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Abstrakt   
 
Titel:  Book Smart eller Street Smart? -En kvalitativ studie om lokala hotellchefers inställning  

och kommunikation av mjuka värden bland Umeås 
hotellkedjor. 

 
Författare:  Peter Edlund & Jens Eriksson  
 
Bakgrund:  Hotell tillhör en bransch med svårigheten att skapa lojala kunder. Därför höjs kraven 
på hanteringen av mjuka värden, som kundtillfredsställelse. Genom att inkludera mjuka värden 
tillsammans med finansiella värden i en modell kan ledningen i hotellen balansera dem. Eftersom 
mjuka värden är starkt kopplade till personalens kompetens och motivation, är det svårt för en 
stor organisation som hotellkedjor att enbart lita till att företagsstrukturerna ska upprätthålla 
mjuka värden i organisationen. Den lokala ledningen har därför ett stort inflytande kring hur 
personalen och verksamheten närmast kunden hanterar mjuka värden. För att hotellkedjan ska 
lyckas med sina visioner och mål, måste den lokala hotelledningen förstå de mjuka värden som 
kedjan prioriterar för att kunna översätta dessa till personalen, som utför dem i praktiken. Därför 
blir den lokala ledningen en viktig kugge för att hotellet ska lyckas verkställa visioner och mål.   
 
Problemformulering och syfte: Vilken inställning har den lokala hotelledningen kring mjuka 
värden i relation till finansiell vinst? Med denna fråga som grund vill vi ta redan på hur 
hotellkedjorna organiserar mjuka värden och vilket inflytande den lokala ledningen har.  
 
Avgränsning: Vi har valt att avgränsa uppsatsen till hotell som tillhör en hotellkedja med 
placering i Umeå tätort.  
 
Tillvägagångssätt: Vi har utfört en kvalitativ studie med fem besöksintervjuer på fem hotell 
som antingen ägs eller samarbetar med en hotellkedja. Alla fem respondenter har den högsta 
chefpositionen inom respektive hotell.   
 
Slutsatser: Det fanns stora skillnader i vilket inflytande den lokala hotelledningen hade över 
hanteringen av mjuka värden. Det fanns även skillnader mellan hur mycket respondenterna var 
beredd att ta finansiella kostnader för att förbättra mjuka värden. Dessa skillnader kunde 
förklaras genom att hotellkedjorna använder olika metoder när man styr mjuka värden. Den 
lokala ledningens ansvar för insamling av information om mjuka värden beroende på vilken 
metod som kedjan använder. Det fanns även olika syn inom hotellen till vilken typ av 
informationsinsamling som ansågs viktigast. Kedjorna var mer intresserade av att kvantifiera 
information om mjuka värden, samtidigt som den lokala ledningen litade mer på sin egen 
förmåga och informationen som uppkom via personlig kontakt med kunderna och de anställda. 
Kommunikationen om mjuka värden mellan det lokala hotellet och kedjan varierade beroende av 
om ansvaret över mjuka värden var placerat lokalt eller centralt. Mekaniska organisationer var 
bättre på att kvantifiera och systematisera mjuka värden än organiska organisationer. Studien 
visar att ägandet och ansvaret över mjuka värden korrelerar med varandra.  
 
Nyckelord: Mjuka värden, Balanced Scorecard, Kommunikation, Organisation, Hotellkedjor, 

Ekonomistyrning   



 

 

 
 
 
 



 

 

Förord 
Först av allt vill vi tacka vår handledare Ann-Christin Häggqvist som såg till att vi kom igång 
med uppsatsen i tid samt gav oss konstruktiv kritik under hela uppsatsens gång.  
 
Vi vill även tacka alla våra respondenter som tog sig tid för intervjuerna och hjälpte oss med att 
förverkliga uppsatsen. Utan er hade uppsatsen aldrig kunnat genomföras! Tack!  
 
Avslutningsvis vill vi tacka Micke för all stöttning och hjälp samt våra opponenter. 
  
Umeå i januari 2009  
 
Peter Edlund & Jens Eriksson 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel vill vi först ge läsaren en inblick i hotellbranschens problematik och 
behov av mjuka värden, när det gäller hantering och kommunikation, samt ge en 
problemdiskussion. Detta kommer att mynna ut till problemformuleringen samt syftet med 
studien. Avslutningsvis kommer kapitlet att beröra våra avgränsningar, begreppsförklaring samt 
hur hela uppsatsen är uppbyggd i dispositionen.     

1.1 Problembakgrund 

I takt med att konsumenterna har fått bättre tillgång till information, kan de även ställa högre 
krav på enskilda företag. En följd av detta är att det blivit allt viktigare för företagen att utveckla 
metoder och tekniker för att fånga upp information som hjälper företagen att förstå sin 
omgivning och därmed lyckas anpassa samt uppnå effektivitet i verksamheten.1 Det betyder att 
den traditionella mätmetoden av finansiella mått måste balanseras mot andra värden som kunden 
och anställda anser är viktiga. För att behålla effektivitet i sin verksamhet måste företag ständigt 
vara redo att anpassa organisationen och omdefiniera omgivningen i synnerhet efter kundens nya 
villkor och möjligheter.2 Studier har visat att företag som satsar på mjuka värden får 
konkurrensfördelar inom servicebranschen.3  
 
En sektor som är extra utsatt för ständigt nya förändringar är tjänstesektorn. Kännetecknet är att 
sektorn har sina tillgångar uppbundna i personalstyrkan samtidigt som man har en stor osäkerhet 
i form av hög personalomsättning och flexibla konsumenter4. Företag i denna sektor måste bättre 
förstå mjuka värden som personalens utveckling av kompetens och sociala förmåga, som i 
förlängningen ger en personal som trivs och orkar ta hand om kunderna. Det är därför avgörande 
för tjänsteföretag att lyckas kommunicera med sina anställda om de mål och visioner 
verksamheten har.5  

 

Tjänsteföretag är känslig för trender och ändrade preferenser hos konsumenten. Företag inom 
tjänstesektorn har svårare att binda upp sina kunder till framtida konsumtion i form av 
exempelvis underhåll av en produkt, eftersom tjänsten förbrukas direkt. Därför är det en 
utmaning för tjänsteföretag att skapa långsiktiga relationer med kunden för att få en positiv 
inverkan på lönsamheten.6 Tjänsteföretagen måste därför fokusera på hela kundrelationen där rätt 
kvalitet, service och värde finns i tjänsten som företagets kundgrupp efterfrågar. Företag måste 
alltså vara kapabla att anpassa utbudet efter vad kunden efterfrågar samt behålla relationen till 
kunden.7   
 
Hotell är en typisk bransch inom tjänstesektorn, som är utsatt för det som nämnts ovan, där 

                                                 
1 Solveig Wikström, Det interaktiva företaget, (Stockholm: Svenska förlag, 1998), 11-13. 
2 Phillips, P.A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 

27, Nr.6, s. 731- 746, 2007 
3 Abdullah, Mohammed Madi Bin, Uli, Jegaki, & Tari, Juan José, “The influence of soft factors on quality improvement and 

performance: Perceptions from managers”, The TQM Journal, Vol. 20 (2008): s. 436-452 
4Svenskt Näringsliv [www dokument]  
 http://www.svensktnaringsliv.se/fola/2008/diagram/pdf/44.pdf 2008-12-23   
5  Kerstin Nilsson, Ekonomi i Hotell- och restaurangföretag, (Stockholm: Sellin & Partner Bok och idé, 2002), 12-13.   
6 Christian Grönroos, Service Management och marknadsföring, (Malmö: Liber, 2007), 34-35.  
7 Ibid., 35. 
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ledningen måste kunna hantera flera olika krav från kunden. Dessutom blir konkurrensen allt 
tuffare i hotellbranschen eftersom det hela tiden tillkommer nya hotell trots en relativt låg 
beläggningsgrad8. Hotellens erbjudande har utvecklats från att erbjuda kunden en sovplats till att 
erbjuda kunden en upplevelse. Detta innebär att hotellen måste väga in fler faktorer som mjuka 
värden för att förstå hotellets affärsmiljö och planering för framtidens kundbehov.9  
 
Inom hotellbranschens facktidningar finns en aktiv debatt kring värdet av ökad kunskap och 
förståelse för mjuka värden inom hotell- och restaurangbranschen. Dock finns det en allmän 
skepsis i branschen till att exempelvis vidareutbilda sin personal eftersom det anses vara att 
”kasta pengarna i sjön” då personalomsättningen är hög. Trots att en mer kompetent personal 
skulle kunna innebära att servicen blir bättre, med nöjdare kunder och bättre lönsamhet som 
resultat.10 Det som många gäster värdesätter är ofta bra service. En undersökning gjord inom 
hotellbranschen visade att kunder ansåg att personalens kunnande var viktigare än bra lokaler 
och väl utrustade rum.11 Därför kan det finnas behov att exempelvis sporra personalen till att ge 
ett trevligare bemötande då kunden ser ett mervärde i det.12 Därav har fokus i debatten övergått 
till att hotellen måste inkludera mjuka värden tillsammans med finansiella mål för att anpassa sig 
till den nya verkligheten.13  
 
Mjuka värden är i sin karaktär svår att kvantifiera då attityder, känslor och framtida handlingar är 
beroende av vem som tillfrågas. Hur väl hotellkedjor lyckas med att samla in och transportera 
information till ansvariga är en fråga om effektiv kommunikation inom organisationen. Studier 
har visat att detta är svårt att upprätta och det krävs en klar strategi för att organisationen ska 
förstå betydelsen och syftet med insamlingen.14  
 
När hotellorganisationen använder modeller som balanserar mjuka och finansiella värden med 
varandra, måste alla beslutsnivåer förstå vikten av vilka mjuka värden som är viktiga utifrån de 
mål och visioner som tagits fram. Det är särskilt viktigt att chefer som är vid personalens 
absoluta närhet förstår vikten av mjuka värden, för att kunna bryta ner mål och visioner på ett 
förståligt sätt till de anställda. Den lokala ledningens inställning om mjuka värden blir därför 
väsentlig för hur hotellföretaget ska lyckas med de uppsatta målen och visionerna.15 För att täcka 
detta behov har bland annat konceptet Balanced Scorecard utvecklats. Filosofin bakom Balanced 
Scorecard handlar om att kartlägga och förstå alla delar av verksamheten, för att uppnå en 
effektivare organisation som får det lättare att uppnå sina visioner och affärsidéer.16 Modellen 
                                                 
8 Svenska restaurang och hotellföretagarna [www dokument]   

http://www.shr.se/upload/dokument/Fakta%20&%20statistik/hotellaret_2002.pdf 2008-11-10 
9 Phillips, P.A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 

27, (2007): s. 731- 746,  
10 Restauratören [www dokument] 

http://www.restauratoren.se/zino.aspx?articleID=14904 2008-11-20 
11 Restauratören [www dokument] 

http://www.restauratoren.se/zino.aspx?articleID=10153 2008-11-20 
12 Restauratören [www dokument] 

http://www.restauratoren.se/zino.aspx?articleID=14788 2008-11-20 
13 Phillips, P.A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 

27, (2007): s. 731- 746 
14 Stevens, Betsy, “Hotel managers’ perceptions of upward and downward communication”, vol. 8, (1996): s. 29-32  
15 Kaplan, Robert S., Norton, David P., “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business 

Review, Vol. 85, (2007): s.150-161  
16 Kaplan, Robert S. & Norton David P.,”The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, Harvard Business 

Review, Vol. 70, (1992): s. 71-79,  
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kräver att alla känner till hotellets syn på mjuka värden och att det annars finns en risk att 
missförstånd uppstår. Därför måste den lokala ledningen förstå mjuka värden samt kunna 
kommunicera dem.17 

1.2 Problemformulering 

- Vilken inställning har den lokala hotelledningen kring mjuka värden i relation till 
finansiell vinst?  

1.3 Syfte 

Med problemformuleringen som grund vill vi ta reda på hur hotellkedjor organiserar mjuka 
värden, samt vilken inställning och inflytande den lokala ledningen har till hantering av mjuka 
värden.  
 
Vi har även delsyften: 
 

- Vilka metoder använder de lokala hotellen för att identifiera mjuka värden? 
- Hur ser kommunikationen om mjuka värden ut mellan hotellkedjan och den lokala 

enheten? 
- Har organisationsstrukturen någon betydelse över hur hotellen använder Balanced 

Scorecard? 
- Vilket ansvar och inflytande har lokala ledningen över hantering av mjuka värden?  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till lokala hotellenheter, med geografisk placering i Umeå tätort, 
som tillhör en hotellkedja. Den geografiska avgränsningen kommer av att vi bestämde oss för att 
utföra besöksintervjuer och därför ansåg Umeå tätort vara det mest genomförbara, då vi bor i 
området. Vidare begränsade vi oss till hotellbranschen för att på detta sätt ge ett bättre underlag 
för oss att uttala oss om hur det är i en specifik bransch, jämfört med om vi skulle ha inkluderat 
flera heterogena branscher vilket skulle ha gjort analysen svårhanterlig. Detta innebär att vi har 
undvikit att göra studien svag då olika branscher har olika syn på mjuka värden. Exempelvis om 
en bransch som inte är så beroende av mjuka värden skulle inkluderas med branscher som är 
beroende skulle vi få än fler variabler att analysera och slutsatserna skulle bli än svagare. 
 
Anledningen till att vi endast inkluderade hotellkedjorna var att vi ville öka förståelsen för hur 
hotellorganisationer med flera beslutsnivåer använder modeller som Balanced Scorecard, för att 
följa upp mjuka värden tillsammans med finansiella värden samt hur i den dagliga verksamheten.  
 
Slutligen valde vi att avgränsa studien till lokala hotellenheter eftersom vi ville undersöka hur 
ledningen ”ute på fältet” ser på mjuka värden då det enligt några studier är dem som ska se till att 
hotellkedjans vision och mål översätts till hur personal ska arbeta. Vi undersökte därför inte hur 
Balanced Scorecard användes utan snarare om de använde den, hur de såg på den typen av 
                                                 
17 Kaplan, Robert S., Norton, David P., “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business 
Review, Vol. 85, (2007): s.150-161,  
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modeller samt deras syn på hur kedjan sköter mjuka värden. Detta innebär att vi nyttjar den delen 
av teorin Balanced Scorecard som beskriver hur ett hotell viktar olika värden. Enligt teorin 
optimeras verksamhetsstyrningen samt framtida vinster, det underlättar strategiuppföljningen. 
 
Inom organisationer är det ledning på lokal nivå vi är intresserad av, vi kommer att begränsa 
organisationsteorin till att förstå lokala ledningens perspektiv och roll. Dessa begränsningar görs 
även inom kommunikationsteorin. För att förstå lokala ledningens inflytande på mjuka värden 
väljer vi att använda en kommunikationsteori för att titta på flödet av kommunikation mellan 
hotellet och kedjan. Vi anser att personer som sitter på information har ett inflytande över 
verksamheten. .   

1.5 Begreppsförklaring 

Finansiell vinst: Hotellets monetära vinst, intäkter minus kostnader. 
 
Hotellkedja/ Kedja:  Ett hotell som på något sätt har en skyldighet inför en högre enhet ingår i 
det vi kallar för ”Kedja”. Detta innefattar hotell som drivs som franchising eller som en lokal 
enhet i en större hotellkoncern. Det omfattar även samarbeten med andra hotell.  
  
Huvudkontoret:  Den operativa enheten som antingen äger eller samarbetar med hotellet i 
Umeå. I vår studie finns inget av huvudkontoren i Umeå.  
 
Lokala ledningen: Högsta chefen inom den lokala hotellenheten med placering i Umeå. 
  
Lokal enhet: Hotell med placering i Umeå som ingår eller samarbetar med en kedja samt där 
enhetens högsta ledning inte ansvarar för kedjans övriga verksamhet.  
  
Mjuka värden:  Värden som berör kundens och personalens tillfredställelse samt hotellens mål 
och vision för verksamheten av icke-monetär karaktär.    

1.6 Disposition   

Vi presenterar inledningsvis i första kapitlet problembakgrund, problemformulering och syftet 
med studien. Kapitlet avslutas med vilka avgränsningar som vi valt att göra samt en förklaring av 
några centrala begrepp i studien. I andra kapitlet, teoretiska metoder, redogörs varför vi har en 
hermeneutisk verklighetssyn samt att vi huvudsakligen kommer att använda oss av ett deduktivt 
angreppssätt när vi utför vår kvalitativa studie. Det deduktiva angreppssättet som beskrivs i andra 
kapitlet kommer att utforma en teori som ligger fast under studien. Teorierna presenteras i tredje 
kapitlet och blir grunden för empirin, analys och slutsatser.    
 
Därefter kommer vi att gå igenom vilka metoder vi använder vid insamlingen av primärdata. Vi 
kommer även att beskriva vårt val av respondenter samt genomförande och tillvägagångssätt, för 
att få fram empirin som vi sedan beskriver i kapitel fem. Vi avslutar kapitel fem med en kort 
sammanfattning av vad som framkommit från respondenternas svar.   
 
I efterföljande kapitel analyserar vi likheter och olikheter mellan respondenternas svar samt 
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återkopplar till teori via en diskussion i kapitel sex. I kapitel sju sammanställer vi resultaten i 
punktform från ovanstående kapitel vilket presenteras som studiens slutsatser. Vi kommer även 
att ge förslag till framtida studier inom vårt ämne. Avslutningsvis utvärderar vi hur 
tillförlitlighet, validitet och överförbarhet förhåller sig i studien som benämns 
sanningskriterierna.       
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2. Teoretisk Metod 
Kapitlet inleds med att vårt ämnesval kort presenteras. Med vår verklighetssyn och 
problemformulering som bas har vi en hermeneutisk studie. Det angreppssätt som vi kommer att 
använda är det deduktiva. Vi kommer visa att studien utgår från den lokala ledningens 
perspektiv men problematisera deras synsätt med ett utifrånperspektiv. Kapitlet avslutas med hur 
vi samlat in sekundärdata samt kritik mot dessa källor.       

2.1 Ämnesval 

Vi blev intresserade av området efter att vi diskuterat några olika alternativ av uppsatsämnen 
som vi kunde tänka oss. En av oss kom med förslaget att vi borde se hur mjuka värden hanteras 
inom hotell. Efter att vi båda ansåg att detta var ett intressant ämne att skriva om började vi med 
att söka information i ämnet. Vi insåg snabbt, efter att vi tagit del av facktidningar inom 
hotellbranschen, att det finns en aktiv debatt om hur mjuka värden är underskattat i branschen. 
Av detta fick vi tanken: vad händer om ledningen inom en stor kedja har mjuka värden på sin 
agenda, samtidigt som lokala ledningen ut på hotellen inte har det? I sådant fall kommer 
hotellkedjorna få problem att utföra sin strategi kring mjuka värden. Därmed kan den lokala 
ledningens inställning till mjuka värden ha betydelse för hela hotellkedjan. 
 
Branschen är en relativt stor del av tjänstesektorn både när det gäller personal och omsättning 
samtidigt som den har stor tillväxtpotential i form av turism och företagande. Trots det har 
forskningen inom området inte hållit samma takt. Vi anser därför att det är dags att sätta fokus på 
hotellbranschen.18  
 
När vi började diskutera hotellbranschens utmaningar kom vi fram till att mjuka värden är en 
central del inom hotellbranschen. Konkurrens och ökad kundrörlighet har inneburit att hotellen 
måste ta större hänsyn till kundens behov av upplevelser. Vi vill därför ta reda på hur hotellen 
hanterar sina mjuka värden och vilken inställning och förståelse som finns bland den lokala 
ledningen.19 

2.2 Förförståelse 

Den teoretiska förförståelse vi besitter kring ämnet ekonomistyrning, organisations- och 
kommunikationsteori begränsas till det vi läste inom kursen företagsekonomi A, vid 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi har därför en viss förförståelse kring teorin om 
Balanced Scorecard och strategisk styrning med mjuka värden samt organisations- och 
kommunikationsteori. Vi kan alltså säga att vi har en teoretisk förförståelse, men att all djupare 
kunskap kring dessa tre teorier har inhämtats genom att läsa akademiska artiklar och litteratur. 
Det finns både fördelar och nackdelar med att inneha en andrahandsförståelse av våra tre teorier. 
Eftersom vi har viss teoretisk förförståelse kan vi under insamlingen av empiri uppfatta och fråga 
kring det vi är intresserade av att analysera samt filtrera bort onödig information. Nackdelen är 
dock risken att vi med våra förkunskaper styr frågorna och går miste om intressant information 
som vi inte känner till. Dessutom kan våra kunskaper bli fördomar som ger respondenten 

                                                 
18 Nilsson, 7-8. 
19 Ibid. 
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intrycket att den måste svara på ett visst sätt. 
 
