för att även 
representera samtliga gästers möjliga receptionsscenarion mot bakgrund av information vi fått 
av receptionspersonal.   

 

6.3.2 Hotell Aveny  

 
 
 
 

 
Figur 8. Processmapp över utcheckningen på Hotell Aveny inkl. slöseri 
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På samma sätt som vid Hotell Dragonens processmapp har vi lagt in en tidsaxel där vi har 
identifierat och separerat de moment som vi inte anser tillför ett värde till gästen och de som 
tillför ett värde för gästen eller behövs för att slutföra processen. För ytterligare förklaringar 
se beskrivningen under figur 7. 
 
 
Kaizen som betyder ”att göra bättre” är ledordet i vår analys av hotellens nuvarande 
receptionsprocesser. Nedan berörs tre olika stödverktyg inom Lean som vi kommer använda i 
analysen av in- och utcheckningsprocesserna.  

6.3.3 Slöseri 

 
Det första slöseriet som vi identifierade på Hotell Dragonen var om gäst var tvungen att vänta 
på sin tur, antingen efter en annan incheckande gäst eller efter någon kund som var där i syfte 
att köpa biljetter till nattklubben. Även på Aveny identifierade vi att det kan bli en kö i 
receptionen när många gäster vill checka ut samtidigt. Då rutinen på Aveny är en schemalagd 
receptionist på vardera skift, med en gemensam timmes överlappning vid skiftbytena för att 
en heltidstjänst ska uppfyllas, innebär det att mestadels av tiden arbetar bara en person bakom 
receptionsdisken. Detsamma gäller för Dragonen men de har däremot inte ett nattskift. I 
motsats till Dragonen har Aveny ingen direkt anledning till andra typer av besökare vid 
receptionen vilket ger dem en större möjlighet än Dragonen till att förutsäga när gästerna ska 
komma. Fortfarande kommer det att medföra att några av gästerna får vänta på sin tur och 
därför finns det ändå ett slöseri att eliminera. Det här slöseriet är den första markeringen i 
båda hotellens processmappar och är den enklaste typen av slöseri att upptäcka, men inte lika 
enkel att eliminera. Dragonen och Aveny kan aldrig med säkerhet veta när alla inbokade 
gäster kommer att vilja checka in eller checka ut, trots att gästerna kan meddela vid 
bokningen ungefärlig tid de förväntas anlända. Receptionen skulle därför kunna, under de 
tider på dagen som är extra gästintensiva, ha telefonen hänvisad till någon annan medarbetare 
på kontoret med tillgång till dator. Det skulle medföra att gästerna som blir avbrutna i sitt 
receptionsärende slipper onödig väntan, samtidigt som personen i telefonen inte behöver 
vänta på att receptionist ska bli klar med gästen. 

Väl framme vid receptionen för att checka ut på Aveny måste receptionisten alltid fråga om 
gästen har tagit någonting ur minibaren. Vid gästernas ankomst till hotellet dras deras 
betalningskort, om de själva ska bekosta rummet och inte deras företag, och har inte gäst 
använt sig av minibaren eller valt att lägga restaurangnotan på rummet godkänner gäst bara 
betalning med en signatur på kvittot. Detta kvitto skrivs sedan ut från skrivaren som är 
strategiskt placerad i receptionen, men kan diskuteras huruvida det är nödvändigt eller inte. Vi 
anser att det här förfarandet i sig inte tillför något värde för gästen och andra sätt att ta reda på 
om gäst har tagit något ur minibaren innan de lämnar hotellet borde kunna arbetas fram.    

Det andra slöseriet vi identifierat på Hotell Dragonen var när receptionisten bad om 
betalningskortet och gäst i fråga inte var beredd på detta och fick börja leta rätt på plånboken. 
Det här innebär således en onödig rörelse för gästen, speciellt om den inte vet vart i sitt 
bagage plånboken ligger. Detta kan också medföra, om många gäster befinner sig samtidigt i 
receptionen, att väntetider uppstår.  