Ingen av oss har arbetslivserfarenhet inom ledningsposition i någon bransch. En av oss har dock 
jobbat på hotell och har därför insikt i hur hotellverksamhet bedrivs. Men när det gäller 
ekonomistyrningen så finns det ingen kunskap att tillräkna. Fördelar med vår bristande 
erfarenhet är att vi saknar förutfattade meningar om hur ett hotell på lokal nivå ska styras och hur 
det fungerar. Vi kommer därför att komma till intervjuerna med en vilja att förstå snarare än att 
styra samtalet utifrån hur det enligt oss ska vara. Detta, tror vi, kan leda till att respondenten 
känner en större vilja att förklara.   
 
Innan intervjuerna samlade vi in information om hotellen i Umeå. Denna innehöll inget om hur 
organisationen ser ut och hur ansvaret är fördelat. Vår bristande förförståelse för just hur 
organisationen och kommunikationen ser ut inom hotellkedjorna gjorde att vi återigen 
intervjuade utan förutfattade meningar, vilket minskade risken för att vi skulle påverkad våra 
respondenters svar. Det finns dock en risk att vi som intervjuare blir mindre kritiska till svaren 
eftersom vi inte har tillräcklig kunskap att värdera om respondenternas argument och 
förklaringar är korrekta.  
   
Läsaren måste även vara införstådd i att vi som skriver uppsatsen har gjort vår egen tolkning av 
studiens teorier och empiri. Därför avfärdar vi att slutsatserna i uppsatsen är objektiva, samt att 
det går att tillämpa på andra liknande fall. Läsaren måste även vara medveten om att 
intervjurespondenterna kan göra olika tolkningar av våra intervjufrågor vilket innebär att vi kan 
få olika svar på samma typ av fråga. Vi kan därför inte göra några generaliserade slutsatser 
utifrån sammanställningen av intervjuerna, utan resultatet kommer endast gälla för de hotell som 
ingår i studien. 

2.3 Verklighetssyn 

Utifrån vår problemformulering där vi ville ta reda på den lokala hotelledningens inställning och 
förståelse för mjuka värden inom lokala enheter, ansåg vi att den hermeneutiska kunskapssynen 
lämpar sig bäst för studien. Vi ska dessutom beskriva hur kommunikationen och organisationen i 
hotellverksamheten ser ut. Eftersom vi kommer att återge våra respondenters verklighet kommer 
vi att använda den hermeneutiska verklighetssynen.   
 
Hermeneutiken och positivismen är två samhällsvetenskapliga kunskapssyner som skiljer sig åt i 
uppfattning om hur man ska se på och hur man ska använda forskningen. Kortfattat skiljer sig 
hermeneutiken från positivismen genom att man är mer intresserad av att förstå och tolka 
människors beteende istället för att ta reda på de krafter som ligger bakom dessa.20 Positivismen 
kommer från naturvetenskapen där man vill hitta lagar och principer som förklaringsmodeller, 
medan hermeneutiken istället vill skapa förståelsemöjligheter med hjälp av olika 
tolkningsmodeller.21 Hermeneutiken utgår ifrån att varje individ är unik och kan enbart förstås 
utifrån individens egna uppfattningar och tolkningar av verkligheten. Hermeneutik forskning blir 
således mer subjektiv inriktad än objektiv.22 

                                                 
20 Allan Bryman & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,(Malmö:Liber 2005),  29.  
21 Hans Åkerberg, Hermeneutik och pedagogisk psykologi, (Stockholm: Nordstedt 1986), 22. 
22 Åkerberg, 21. 
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Hermeneutiska synsättet hjälper oss att synliggöra detta problem. Vi kommer därför under 
studiens tid, försöka så långt det går att undvika att blanda våra egna synpunkter och värderingar 
med studiens resultat och så långt vi kan sätta in oss i respondenternas svar, för att använda 
tolkningsmodellerna så bra som möjligt.  

2.4 Angreppssätt 

Vi har inte hittat någon forskning eller annan publikation som utreder lokala hotelledningens 
inställning och kommunikation av mjuka värden i en hotellkedja. Däremot använde vi tre olika 
teorier som en guide till hur en organisation teoretiskt ser ut och utifrån det lades grunden för vår 
intervjuguide som vi samlade in vårt empiriska material med. Utifrån vår problemformulering 
testade vi därmed om teorin hade rätt om att hotellkedjor som använder Balanced Scorecard har 
större förståelse för behovet av mjuka värden. Denna uppsats antog därför en deduktiv ansats, 
vilket är ett tillvägagångssätt som börjar med att man utgår ifrån teorier innan man går ut och 
testar verkligheten, med teorierna som utgångspunkt.23 
 
Däremot så testade vi inte någon hypotes som bygger på teorierna. Vi utförde dock jämförelser 
mellan respondenterna för att se om det fanns olika strukturer mellan respondenternas inställning 
och kommunikation av mjuka värden. Vi kommer att utreda likheter och avvikelser som sedan 
kommer att analyseras. Denna del av uppsatsen liknar den induktiva forskningsprocessen. 

2.5 Val av perspektiv 

Valet av perspektiv påverkar studiens innehåll och ofta kan resultat från forskning och studier 
vara en spegelbild av forskarens erfarenheter. Därför är det viktigt att vi som uppsatsförfattare 
förklarar valet av perspektiv för uppsatsläsaren, samt att vi håller oss konsekvent till det valda 
perspektivet.24 Denna uppsats utgår från att återberätta andras erfarenheter men läsaren måste 
vara medveten om att vår bild av verkligheten och egna erfarenheter kommer att inverka på hur 
materialet framställas.25 Ett problem med en studie är att forskarens intresse påverkar riktningen 
av en studie.26 
 
Vi är själva ekonomistudenter och intresserade av hur ekonomistyrning fungerar i verkligheten, 
vilket var en anledning till att vi valde ämnet. En av oss har dessutom praktiska erfarenheter 
inom hotellbranschen och har sett behoven att styra och kommunicera mjuka värden inom lokala 
hotell. Studien fokuserar på den lokala hotelledningens inställning till mjuka värden. Därför var 
det inte svårt för oss att välja perspektiv. Vi kommer att utgå från chefen på den lokala 
hotellenheten som tillhör eller samarbetar med en hotellkedja. När vi utförde vår undersökning 
av den lokala hotelledningens inställning och kommunikation av mjuka värden valde vi att utgå 
ifrån lokallednings perspektiv. Anledningen till detta är att vi tror att hotellkedjornas ledning är 
beroende av att kvantifieringen samt kommunikationen fungerar bland de lokala enheterna för att 

                                                 
23 Maj-Britt Johannson Lindfors, Att Utveckla Kunskap: om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 55. 
24 Ulf  Lundahl & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 1999), 63.   
25 Rosmari Eliasson, Forskningsetik och perspektivval, (Lund: Studentlitteratur, 1995), 23-24. 
26 Ibid., 27-30.  
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kunna styra strategier kring mjuka värden. 
 
Vi vill reda ut hur hotellkedjor väljer att organisera sin hantering av mjuka värden, samt hur 
lokala ledningen ser på kommunikationen inom organisationen. Dessutom vill vi förstå vilket 
inflytande den lokala ledningen har kring hantering av mjuka värden. Alla våra respondenter har 
det yttersta ansvaret för de lokala enheterna som vi har med i studien. Därför anser vi dem vara 
mest lämpliga, eftersom det är de som är ansvariga att skicka information kring mjuka värden 
och det är deras värderingar som avgör om vilken typ av värden som skickas iväg.          

2.6 Val av teorier 

Vi har valt att ha en bred definition av teorierna då vi inte är ute efter att utreda om företagen till 
punkt och pricka följer dessa, utan snarare för att ha någon form av utgångspunkt. Vi har valt att 
använda tre olika teorier. Balanced Scorecard är den teori som vi använde för att beskriva 
behovet att styra mjuka värden tillsammans med finansiell vinst. Vi använde teorin även för att 
beskriva varför alla beslutsnivåer inom en hotellkedja måste förstå mjuka värden. 
Organisationsteorin använde vi för att få en förståelse för hur hotellkedjorna organiserar 
hanteringen av mjuka värden och främst vart ansvaret för mjuka värden är placerad. 
Kommunikationsteorin användes för att få en uppfattning om vilket inflytande den lokala 
hotelledningen har över mjuka värden, dels genom att titta på kommunikationen mellan hotellet 
och kedjan. Dels för att få en uppfattning om hur lokala ledningens inställning till 
kommunikation med kedjan ser ut och orsak till denna inställning.  
 
Balanced Scorecard är den teori som var basen för hela studien, då vi undersökte om denna teori 
används samt hur den lokala ledningen uppfattade balanseringen av mjuka och finansiella 
värden. De andra två teorierna kom främst att användas som teorier för analys om vilken typ av 
kommunikation eller organisation som har valt att använda Balanced Scorecard eller delar av 
den.    
 
Vi har använt vetenskapliga artiklar till alla tre teorier som vi bygger studien på. Vi har även 
använt oss av litteratur skriven av författare som är erkänt kunniga inom de olika teorierna. Vi 
har använt oss av vetenskapliga artiklar eftersom de kan ses som trovärdig källa eftersom 
granskningsprocessen är oftast noggrannare än andra publikationer och därmed uppnår vi 
sanningskriteriet äkthet. Vi har försökt att använda de senaste publikationerna och gärna med 
svenskt perspektiv eftersom undersökningen utförs här i Sverige och därmed ge studien ökad 
relevans och aktualitet. Det har dock varit svårt att hitta ett svenskt perspektiv inom alla våra 
vetenskapliga artiklar men vi anser dock att de går att generalisera till vår studie. 

2.7 Inhämtning av sekundärkällor 

Med sekundärdata menas information och data som finns tillgängligt men som inte primärt 
insamlades för den egna studien. Sekundärdata kan vara alla former av bevarad information från 
exempelvis böcker, tidskrifter och digital text. Med hjälp av sekundär data får den som utför en 
studie bättre kunskap om det område som studeras för att sätta studien i en kontext. Det är 
således viktigt att studieförfattaren redovisar vilken information som använts i studien samt vart 
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den kommer ifrån.27  
    
Det finns alltid en risk att bristande kunskap kring hur information söks fram gör att väsentliga 
publikationer förbises. Därför bestämde vi oss för att tala med universitetsbibliotekets personal 
om det fanns nya eller uppdaterade sökmotorer som vi inte kände till. När vi var klara med vilket 
ämne och problemformulering vi valt, började vi söka efter information relevant för studien. 
Med de uppdaterade kunskaperna kring informationsökning av vetenskapliga artiklar och andra 
publikationer började vi med att undersöka vilka databaser som kunde ge mest relevanta artiklar 
till studien. Av Umeå universitetsbiblioteks databaser använde vi Album, Emerald, Business 
Source Premier och Libris. Utöver dessa databaser använde vi sökmotorn Google och Google 
scholar.    
 
De teorier vi använder oss av i studien fanns det en omfattande forskning samt publikationer 
kring. Även vetenskapliga metoder och utredningsmetodik fanns det gott om litteratur att 
tillgodose. Däremot specifikt för hotellbranschen var forskningen inte lika omfattande, varken 
engelsk eller svensk forskning. Det var till en början problematiskt att hitta sekundära källor om 
hotellbranschen. Vi har dock funnit de få artiklar och publikationer som fanns om branschen som 
visat sig relevanta för att lägga grunden till denna studie.  Där det brustit med teori som 
involverar hotellorganisationer har vi nyttjat etablerade teorier som vi ansett som generaliserbar 
på hotellbranschen samt vår studie.  
 
Den största delen av litteraturen vi använt i studiens metod- och teoriavsnittet kommer från 
Umeå universitetsbiblioteks databas. Med hjälp av sökfunktionen för litteratur, Album, hittade vi 
litteratur med sökorden: vetenskapliga metoder, utredningsmetodik, perspektivval, hermeneutik, 
communication, organization, Organization theory, Communication in business, Organization 
and management.  
 
Vi använde databasen Business Source Premier för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. När 
vi sökte i Business Source Premier använde vi sökfunktionerna som tillät oss att kombinera flera 
sökord samtidigt, för att få en effektivare sökning med färre träffar och relevantare artiklar. Våra 
krav på de vetenskapliga artiklar som använts i studien är att de ska vara granskande och 
godkända. Därför använde vi funktionen ”Peer Reviewed” för varje söktillfälle. Vi ville även att 
artiklarna skulle vara refererade för att åstadkomma så hög trovärdighet som möjligt för studien. 
När vi sökte på: Balanced Scorecard så fick vi 1151 träffar och var därför tvungna att precisera 
sökorden till Balanced Scorecard + hotel och fick tolv träffar. Därmed fick vi ett bättre urval av 
relevanta artiklar som var enklare att söka bland. Av dessa tolv artiklar fann vi den vetenskapliga 
artikeln ”The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”. Vi 
kombinerade även sökordet Balanced Scorecard med organisation design och fick 62 träffar men 
inga relevanta artiklar kom fram. När vi sökte på: Organisation Design + soft value” fick vi 32 
träffar och artiklar som handlade om hur organisationer hanterar mjuka värden vilket stämde 
överens med uppsatsen syfte. Genom denna sökning fann vi artikeln: ”The influence of soft 
factors on quality improvement and performance: Perceptions from managers”.  Vi har även 
funnit vetenskapliga artiklar via databasen Emerald och ställt samma krav på artiklarna som vid 
artikelsökningen i Business Source Premier. 

                                                 
27 Lundahl & Skärvad, 131-132. 
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2.8 Källkritik av sekundära källor  

När man utför källkritik kan man utgå från de fyra olika kriterierna äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet. För att en källa ska uppfylla äkthet ska källan var det som den sägs 
vara. Tidssamband kräver att källan ska vara den senaste inom teorierna för att man inte ska 
börja tvivla på källan. Källan får dessutom inte vara ett referat eller avskrift från en annan källa 
för att räknas som oberoende. Slutligen får inte källan vara påverkad av intressen som vinklar 
dess slutsatser, utan den bör ska vara tendensfri.28 Det är därför viktigt att vi som skriver 
uppsatsen kontrollerar de sekundära källor vi använder oss av för att ge studien och uppsatsen en 
hög grad av trovärdighet. Denna kontroll kallas för källkritik och handlar om att värdera källorna 
vi använder i uppsatsen som pålitliga.29  
 
All vår kunskap som vi bygger baseras på våra kunskapskällor i form av vetenskapliga artiklar 
och annan litteratur kring de teorier vi valt att använda. Därför är det viktigt att granska källorna 
som studien bygger för att det som presenteras i studien är av hög sanningshalt.30 Källkritik är en 
samling metodregler som används för att ta reda på vad som är sant eller sannolikt.31 Att som 
studenter kunna avgöra om källor är falska eller äkta är inte det enklaste. Därför har vi tagit hjälp 
av etablerade och respekterade databaser som Business Source Premier och Emerald samt endast 
använt oss av citerade artiklar från den akademiska världen då man kan förvänta sig att dessa 
artiklar har samma höga krav på insamling av information. Dessa databaser publicerar enbart 
granskade artiklar från de mest ansedda tidskrifterna världen över. 32  
 
För att undvika tendenser till att källan ger en falsk bild av verkligheten beroende på personliga, 
ekonomiska, politiska eller andra intressen, har dessa tidskrifter och förlag som publiceras via 
databaserna regler vid granskning och publicering av artiklar för att kunna garantera så hög 
tendensfrihet som möjligt, alltså att undvika partiskhet.33 Vi har även uteslutande använt oss av 
artiklar och litteratur som är skrivet av forskare själva vilka är måna om att bli publicerade i 
tidskrifter och förlag med strikta granskningsprinciper för att få så hög trovärdighet som möjligt. 
En annan orsak till att vi använder källor skrivet av forskarna själva är målet att använda 
oberoende källor, alltså källor som inte är avskrift eller refererat till andra källor.34 För att lyckas 
säkerställa så hög äkthet som möjligt har vi därför sökt på artiklar som är ”Peer reviewed” eller 
”Academic Journals” samt använt facklitteratur som är vedertagna och etablerade inom 
ämnesområdet.  
 
En annan princip vi har följt är tidssambandet, det vill säga hur aktuell källan är. Däremot kan en 
källa som är ett antal år gammal behålla sin aktualitet om det är så att det inte har tillkommit 
några nya vedertagna teorier som gör tidigare teorier inaktuella.35 I teorikapitlet använder vi oss 
av litteratur från 1959 vilket kan anses vara föråldrad litteratur. Men teorierna som presenterades 
då har inte förändrats till idag och vi föredrar i så fall att använda ursprungskällan till teorin. I 

                                                 
28 Torsten Thurén, Källkritik , (Stockholm: Liber, 2005), 13-14. 
29 Ibid., 9-10. 
30 Ibid., 9. 
31 Ibid., 9-10. 
32Emerald [www dokument]  

http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?market ID=1&t opicID=8  2008-12-15 
33 Thurén,  9, 13-14.  
34 Ibid. 
35 Johansson Lindfors, 89. 
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övrigt har försökt använda de senaste utgåvorna av författare och senaste artiklarna inom varje 
område. Exempelvis är alla vetenskapliga artiklar från 2007 eller senare. En av de vetenskapliga 
artiklarna är dock från 1992, men eftersom denna artikel är grunden till teorin Balanced 
Scorecard anser vi att den är relevant för att förstå grundtanken med teorin. Det kan tilläggas att 
vi har upptäckt att det fortfarande refereras till artikeln i aktuell forskning inom Balanced 
Scorecard. Genom att använda litteratur och vetenskapliga artiklar som är ursprungsteori, anser 
vi att vi uppfyller kriteriet med att använda oberoende källor i studien.    
 
Vi anser därför att vi har uppnått kriteriet äkthet då vi har funnit källor som de utger sig för att 
vara. Trots att vi utgår ifrån att de källor vi använder med hjälp av databaser och etablerade 
författare inom området är trovärdiga och användbara kan vi inte garantera en hundra procentig 
äkthet av de källor vi använder oss av.  
 
Vi använder oss av flera författare för metodavsnittet vilket innebär att vi bygger vår kunskap på 
flera olika källor. Detta ökar sannolikheten att vi använder etablerad och vedertagen information 
om metodavsnitten i motsats om vi enbart utgick ifrån en metodförfattare.   
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3. Teori 
Vi ska i detta kapitel ge läsaren en bakgrund till tre olika teorier som vi kommer att använda i 
studien.  Vi kommer att börja med att presentera teorin Balanced Scorecard, som vi kommer att 
använda som exempel på hur man kan styra mjuka värden samt betydelsen av att balansera 
mjuka värden mot finansiell vinst. Därefter kommer vi att gå in på kommunikationsteorin som 
ökar förståelsen för relationen mellan kedjan och det lokala hotellet. För att sedan avsluta med 
organisationsteorier som förklarar vilket inflytande de lokala ledningarna har kring mjuka 
värden.     

3.1 Balanced Scorecard 

Behovet av en modell som inkludera mjuka värden kom från industrin och framförallt 
tjänstesektorns kritik mot att endast inkludera finansiella mått. Den huvudskaliga kritiken var att 
styrning med finansiell fokus gav en monoton bild av verksamheten36. Det ansågs att finansiell 
fokusering riktades mot vad som har skapat värde och inte det som kommer att skapa värde.37 
 
Det var de snabba förändringarna i omgivningen som tilltagande internationell konkurrens och 
snabbare utveckling inom teknik som gjorde att organisationer kände behovet av ett nytt sätt att 
följa upp verksamheten. I den nya verklighet som företaget befann sig i var behovet att i allt 
högre grad förstå kunden och de anställdas förhållande. Företagen inom tjänstesektorn insåg att 
dessa två grupper har allt större betydelse för lönsamheten då kraven från kunden ökade 
samtidigt som de anställda blev allt viktigare för att uppfylla de nya kundpreferenserna. Av detta 
ökade behovet inom industrin för att inkludera icke-finansiella mått och det mjuka värdets status 
ökade inom ekonomistyrning. Ett problem kvarstod dock, hur skulle mjuka värden prioriteras 
mot monetära värden?38   
 
Balanced Scorecard kom som ett hjälpmedel till företagsledningen för att kunna balanser 
finansiella mål med mjuka värden. Det unika med Balanced Scorecard är inte att man mäter 
mjuka värden utan att man viktar mjuka värden med finansiella mått.39  
 
Karaktäristiskt för styrkortet är att den är en metodik som sammanflätar strategier och visioner 
inom företaget med den kortsiktigt aktiva verksamheten samt ger en ökad förståelse mellan 
personal och ledning.40 Balanced Scorecard ger också ett behov att gå från kortsiktig planering 
som endast fokuserar på finansiella mått till långsiktighet. För organisationen betyder det att man 
skapar balans mellan fyra olika perspektiv utifrån företagets mål och visioner.41 Långsiktigheten 
innefattar kompetenssatsningar, utveckling av kundrelationer, skapa databaser. Allt detta kräver 
att en stor del av ansvaret flyttas från huvudkontor ned till lokala enheterna då dessa interagerar 
med kunden och får den information som behövs för att öka företagets kundtillfredsställelse. 
Vilket i förlängningen ger den anställde ett större ansvar eftersom företagets framtida utveckling 

                                                 
36 Hallgårde, Ulf & Johansson, Andreas, Att införa Balanced scorecar, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 8.  
37 Nils-Göran Olve, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, ( Malmö: Liber ekonomi 1997), 12.    
38 Ibid., 19-21. 
39 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., “The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, Harvard Business 
Review, Vol. 70, (1992): s. 71-79  
40 Olve, Roy & Wetter, 13-14. 
41 Ibid., 12. 
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ligger i händerna hos de anställda.42 Grunden är att få mer fokus på att det finns viktiga 
aktiviteter i ett företag som på kort sikt inte ger en ökad intäkt eller reducerade kostnader. Det är 
snarare ett klargörande om vad organisationen kan och har i form av kunskap mål och strategier 
som komplement till finansiellt fokus som på långsikt ger större vinst och minskade kostnader.43  
 
Fördelen med Balanced Scorecard är att företaget får en strategisk inriktning till 
verksamhetsstyrningen som kan kommunicera en klar bild till alla som är involverade i 
organisationen om vilken nytta deras uppgifter har till organisationen i stort. Detta uppnås genom 
att det finns en konstant vilja för kompetensutveckling och utveckla kundrelationer.44 För att 
lyckas med detta måste företaget besitta förståelse och kommunicera på rätt sätt med kunden och 
de anställda. För att uppnå ett relevant styrkort måste organisationen decentralisera och ge de 
lokala enheterna större ansvar kring hur uppbyggnaden av ett Balanced Scorecard ska utformas 
på bästa sätt utifrån de lokala förutsättningarna med moderföretagets visioner och mål som 
grund.45 När de lokala enheterna bygger upp sina mål navigerar man utifrån fyra olika 
perspektiv. Det ger en översyn om förbättringar inom ett område sker på bekostnad av ett 
annat46. 

3.1.1 Fyra olika perspektiv 

Ett framgångsrikt Balanced Scorecard balanseras mellan långsiktiga och kortsiktiga mål samt 
interna och externa mål. Detta betyder att företaget ska fokusera på att gå med vinst samtidigt 
som man hela tiden ser över möjligheten att utveckla verksamhetens mjuka värden.47 Det är dock 
inte bara mätningen och uppföljningen som är central. Enligt många praktiker värderas också 
sättet som Balanced Scorecard ger utrymme att konkretisera centrala mått i verksamheten som är 
av icke-ekonomisk karaktär.48  Det har blivit ett sätt att beskriva verksamheten enkelt med hjälp 
av fyra olika perspektiv. Enligt den första artikeln om Balanced Scorecard, gav författarna skäl 
att göra uppföljning kring fyra i olika perspektiv49. 

3.1.1.1 Kundperspektivet 
Kundperspektivet kan användas inom två olika strategier. Den ursprungliga strategin var att 
ställa sig frågan: hur ser kunderna på vårt företag? Fråga besvaras genom att följa upp mått som 
hur ofta en gäst återkommer till hotellet, eller mått av tillfredsställelse via enkätundersökningar. 
Detta betyder att hotellet följer upp gästens beteende. Den andra strategin ställer frågan: hur ser 
företaget på kunderna? Den andra frågan besvaras genom mått som hur stor andel av Umeås 
totala gästnätter har vi och vilka segment är vi starkar än våra konkurrenter?50 Perspektivet 

                                                 
42 Olve, Roy & Wetter, 12, 16. 
43 Ibid., 5. 
44 Ibid. 
45 Ibid., 11-13. 
46 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., “The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, Harvard Business 

Review, Vol. 70, (1992): s. 71-79  
47 Kaplan, Robert S. & Norton David P.,”The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, Harvard Business 
Review, Vol. 70, (1992): s. 71-79  
48 Nilsson, 112. 
49 Kaplan, Robert S. & Norton, David P., “The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, Harvard Business 
Review, Vol. 70, (1992): s. 71-79 
50 Kaplan, Robert S., Norton, David P., “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business 
Review, Vol. 85, (2007): s.150-161  
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fokuserar på vad företaget erbjuder kunden i form av produktens eller tjänstens kvalitet, pris, 
funktion, men även relationen mellan kunden och företaget. Det gäller att förändra sig på ett sätt 
som attraherar kunder från konkurrenterna.51 

3.1.1.2 Interna processperspektivet   
Interna processperspektivet anger hur organisationen ska uppnå sina mål genom att klart 
definiera vad som krävs föra att leverera det företaget har som mål att leverera till kunderna. 
Detta perspektiv inkluderar även strategier för hur företaget ska förbättra systemen inom 
förtaget. Inom hotellbranschen kan man ta som exempel: utveckling av snabbare service vid 
bokning av hotellrum.52 Även personalens trivsel och utveckling finns till viss del inom detta 
perspektiv. Några mått som används inom perspektivet är kapacitetsutnyttjande som 
beläggningsgrad, men även jämförelse över tid mellan olika mått som kundtillfredsställelse för 
att se hur hotellet har utvecklats under tidsperioden.53   

3.1.1.3 Finansiella perspektivet 
Är det perspektiv inom Balanced Scorecard som fokuserar på hotellets ekonomiska utveckling 
som antal uthyrda rum under kvartalet, intäkter under året. Detta perspektiv är det perspektiv 
som fokusera på vad som har hänt och mindre kring framtida utveckling.54    

3.1.1.4 Innovation och utvecklingsperspektivet 
Fokus inom detta perspektiv ligger på de immateriella tillgångarna inom företaget. Oftast är 
perspektivet indelat i tre delområden. Den anställdes kunskap, sociala kompetens samt 
utveckling, delområden som är extra viktiga inom hotellbranschen. Ett annat delområde är 
utvecklingen av informationssystem som bokningssystemet eller marknadsföring av hotellet, så 
att kunderna ska kunna få en bättre bild av hotellet och bättre bekvämlighet. Sista delen är 
hotellets fallenhet att förändra strategier som krävs för att uppnå de mål och visioner som finns 
inom företaget.55 Måttenheten som man använder är vanligast vilken andel av gästerna som 
använder sig av en tjänst som lanserat under de senaste åren? Men även hur stor andel av 
personalen som har fått utbildning i nya system samt andelen personal som byter arbetsuppgifter, 
och antalet nya samarbetsavtal med nya partners.56    

3.1.2 Balanced Scorecard inom hotellbranschen  

Hotellbranschen är utsatt för en hög grad av prispress vilket har gett sämre kapitalavkastning. 
Detta har tvingat hotellen till att använda modeller som inkluderar hela verksamheten för att 
kunna analyser vilka mervärden som gästerna är beredda att betala extra för, därmed inkluderas 
mjuka värden i verksamhetsstyrningen. Balanced Scorecard har blivit vanligare inom 
hotellbranschen då den anses kunna beskriva de viktigaste strategierna på ett förenklat sätt för 
alla hotellets medarbetare. Det anses även bland praktikerna att anställda inom servicesektorn 

                                                 
51 Olve, Roy & Wetter, 64-66. 
52 Ibid., 66-67 
53 Ibid., 200. 
54 Ibid., 64. 
55 Kaplan, Robert S., Norton, David P., “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business 

Review, Vol. 85, (2007): s.150-161 
56 Olve, Roy & Wetter, 201. 
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måste känna till vilka mjuka värden som företagsledningen sätter som mål för att organisationen 
ska leverera det som utlovas till kunderna.57 Inom hotellbranschen är det allt ifrån att lära 
personalen nya system som har utvecklats till att öka trivselfaktorn för de anställda genom att 
bygga en stark lojalitet. Medarbetareperspektivet behandlar om hur organisation ska ta till vara 
de anställdas kunskaper.58   

 
Figurl 3.1 Hotellbranschens praktisering av Balanced Scorecard   Phillips, P. A (2007) 
 
 
Hotell har en stor del icke-materiella tillgångar som personalens kunnande, kundregister och 
varumärke, som i traditionell redovisning ska redovisas som kostnader. I ett väl uppbyggt 
Balanced Scorecard, kommer personalen att ses som en tillgång samt att det finns ett tänkt 
samband mellan personalens kunnande och den framtida lönsamheten inom hotellet.59  
Hotellbranschen har därför förändrat de fyra perspektiven till att inkludera ett eget perspektiv 
som endast fokuserar på personalen istället för interna processperspektivet.  Dessutom har 
innovation och utvecklingsperspektivet reducerats som eget perspektiv till att istället finnas inom 
de fyra perspektiven som illustreras i figur 3.1. Det finansiella perspektivet och kundperspektiv 
från det ursprungliga Balanced Scorecard finns dock kvar i hotellens praktiska användning av 
Balanced Scorecard.60  
 
Balanced Scorecard möjliggör att hotellkedjans huvudkontor tillsammans med den lokala 
hotelledningen och de anställda, kan följa hur väl hotellenheten går jämfört med andra 
hotellenheter inom kedjan då alla hotellenheter inom kedjan styrs efter samma mjuka värden och 

                                                 
57 Phillips, P. A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 

27, (2007): s. 731-746,  
58 Hallegårde,  36, 49-50.  
59 Olve, Roy & Wetter, 11-13.  
60 Phillips, P. A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 

27, (2007): s. 731-746 
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samma måttenheter. Genom att jämföra med andra enheter inom kedjan optimeras 
verksamhetsstyrningen till att hitta fel och lösningar som alla hotellenheter inom kedjan kan 
använda och totalt blir hotellen och kedjan starkare.61    

3.1.3 Kritik mot Balanced Scorecard 

För att Balanced Scorecard ska fungera optimalt utgås det ifrån att måtten är rätt formulerade och 
att de mäts på ett korrekt sätt. Dock säger kritikerna att det är lätt för ledningen bland de lokala 
hotellenheterna att manipulera måtten och ge sken av att organisationen uppfyller de mål som är 
uppsatta utifrån Balanced Scorecard.62  
 
Kritiker menar även att faktorer som mäts eller negligeras beror på vilka preferenser som 
ledningen har och kan komma från ett maktspel mellan olika ledningsnivåer inom företaget och 
inte som en följdriktig del av affärsplanen.63 Om en organisation sätter upp strategiska mål inom 
olika enheter i verksamheten kan det leda till sämre samarbete mellan enheterna som kan leda till 
sämre finansiella resultat.64 Vid användning av Balanced Scorecard kan målkonflikter uppstå 
vilket gör organisationen ineffektiv snarare än effektiv. Eftersom personalen får svårigheter att 
utföra två motsägelser i sitt uppdrag.65 Balanced Scorecard har även fått kritik för att endast 
inkluderar intressenterna aktieägare, kunder och personalen utan hänsyn till miljön och sociala 
miljöer vilket anses som viktigt för att hotellen ska kunna marknadsföra sig som en god 
samhällspart.66  
 
Balanced Scorecard har inte empiriskt bevisats var en effektiv metod. Det finns de som tvekar till 
att en nöjd kund köper mer och som enligt teorin därmed ger en högre framtida vinst. Enligt 
kritikerna fortsätter kunden mest troligt att köpa samma mängd som tidigare. Om så är fallet så 
faller grundtanken med Balanced Scorecard.67  
 
Det anses därför att det är lättare att bygga upp organisationen kring en budget och sedan följa 
upp och analyser hur de olika verksamhetsdelarna uppfyller den och varför. Utifrån denna 
information kan man hela tiden förbättra verksamheten.68 Endast för att man använder Balanced 
Scorecard med bravur betyder det inte att hotellet ökar sin vinst, dessutom kan de som använder 
Balanced Scorecard bli blinda av att de endast använder perspektiven på ett förutbestämt sätt 
utan utveckling när dessa perspektiv kan ändras över tid samt att de kan vara olika mellan olika 
branscher.69 
 

                                                 
61 Phillips, P. A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 
27, (2007): s. 731-746 
62 Olve, Roy & Wetter, 98. 
63 Nilsson, 112. 
64Cheng, Mandy M., Luckett, Peter F. & Mahama, Habib, “Effect of perceived conflict among multiple performance goals and 
goal difficulty on task performance”, Accounting & Finance, Vol. 47, (2007): s. 221-242  
65Cheng, Mandy M., Luckett, Peter F. & Mahama, Habib, “Effect of perceived conflict among multiple performance goals and 
goal difficulty on task performance”, Accounting & Finance, Vol. 47, (2007): s. 221-242 
66 Phillips, P. A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 
27, (2007): s. 731-746 
67 Nilsson, 112. 
68 Olve, Roy & Wetter, 30. 
69 Phillips, P. A., “The Balanced Scorecard and Strategic Control: A Hotel Case Study Analysis”, Service Industries Journal, Vol. 
27, (2007): s. 731-746 
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3.2 Kommunikationsteorin  

Kommunikation är i grunden en social aktivitet för att skapa förtroende och förståelse inom varje 
organisation, dessa aktiviteter är exempelvis konversationer, lyssna, rapportera, förmedla beslut 
mellan anställda.70 Forskning visar att det finns ett samband mellan ökad produktivitet och 
effektivare kommunikation71. 
 
Chefer har ett stort inflytande över hur kommunikationen hanteras inom den egna beslutsnivån 
och hur effektiv kommunikation man uppnår inom organisationen. En organisation bör 
eftersträva så effektiv kommunikation som möjligt, anledningen till varför organisationer vill ha 
så effektiv kommunikation som möjligt är att koordinera handlingar som: att kunna hantera 
förändringar, få medarbetare känna sig delaktig i sina uppgifter och organisationens mål, samt 
lyckas förstå medarbetarnas behov för att skapa social tillfredställelse.72  
 
I motsatt till effektiv kommunikation kan en organisation lida av ineffektiv kommunikation 
vilket betyder att de anställda inte förstår ledningens mål och visioner. Samtidigt som ledningen 
inte förstår de anställdas behov och vilja. Detta får negativa konsekvenser på organisationens 
prestation och ger en högre personalomsättning.73  
 
Kommunikation i sin renaste form kan illustreras av kommunikationsprocessen, en enkel modell 
att förstå vilka delar som inbegriper effektiv kommunikation.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
Figur 3.2 Modifiering av kommunikationsprocessmodellen   Shannon &Weavers (1959) 
 
Kommunikationsprocessen delas in i fyra kategorier som var för sig representerar en del av hela 
processen:74 
 

• Avsändaren: Upphovsman till budskapet, formulerar informationen som ska kunna 
transporteras vidare.   

                                                 
70 Andrew Dainty, Communication in construction, (London: Taylor & Francis, 2006), 3.  
71 Ibid.6-7  
72 Dainty, 6-7. 
73 Ibid., 7. 
74 Claude Shannon & Warren Weaver, The mathematical Theory of communication, (Urbana: The university of Illinois press, 
1959), 4-6.  
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• Budskap: Formuleringen av informationen blir ett budskap som kan transporteras.  
• Media: Den fysiska form och kanal som avsändaren väljer att skicka sitt budskap med 

som exempelvis: verbalt, via telefon eller med brev.    
• Målgrupp: Är mottagaren för budskapet som har formulerats av avsändaren och har 

tolkningsrätt av budskapet.  
  