Ytterligare ett slöseri i Dragonens incheckningsprocess som vi identifierade var frågor som 
antingen receptionist eller gäst ställde angående parkeringsförfarandet, Internetaccess på 
rummen, tider frukostbuffén serverades mellan och hur de skulle komma in på hotellet under 
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tiden reception var stängd. Svaren på dessa frågor skulle enkelt kunna skrivas ner på ett 
informationsblad som varje incheckande gäst får tillsammans med rumsnyckeln. Receptionist 
kan vid behov hänvisa att allt gäst funderar över kring sin vistelse står där. 

En annan viktig observation är att telefonen, både på Dragonen och på Aveny, är placerad i 
receptionen. Detta innebär enligt den tredje Lean- principen att ett flöde inte har skapats om 
telefonen skulle ringa under tiden en gäst befinner sig vid receptionen. Vi anser att det är 
ineffektivt att de inte har ersatt den traditionella telefonluren med ett headset för att kunna ha 
båda händerna fria. Även fast Aveny har som rutin att ta telefonbokningarna på kontoret 
ringer ändå telefonen i receptionen, angående diverse ärenden.  

6.3.4 Just-in-time 

JIT som är ett av stödverktygen för Lean Service, kommer till användning i ett serviceföretag 
främst i avseende på att lära branschen förstå värdet i att genomföra något på optimalt sätt. 
Detta effektiva konkurrensverktyg som bl. a. medför förkortade arbetstider och bättre 
tillmötesgående av gästernas behov, hjälper till i praktiken att identifiera slöseri. Enligt JIT 
teorin ska medarbetarna i receptionsprocessen förstå hur en process smidigast kan genomföras 
i ett enda flöde utan hinder. Det förutsätter att alla komponenter i processen tar exakt vad de 
behöver från den föregående processen när den behöver det. På både Dragonen och Aveny 
kan vi se att de redan jobbar efter den här principen då städet och receptionen är 
synkroniserade med varandra. ”Takt time”, som är en del av JIT, anger i vilken frekvens ett 
receptionsärende måste slutgöras inom, för att möta gästernas behov. ”Takt time” beräknas 
genom att dividera tillgänglig tid med begärd arbetskraft. Vi anser att det här medvetna 
synsättet på tid borde användas mer i receptionerna för att beräkna vad som är realistiskt tid 
per gäst i förhållande till antal gäster under en given tidsperiod. Dock vet vi inte hur gästernas 
behov ser ut. I dagsläget förbereder båda hotellen rumsnycklar om de vet om att det kommer 
en större grupp som ska checkas in samtidigt vilket vi anser visar på en medvetenhet hos de 
båda hotellen kring effektivitet.     

6.3.5 Fem S 

5S är en process med syftet att rensa och städa upp på arbetsplatsen och i databaser för att 
skapa en bättre arbetsmiljö. Som beskrivet i teorikapitlet består processen av fem korrelerade 
koncept. Vi anser att både Dragonen och Aveny skulle kunna arbeta mera aktivt med den här 
typen av stödverktyg för att minimera eventuella misstag, som t.ex. felplacerade papper och 
ostädade rum, men har inte studerat hotellens alla administrativa processer och kan därför inte 
uttala några rekommendationer, om det ens behövs. De samtliga fem stegen förfinas och 
anpassas till respektive arbetsplats, för att passa ihop med lokala förutsättningar på 
arbetsplatsen. Det viktigaste att ta hänsyn till är huruvida receptionen men också hotellet som 
helhet har ett praktiskt tillvägagångssätt som är optimerat. Problem som uppstått tidigare ska 
tas på allvar, oavsett storleken, och förebyggas från att inträffa igen. Det görs enklast genom 
standardiserade och definierade uppgifter. Båda hotellen visade upp nedskrivna rutiner för 
receptionstjänsten som är en viktig del i 5S’s. 

6.4 Sammanfattande analys  

Vi anser att det är viktigt att det finns en tydlig medveten skillnad hos hotellpersonalen i vad 
affärsresenärer respektive privata resenärer bedömer som hög kvalitet och hög service. Vi har 
inget underlag i huruvida det föreligger en skillnad i preferenser mellan de olika 
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kundgrupperna men vi tänker oss att affärsresenären har begränsat med tid, på morgonen 
under utcheckningsförfarandet innan arbetsdagen startar och på eftermiddagen innan gästen 
har ett flyg att hinna till, och därför bör en snabb process gynna alla parter inblandade. Vi har 
därför valt att bedöma ett snabbt receptionsförfarande som någonting positivt med anledning 
av att båda de undersökta hotellen har övervägande affärsresenärer. Vi tycker därför att den 
kategorin gäster bör prioriteras för den är av störst betydelse, samtidigt som alla gästers unika 
behov är viktiga att ta hänsyn till.  