Information är dock fortfarande något som skapas och tolkas av människor vilket innebär att 
subjektiva tolkningar och uppfattningar kommer att forma och påverka budskapen från då 
budskapet skapas, under transporten och till att informationen mottas. Allt som påverkar ett 
budskap förvrängande i alla olika stadier sammanfattas av begreppet brus. Detta kan vara allt 
från tolkningssätt, olika värderingar eller humör hos mottagare eller avsändare. Men även 
uttryckssätt, musik, skräppost och så vidare, allt som kan tänkas ha en påverkan på budskapet 
förvrängande betecknas av begreppet brus.75 När ett budskap skickas mellan flera olika enheter 
där informationen tas emot och skickas vidare av flera avsändare och mottagare innan budskapet 
når slutmålet. I en sådan situation har bruseffekten än större påverkan då flera personer tar emot 
budskapet och för det vidare med sin egen tolkning, på så sätt har ursprungsbudskapet ändrat 
form och karaktär. Detta är ett problem och detta gäller isynnerhet stora organisationer där 
informationen passerar flera olika beslutsnivåer innan den når slutmålet.76  
 
Kommunikationen inom en organisation kan delas in i uppåtgående eller nedåtgående 
kommunikation. Information som transporteras från de minsta enheterna till verkställande 
ledning i en organisation kallas för uppåtgående kommunikation.77 Information som däremot 
transporteras från den verkställande ledningen till de minsta enheterna kallas för nedåtgående 
information.78 
 
Den formella kommunikationen består av organisationens regelverk om vilken information som 
ska följas upp och rapporteras om, exempelvis information om hur enheten uppfyller uppsatta 
mål och budgetar, från de lokala enheterna till huvudkontoret. Organisationens systematiserade 
insamling av mjuka värden transporteras via den formella kanalen.79 Både nedåtgående och 
uppåtgående kommunikation kan delas in i formella och informella transportvägar. Den 
informella kanalen av kommunikation består av de relationer och nätverk som finns mellan 
personalen inom och utom organisationen, där skulle även information om mjuka värden kunna 
transporteras. Informella nätverk ger möjligheten att transportera information som inte skulle 
kunna gå via de formella kanalerna på grund av känslighet och konsekvenser som det medför.80   
  
Den uppåtgående och nedåtgående kommunikationen samspelar ständigt och påverkar varandra. 
Den uppåtgående informationen som transporteras uppåt i organisationen kommer att användas 
som en del av det beslutunderlag som den verkställande ledningen använder sig av. Den 
uppåtgående informationen kommer även att ligga till grund för vilken information som skickas 
ned i organisationen.81  

                                                 
75 Dainty, 55-56. 
76 Ibid., 62. 
77 Goldhaber, Gerald, Organizational communication, (Urbana: The university of Illinois press, 1993),  159. 
78 Ibid., 155. 
79 Ibid. 
80 Ibid., 167. 
81 Ibid., 161-162. 
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Oavsett informell eller formell kanal kommer information att förvanskats av personerna som för 
informationen vidare. Effektiv kommunikation är beroende av hur organisationens struktur ser ut 
men även personalens förmåga att hantera information och kommunicera med omgivningen. På 
individnivå finns det en rad olika anledningar till att anställda kommer att medvetet eller 
omedvetet påverka informationen kring mjuka värden vilket innebär att ledningens information 
inte är korrekt när den anländer.82  
  

• Referensramar: Ledningens tidigare erfarenheter, som vilken typ av information man 
brukar skicka vidare, påverkar vilken information som kommer att skickas i framtiden. 83  

 
• Selektiv lyssning: Våra värderingar, självbild och erfarenheter resulterar många gånger i 

att vi hör det vi vill höra. De flesta individer har en tendens att ta till sig information som 
stämmer överens med den egna bilden av en situation. Problem eller klagomål kan 
ignoreras då den negativa informationen inte anses stämma överens med den egna 
uppfattningen om hur verksamheten ser ut. 84   

 
• Filtrering: Precis som mottagaren har en tendens att välja vad man vill ta in, har även 

individer en tendens att justera skickad information. Exempelvis kan lägre chefer eller 
anställda ignorera negativ information om sin verksamhet och lyfter istället fram positiv 
information vid uppåtgående kommunikation. Filtrering kan bero på att maktrelationer 
mellan individerna har skapat ett misstroende eller en vilja att imponera på personer med 
ett större inflytande.85 

 
• Misstro: Misstro kan uppstå på grund av ovanstående punkter, om mottagaren 

misstänker att avsändaren har filtrerat bort viktig information eller har dolda avsikter kan 
detta skapa misstro. Avsändarens misstro till mottagaren kan grundas på statusskillnader 
eller hur avsändaren tror mottagaren kommer att tolka informationen.86  

 
Dessa punkter, som nämns ovan, är barriärer till att åstadkomma effektiv kommunikation. 
Effektiv kommunikation är dels beroende av individernas sociala kompetens att förstå varandra 
och dels organisationens förmåga att organisera verksamheten. Hur information hanteras mellan 
anställda beror i väldigt hög grad på vilka psykologiska och sociala barriärer som finns mellan de 
anställda. Chefer har egna preferenser och uppfattningar om verkligheten samtidigt som chefer 
har en viktig roll att lyckas kombinera organisationens strukturer med personalens förmåga att 
förstå varandra samt skapa förtroende emellan varandra. Chefens uppfattning och antaganden 
blir således en påverkande del av hur information hanteras i organisationen.87  
 
Det är i regel chefer inom de olika beslutsnivåerna som ansvarar för att information skickas fram 
och tillbaka mellan de olika nivåerna. Forskning har visat att anställda och chefer som ska skicka 
information uppåt har en tendens att filtrera bort negativ information för att skapa en bättre bild 
                                                 
82 Dainty, 69-70.  
83 Ibid., 69. 
84 Ibid.  
85 Goldhaber, 156-157. 
86 Dainty, 69-71. 
87 Ibid., 71. 
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av verkligheten än vad som egentligen är fallet. Filtrerad information får dessutom konsekvenser 
för framtida beslut.88  

3.3 Organisationsteorier 

En organisations strukturer bidrar till att öka förståelsen för hur de anställda inom en 
organisation delar arbetsuppgifter, leder verksamheterna samt hur de interagerar och 
kommunicerar med varandra. Strategin som ett företag väljer för att utforma sin organisation 
efter har en direkt påverkan på konkurrenskraften och ändamålet med organisationen.89 
 
Det finns forskning som kommit fram till att det finns ett samband mellan vilken typ av marknad 
ett företag verkar i och hur organisation ser ut. Beroende på om företaget verkar i en instabil eller 
stabil miljö, växlar typen av organisation mellan Mekanisk och Organisk organisation. Den 
mekanisk organisation är funktionsindelad och fungerar bäst i stabila miljöer och kännetecknas 
av att det finns en vertikal beslutsfördelning av kontroll, samt att arbetsuppgifter och kunskaper 
är detaljstyrda från toppen av organisationen.90  
 
Den organiska organisationen däremot fungerar bättre i instabila miljöer där flexibilitet är 
viktigt. Företag som kräver flexibilitet kännetecknas av att kunskap och erfarenhet värderas högt 
och dessa värden ska bidra till företagets mål och visioner. Individen blir därför mer delaktig i 
organisationens utveckling. Den enskildes arbetsuppgifter är i regel målinriktad och ändras oftast 
efter hur man interagerar med övriga anställda. Organiska organisationer är i högre grad 
decentraliserat och därför är horisontell kommunikation lika vitigt som vertikal 
kommunikationen, företaget är mer målinriktat och besluten fattas på den lokala nivån. Denna 
organisation fördelar ansvaret till de lokala delarna av företaget och personalen. Därmed sätter 
företaget mer tilltro till de anställda än den mekaniska organisationen.91   
 
Slutsatserna är att framgångsrika organisationer är mindre hierarkisk, rigida samt centralistiska 
och bättre på att anpassa sig till omgivningen. Dessa företag är oftast informella och bättre på att 
tillvarata människors förmåga att utarbeta egna arbetsuppgifter som ligger i linje med 
organisationens mål och visioner. Organisationerna är därför bättre på att få anställda att förstå 
sina arbetsuppgifter utifrån organisationens strategier. 92  
 
Oavsett vilken typ av verksamhet eller organisation man tittar på måste organisationen anpassas 
efter företagets ändamål och affärsmiljö.  Detta gäller oavsett om det handlar om myndigheter, 
företag eller ideella organisationer.93 Kundorienterade verksamheter måste anpassa sig efter 
kundens önskemål och preferenser så att dessa tillgodoses i så hög grad som möjligt. För att detta 
ska möjliggöras bör organisationen vara regionaliserade och decentraliserad. Fördelarna med 
denna typ av organisation är att besluten hamnar nära den lokala ledningen och de anställda som 
möjligt för att kunna möta kundernas förväntningar och krav. De lokala enheterna får ett större 

                                                 
88 Goldhaber, 160. 
89 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander, Organisation och organisering, (Malmö: Liber 2006),  204-
206. 
90 Ibid., 172-173 
91 Ibid., 173 
92 Ibid., 172-173 
93 Edwars, Lawler, Highinvolement management, (San Francisco: Jossey-Bass 1991), 40-43. 
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inflytande över verksamheten och kan vara flexiblare när kunders förväntningar och åsikter 
bemöts.94 Denna typ av organisation är bra på att fördela ansvar och beslut till de anställda vilket 
ger personalen mer kontroll över sina arbetsuppgifter vilket i sin tur skapar högre trivsel. Det i 
sin tur ger bättre kundtillfredsställelse.95 
 
Nackdelen med en platt organisation är att kostnader ökar när personal behöver utbildas för att 
klara av fler uppdrag och ta större ansvar. Det kan även uppstå motstånd från tidigare 
gruppchefer eller enhetschefer på grund av att ansvaret flyttas längre ner i organisationen. 
Organisationens struktur kan även innebära att kunderna får olika erbjudande för samma tjänst 
beroende på vilken lokal enhet som kunden besöker trots att de tillhör samma organisation.96     

                                                 
94 Edwars, 22-23. 
95 Ibid., 21-23. 
96 Ibid., 38-39. 
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4. Praktisk Metod 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för hur vi har samlat in studiens primärdata. Genom att 
utföra fem besöksintervjuer har vi fått ta del av hur hotellkedjornas lokala enheter jobbar med 
mjuka värden. Vi kommer att beskriva hur och varför vi valde just våra respondenter, samt hur 
vi förberedde, genomförde och sammanställde intervjuerna. Vi avslutar kapitlet med att utföra 
källkritik av uppsatsens primärdata.        

4.1 Val av metod                                

Vid val av forskningsmetod måste forskaren tänka på uppsatsens problemformulering. För att 
kunna reda ut lokala hotellchefers inställning kring mjuka värden i verksamheten anser vi att en 
kvalitativ undersökning lämpar sig bäst eftersom vi saknar tidigare kunskap kring ämnet. Vi vill 
dessutom att uppsatsen ska ge djupare förståelse kring vår problemformulering utan att vi 
generaliserar resultatet.97  
 
Vi har därför valt att använda den kvalitativa metoden eftersom den ger information som kan 
användas för att beskriva egenskaper hos studieobjekt som vi som forskare inte känner till än.98 
När kvalitativa metoder används inom forskning är det främst för att öka förståelsen. Vi vill att 
denna uppsats ska öka förståelse för hur ledningen i lokala enheter uppfattar och hanterar mjuka 
värden i sin verksamhet. Vi ansåg att den kvalitativa metoden kommer att ge oss mest relevant 
information utifrån syftet med uppsatsen.99

 Eftersom vi inte heller har hittat några tidigare studier 
som liknar vår beskrivning av problemet kan vi inte utföra en studie med den kvantitativ metod 
eftersom vi inte har någon tidigare referensram att basera studien på och därför valde vi bort den 
kvantitativa metoden.  

 
Kvalitativa undersökningar utförs oftast genom intervjuer eller observationer.100 Observationer 
används när frågeställning studeras i sitt naturliga element. Intervjuer däremot används när man 
vill studera något som redan har ägt rum eller om man inte kan studera ett fenomen eftersom 
man saknar access till studieobjektet och måste därför få hjälp av personer som har 
primärkunskap i ämnesområdet.101 Vi har inte tillträde att observera kommunikationen mellan 
hotellkedjans och de lokala enheternas chefer. Därför har vi valt att genomföra vår undersökning 
med fem besöksintervjuer med respondenter som har ansvaret för den lokala hotellenheten för att 
få förstahandsinformation om hur de ställer sig till mjuka värden. Genom att intervjua våra 
respondenter kommer vi att få utförliga svar kring det vi vill undersöka samtidigt som 
intervjutillfället kommer att ge oss möjligheten att förstå hotellchefens inställning i rätt 
sammanhang. Denna kontext är en viktig del för att vi ska förstå den lokala hotellchefens 
uppfattning och förståelse för mjuka värden.102 
 

                                                 
97 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Lund: Studentlitteratur, 2006), 21. 
98 Bryman & Bell, 297.   
99 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 15.  
100 Eliasson, A., 22.  
101 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 1992), 83-85. 
102 Erling S. Andersen, & Eva Schwencke, Projektarbete – En vägledning för studenter, (Lund: Studentlitteratur 1998), 94-95.  
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4.2 Val av studieobjekt  

Eftersom vi använder den kvalitativ metod är vi inte ute efter att generalisera empirin och 
slutsatserna till hela hotellbranschen. Därför har vi valt våra respondenter genom ett avsiktligt 
urval som innebär att respondenten väljs på basis av relevans och teoretisk avsikt.103  När man 
utför en studie måste man dessutom få tillträde till en relevant social miljö för att besvara 
problemformuleringen. Den sociala miljön som vi är intresserad av i vår studie är de lokala 
hotellchefer för kedjor placerade i Umeå samt deras arbetsplats.104 Val av respondenten grundar 
sig på antagande om kunskap kring intresseområdet.  När vi valde respondenter vände vi oss till 
hotell i Umeå som tillhör eller samarbetar med en hotellkedja.  
 
Genom att vända oss till hotell i Umeå som tillhör en kedja ser vi större chans att hitta 
problemetiken kring hur inställningen är bland lokala hotelledningen och vilka krav som finns 
från ett huvudkontor om mjuka värden samt hur de kommuniceras mellan hotellkedjan och de 
lokala enheterna.105 Anledningen till att vi valde hotell som tillhör någon form av hotellkedja var 
att vi ville se vilket behov hotellkedjorna och hotellen var av Balanced Scorecard som strategiskt 
koncept samt hur det fungera vid flera beslutsnivåer inom en heterogen organisation. Enligt 
teorin måste den lokala ledningen se poängen med att följa upp mjuka värden för att 
verksamhetsstyrningen ska fungera. Därför är det intressant att se hur chefer för lokala 
hotellenheter ser på mjuka värden eftersom de är kuggen mellan huvudkontorets visioner och 
mål, och de anställdas förståelse till varför organisationen utför sina uppgifter som de gör. Ett 
hotell som inte tillhör en kedja har inte denna problematik då ledningen som inte anser att 
uppföljning av mjuka värden är av vikt så är hotellets strategi eller om det uppfattas som viktigt 
så finns det inte heller här någon intressekonflikt. Därför uppstår det inget problem att 
kommunicera mjuka värden än när den beslutande ledningen finns på annan plats än på hotellet.  
 
När vi valde respondenterna till vår intervjuundersökning utgick vi från syftet och de 
begränsningar som vi hade satt upp innan. Vi vill få bättre förståelse för hur chefer för de lokala 
enheterna uppfattar betydelsen av mjuka värden samt hur informationen om mjuka värden 
skickas mellan lokala enheter och hotellkedjan.  Det finns 12 hotellverksamheter i Umeå tätort 
av dessa ingår sju hotell i fem hotellkedjor.106 Vi vänt oss till alla fem hotellkedjor som finns i 
Umeå och därmed utför vi en totalundersökning bland hotellkedjorna i Umeå.  
 
Genom att läsa på om hotellbranschen i Umeå kunde vi urskilja de hotell vi ansåg mest intressant 
för uppsatsen. Därefter ringde vi upp hotellen som vi valt mellan den 20:e till 21:a november och 
bad om att få tala med ansvariga personer på hotellet. Av de utvalda hotellen ställde samtliga 
tilltänkta respondenter upp på intervju dock var ett av hotellen skeptisk till en början men ställde 
upp efter att vi mer ingående presenterade vår uppsats. Vi förklarade dock att hotellet var av 
intresse eftersom hotellet har någon form av samarbete med en kedja. Efter en djupare diskussion 
och förklaring av vårt uppsatsämne så fick vi med oss hotellet och alla fem hotell i Umeå som 
uppfyllde våra kriterier ställde upp.     
 

                                                 
103 Johansson Lindfors, 46.    
104 Bryman & Bell, 336.  
105 Ibid., 140-141  
106 Umeå Turistbyrå, [www dokument]  

http://www.visitumea.se/Default.aspx?page=externalpage&externalpage=bookhotel 2008-12-05 
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Vid första kontakt med respondenterna var vi tydliga med att ge en bakomliggande förklaring till 
varför vi ringde just deras hotell och syftet med uppsatsen, detta för att vi ville ge respondenterna 
förståelse till varför vi ringde deras hotell samt öka förståelsen för uppsatsen syfte. Vårt intryck 
av den första kontakten med respondenterna var att samtliga var positiva till intervjun och någon 
större svårighet att få till stånd intervjuerna eller få respondenterna att förstå syftet med 
uppsatsen upplevde vi aldrig. Med undantag av en respondent, som nämndes ovan.  
 
Alla våra respondenter har högsta chefsposition på de lokala hotellen som vi har med i vårt urval. 
Därför kan vi få mindre problem med att jämföra information mot en situation där 
respondenterna skulle inneha olika positioner på sina respektive hotell.  

4.3 Intervjumetod: semistrukturerad besökintervju 

När man använder kvalitativa metoder är det vanligast med intervjuer som utförs genom en 
ostrukturerad eller semistrukturerad form. Ostrukturerade intervjuer liknar ett samtal där det inte 
finns några förberedda delfrågor eller samtalsämnen som man ska fokusera på. Utan intervjuare 
har endast en fråga som respondenten själv besvara fritt genom att utveckla resonemangen 
opåverkad.107  
 
Semistrukturerade intervjuer däremot använder intervjuaren en intervjuguide med flera på 
förhand fastställda frågor istället. Intervjuaren behöver däremot inte ställa frågorna i någon 
speciell ordning vilket ger utrymme för respondenten att gå utanför ramen när frågorna 
besvaras.108  
 
Intervjuguiden, se bilagan, innehåller frågor som berör de ämnen som vi vill få besvarade under 
intervjun. I vårt fall har vi för dålig information kring den interna problematiken inom 
hotellbranschen i Umeå för att använda oss av en strukturerad frågeguide. Samtidigt har vi några 
specifika syften som vi vill få besvarade och kan därför inte använda ostrukturerad 
intervjumetod. Därför har vi valt semistrukturerad intervju där vi kan äta kaka och samtidigt ha 
kvar den. Det vill säga vi kommer att låta respondenten fritt resonera samtidigt som vi försöker 
hålla oss till några frågeställningar.109 När vi utformade vår intervjuguide utgick vi ifrån våra 
teorier från teorikapitlet. Detta för att garantera att intervjuguiden ger oss den information som vi 
behöver vid analysen efter intervjuerna. Vi hade dock några inledande frågor som inte baseras på 
teorierna som exempelvis frågan om respondentens namn.110                
 
Vi genomförde fem besöksintervjuer. Anledning var att vi ville undvika missförstånd kring 
frågor genom att exempelvis visuellt förklara teorin Balanced Scorecard vilket inte skulle 
fungera vid en telefonintervju. Dessutom kan vi som intervjuare observera respondentens 
ansiktsuttryck, kroppsspråk och hur de reagerar till olika frågor. Vi ville även skapa tillit till 
respondenten och speciellt respondent E och därför utförde vi ödmjuka besöksintervjuer.111 

                                                 
107 Bryman & Bell, 362-363.  
108 Ibid., 363-364. 
109 Ibid., 363.  
110 Wideberg, 68.   
111 Bryman & Bell, 140-141, 143. 
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4.4 Förberedelser och genomförande av intervjuer 

Innan vi tog kontakt med de personer som var tänkta som respondenter testade vi intervjuguiden 
genom att intervjua varandra. Vi insåg snabbt att det skulle ta kring 35-45 minuter att genomföra 
intervjun om respondenten höll sig någorlunda inom frågeställningarna då våra testintervjuer tog 
ungefär den tiden. När vi senare tog kontakt med våra respondenter sa vi att det skulle ta ungefär 
45 minuter men att vi skulle max ta en timma av deras tid.    
 
Vi spelade in samtliga intervjuer utom en eftersom en av respondenterna kände sig obekväm med 
diktafonen. En av nackdelarna med att banda en intervju är att respondenten känner sig störd och 
osäker av situationen och därmed kan information filtreras.112 De övriga fyra respondenterna 
som gick med på att vi bandade dem upplevde vi som bekväma i situationen och svarade sakligt 
på frågorna som vi ställde. Därför anser vi att risken för att informationen filtreras som mycket 
liten.  
 
De intervjuer som vi bandade hade vi möjligheten att fokusera helt på intervjun och vi behövde 
inte bekymra oss för om vi missade att få med viktig information som kom fram under 
intervjun.113 Däremot var vi tvungen att föra anteckningar till respondent E:s intervju eftersom 
inspelningen upplevdes som obekväm. Informationsmaterialet blev sämre eftersom att vi fick 
lägga mer tid på att anteckna det viktigaste som sades än att koncentrera oss på att ställa 
följdfrågor till intressanta resonemang och svar. Intervjun tog längre tid eftersom vi fick fokusera 
på att anteckna kärnan i svaren till våra frågeställningar vilket tog tid samt att vi missade 
runtomkringinformation som har visat sig på de övriga intervjuerna vara väldigt fruktsamma och 
givande.   
 
Alla våra fem intervjuer var besöksintervjuer. Det finns dock ett antal nackdelar med att 
genomföra en besökintervju. Respondenten kan påverkas negativt av intervjuarens närvaro och 
därmed svar på frågor som den personen egentligen inte förstår och därmed ökar risken för att de 
svar på ett sätt som respondenten aldrig skulle svar annars.114 Fördelarna med att göra 
besökintervjuer är däremot, som nämns ovan, att man som intervjuare kan observera 
respondentens ansiktsuttryck, kroppsspråk och hur de reagerar till olika frågor.115  
 
Några av respondenterna som vi intervjuade uttryckte en vilja för att vara anonyma. Eftersom det 
endast finns fem hotellkedjor i Umeå så ansåg vi att det vara ganska lätt att räkan ut vilka hotell 
som var anonyma. Därför kontaktad vi de övriga hotellen och berättade att vi skulle presentera 
alla respondenter anonyma i studien. Inget av hotellen hade något emot det och vi gjorde alla 
respondenterna anonyma. 
 