Den huvudsakliga skillnaden vi fann mellan Hotell Dragonen, som är ett fristående hotell, och 
Hotell Aveny, som ingår i en hotellkedja är hur deras utarbetade strategier påverkar hotellen 
på olika sätt. Vi bedömer därför att deras respektive möjligheter att införa Lean Thinking ser 
olika ut men ändå är genomförbara efter sina förutsättningar och värderingar.    

Lean Service på operativ nivå kommer inte få ett positivt genomslag i en organisation om den 
inte först och främst är godkänd av ledningen på strategisk nivå och Lean kommer inte få 
genomslag på strategisk nivå om det inte det finns lokalt ledda insatser som integreras med 
den ordinarie strategin. Därför kan vi inte i vår analys med säkerhet påstå att hotellen kommer 
att få ett positivt genomslag då de ännu inte har anammat Lean. Vi kan dock se att 
förutsättningarna finns för båda hotellen att effektivisera sina receptionsprocesser genom att 
studera våra processmappar. De relativt korta förfaranden som gästerna på hotellen idag måste 
gå igenom är redan tämligen effektiva och anses fungera bra av hotellens personal men vi ser 
ändå att det finns förbättringar att göra och slöseri att eliminera.  

Vi kan inte uttala oss vilka kvalitetsförbättringar Lean på varken kort eller lång sikt kan 
generera hos de två undersökta hotellen från ett gästperspektiv eller medarbetarperspektiv. 
Däremot kan vi uttala oss om att processerna blir effektivare och att personalen tillämpas en 
större betydelse om Lean tas på allvar från en strategisk nivå. I figur 4, ”Fördelarna med 
Lean”, illustreras en allmän arbetsprocess före och efter Lean implementeringen. Mot 
bakgrund av de olika typerna av slöseri vi identifierade i hotellens processer har vi 
sammanfattat, i en ny processmapp i figur 9, hur receptionsprocessen skulle kunna se ut i 
framtiden. Detta under förutsättning att något av hotellen väljer att införa Lean. 
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Figur 9. Processmapp över framtida utcheckningsscenario 

 

Vi har utgått från tidigare redovisade processmappar och grafiskt illustrerat med ytterligare en 
processmapp hur en förändrad receptionsprocess med hjälp av Lean skulle kunna se ut efter 
att slöseriet som vi identifierat är eliminerat. Resultatet av en framtida processmapp är en rak 
tidslinje som bara innehåller värdeskapande moment för gästerna. Här har vi således reducerat 
alla moment som inte skapar något värde för gästen vid utcheckningsförfarandet. Hur detta 
arbete sedan rent praktiskt genomförs kan naturligtvis variera beroende på hur olika hotell 
väljer att hantera förändringarna. 
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7. Slutsatser 
 
Det är inte säkert att gästerna kommer att påverkas, varken i positiv eller i negativ 
bemärkelse, om Lean genomförs hos de undersökta hotellen. Viktigt att tänka på är i vilken 
utsträckning förverkligandet i sådant fall skulle få. Vi tror att hotellen utan problem kan 
anamma Lean Service konceptet och förändra mindre praktiska processer utan att anamma 
hela konceptet. Dock tror vi att det skulle underlätta om Lean filosofin förstods av samtliga 
medarbetare för ett bättre mottagande av förändringarna. Här spelar ledningen en avgörande 
roll i förändringsprocessen. Då hotellbranschens personal är stommen i branschen är det 
anmärkningsvärt att inte mer personalvård och utbildningar finns. Vi anser att ytterligare 
undersökningar och observationer bör göras ur fler perspektiv än det vi antagit. De skillnader 
vi kunnat påvisa hotellen sinsemellan är marginella, som kan indikera att branschen i Sverige 
är snarlik i sina receptionsprocesser. Vi anser att det är intressant att båda hotellen utvärderar 
sina verksamheter i förhållande till andra hotell och mot deras gästers synpunkter och blir 
därför förundrade över varför inte det finns fler innovativa lösningar inom hotellen?  
 
Vi har senaste året fått uppleva enorma effektivitetsförbättringar inom bl.a. flygbranschen 
man som resenär numera kan checka in med hjälp av sitt fingeravtryck. En idé vi fick, under 
förutsättning att ett sådant behov skulle efterfrågas, är att automatisera in- och utcheckningen 
hos hotellen. Samtidigt som det finns en bemannad reception eller informationsdisk, som har 
mera administrativa arbetsuppgifter jämfört med idag för att effektivisera personalen, borde 
gäster erbjudas att registrera sin vistelse via en dator om de inte har behovet av ett personligt 
bemötande. Andra varianter för att checka in och ut kan vara via sms eller hotellens hemsidor. 
 
Det är lätt att ta saker och ting för givet och inte ifrågasätta allt man gör när det inte föreligger 
stora problem och därför anser vi att Lean är en bra metod för att synliggöra det osynliga. Vi 
anser att det viktigt för hotellen att de är medvetna om hur deras olika processer faktiskt 
upplevs, sekund för sekund, för att kunna förändra dem.  
 
I centrala Umeå finns det 18 stycken hotell, som sällan är fullbelagda. Gästerna har således 
relativt stora valmöjligheter när de ska välja hotell. Det mest logiska är att en gäst väljer det 
hotell som ger dem det högsta kundvärdet. Konkurrensen mellan hotellen är en stark drivkraft 
för att de ska arbeta med kontinuerliga förbättringar i utformningen av deras arbetsprocesser. 
En av utmaningen för hotellen är således att skapa konkurrensfördelar genom kundvärdet. Vi 
anser att det inte är tillräckligt att hotellens erbjudanden enbart uppfyller vad de utlovar. 
Utöver vad som lovas bör hotellen även tillföra kunden ett mervärde för att stå emot den 
ökade konkurrensen. Det är extra viktigt att tänka på för serviceinriktade företag som skapar 
hela eller delar av tjänsten i samband med kundens köp. Vi tror att Lean skulle kunna vara en 
av lösningarna på hur hotellen kan skapa en varaktig kvalitetsnivå och ett mervärde gentemot 
sina gäster.  
 
Lean Thinking är att skifta från ett traditionellt sätt att se på sin organisation till att se på den 
utifrån idéer som handlar om hur organisationer skapar optimalt värde för alla inblandade. Det 
viktiga för att långsiktigt lyckas få med sig hela företaget är att konstant tänka Lean och göra 
det till en vana. Det är därför viktigt att de hotell som har ambition att bli Lean antar ett 
proaktivt förhållningssätt till sin bransch.  
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7.1 Förslag till framtida forskning 
 
Lean är en kontextbunden metod till att förbättra och effektivisera en organisations processer. 
Därför anser vi att det finns oändligt mer praktisk forskning att utföra, i hotellbranschen men 
även i andra serviceföretag. Ju mer komplex en organisation är, desto viktigare är det att få 
kontroll på alla komponenter som tillsammans fullföljer ett uppdrag. I vår studie har vi inte 
identifierat de samtliga sju olika typerna av slöseri utan primärt slöseri i form av väntetider 
och otydlig information. Vi är dock nyfikna på om vi skulle kunna finna fler typer av slöseri 
inom hotellen om möjlighet fanns att successivt granska alla andra processer inom hotellens 
respektive verksamhet.   
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8. Sanningskriterier 
 
Här ges läsaren ett underlag för att kritiskt granska kvaliteten av studien genom att vi bedömt 
hur pass trovärdig och äkta den är. Vi har utgått ifrån Guba & Lincolns alternativa 
sanningskriterier ur Bryman och Bell (2003). Vi har kontinuerligt i studiens olika kapitel 
redogjort för vad vi har gjort och nedan diskuterar vi i vilken utsträckning det vi har gjort 
faktiskt är rätt.  
 