I tabell 4.1 har vi sammanställt våra besöksintervjuer genom att beskriva respondentens 
befattning, hur stämningen var under intervjun samt vilken typ av intervjuform vi använde oss 
av. Vi kommer också att beskriva när besöksintervjuerna gjordes samt hur lång tid intervjuerna 
tog.     

                                                 
112 Jacobsen, Dag Ingvar, ”Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen”, 
(Lund: Studentlitteratur 2002), 166. 
113 Ibid.  
114 Bryman & Bell, 140-141. 
115 Ibid., 140. 



________________________________4. Praktisk Metod_______________________________ 
 

27 

Respondent Befattning Datum Intervjutid  Intervjuform Plats/Atmosfär  
 
 
A 

 
 
 
VD, ägare 

 
 
2008-12-04 
Kl. 10.10 

 
 
 
53 minuter 

 
Besöksintervju, 
Semistrukturerad, 
Inspelad 

Hotellets 
konferenssal, 
Avslappnad, 
Öppen stämning, 
Inga störnings 
moment 

 
 
B 

 
 
 
Hotellchef 

 
 
2008-12-08 
Kl. 09.00 

 
 
 
40 minuter 

 
Besöksintervju, 
Semistrukturerad, 
Inspelad  

Hotellobbyn,  
Avslappnad, 
Öppen stämning, 
Inga störnings 
moment 

 
 
C 

 
 
Hotelldirektör,  
samt Revenue 
manager 

 
 
2008-12-05 
Kl. 14.10 

 
 
 
38 minuter 

 
Besöksintervju, 
Semistrukturerad, 
Inspelad 

Hotellets 
restaurang, 
Avslappnad, 
Öppen stämning, 
Inga störnings 
moment 

 
 
D 

 
 
 
Hotellchef 

 
 
2008-12-08 
Kl. 13.00 

 
 
 
26 minuter 

 
Besöksintervju, 
Semistrukturerad, 
Inspelad 

Konferenssal,  
Avslappnad, 
Öppen stämning, 
Inga störnings 
moment 

 
 
 
E 

 
 
 
 
Driftschef 

 
 
 
2008-12-10 
Kl. 13.00 

 
 
 
 
50 minuter  

 
 
Besöksintervju,  
Semistrukturerad,  
Anteckningar  

I ett av hotellets 
rum, 
I början nervöst, 
efter det mer 
Avslappnat, 
Öppen stämning, 
Inga störnings 
moment 

Tabell4.1 Sammanställning av intervjuer  

4.6 Bearbetning av intervjuer 

Direkt efter varje intervju bearbetade vi intervjumaterialet för att undvika att viktig information 
som vi observerade skulle gå förlorad med tiden i form av glömska. Vi gjorde transkriberingar 
baserade på inspelningarna samt det vi observerade för varje intervjun. Det innebär att vi skrivit 
ner vad som sagts utifrån bandinspelningar från varje intervju, i syfte att göra informationen mer 
användarvänlig. En av intervjurespondenterna kände sig obekväm med bandinspelningen, så vid 
det tillfället fick en av oss anteckna allt vad som sagt medan den andre förde intervjun. Detta gav 
ett tunnare informationsmaterial, trots att det var en av de längre intervjuerna, än vad en 
bandinspelning ger. Eftersom vi var två vid intervjun, där en antecknade samtidigt som den andra 
intervjuade anser vi att vi lyckades fånga upp det viktigaste samt få ett helhetsintryck av 
hotellkedjan E.  
 
För att få sammanfattningen av transkribering lätthanterlig delade vi in informationen i tre 
rubriker. Indelningen baseras på teorierna och våra egna tolkningar av intervjuerna därför 
skickade vi ut den sammanfattande versionen till respektive respondent för ett godkännande och 
erbjöd respondenterna att påpeka fel eller ändra vid behov vilket en av respondenterna har gjort.  
Denna process har gjort oss tillfreds med bearbetningen av transkriberingarna och alla 
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inblandade respondenter har gett sitt samtyckte till sammanfattningarna vilket ger trovärdighet 
att använda informationen i vår analys och diskussion, samt slutsatser. 

4.7 Access  

Access handlar om möjligheten att få tillträde att intervjua respondenter med relevant och viktig 
information.116 När det gäller vår studie handlar det om att få respondenter att ställa upp på 
intervjun samt besvara våra frågor. I vårt fall tycker vi att accessen har varit väldigt god. Vi hade 
inga problem att få respondenterna att ställa upp på intervjuerna eller svara på de frågor vi ville 
få besvarade utom respondent E till en början som nämnts ovan. Respondenterna var även 
tillmötesgående när det gällde tid avsatt för intervjun samt att sätta ett lämpligt datum för 
intervjuerna.  
 
En av anledningarna till att samarbetet flöt på bra, kan vara att vi ville att respondenterna skulle 
få en bra bild av oss från första början. Vi var noga med att förklara varför vi kontaktade just 
dem och syftet med uppsatsen. Det var även viktigt att ställa realistiska krav på hur länge vi 
kunde intervjua då vi tog tid från deras arbete. Detta har förmodligen hjälpt respondenterna att 
förstå kontexten av ämnet och varför deras åsikter och erfarenheter kunnat ge viktiga information 
till studien.  
 
Vi skickade även ut intervjumallen via e-mail innan intervjuerna ägde rum vilket gav 
respondenterna tid att förebereda sig och få en förståelse om vad intervjuerna exakt kommer att 
handla om. Efter vi hade skickat ut alla intervjumallar så meddelar ett av hotellen att det fanns 
annan personal som var mer insatta i frågorna vilket innebar att vi bytte respondenten i ett av 
fallen vilket vi var tacksamma för eftersom den nya respondenten var hotellchef.     
 
Ett annat bevis för att accessen måste ses som mycket god är att respondenterna även kunde 
tänka sig bli kontaktad i framtiden om vi hade eventuella funderingar eller följdfrågor. Samtliga 
respondenter uttryckte nyfikenhet av vad andra respondenter hade sagt och alla var intresserade 
av att ta del av slutresultatet. Valet av ämne verkar vara intressant och aktuellt för 
respondenterna vilket nog underlättande möjlighet till access för vår studie. 117     

4.8 Källkritik av primärdata 

Respondenternas svar varierade i kvalitet, i form av hur utförligt de svarade på frågorna. Svarens 
varians kan sammanfattas till att några respondenter svarade hur de själv upplevde situationen 
istället för hur hotellets policy känner inför de problem som vi frågade kring. De flesta fallen var 
det dock så att de olika hotellen hade olika fokus kring våra frågor och därför fick vi även olika 
kvalitet på svaren, vilket vi inte anser är något som hotar studiens totala kvalitet. Exempelvis har 
endast ett hotell visat upp en fullt utvecklad form av Balanced Scorecard och då kan man inte 
förvänta sig att de andra hotellen ska ge samma utförliga svar kring ett system som de inte 
använder. Vi är trots allt endast ute efter att beskriva hotellens upplevda situation och kan därför 
inte säga att respondents svara om en upplevelse eller internpolicy är inkorrekt. 
 

                                                 
116 Johansson Lindfors, 135. 
117 Ibid., 136.  
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Respondenterna intresse av att ställa upp i undersökningen varierade. Vi märkte exempelvis att 
några respondenter hade gått igenom intervjuguiden som vi på förhand hade skickat till dem 
samtidigt som andra av olika skäl inte hade läst igenom frågorna. Denna problematik med att 
vissa respondenter är mer eller mindre pålästa inför en intervju är svår att kontrollera som 
intervjuare. För att minska detta problem presenterade vi arbetat samt grundfakta om våra 
huvudsakliga teorier så att alla respondenter hade samma förutsättningar innan vi startade 
intervjun. Detta minskar det informationsövertag som respondenterna som förberett sig har 
jämfört med dem som inte har förberett sig.    
 
Vid alla fem besöksintervjuer har vi undvikit att ställa ledande frågor för att på så sätt öka den 
praktiska användbarheten av vårt material. I vissa fall har vi ställt följdfrågor för att förtydliga 
vad som sagts och om vi uppfattat respondenten rätt. Dessutom har vi försökt att ställa så 
generella frågor som möjligt så att respondenten inte blir styrd till sitt svar utan istället frågor 
som ger respondenten möjlighet att resonera och vidareutveckla de egna svaren och tankarna 
opåverkad av fråganställningen.  
 
För att minska risken att primärdata har olika betydelse i respondenternas svar, som vi sedan 
använder som bas till vår analys, har vi haft samma tillvägagångssätt på alla våra intervjuer. Vi 
bandade alla intervjuer utom en, som nämnts ovan, som vi sedan transkriberade ordagrant för att 
få all information i ett textformat. Utifrån transkriberingen skrev vi en sammanfattning av hur vi 
uppfattade respondenternas svar kring de delar av intervjun som är av intresse utifrån vår 
teoretiska referensram. Denna sammanfattning utgör empiriavsnittet i kapitel 5. Den sista 
åtgärden som vi gjorde för att garantera att primärdata är korrekt var att vi har skickade ut 
sammanfattningen till varje enskilt hotell för en kommentar om vi uppfattade intervjun korrekt så 
att sammanfattningen inte innehåller felaktigheter eller missuppfattningar. Alla respondenter 
godkände sammanfattningarna dock hade en av respondenterna några tillägg. Sammantaget anser 
vi att med detta som grund kan vi använda empirin till våra analyser och slutsatser.    
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5. Empiri  
Vårt empiriska material baseras på vår tolkning av intervjutranskriberingen som sammanställts 
och blivit godkänt av våra respondenter. Sammanställningen blir relevant då vi utgått ifrån 
studiens syfte samt problemformulering. Vi kommer att presentera svaren inom olika 
ämnesområdena baserade på våra teorier. På detta sätt kan läsaren lättare jämföra vad de olika 
respondenterna svarade inom varje område. Vi kommer att presentera varje respondent separat. 
Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta det vi anser är väsentligt i respondenternas svar.      

5.1 Respondent A  

Respondenten 
Respondenten äger tillsammans med en partner ett driftsbolag som driver tre hotell i Umeå. Ett 
av hotellen är aktuell för vår studie eftersom den ingår i en kedja. Vår respondent är VD för 
driftsbolaget och är den som har kontakt med kedjan. Rollen som VD innefattar ansvar för 
marknadsföring, personal och ekonomiansvar. Han har 42 år i branschen var av 25 år i 
nuvarande positionen. Respondenten har gymnasieutbildning i grunden och har sedan skaffat sig 
kunskap genom internutbildningar i ekonomi inom olika hotell.    
 
Hotellet och kedjan  
Hotellet har haft samarbete med kedjan sen 1995. Det är de enskilda hotellägarna som 
tillsammans äger organisationen och ger huvudkontoret mandat att utveckla varumärket och 
organisationen. Beslut fattas både på global och på nationell nivå som sedan uppföljs av 
huvudkontor i USA på global nivå och för hotellen i Sverige från huvudkontor i Stockholm.  
 
Relationen mellan hotellet och organisationen begränsas till kedjans varumärke och 
marknadsföring. Kedjan och hotellet upprättar ett avtal om vad hotellet ska uppfylla för att få 
tillgång till varumärket och därefter utförs en årlig kontroll för att säkerställa att avtalet 
upprätthålls. Denna kontroll av mjuka värden har dock den lokala ledningen eget ansvar för.  
 
Hotellets organisation och antal beslutsnivåer 
De tre hotellen som respondenten äger delar administration med varandra, exempelvis 
bokningsavdelningen, ekonomi och personalansvar. Varje enskilt hotell har enligt respondenten 
på detta vis en platt organisation, varje hotell har sin chef som i sin tur enbart har anställda under 
sig, det vill säga städare, receptionister, kökspersonal och så vidare. Husfrun vilket är en roll som 
organiserar städarna är den enda personen på varje enskilt hotell som kan betecknas som 
mellanchef, annars är detta led borttaget. 
 
Organisk eller mekanisk organisation  
När mellanchefsleden försvinner tilldelas varje enskild anställd en högre grad av eget ansvar 
vilket även är tanken enligt respondenten. Motiveringen till denna typ av organisation är att 
hotellet är relativt lite och det är onödigt med flera beslutsnivåer som komplicerar 
kundkontakten. Den enskilde får mer handlingsutrymme att hantera olika situationer innan man 
behöver rådfråga en högre ansvarig. Personalen förväntas tillmötesgå kundens förväntningar och 
krav och då måste personalen, enligt respondenten, få förutsättningar för att kunna göra det.  
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”Ja vi kräver nästan det, så det är nästan en påtryckning från vår sida och från min sida då att 
gör kunden nöjd, det fungera bra och vi har inget missbruk på det, det har fungerat bra.” 

 
Ledningen ser sig själva som coacher till de anställda där man inte har till syfte att straffa och ge 
order till anställda. Respondenten vill gärna att de anställda ska ha så mycket frihet och eget 
ansvar som möjligt för att lösa problem som uppstår konstruktivt. Han vill undvika en kultur där 
anställda är rädda för att göra fel och bli straffade. 
 
Respondenten är medveten om att maktpositioner i verksamheten gör att information, som är av 
negativt slag, har svårare att nå honom som chef. Anställda har en tendens att tiga om vissa 
saker, speciellt nyanställda. Respondenten får in mycket information som har filtrerats, trots att 
information passerat flera led så anser han att informationen är tillförlitligt. Respondenten 
försöker dock kringgå risken med filtrering genom att vara ute i verksamheten så mycket som 
möjligt och samtala med personalen i sin rätta miljö.  

5.1.1 Organisationens styrning med mjuka värden 

Vilken uppfattning styr hantering av mjuka värden i nom den lokala enheten  
Respondenten förklarar att hotellet styrs utifrån något liknande Balanced Scorecard i verksamhet. 
Han tycker att det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till mjuka värden i verksamheten och anser 
att sambandet mellan lönsamhet och mjuka värden är starka. På frågan vilka perspektiv man 
använder i verksamheten så anser respondenten att det är viktigt att tänka på alla perspektiv. Men 
det perspektiv som dock anses vara viktigast är kundtillfredsställelse. För att öka detta perspektiv 
är man från hotellets sida beredd att ta en finansiell kostnad. 
 
”Vi är fullt ut beroende av våra kunder, det är fullständigt självklart, så det viktiga är ju hur vi 

hanterar kunderna.” 
     
Prioritering mellan mjuka och finansiella värden  
Respondenten berättar att man styr hotellet på ett sätt som liknar Balanced Scorecard 
rutinmässigt. Därför anser han att ledningen och personalen ska ha den kunskapen om mjuka 
värden som krävs för att hantera den dagliga verksamheten. Han anser att Balanced Sorecard ska 
vara en integrerad del av verksamheten och menar att relationen mellan perspektiven skiftar. 
Ibland måste ledningen och anställda göra eftergifter på ena perspektivet för att tillgodose det 
andra perspektivet. Respondenten anser att verksamheten ständigt måste göra avkall på 
finansiella intäkter för att garantera utveckling av verksamheten i ett längre perspektiv, 
respondenten nämner i synnerhet kundtillfredsställelse men även personalansvar som väsentliga 
komponenter i detta sammanhang.  
 
Praktisk användning av Balanced Scorecard fyra perspektiv 
Respondenten anser att hotellet åtgärdar problem inom alla perspektiven inom Balanced 
Scorecard. Dock löser man problem inom vissa perspektiv oftare än andra. Kundtillfredsställelse 
är ett perspektiv som ständigt kräver tid från ledningen och personalen för att tillgodose.  
 
Insamling och kvantifiering av information om kundtillfredsställelse använder sig hotellet av 
kundenkäter året om, dock aktiverar man dessa enkäter för att mer aktivt få in information två 
gånger per år. Hotellet har även utformat ett häfte med information om hotellets mål och vision 
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och instruktioner för hur personalen förväntas hantera vissa givna situationer. Innovation och 
utvecklingsperspektivet har däremot hotellkedja huvudansvaret. Det är från centralt håll som 
man utvecklar nya bokningssystem som sedan de lokala hotellen får ta del av.        

5.1.2 Kommunikationsteori 

Lokala ledningens inflytande över mjuka värden   
Respondenten har det yttersta ansvaret för mjuka värden i verksamheten, han är själv med och 
utformar och utvärderar enkätundersökningen och företagets mål och vision. Sen har 
respondenten hotellchefer under sig som har enskilt ansvar för respektive hotell och har till 
uppgift att se till att reglerna för mjuka värden efterföljs.  
 
Kedjan har ingen policy eller förväntningar kring hantering av mjuka värden för enskilda hotell 
utan detta är upp till varje hotell att ansvara för. Med ett undantag att personalen ska förstå och 
kunna prata engelska. Respondentens egna svar på denna fråga om varför det låg till så, var att 
det är väldigt svårt att mäta och kvantifiera mjuka värden och svårhanterligt för en så stor 
organisation att kontrollera. Respondenten påpekar att marknadsföringsaspekten och möjligheter 
att få synas genom en så pass stor kedja som hotellet ingår i är den främsta anledningen till 
varför hotellet är med i kedjan.  
 
Respondenten utbyter dock information om mjuka värden med sina kollegor inom kedjan men 
utöver det så är det upp till hotellchefen eller VD att hantera mjuka värden.  
 

”… vi bestämmer dem själv, det finns inga krav på mjuka värden för att tillhöra 
[hotellkedjan]…” 

 
Metoder för insamling av mjuka värden 
Hotellets enda mjuka värden som kvantifiering är kundens tillfredställelse via kundenkäter. 
Hotellet har tidigare använt sig av enkäter bland personal men det är något som ledningen 
beslutat att inte använda längre då vår respondent tycker att det tar alldeles för mycket tid i 
relation till hur mycket ny information som blir känd för ledningen. Istället föredrar 
respondenten att det är bättre att lyssna och tala med kunder och personal kontinuerligt. Hotellet 
brukar anordna olika tillställningar i lobbyn där personal och kunder kan träffas och samtala.   
 
Hotellet har personalmöten minst två gånger per år, en gång på hösten och en på våren för att 
lyssna och tala med personalen. Respondenten anser att det är nödvändigt att personalen vet vad 
som är företagets mål och vision och varför det är viktigt att lösa ut problem eller missförstånd 
mellan ledningen och personalen. Respondenten uttrycker sig följande:   
 
”Det är ju grunden i vår verksamhet, så vi måste, å vad det låter som en klyscha, men vi måste 

gå åt samma håll” 
  
Uppåtgående och nedåtgående informationskanaler 
Hotellet rapporterar inte information om mjuka värden till kedjan. Kundenkäten som finns på det 
lokala hotellet utvecklas och behandlas även lokalt. Respondenten är involverad i 
utformningsprocess av enkäterna samt uppföljningen. Enkäten är den enda formen av 
kvantifierad information om kundtillfredsställelse som hotellet använder. Denna information 
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ligger som grund till vilket perspektiv som man måste utveckla mer och det kräver en dialog med 
personalen. Kommunikation utanför den lokal hotellet sker främst med andra hotellägarna inom 
kedjans Norrlandsregionen. Hotellägarna i Norrland träffas fyra gånger per år där man samtalar 
och utbyter information som ofta berör mjuka värden.  
 

”Ja, vår bransch är mjuka värden så det gör vi.” 
 
Information som rapporteras till huvudkontoret handlar mest om finansiella värden som 
försäljning och intäkter. Respondenten förklarar att hotellen endast får använda kedjans 
varumärke om vissa kriterier uppfylls. Om hotellet inte uppfyller kraven så förlorar hotellet 
rätten till varumärket. Denna kvalitetskontroll utförs en gång per år och behandlar i regel enbart 
hårda värden som antal hårtorkar på rummen och faciliteter.  
     