8.1 Tillförlitlighet 
 
Att skapa en tillförlitlighet i studiens resultat innefattar både att man säkerställer att 
forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten till 
de personer som faktiskt är en del av den social verklighet som man undersöks (Bryman & 
Bell 2005). Vi anser att vi har beskrivit hur vi under studiens gång har gått till väga på ett 
tydligt och noggrant sätt för att läsaren av vår studie ska se att vi följt de regler som finns. Vi 
skickade sedan resultatet av den empiriska sammanställningen till våra intervjupersoner för 
deras respons på framställningen. Vi är medvetna om att våra egna tolkningar och 
uppfattningar omedvetet kan ha påverkat hur vi bearbetade informationen från intervjuerna 
och observationerna och bedömer det därför som ytterst viktigt att medarbetarna på respektive 
hotell gavs möjligheten att kommentera och revidera vår framställning. Denna metod kallas i 
forskningssammanhang för responsvalidering (Bryman & Bell 2005). 
 

8.2 Överförbarhet 
 
Detta är en term som ofta förknippas med kvantitativa studier då de av naturliga skäl har en 
mycket högre grad av överförbarhet, då de ämnar studera stora mängder data på en 
övergriplig nivå (Bryman & Bell 2005). Vår studie har däremot fokuserat på att förstå en 
specifik miljö på djupet genom redogörelser av de detaljer som skapar den. Från de likheter vi 
fann mellan de två studerade hotellen vill vi ändå påvisa att det finns en viss grad av 
överförbarhet från vår studie till liknande hotell då deras arbetssätt tenderar att se relativt lika 
ut. För framtida studier inom samma område kan man använda sig av vår redogörelse om hur 
vi gått till väga i empiriinsamlingsprocessen vilket antyder en viss överförbarhet. 
 

8.3 Pålitlighet 
 
Denna valideringsteknik är tidskrävande att använda sig av då det krävs att någon extern 
person som är insatt i ämnet som studeras finns med under hela processens gång och säkrar att 
uppsatsskribenternas olika delar i uppsatsen skapas på ett korrekt sätt utifrån valda teorier och 
procedurer. I detta fall har vi haft en handledare med under uppsatsens gång vilket vi tycker 
tyder på att vår studie är pålitlig (Bryman & Bell 2005). 
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8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Här gäller det för forskarna att visa att det har handlat i god tro, med faktum att det inte är 
möjligt att få någon fullständig objektivitet i samhällsenlig forskning. För att kunna styrka och 
konfirmera studien ska det framgå att forskarna inte medvetet låtit personliga värderingar eller 
teoretisk referensram påverka utförandet och slutsatserna i undersökningen (Bryman & Bell 
2005)  
 
Människans uppfattningsförmåga är starkt kognitivt styrd, det innebär att våra inre kognitiva 
strukturer avgör i hög grad vilken omvärldsinformation vi samlar in och hur vi tolkar den 
(Brenner 1997). Kan därför finnas en risk att vi har tolkat det som skedde i respektive hotells 
reception utifrån vad vi kanske hoppades på att se men då receptionisterna inte hade något att 
kommentera på det vi identifierat vill vi hävda att vi agerat och observerat någorlunda korrekt. 
 

8.5 Äkthet 
 
Inom det breda kriteriet äkthet eller som vissa andra forskare väljer att kalla det för, 
autenticitet, finns det några mer konkreta kriterier som rör frågor om forskningspolitiska 
konsekvenser. Ett kriterium är huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter och 
uppfattningar som finns i den grupp människor som studerats. Här styrker vi den med hjälp av 
responsvalideringen. Två andra kriterier frågar om undersökningen hjälper dem som har 
deltagit i den att komma fram till en bättre förståelse av den sociala miljö som de arbetar i, 
ontologisk autenticitet, och huruvida deltagarna fått en bättre bild av hur andra personer i 
miljön upplever den, pedagogisk autenticitet. Det kan vi i dagsläget inte veta men om fallet 
skulle bli så styrker det äktheten i studien. De två sista kriterierna diskuterar om, och i sådant 
fall, i vilken utsträckning de som medverkat i studien kan förändra sin situation, katalytisk 
autenticitet, och har de anställda fått bättre möjligheter till att vidta de åtgärder som krävs, 
taktisk autenticitet.  
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Bilagor 

 