Lokala ledningens inställning till kommunikation med kedjan 
 Samarbetet som finns mellan hotellet och kedjan berör endast ett avtal om varumärket och 
tillgång till kedjans utveckling av system och idéer. Mjuka värden hanteras enbart lokalt och 
respondent A är inte heller intresserad av att kommunicera denna typ av information med någon 
extern part. Respondenten tror inte att en stor organisation kan hjälpa enskilda hotell i dessa 
frågor.  

5.2 Respondent B  

Respondenten  
Respondenten har varit verksam inom hotell och restaurangbranschen i 39 år, han har sedan 
tidigare drivit fem olika hotell inom olika kedjor. Sen ett år tillbaka är respondenten hotellchef 
för hotell B. Respondenten har examen från gymnasiet inom företagsekonomi och därefter fått 
påbyggnadsutbildningar inom olika kedjor.  
 
Hotellet och kedjan 
Hotellet ägs av en kedja som startades för fyra år sen, hotellkedjan ägs av tre privatpersoner med 
huvudkontor i Göteborg. Hotell B rapporterar till ett försäljningskontor i Stockholm som i sin tur 
är ansvarig inför huvudkontoret. 
Hotellet har skyldighet att rapportera om både hårda och mjuka värden men att ansvarsfördelning 
om mjuka värden är delat mellan hotellet och kedjan. Huvudkontoret har ingen omfattande 
strategi för mjuka värden som hotellet använder.   
 
Hotellets organisation och antal beslutsnivåer 
Hotellet organiserat med en ansvarig hotellchef som har gruppchefer, i form av receptionschef, 
restaurangchef, husfru, som rapporterar. Under gruppcheferna är i direkt kontakt med de 
anställda inom den egna avdelningen. Hotellchefen i Umeå rapporterar till försäljningskontoret i 
så väl instruktioner som verbal information och följer denna beslutsordning.  
 
Organisk eller mekanisk organisation 
Respondenten uppger att personalen har det befogenheter som krävs för att tillgodose kundens 
krav och förväntningar. Respondenten berättar vidare att det är viktigare att personalen tar 
initiativ och agerar för att hjälpa kunden så gott de kan än att vara passiv. Respondenten tycker 
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att det är viktigare att personalen lär sig medan det arbetar och vill att det ska finnas en kultur där 
ledning och personal kan granska sig själv och lära sig av misstag. Respondenten uppger att 
hotellet har ett utbildningsprogram som varje anställd måste genomgå innan man börjar arbeta, 
där får anställda lära sig hantera klagomål från kunder och hur kundtillfredsställelse skapas och 
upprättas. Respondenten vill att personalen ska förstå syftet med verksamheten och vill att 
personal behandlar varje enskild kund på rätt sätt. Det lokala hotellet har ett eget ansvar när det 
gäller driften och de flesta beslut fattas även lokalt.  

5.2.1 Organisationens styrning med mjuka värden  

Vilken uppfattning styr hantering av mjuka värden i nom den lokala enheten  
Respondenten berättar att hotellet enbart funnits i två år och att det inte finns någon formaliserad 
handlingsplan inom kedjan eller lokalt för hantering av mjuka värden. Respondenten berättar att 
mjuka värden är något som är viktigt för verksamheten och måste finnas i rörelsen oavsett hur 
involverad kedjan är. Respondenten uppgav att hotellet inte prioriterar något enskilt mjukt värde 
istället vill han se att hotellet har ett helhetstänk runt mjuka värden och utgår ifrån Balanced 
Scorecards fyra perspektiv.  
 
Prioriteringar mellan mjuka och finansiella värden 
Hotellet fokuserar dock på kundtillfredsställelse före finansiella resultat. Respondenten förklarar 
att man hela tiden måste anpassa erbjudande efter vad kunden kräver och detta får kosta.  
Hotellet är bered på att ta oförutsägbara utgifter för att se till att kunden blir nöjd. Respondenten 
berättar även att hotellet hela tiden måste jämföra sig med andra hotell i Umeå för att på så sätt 
se hur hotellet förhåller sig i jämförelse med konkurrenterna, detta kan även få konsekvenser på 
det finansiella resultatet  
    
”Om vi upptäcker att det är något fel på rummen, vilket vi inte förväntade oss men vi måste, så 

tar vi kostnaden för att se till så kunden blir nöjd. Såna kostnader får vi alltid ta.” 
 
Praktisk användning av Balanced Scorecards fyra perspektiv 
Respondenten tycker att hotellet använder sig av alla perspektiv inom Balanced Sorecard. Det 
finns ingen officiell prioritering av något perspektiv utan istället uppfattar respondenten att alla 
perspektiv hinner prioriteras beroende på vart man är i säsongen. Respondenten anser att mjuka 
värden är något som alltid måste finnas och utvecklas för att klara av konkurrens och etablera sig 
på marknaden.  
  
Respondenten framhåller perspektivet lärande, där de anställda ska läras om hur personalen 
bemöter kunder och skapar kundtillfredsställelse. Respondenten uppdaterar personalen kring 
viktiga händelser på hotellet och i Umeå, så personalen kan svara på förfrågningar från kunderna. 
Detta är något som har tagits fram lokalt och där respondenten själv varit inblandad. Kedjan har 
ingen utformad instruktion om hantering av mjuka värden för personalen det är upp till den 
lokala ledningen.  
 
”…det här hotellet har funnits i två år, och jag kom hit för ett år sen, så vi håller just nu på att 

bygga upp och formalisera mål och versioner, märkligt nog så fanns det inte riktigt när jag 
började.” 
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Respondenten tar bland annat upp utveckling och innovationsperspektivet som viktigt för att 
hotellet ska lyckas locka till fler kunder. Respondenten berättar att hotellet har flera 
paketerbjudande som riktar sig till nya målgrupper inom branschen. Dessa typer av initiativ 
kommer i regel från respondenten eller personal på det lokala hotellet. Kedjan är sällan 
involverad i utveckling av hotellet utan lägger stora delar av ansvaret på hotellchefen.  
 
Respondenten tycker inte att det finns något samband mellan mjuka och hårda värden utan menar 
att personalen i verksamheten alltid måste vara trevlig mot personalen oavsett pris och bättre 
finansiella resultat beror i högre utsträckning på effektiv marknadsföring.  
 

”Vi kan inte se om vi ändrar mjuka värden så påverkar de finansiella resultaten utan bättre 
finansiella resultat bygger med en kombination av att vi har mjuka värden, ... och en effektiv 

marknadsföring.” 

5.5.2 Kommunikationsteori 

Lokala ledningens inflytande över mjuka värden 
Respondenten uppger att det är hotellchefen som ansvarar för mjuka värden och sen har varje 
avdelningschef inom det lokal hotellet ansvaret att se till att mjuka värden upprätthålls och 
rapporteras vidare till hotellchefen.  
 
Respondenten tycker det är viktigt att få en uppfattning om hur stämningen är på hotellet mellan 
personalen och kunderna. Förutom den insamlade och kvantifierade informationen om mjuka 
värden, så har respondenten en målsättning att vara ute i verksamheten runt 40 procent av sin 
arbetstid för att bilda sig en egen uppfattning. 
 
Respondenten har jobbat åt samma kedja men på ett annat hotell och där erbjöd man utbildningar 
runt mjuka värden och respondenten uppger att denna utbildning ligger som grund för 
respondentens hantering av mjuka värden.    
 
Metoder för insamling av mjuka värden 
Hotellet använder sig av kundenkäter som finns på varje hotellrum och som aktiveras tre till fyra 
gånger per år som kedjan ansvarar för. Utöver enkätundersökningen är respondenten ute och 
träffar kunder och anställda så mycket som möjligt för att skapa sig en så bra uppfattning om 
stämningen och vilka funderingar som finns. Respondenten ansvarar för personalfrågor och har 
en agenda och struktur för personalmöten som sköts veckovis och stora personalmöten fyra 
gånger per år. Dessutom finns det tips och klagomålsblanketter som kunden kan fylla i när de 
checkar ut, där kan kunden skriva ner vad hotellet bör bli bättre på eller framför ett klagomål. 
Hotellchefen ansvarar för insamlingen av klagomål samt utvärderingen.  
 
Uppåtgående och nedåtgående samt formella och informella kanaler 
Kundenkäten utformas inom kedjan och efter att gästerna har fyllt i dem skickas de iväg till 
huvudkontoret. Det finns även enkäter för klagomål från kunderna men den följs upp lokalt. 
Information om personalens motivation och inställning är inte formaliserad av kedjan utan 
hanteras även den lokalt. När det gäller utbyte av information om mjuka värden mellan kollegor 
så är det främst på den lokala enheten som det finns en diskussion, inom kedjan är det väldigt lite 
eller inget. Anledningen till att det ser ut så beror på att kedjan är ung samt att kedjan inte har 
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formaliserade riktlinjerna. Hotellchefen tror att den tuffa hotellmarknad i Umeå gör att kedjan, 
som är ganska nyöppnad, har varit tvungen att prioritera andra saker än att diskutera mjuka 
värden.  
 
Kedjan ger respons på kundenkäten genom att huvudkontoret kommer med förslag till 
förbättring.  Hotellchefen pratar med sin ansvarig varje vecka och utbyter information där mjuka 
värden är ett samtalsämne.  
 
Lokala ledningens inställning till kommunikation med kedjan 
På frågan om respondenten tycker det är viktigt att han som hotellchefen skickar vidare 
information om mjuka värden till huvudkontoret, tycker respondenten att man måste vara 
selektiv i vad man skickar vidare. Respondenten anser att man lär sig med tiden om vad som ska 
skickas vidare.  Respondenten tycker att huvudkontoret har en bra uppfattning om situationen på 
hotellet och anser att informationsflödet är tillräckligt. Respondenten hänvisar till sin långa 
arbetserfarenhet inom branschen, att respondenten vet vad huvudkontoret vill höra och uttrycker 
det följande:  
  

”Jag har varit med så länge, så jag vet vad jag ska rapportera, det är inga problem.” 
  
Det finns anställda på huvudkontoret som är ansvarig för kedjans mjuka värden men det är ingen 
som respondenten är i kontakt med utan kommunikationen bedrivs med försäljningskontoret i 
Stockholm.  
 
 
Respondenten berättar vidare att han har erfarenheter från sju olika hotellkedjor och påpekar att 
det i regel finns stora skillnader mellan kedjornas inställning och hantering av mjuka värden.  
 
”Ska man vara riktigt ärlig, så har nog ingen som är riktigt bra på det, utan det är mest all up to 

you.” 
 
Det finns kedjor som kommit långt i sin formalisering av mjuka värden och här nämner 
respondenten kedja C. Men huruvida detta fungerar i praktiken är en annan sak och respondenten 
tycker att ansvaret ligger väldigt mycket hos varje platschef. Hur chefens inställning till dessa 
frågor är en avgörande faktor till hur verksamheten hanterar mjuka värden. Respondenten 
förklarar sitt resonemang med att berätta att inom vissa kedjor är man duktiga på att investera i 
mjuka värden men sämre på att utbilda personalen i att förstå hur mjuka värden skapas och 
förbättras vilket innebär att resultatet inte alltid följer investeringsbeloppet. Personalen inom 
hotellbranschen har en låg genomsnittsålder och därför anser respondenten att utbildning av 
personalen är en viktig faktor för att lyckas förbättra mjuka värden.   
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5.3 Respondent C 

Respondenten 
Under intervjun var två personer från den lokala ledningen representerade det var, 
hotelldirektören och Revenue manager. Hotelldirektören har det övergripande ansvaret för hela 
verksamheten där mjuka värden ingår och blev den respondenten som svarade på våra frågor. 
Hotelldirektören har en universitetsexamen samt interna utbildningar från hotellet. 
 
Hotellet och kedjan 
Hotellet tillhör en av de större kedjorna i Skandinavien och ägs av kedjan själv. Kedjan har flera 
olika beslutsnivåer. Översta nivån är koncernledningen därefter är det regionernas ledning som 
delas in i geografiska områden. Under regionledningen finns det ledningsgrupper i varje enskilt 
hotell.  
 
Hotellets organisation och antalet beslutsnivåer 
Verksamheten i Umeå rapporterar till Sverigeenheten som i sin tur rapporterar till 
koncernledningen. Kedjan har två hotell i Umeåregionen, ett i centrala Umeå och ett i stadens 
utkant. Inom den lokala enheten i Umeå är det hotelldirektören som har det yttersta ansvaret, 
under sig har hotelldirektören gruppchefer för olika ansvarsområden som restaurangen, 
vaktmästeriet, receptionen, städet.  
 
Organisk eller Mekanisk organisation 
När vi bad respondenten berätta om vilket ansvar och handlingsutrymme varje enskild anställd 
tilldelas på hotellet, ansåg respondenten att de utbildningar och instruktioner hotellet och kedjan 
förser anställda räcker. Respondenten ansåg inte att anställda var tvungna att gå utanför det tillåta 
ramarna för att göra kunden nöjd. Om det i specialfall krävdes så finns det i regel alltid 
gruppchefer till hands. Respondenten anser att stödet och instruktioner från huvudkontoret och 
lokala ledningen räcker för att personalen ska klara av sina uppgifter.  

5.3.1 Organisationens styrning med mjuka värden 

Vilken uppfattning styr hantering av mjuka värden i nom den lokala enheten  
Hotell C använder ett koncept som huvudkontoret har utvecklat. Detta koncept innebär att allt 
som hotellet håller på med ska man ta hand om och tänka på vilket är personalen, kunden, 
företaget och samhällets. Detta koncept benämns som omtanke och är ett ledord kedjan använder 
för sin hantering vid mjuka värden.   
 

”Man tar ett jätteansvar om man tar in omtanken, det är,  vårt starkaste vapen, det är 
omtanken.” 

 
Hotellkedjan jobbar även efter en kompass som innehåller fyra delarna, säkerheten, miljön, 
ekonomi samt konceptet omtanke. Oavsett vad hotellen på lokalnivå gör som att teckna ett avtal 
eller något annat så måste man alltid vända sig till hotellkedjans kompass. Enligt respondenten så 
har det visat sig att styrning efter mjuka värden genererar god ekonomisk vinst till hotellkedjan 
samtidigt som man har tagit hänsyn till miljön och samhället i stort. Det finns ingen del av dem 
här fyra som hotellet prioriterar mer än den andra, man måste ta hänsyn till alla fyra delarna för 
att göra någonting överhuvudtaget. 
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Prioritering mellan mjuka och finansiella värden 
Respondenten anser att alla fyra perspektiven inom Balanced Scorecard är lika viktiga och anser 
att man inte kan göra ett bra jobb utan att alla delar uppfylls. Respondenten förklarar att utan 
personal som trivs minskar försäljningen och utan försäljning är det svårt med bra personalvård. 
Alla komponenterna är viktiga och beroende av varandra anser respondenten. Därför fokuserar 
hotellet inte på ett fåtal av perspektiven säger respondenterna. 
 
Om hotelledningen ser att en komponent är stabil samtidigt som en viker ner så kommer man att 
göra en handlingsplan som baseras på en analys om varför det ser ut som det gör samt att man 
utför de nödvändiga åtgärder som krävs. Man kan alltså tänka sig att ta en kortsiktig kostnad, 
som innebär att hotellet viktar ned det finansiella perspektivet, för att öka perspektiv inom mjuka 
värden för att på långsikt göra större vinst. Men samtidigt påpekar respondenten att alla 
kostnader ställs mot eventuella vinster och att vissa kostnader kan vara för höga för att vara värd 
att ta.  
 

”Nu ska vi gasa och bromsa samtidigt och det är en konst att göra så. Vi måsta gasa på de 
mjuka värdena samtidigt som vi måste bromsa på kostnader, prishöjningar allt som inte skadar 

kunden, det ska vi bromsa på.” 
  
Praktisk användning av Balanced Scorecards fyra perspektiv 
Respondenterna berättade att hotellet använder Balanced Scorecards fyra perspektiv när man 
mäter hur bra hotellet fungerar, samt när hotellet ska lägga upp framtida strategier. Hotellkedjan 
utgår från de fyra komponenterna, och utvärderar mjuka värden lika mycket som det finansiella 
värdena. Mjuka värden kring personalen mäts och följs upp via ett intranetsystem som kallas 
”Voice” där personalundersökning görs en gång per år per avdelning. Med detta system får 
personalen tycka till om sin närmaste chef och chefen får tycka till om sina chefer och anställda, 
detta ligger som grund till handlingsplaner.  
 
Kundtillfredsställelse mäts av ett externt företag. De skickar successivt ut webbenkäter till 
hotellets kunder och ställer ett antal frågor om exempelvis priser, upplevelsen, väntetider. Sen 
gör det externa företaget en sammanställning av all information som samlats in. Kedjan sätter 
mål parallellt med dessa undersökningar och för varje år strävar att förändra till det bättre hela 
tiden. Hotellet gör en handlingsplan för varje undersökning som visar en avvikelse. 
 
”Precis dem fyra delarna som du nämner mäter vi varje månad för att se hur vi ligger till mot de 

övriga hotellen inom [Hotellkedjan C]. Vi binc:ar oss dvs ”Best in Class” mot de övriga 
hotellen.” 

 
Det är en avdelning på hotellkedjans huvudkontor som arbetar främst med perspektivet som 
innefattar utveckling och innovation. Idéer och koncept utvecklas på central nivå och utifrån den 
jobbar hotellenheterna. Lokala enheter gör det nödvändiga förberedelserna som krävs för att 
hantera det som har utvecklats genom exempelvis utbilda personalen. Det är hotelldirektörens 
uppgift att se till att koncepten implementeras på rätt sätt. Dock kan lokala hotell påverka 
utformningen an koncepten. Enskilda hotell kan lämna förslag på hur olika koncept kan utformas 
beroende på region och marknadsföring. Så det är inte enbart en envägs kommunikation mellan 
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lokala enheter och centralnivå berättar respondenten.  
 
Avdelning från huvudkontoret som utvecklar koncepten för en dialog med de lokala hotellen. 
Om exempelvis ett koncept har visat sig passa bättre i storstadsområden så kan hotellet här i 
Umeå göra de nödvändiga förändringar, som passar marknaden som hotellet befinner sig i, så 
länge förändringen är realistiska och genomförbara inom ramen som utgörs hotellkedjans fyra 
koncept. 
 
”Vi slipper uppfinna hjulet en gång till vi får koncept som är utprövade och som fungerar, och 

det är ju det som är gästens trygghet också, …” 

5.3.2 Kommunikationsteori 

Lokala ledningens inflytande över mjuka värden 
Det är hotelldirektören som ansvara för att de lokala enheterna följer koncepten och att det 
fungerar samt att det sedan delegeras informationen och uppgifterna ut i organisationen. 
Hotelldirektören är i sin tur ansvarig inför distriktschefen som i detta fall är Sverigeenheten.   
  
Den lokala ledningen har inget ansvar över vilka mjuka värden som ska samlas in eller 
utvärderas. Istället har ledningen ansvar att implementera och följ upp de åtgärdsplaner och 
instruktioner som huvudkontoret utformat kring mjuka värden. Den lokala ledningen följer upp 
mjuka värden internt via olika typer av möten. För att åtgärdsplaner ska bli så bra som möjligt 
samarbetar lokala ledningen med sin avdelning på huvudkontoret. Lokala ledningen gör en 
handlingsplan för just sitt hotell där man kommer fram till ett antal punkter som ska åtgärdas. 
Handlingsplanen återrapporteras till huvudkontoret som sammanställer och följer upp den utifrån 
de mål som man satt. Det är inte hotelledningen i Umeå, utan huvudkontoret som följer upp 
utvecklingsprocessen med hjälp av olika undersökningar. Det finns en kontinuerlig uppföljning 
och uppfattning om mjuka värden som finns både på så väl lokala ledningen som huvudkontoret 
och har en hög korrelation mellan varandra.  
 
Metoder för insamling av mjuka värden  
Hotelldirektören har inte något ansvar för insamlingen av mjuka värden då det sköts av ett 
externt företag för att undvika att lokala hotelledningen enbart skickar siffror som gynnar dem. 
Undersökningarna utförs genom att det externa företaget med tillgång av hotellets 
bokningssystem väljer ut lämpliga kunder att skicka ut enkäten till. I regel väljer man kunder 
som sällan bor på hotellet eftersom dessa kunder anses mer observanta än stamkunder. 
Personalen har tillgång till ett intranetsystem som kallas ”Voice” där personalundersökningen 
genomförs och skickas till huvudkontoret för utvärdering.  
 
De informella insamlingsmetoderna som hotelldirektören använder sig av är möten där han 
diskuterar med de anställda om vad de upplever kring arbetsplatsen och vad som kan förbättras. 
Under personalmötena så fastställer man även handlingsplaner för att ändra och bättra det som 
har upplevts problematiskt. Personalen har också friheten att rapportera till de närmaste cheferna 
eller direkt till hotelldirektören.  
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Uppåtgående och nedåtgående samt formella och informella kanaler 
Det lokala hotellet rapporterar all information rörande mjuka värden till huvudkontoret där det 
finns en avdelning som har ansvarar för mjuka värden. Det är även denna avdelning som tar hand 
om koncepten runt mjuka värden.   
 
Hotellpersonalen rapporterar till sina närmaste chefer och som i sin tur skickar informationen 
vidare, men det finns inga väggar eller hinder för att anställda ska vända sig direkt till 
hotelldirektör. Hotellkedjan har även en funktion där man kan fråga högsta chefen om vad som 
helst och få svar inom 48 timmar via telefon eller mail för personalen.  
  
Inhämtningen av information kring mjuka värden utförs av ett extern företag. Utvärdering och 
uppföljning följer de instruktioner och handlingsplaner som utarbetats inom kedjan.  
 
Mjuka värden rapporteras månadsvis dock finns det vissa mjuka värden som rapporteras några 
gånger per år uppger respondenten. Så fort Hotellet upptäcker en avvikelse så upprättas en 
handlingsplan. Detta underlättar möjligheter att förbättra verksamheten samtidigt som hotellen 
inom kedjan kan dela med sig av information och erfarenheter.   
 
Den lokala hotelledningen får respons utifrån sammanställning av de enkäter som använts. 
Respons innefattar det som har uppfattats som bra och dåligt. Det finns ett poängsystem där 
hotellet måste uppnå ett visst antal poäng för att inte huvudkontoret tar över det lokala hotellet. 
Vid en sådan situation har det lokala hotellet inte uppfyllt nyckeltalsmålen som är satta av 
huvudkontoret kring personalens eller kundernas trivsel.  
 
Det finns tydliga instruktioner från kedjan om hur enskilda hotell ska hantera mjuka värden och 
kedjan förser även lokala ledningen och anställda med informationskanaler både uppåt och 
nedåt. Respondenten tycker därför inte att informella kanaler är speciellt viktiga för ledningen 
men när hotelldirektören träffar kollegor eller Sverigeenheten så brukar man tala om mjuka 
värden mellan varandra.   
 
Lokala ledningens inställning till kommunikation med kedjan 
 
Respondenterna anser att det externa företaget som utför mätningar är relevanta för hantering av 
mjuka värden och intranetsystemet är bra för personalen in kedjan och önskar inte att ändra på 
insamlingsmetoderna. Respondenten berättar att hotellkedjan har en välutvecklad strategi för att 
hantera mjuka värden inom organisationen. Kedjan har utvecklat egna visioner och koncept om 
vilka mjuka värden som varje hotell bör ansvara och utveckla. Kedjan har även upprättat 
strukturer för att följa upp, utvärdera och upprätta handlingsplaner för mjuka värdena för varje 
hotell. Respondenten tycker att kedjans strategi är mycket bra och förstår varför kedjan använder 
sig av externt företag vid insamling av information och varför den lokala ledningen inte får 
inflytande över insamlingen och rapporteringen av mjuka värden.  
 

” [vi måste]… alltid vända oss till vår kompass som i slutändan har visat sig genererar god 
ekonomi till företaget och samtidigt har vi tagit hänsyn till miljön och samhället.” 
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5.4 Respondent D 

Respondenten  
Respondenten har det övergripande ansvaret för verksamheten och är den som kontrollerar samt 
ansvarar för mjuka värden på hotellet. Vår respondent har gymnasieutbildning och har arbetat tio 
år inom hotellbranschen. 
 
Hotellet och kedjan 
Kedjan är en internationell franchisingkedja med bas i USA. Hotellet ingår i Skandinavien 
gruppen som har 160 hotell i Norden och Baltikum. Hotellet i Umeå rapporterar till 
regionhuvudkontoret för Sverige, som i sin tur rapportera till kedjans huvudkontor.  
 
Hotellets organisation och antal beslutsnivåer 
Hotellchefen ansvarar för det lokala hotellet och rapporterar till regionkontoret i Sverige. De som 
svarar till hotellchefen är olika gruppchefer i form av köksmästare, husmor, receptionschef 
därefter kommer anställda. Information och beslut följer denna struktur inom kedjan.  
 
Organisk eller mekanisk organisation  
När vi frågade om hur handlingsfrihet för de anställda ser ut så antog respondenten en restriktiv 
hållning. Han ansåg att det inte är nödvändigt att personalen har vilka befogenheter som helst för 
exempelvis kundtillfredsställelse. Dessutom ansåg han att de finansiella mål som hotellkedjan 
satt upp omöjliggör det tillmötesgående som krävs för att kunders krav och förväntningar utöver 
ramen ska uppfyllas. Personal ska tillmötesgå kunderna inom de ramar som är ekonomiskt 
acceptabelt, inom dessa ramar kan personalen vara rätt kreativ. Det är en av anledningarna till att 
hotellchefen söker personer med egenskaperna som känsla för service och tycker det är roligt att 
jobba med folk.  

5.4.1 Organisationens styrning med mjuka värden  

Vilken uppfattning styr hantering av mjuka värden i nom den lokala enheten  
Respondenten berättar att hotellet ingår i ett koncept som huvudkontoret har fastställt, 
respondenten förklarar att hotellet ska präglas av en känsla av omtänksamhet allt från att man 
bjuder på middag, till att gästen får en känsla av väl omhändertagande. Gästerna får mjuka 
värden genom extraservice utan att de behöver kräva eller betala för det. I koncept ingår mjuka 
värden som ska hanteras beroende på vilket koncept hotellet har att jobba med. Respondenten 
uppger att på det lokala hotellet prioriteras personalen. Vidare berättar han att om verksamheten 
har bra personal så spelar det ingen roll vilken produkt hotellet erbjuder, det är personalen som 
skapar upplevelserna för kunderna.  
 
På den lokala nivån och upplever man att huvudkontoret inte tar deras åsikter och förslag på 
allvar när det gäller prioritering av mjuka värden. Respondenten upplever att denna inställning 
gäller för hela kedjan. Som hotellchef upplever han att det inte finns utrymme för att ifrågasätta 
huvudkontoret beslut angående mjuka värden genom att uttrycka sig: 
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Prioritering mellan mjuka och finansiella värden 
Personalen prioriteras på lokal nivå och att huvudkontoret har utarbetade strategier för att hantera 
mjuka värden men respondenten upplever att kedjan lägger allt mer fokus på det finansiella som 
att reducera kostnader och öka den finansiella vinsten.  
 

”… tyvärr inte, på koncernnivå  har man tänkt på andra saker som har med det finansiella 
perspektivet att göra.” 

 
När vi frågade om hotellchefen var beredd att ta en finansiell kostnad för att öka ett mjukt värde 
som kundtillfredsställelse eller personalens nöjdhet så berättade respondenten att han kunde 
tänka sig det men att han inte kan. Han anser att det instruktioner som kommer från 
huvudkontoret som för det mesta fokuserat på att minska kostnaderna och öka intäkterna inte 
tillåter att mjuka värden kostar. Denna strategi har enligt respondenten lett till ökat missnöje 
bland personal.  
  
Praktiskt användning av Balanced Scorecards fyra perspektiv 
Trots att respondenten prioriterar personalen så anser han att alla fyra perspektiv inom Balanced 
Scorecard är viktiga samt att de hänger ihop. Vidare resonerar han att om hotellet har bra 
personal så får man annan kontakt med gästerna. Respondenten tycker att det är viktigt att 
kunder ska få en känsla av omtänksamhet. Om de har problem eller behöver hjälp så ska 
hotellets personal hjälpa till så länge det berör vistelsen på hotellet.  
 

”… vi löser det mesta, det tror jag är viktigare än om vi har hårda värden som byxpress eller 
liknade.” 

 
Respondenten skulle vilja att det perspektiv som innefattar personalen även prioriterades av 
hotellkedjan. Huvudkontoret har dock endast krav på att leverera finansiella värden och hur det 
lokala enheterna löser detta är upp till varje hotell. 
 
Kedjans koncept som hotellet tillhör har utvecklats på huvudkontoret och det är även där som 
innovation och utvecklingsprocessen finns och testas först ute på enskilda hotell och kan därefter 
anpassas efter hotellchefers önskemål.  
 
Personal- och kundtillfredsställelse övervakas regelbundet av huvudkontoret i form av 
enkätundersökningar. Respondenten upplever att trots huvudkontoret har ett ansvar över mjuka 
värden och huvudkontoret ansvara för undersökningar och anger inriktning för hotellets koncept. 
Men respondenten upplever att huvudkontoret överlämnar ansvaret till lokala ledningen när det 
gäller att klara uppsatta mål och resultat utan att resurser följer med. Respondenten uttryckte en 
önskan att kedjan kunde hjälpa till med strategier och fördela resurser till alla perspektiven, som 
att lägga mer pengar på kompetensutveckling, service, om hur personalen ska bemöta kunden. 
Respondent D upplever att mjuka värden på hotellet har utvecklats sämre på grund av kedjans 
strategi med för stor fokus på det finansiella samt deras relation till de lokala enheterna har 
försämrats.  
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5.4.2 Kommunikationsteori 

Lokala ledningens inflytande över mjuka värden  
Respondenten uppger att huvudkontoret bär ansvaret för konceptet som hotellet ingår i och anger 
direktiv för vilka mjuka samt hårda värden ska prioriteras i verksamheten. Vidare berättar 
respondenten att det är den lokala hotellchefens ansvar att verkställa och följa upp direktiv från 
huvudkontoret. Samtidigt har hotellchefen ett stort inflytande i vad som ska rapporteras och 
vilken typ av åtgärder det lokala hotellet ska utföra.  
  
Hotellchefen anser att han har bra koll på de mjuka värdena. Han har observerat att personalen 
känner allt mindre tillfredsställelse. Detta kan komma av koncernledningens finansiella krav som 
har inneburit att den lokala enheten i Umeå har fått minska på de mjuka värden för att uppnå 
uppsatta kostnadsreduceringar som finns inom hotellkedjan. 
 
Metoder för insamling av mjuka värden 
Insamlingsmetoder som används av det lokala hotellet är främst standardiserade enkäter 
utformade av koncernledningen. Kedjan har enkätundersökningar för sina anställda där man 
samlar in information om hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation. Detta görs en gång per 
år och respondenten är, som hotellchef, mån om att lösa eventuella problem som framkommer 
utifrån personalundersökningar.  
 
En annan form av insamlingsmetod som respondenten D använder sig av är att, via kontakt med 
stamgäster, ställa frågor om hur de ser på servicen och vad de anser om personalen. 
Respondenten anser att stamgäster är den bästa referensgruppen eftersom de har stor erfarenhet 
av hotellboende och vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Respondenten försöker 
fånga upp information från kunder och anställda hela tiden för att få en egen uppfattning om 
stämningen.  
  
Uppåtgående och nedåtgående samt formella och informella kanaler 
Mjuka värden styrs huvudsakligen av koncernledningen och det innebär att de styr vilka mjuka 
värden som ska ingå i de lokala hotellens koncept. I regel delas hotellen upp i olika hotellkoncept 
beroende på vilken kundgrupp hotellkedjan riktar sig till. Det finns dock frihet att ändra eller 
lägga till delar av konceptet och mjuka värden om de inte passar den lokala verksamhetens 
kundgrupper. Detta är något som i regel utvecklas och utvärderas inom den lokala enheten. 
 
Mjuka värden som rapporteras från hotellet i Umeå är kund- och personalundersökningar. 
Rapportering av mjuka värden sker dock sporadiskt när hotellchefen anser att det är nödvändigt 
att ta hjälp från huvudkontoret. Det finns två kundenkäter som hotellet använder för insamling av 
information om tillfredställelsen bland gästerna. En av dessa två rapporteras aldrig eller sällan 
vidare till huvudkontoret utan utvärderas lokalt istället.  
 
”… oftast så är alla jättenöjda och då lägger vi dem i en hög bland tusen andra nöjda. Det görs 

inte så mycket mer av dem.” 
 
Enkäten som ligger på varje hotellrum får hotellet respons om någon kund varit missnöjd och det 
framkommit i enkäten. Utöver negativ kritik görs ingen speciell uppföljning på 
standardenkäterna. Däremot så utförs en annan enkätundersökning, NGI, nöjd gäst index varje 
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höst. Denna enkät utvecklas och utvärderas i Danmark och den har en mycket mer genomgående 
uppföljning för varje enskilt hotell och följs upp av hotellkedjans huvudkontor.  Klimatanalysen, 
det vill säga personalundersökningen, genomförs en gång per år och varje hotell får en 
utvärdering av sitt hotell. Sen är det upp till hotellet att vidta åtgärder vid eventuellt missnöje.  
 
Respondenten framhåller att han oftast får respons om mjuka värden och verksamhetsstyrning 
från andra hotelldirektörer som han byter erfarenheter med, främst per telefon eller under 
hotelldirektörsmöten. Under hotelldirektörsmötena får direktörerna från de lokala hotellen ge 
sina synpunkter på vad de vill och vad som de anser ska ingå i hotellkedjans koncept och vad 
som inte ska ingå i konceptet. Dock tycker respondenten att under den senaste tiden har det varit 
låg grad av gehör från koncernledningens sida. Det har blivit mindre utrymme för diskussion om 
hur hotellet ska utvecklas lokalt och mer av en centralstyrning där responsen reduceras och mer 
fokus på vad som ska göras. Men respondenten framhåller att hotelldirektörerna fortfarande får 
igenom en del av sina förslag om än mindre än förut.  
 

”[Vi] Hotelldirektörer har sagt att det där vill vi ha, men man driver igenom det på en högre 
nivå, bland folk som inte ute bland hotellen. Så det är en annan sak då, men mycket får vi igenom 

men mycket får vi också hoppa in i leden.” 
  
Lokala ledningens inställning till kommunikation med kedjan 
Respondenten tycker att enkätundersökningarna bland kunder och personal är bra och ger en god 
bild av hur verksamheten ser ut och fungerar. Den bild undersökningar ger stämmer väl överens 
med den uppfattningen respondenten själv har. Dock uttrycker respondenten ett missnöje över 
hur kedjan i praktiken hanterar mjuka värdena och i synnerhet personalpolitiken. Respondenten 
upplever att kedjans strategier för mjuka värden i regel kommer med instruktioner om vilka krav 
som gäller för koncepten och enskilda hotell men att allt ansvar läggs på hotellenheten när det 
gäller att upprätthåll mjuka värden. Däremot får de lokala hotellen inte de finansiella resurser 
som krävs. Detta har skapat en frustration hos personalen och den lokala hotelledningen. När det 
gäller informationen från enkätundersökningar som respondentens hotellenhet själv utför bland 
kunderna förmedlar han hellre den informationen till personalen än till ledningen på 
regionhuvudkontor eller koncernhuvudkontoret.  
 

”… det har de inte något att göra med, utan har vi problem här så löser vi det här, vi behöver 
inte hjälp av någon annan, för vi kan lösa det så bra själv.” 

   
Respondenten hävdar att det har skett en förskjutning till att allt för mycket fokusera på 
finansiella värden på bekostnad av mjuka värden. På grund av denna strategi har respondenten 
sett hur personal och kunder blivit missnöjda med hotellets service. Detta är något som 
respondenten tror kommer att skada hotellet på lång sikt.  
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5.5 Respondent E  

Respondenten 
Respondenten har jobbat för hotellet sedan starten 1985 och har erfarenhet från alla 
arbetsuppgifter som finns inom hotellet. Nuvarande position, som respondenten innehar, är 
driftschef för hotellet vilket innebär att hon har det högsta ansvaret på hotellet samt ansvarar för 
mjuka värden. På grund av hotellets storlek så finns det inga andra ledningspositioner. 
Respondenten är den person som har ansvaret inför styrelsen som äger hotellet.  
 
I början av intervjun använde vi en diktafon för att spela in det som sades, men en bit in under 
intervjun började respondenten ge uttryck för hur obekväm hon kände sig med inspelningen och 
hon bad oss därför att stänga av diktafonen. Vi avbröt genast inspelningen och förde 
anteckningar under intervjuns resterande del.         
 
Hotellet och kedjan  
Hotellkedjan består av små oberoende hotell som vill behålla den lokala självständighet men 
samtidigt få tillgång till effektivare marknadsföring och stordriftsfördelar. Det finns ett 
huvudkontor för Norden som vår respondent håller kontakten med.  
 
Hotellets organisation och antal beslutsnivåer 
Hotellet tillhör en kooperativ förening med lokala förankringar som har en annan verksamhet 
som huvudverksamhet. Hotellet startades 1985 och har i dagsläget fyra anställda. Hotellet ägs av 
kooperativet vars huvudverksamhet och ledning befinner sig i samma lokal som hotellet. Alla 
anställda hjälper till i varje funktion av hotellet och det finns inga specifika uppgifter för de 
anställda utan där det finns jobb sätter man in personal.  
 
Organisk eller mekanisk organisation  
Organisationen präglas av flexibla arbetsuppgifter till de anställda och eget ansvar är ett måste. 
Respondent E uppger att när kunder är missnöjda brukar i regel respondenten själv ta hand om 
problemet men att de anställda likväl kan ta hand om situationen. Det finns en hotellchef men 
någon stark hierarki finns inte på hotellet, respondenten betonar att hotellet jobbar i ett lag där 
alla hjälper till.     

5.5.1 Organisationens styrning med mjuka värden 

Vilken uppfattning styr hantering av mjuka värden i nom den lokala enheten  
Respondenten uppger att mjuka värden är viktiga för verksamheten. Kundtillfredsställelse är 
något som måste finnas för att kunder ska komma tillbaka. Respondenten är nöjd med konceptet 
som hotellet erbjuder och har inget intresse av att ändra eller utveckla hotellet. Stamkunder är 
den viktigaste kundgruppen för hotellet och respondenten berättar att om det är några kunder 
som hotellet är beredd på att ta kostnader för så är det stamkunderna. Respondenten berättar att 
kedjan inte är involverad i hantering av mjuka värden utan det är något som är upp till 
hotelledningen på de lokala hotellenheterna. Respondenten uppger att hotellet fokuserar mycket 
på att skapa tillfredsställelse bland kunderna och upprättar därför relationer med kunden så att de 
känner sig hemma genom att personalen exempelvis visar att de känner igen kunderna.  
 

”Det skulle vara fel av oss om vi inte kände igen någon av våra stamgäster.” 
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Det finns inga strategier för personalvård utan respondenten uppmuntra personalen med 
presenter vid födelsedagar eller högtider. Det finns dock inga personalmöten schemalagda utan 
möten sker mer sporadiskt, anledningen till detta är enligt respondenten att det enbart är fyra 
anställda.  Respondenten befinner sig ständigt ute i verksamheten och anser att hon får en god 
uppfattning om stämningen bland personal och kunder. Respondenten uppger att personalen har 
jobbat länge på hotellet och alla känner alla.  
 