Semistrukturerad Intervju med respondent på managementnivå 
 
Bakgrundsfrågor 
Har du lust att börja med att presentera dig själv och din befattning på hotellet? 
Vad har du för utbildning, bakgrund? 
Hur ser hotellets organisation ut?  
Hur är verksamheten uppbyggd? 
Hur många anställda har ni? 
Vad är hotellets övergripande strategier och visioner?  
Vilken/vilka kundgrupper riktar ni er till?  
Vad har ni för beläggningsgrad? 
Vad har ni för prisintervaller? Hur skiljer sig priserna mellan enkelrum, dubbelrum, och 
beroende på om det är vardag eller helg?  
Hur arbetar ni för att skapa värde för kunden? 
Hur upplever ni konkurrensen från andra hotell här i Umeå? 
 
Gällande hotell Aveny som ingår i en hotellkedja: 
Hur många hotell ingår i samma hotellkedja?  
Är det samma storlek på hotell som Aveny?  
På vilka sätt påverkar det er verksamhet att ni ingår i en kedja i förhållande till om ni skulle 
vara ett fristående hotell?  
Hur upplever ni de centrala direktiven från kedjan och hur pass styrda bli ni i ert arbete? 
 
Kvalitet 
Gör ni någon form av kundundersökningar?  
Har ni någon form av statistik på hur många kunder som återkommer? 
Har ni någon form av bonusprogram för kunder som återkommer eller bor på hotellet ofta? 
Vet ni till vilken grad dessa bonusprogram används? 
Har ni fasta rutiner/checklista/riktlinjer för arbetet i receptionen?  
Gällande Aveny: Är det generella riktlinjer som gäller för hela kedjan? 
Kundernas möjligheter till in- och utcheckning? 
Gör ni någon slags analys eller marknadsundersökning angående kundernas behov? 
Tittar ni mycket på andra liknande hotell och för att få idéer?  
 
Personal 
Vad har ni för syn på gruppsamarbete eller teamwork inom företaget och hur fungerar det? 
Har ni någon policy för personalvård? Vilka förmåner har er personal? 
Vad har ni för riktlinjer vid rekrytering? 
Vilken typ av kompetens värdesätter ni högst hos receptionspersonalen? 
Har ni roterande arbetsscheman?  
Vilken möjlighet har er personal till utbildning/personlig utveckling? 
Hur arbetar ni för att motivera personalen? 
Vilka möjligheter har personalen att påverka hotellets verksamhet?  
 
 



   

 58

 

Semistrukturerad Intervju - medarbetare  
 
Bakgrundsfrågor 
Har du lust att börja med att presentera dig själv och din befattning på hotellet? 
Vad har du för utbildning, bakgrund? 
Hur många år har du arbetat inom branschen? 
Hur ser arbetsbeskrivningen ut för receptionstjänsten?  

Vilka arbetsmoment ingår?  
Har ni roterande arbetsschema? 

Hur många medarbetare arbetar i receptionen?  
Vilken typ av anställningsform? (heltid, deltid, vid behov?) 

  
Kvalitetsaspekten 
Utför ni kundundersökningar eller uppföljning på hur kunden upplevt vistelsen? 
Har ni något bonusprogram? 
Vad har gästerna för möjligheter till in- och utcheckning?  
Hur fungerar bokningssystemet ni använder?  

För-/nackdelar med systemet? 
Peak tider för in- och utcheckning?  
Vänligen beskriv hur din arbetsdag vanligtvis ser ut?  

Olika arbetsmoment?  
Vanliga problem som uppstår? 
Andra tjänster som erbjuds i receptionen? (konferensbokning, turistinformation, 
nöjeserbjudanden etc.) 

 
Personalaspekten 
Vad är din syn på gruppsamarbete och hur fungerar det hos er?  
Hur fungerar samarbetet med övriga medarbetare på hotellet, städ och restaurangen? 
Hur upplever Ni att era behov blir bemötta av arbetsgivaren? 
Har ni utvecklingssamtal? 
Vilka möjligheter har du att påverka din arbetssituation samt hotellets övergripande 
arbetssätt? 
På vilket sätt känner du dig delaktig i hotellets verksamhet? 
 
 
 
 