Prioritering mellan mjuka och finansiella värden 
Respondenten berättar att hotellet månar om kundtillfredsställelse och försöker så långt det går 
att tillgodose kundens behov och krav. Hotellet har exempelvis lagt om frukostrutinerna för att 
tillgodose kundernas önskemål. Hotellet är bered att ta finansiella kostnader för att upprätthålla 
kundtillfredsställelse.  
 
Respondenten framhåller samtidigt att verksamheten är bunden till en budget som styr vilka 
möjligheter det finns att tillgodose kunders önskemål och därför kan inte alla krav och önskemål 
uppfyllas.  
 
Praktisk användning av Balanced Scorecards fyra perspektiv 
Respondenten framhåller att man försöker jobba med alla perspektiven men att fokus ligger 
främst på kundernas och medarbetarnas trivsel. Respondenten anser att personalen känner till 
vad som krävs för att behålla nöjda kunder och anser att hotellets koncept är tillfredsställande. 
Eftersom personalen har jobbat tillsamman sedan flera år tillbaka och därför känner varandra väl 
anser respondenten att kommunikationen fungerar bra. Hotellet jobbar inte med perspektivet 
innovation och utvecklings utan är nöjd med konceptet man redan erbjuder. Med hotellets 
koncept så vet stamgästerna vad de kan kräva av hotellet resonerar respondenten.  
 

”Men vi rätt nöjda med konceptet som vi har och vi vill inte lura in kunder utan vi vet att vi 
erbjuder kunden lugn och ro.” 

5.5.2 Kommunikationsteori 

Lokala ledningens inflytande över mjuka värden 
Respondenten, det vill säga driftschefen, har det övergripande ansvaret för mjuka värden. 
Driftschefen har i sin tur en chef som respondenten kan prata med när det behövs. Respondenten 
upplever att ansvaret för mjuka värden ligger hos driftchefen då respondenten tar hand om 
missnöjda kunder och problem med personalen.  
 
Genom att ständigt vara i kontakt med kunderna och personalen anser respondenten att personen 
har en bra uppfattning om de mjuka värdena som finns på hotellet. Respondenten har ingen 
önskan om att utveckla kvantifieringen eller kommunikationen av mjuka värden. Respondenten 
vill istället vara ute i verksamheten för att på så sätt hantera och kommunicera dessa frågor.  
 
Metoder för insamling av mjuka värden 
Den främsta metoden som hotellet använder för att samla in mjuka värden är att samtala med 
kunder eller personalen samt att vara ute i verksamheten för fånga upp stämningen på hotellet. 
Varken hotellet eller kedjan använder sig av några metoder som inkluderar enkäter eller annan 



___________________________________5. Empiri___________________________________ 
 

47 

typ av kvantifiering.  
 
Uppåtgående och nedåtgående samt formella och informella kanaler 
Det finns inga instruktioner från kedjan om hur hotellet bör hantera mjuka värden. Kedjan är inte 
involverad på något sätt utan det är upp till hotellen själva. Den kommunikationen som finns 
mellan hotellet och kedjan handlar främst om försäljning och marknadsföring. Det händer att 
dock kedjan vill att hotellenheten skickar information om mjuka värden som hur stämningen är 
bland personalen och hur driftschefen uppfattar frågor om mjuka värden. Det är dock inte så ofta 
som det ske. Respondenten tror att kedjan kan samla in information om mjuka värden genom 
andra sätt än att gå via det lokala hotellet. Det som respondenter nämner är exempelvis via att 
klubbkortens emailadress används för att skicka ut enkätundersökningar. 
 
Lokala ledningens inställning till kommunikation med kedjan  
Respondenten anser själv att det lokala hotellet har bra koll på mjuka värden i verksamheten och 
vet vad som krävs för att rätta till eventuella problem. Respondenten berättar att rapporteringen 
sker sporadiskt till kedjan. Respondenten ser sig själv som ansvarig för mjuka värden och 
hanterar de flesta fall utan hotellkedjans inblandning.  
  
Någon kommunikation med styrelsen eller kedjan behövs i regel aldrig. Snarare så upplevs 
kedjan som ett bekymmer då det kostar mycket pengar och börjar lägga sig i verksamheten allt 
för mycket enligt respondenten.    
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5.6 Sammanfattning av empiri 

 
Genom att sammanställa empirin hoppas vi att den fortsatta uppsatsläsningen ska underlättas. 
Informationen kommer även att underlätta för läsaren om snabba jämförelser mellan analysen 
och slutsatserna med empirin önskas. Sammanställningen utgår ifrån teorierna i kapitel 3 samt 
det som vi anser är relevant från empirin.    
 
 
 
 Vilken uppfattning 

som styr hantering av 
mjuka värden inom 
den lokala enheten  
 

Prioritering mellan 
mjuka och finansiella 
värden  

Praktiskt användning av 
Balanced Scorecards 
fyra perspektiv 

Respondent A Hanteras efter lednings 
uppfattning 

Gör avkall på finansiella 
intäkter.  Främst 
kundnöjdhet 

Alla perspektiv används. 
Fokus på kund och 
personal. 

Respondent B Kombination av lokala 
och kedjans uppfattning.  

Gör avkall på finansiella 
intäkter, främst 
kundnöjdhet.  

Alla perspektiv 
praktiseras, fokus på kund 
och utveckling. 

Respondent C Följer kedjans 
uppfattning om mjuka 
värden 

Tar sällan finansiella 
kostnader. Utgår efter 
strukturer fungerar.  

Alla perspektiv 
praktiseras. Följer kedjans 
koncept.  

Respondent D Kombination av den 
lokala ledningens och 
kedjans uppfattning. 

Tar sällan finansiella 
kostnader på grund av 
uppsatta budgetar.  

Alla perspektiv 
praktiseras, fokus på 
personalen.  

Respondent E Hanteras efter 
ledningens uppfattning 

Gör avkall på finansiella 
intäkter. Främst 
kundnöjdhet 

Alla perspektiv används. 
Fokus på kund och 
personal.  
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 Lokala ledningens 

inflytande på mjuka 
värden 

Uppåt/nedåtgående 
kanaler 

Formella/informella 
kanaler 

Respondent A Ytterst ansvarig för 
mjuka värden.  

Liten omfattning, berör ej 
mjuka värden. 

Formella berör inte mjuka 
värden 
Informella kanaler berör 
mjuka värden.   

Respondent B Delar ansvar med 
kedjan.   

Delvis berör mjuka värden.  Formella berör mjuka 
värden, informella berör 
inte 

Respondent C Begränsat inflytande,  
Kedjan ansvarar för 
mjuka värden.  
 

Omfattande, berör all 
information om mjuka 
värden.  

Formella kanaler berör 
mjuka värden.  
Informella används sällan.  

Respondent D Delar ansvar med 
kedjan.  

Delvis berör mjuka värden Formella kanaler berör 
mjuka värden 
Informella berör mjuka 
värden.  

Respondent E Ytterst ansvarig för 
mjuka värden 

Liten omfattning, berör ej 
mjuka värden 

Varken formella eller 
informella kanaler berör 
mjuka värden.  

 
 
 Inställning till 

kommunikation med 
kedjan  

Mekanisk eller Organisk 
organization 

Anställdas 
handlingsfrihet 

Respondent A Inte viktigt, hantering 
sköts lokalt. 

Organisk Ansvar delegeras till 
anställda, beslut ska fattas 
så nära kunden som 
möjligt. 

Respondent B Inte viktigt, hantering 
sköts lokalt  

Organisk Vill delegera så mycket 
som möjligt, utbilda 
personalen i att agera.  

Respondent C Väldigt viktigt, ser sig 
som länken mellan 
kunden och 
huvudkontoret 

Mekanisk Begränsat, vill att 
anställda håller sig inom 
uppsatta bestämmelser.  

Respondent D Inte viktigt, vill hellre 
behålla information 
lokalt.  

Mekanisk Begränsat, vill att 
anställda håller sig inom 
ekonomiska ramar. 

Respondent E Inte viktigt, hanterar 
mjuka värden lokalt. 

Organisk Ansvar delegeras till 
anställda, beslut ska fattas 
så nära kunden som 
möjligt.  
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6 Analys & Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att analysera likheter och olikheter som finns mellan respondenterna 
samt återkoppla analysen med teorin. Vi kommer att dela in texten efter rubriker som utgår från 
problemformuleringen och syftet, för att öka förståelsen för våra resonemang.   

6.1 Organisationens styrning med mjuka värden 

6.1.1 Vilken uppfattning styr hantering av mjuka värden 

Denna fråga är intressant utifrån hur effektiv kommunikation inom en organisation påverkas av 
individers inställning till kommunikation.  
 
Utbildningsmässigt har alla respondenter gymnasieutbildning utom en med akademisk examen i 
ekonomi. Samtliga hotellchefer som vi intervjuade har lång erfarenhet av hotellbranschen. När vi 
ställde frågan kring akademisk utbildning så ansåg respondenter att det var viktigare med 
praktiska erfarenheter inom branschen, samt att man som chef har en social förmåga att se sina 
anställda och kunder. Dock berättade en av respondenterna att det krävs akademisk utbildning 
för att bli hotellchef inom hotell C. 
    
Vi fick känslan av att de flesta av respondenter ansåg att erfarenhet är viktigare än kunskap om 
akademiska modeller som ”inte” har något med verkligheten att göra. Problemet med detta är att 
chefer inom hotellet är mindre benägna att ifrågasätta sitt agerande och fortsätter med invanda 
beteenden, utan att upptäcka missnöje bland personalen och kunderna.  
 
Vilken enhet som har ansvaret för mjuka värden inom hotellkedjorna skiljde sig åt.  Dessutom 
var de flesta av respondenter oeniga med kedjan om vad som ingår i begreppet mjuka värden 
samt vad som ska rapporteras. Hotellets ägarstruktur ser ut att ha ett samband med uppfattningen 
av mjuka värden. Hotell A och E som endast har ett samarbetsavtal med hotellkedjan styr mjuka 
värden utan någon större inblandning. Dock ansåg respondent E att kedjan på senare tid hade 
börjat lägga sig i mer när det gäller mjuka värden vilket inte ansågs som något positivt. Hotell C 
som ägs av kedjan och där hanteringen och inhämtning styrs av mjuka värden på de lokala 
hotellen från koncernnivå. Respondent C såg positivt på systemet, eftersom han ansåg att detta 
gör att de lokala hotellcheferna inte kan försköna bilden av hotellet där exempelvis personalen 
inte är nöjda med hur hotellets sköts lokalt.  
 
Hotell B och D ägs även dessa av hotellkedjan. Dock är ansvaret över mjuka värden inte lika 
tydligt fördelat mellan kedjan och de lokala enheterna. Hotell B och D ansåg att ansvaret för 
mjuka värden låg på lokal enhet trots att det fanns ansvariga chefer för mjuka värden vid 
respektive huvudkontor. Vi fick även uppfattningen att dessa hotell har störst problem med 
hantering av mjuka värden. Hotellen B och D uppvisade osäkerhet kring vilka krav och 
förväntningar runt mjuka värden som kedjan och hotellet ställer. Respondent D uttrycker ett 
tydligt missnöje kring oklarheten över hur ansvarsfördelningen fungerar, samt att mjuka värden 
underprioriteras framför finansiell vinst. Enligt honom har oklarheterna ökat missnöjet 
framförallt hos de anställda, men även gästerna.  
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Utifrån empirin anser vi att hotell som ägs lokalt inte är lika bra på att uppnå effektiv 
kommunikation, eftersom ledningen sätter högra grad av tillit till sin egen förmåga och 
värdering. Hotellkedjor med oklar ansvarsfördelning kring mjuka värden har även en sämre 
möjlighet till att uppnå effektiv kommunikation, då risken för misstro och filtreringar ökar. Vi 
anser att hotellkedjan som äger hotell C utmärker sig med en tydlig ansvarsfördelning och 
strukturer, i syfte att uppnå effektiv kommunikation och därmed optimeras hanteringen av mjuka 
värden.  

6.1.2 Prioritering mellan mjuka och finansiella värden  

Hotell som praktiserar Balanced Scorecard enligt teorin är mer benägna att öka finansiella 
kostnader om exempelvis personalens tillfredställelse minskar. Alla fem hotell i studien ansåg att 
de prioriterade mjuka värden. När vi ställde frågan om de kunde tänka sig att ta en finansiell 
kostnad för att investera i mjuka värden uttryckte de flesta av respondenterna att man inte kunde 
tänka sig några större kostnader och om investering skulle göras skulle det främst vara för 
kundens tillfredsställelse.   
 
Hotell C och D bör, enligt våra teorier, vara mer benägna att ta finansiella kostnader för att 
förbättra mjuka värden. Empirin visar en annan bild. Hotell som inte har något rapporteringskrav 
från hotellkedjan visade en större vilja att investera i mjuka värden. Hotell C och D var minst 
positiva till att balansera mjuka värden mot finansiella och hänvisade till uppsatta kostnadsmål 
och budgetar. Dessa två hotell höll sig till instruktioner från hotellkedjan där man helst inte fick 
gå utanför ramen. Hotell A, B och E däremot, har som mål att delegera så mycket som möjligt 
till sina anställda. Dessa tre hotell var även mer benägna att tillåta anställda att själva hantera 
situationer med kunder, utan att involvera chefer vid problem. När det gäller prioriteringen av 
mjuka och finansiella värden verkar hotell med mindre rapporteringskrav vara mer benägna att 
tillmötesgå kunders nöjdhet och ta en finansiell kostnad, än hotell ägda och styrda från kedjornas 
huvudkontor.  

 6.1.3 Praktiks användning av Balanced Scorecards fyra perspektiv 

Hotellen i denna studie anser att de jobbar utifrån något som påminner om Balanced Scorecard, 
mer eller mindre rutinmässigt. Det är framförallt balansering mellan finansiell vinst med mjuka 
värden och kundtillfredsställelse, som den lokala hotelledningen jobbar med. Det ansågs att om 
kunden var nöjd så kan man uppnå vinster och därmed se det som en investering. Det var 
påfallande ofta den lokala ledningen som var mer positiv till styrning av mjuka värden än 
hotellkedjans policy. Alla hotell utom ett hade dessutom fria händer att reda ut problem kring 
mjuka värden. Hos hotell C däremot, är den lokala ledningen en del av problemlösningen även 
om det är koordinerat från kedjans huvudkontor. Oavsett hur stort ansvar den lokala 
hotelledningen hade kring mjuka värden, var det oftast huvudkontoren som ansvarade för 
hotellkedjans innovation och utveckling.  
 
Hotell C jobbar efter en modell som liknar Balanced Scorecard där mjuka värden kontinuerligt 
mäts och utvärderas för att se om uppsatta mål och visioner efterlevs. Kedjan är aktiv i processen 
när den lokala enheten upprättar handlingsplaner för att förbättra mjuka värden. Hotellkedja C 
har tydligt placerat ansvaret för mjuka värden vid huvudkontoret och följer upp att lokala 
ledningen implementerade den handlingsplan som tagits fram. Som kontrast finns hotell E som 
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överhuvudtaget inte använder Balanced Scorecard i styrningen. Hotellet har inte utvecklat några 
metoder för insamling och utvärdering av mjuka värden. Respondent E uttryckte att kontakten 
med personalen var så bra att det inte behövdes personalenkäter för uppföljning av 
tillfredställelsen. Samt ansåg respondenten att så länge beläggningsgraden var hög så behövs 
inga kundenkäter. Hotell A, B och D samlar in information av mjuka värden i form av 
kundenkäter. Däremot kvantifieras inte mjuka värden rörande personalen. 
  
 
 
Insamlingsmetoder som används är enkätundersökningar, klagomålsblanketter samt lokala 
ledningens sociala förmåga att ”nosa” fram problem. Hotell B, C och D kvantifierar mer mjuka 
värden än vad hotell A och E gör. Ledningens direkta kontakt med kunder och anställda var 
återkommande i samtliga fall och var av stor betydelse för alla lokala ledningar.      
  
Behovet av välutformat Balanced Scorecard är störst för hotellorganisation med flera lokala 
enheter, för att få en nyanserad bild till verksamhetsstyrning. Detta gäller framförallt hotell där 
kedjan äger de lokala hotellenheterna. I vår studie äger hotellkedjor B, C och D de lokala 
enheterna. Därför skulle det kunna förväntas att alla tre hotellen har ett utvecklat system för 
kvantifiering och rapportering av mjuka värden i koordination med finansiella värden. Trots 
fördelarna med att ha en modell liknande Balanced Scorecard är det endast hotellkedjan C som 
samlar in, kvantifierar och följer upp mjuka värden med finansiella värden. Hotellkedjorna B och 
D fokuserar på finansiella värden i den dagliga verksamhetsstyrningen. Respondent D berättade 
att kedjan gav den lokala enheten fria händer att hantera problem med mjuka värden men att de 
skulle hålla sig till den fastlagda budgeten, vilket gjorde det omöjligt att investera i mjuka 
värden. 
   
Fördelen för hotellkedjor som har ett väl utformat system för hur mjuka värden mäts och styrs 
från koncernledningen, är att man kan följa upp problem som uppstår i det lokala hotellet som 
annars den lokala ledningen kunnat undanhålla från huvudkontoret. Dessutom tydliggör 
hotellkedjan vilka mjuka värden som kedjan prioriterar. 
 
Vi uppfattar det som att endast hotellkedja C hantera mjuka värden på ett tydligt sätt så hela 
organisationen förstår vad kedjan vill med mjuka värden. Det finns ett tydligt tillvägagångssätt 
samt bestämmelser om vem som ansvarar över vad. Hotellen A och E hanterar mjuka värden helt 
lokalt, vilket ofrånkomligt påverkar hanteringen av mjuka värden i form av godtycklighet och 
vilken nivå av utbildning runt Balanced Scorecard ledningen har. Hotellkedjorna B och D hade 
antingen ofullständiga strategier och koncept runt mjuka värden, eller otydlighet i 
ansvarsfördelning och uppföljning av mjuka värden.  
 
Vi är förvånade över att två stora etablerade kedjor inte följer upp mjuka värden på lika stort 
allvar som med finansiella värden. Lokala ledningen gav ofta oklara besked när det gällde hur 
man hanterade mjuka värden och erkände själv att det var en oklar struktur när det gällde 
uppföljning av mjuka värden. Vi har dock inte intervjuat koncernledningen och kan inte uttala 
oss om hur deras uppfattning och resonemang går. Men om de skulle visa sig positiva till mjuka 
värden så brister det i hotellkedjans kommunikation mellan huvudkontoret och de lokala 
enheterna. Lokala ledningen uttryckte däremot en förståelse för problemet och önskade att 
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kedjan kunde hantera mjuka värden på ett tydligare sätt än vad som görs.  

6.2 Kommunikationsteori 

6.2.1 Hotellets organisation och antal beslutsnivåer   

Hotellen B, C och D som ägs av kedjor, har fler antal beslutsnivåer som information ska passera 
innan slutmålet nås. Det innebär att informationen hinner utsättas för mer brus och ställer högre 
krav på att effektiv kommunikation uppnås. Respondenterna uppger att informationskanaler i 
regel följer organisationernas beslutsnivåer. Dock uppger hotell C att det finns möjligheter för 
anställda samt den lokala hotellchefen att kontakta hotellkedjans koncernledning.   
 
Vid kvantifiering av information får huvudkontoret i Hotell B, C och D direkt kontakt med 
gästerna och personalen, då information transporteras utan filtrering via mail eller brev. Hotell 
ägda av kedjor där huvudkontoret ansvarar för mjuka värden, använder sig av fler 
informationskanaler som kringgår lokala och regionala beslutsnivåer främst vid kund och 
personalundersökningar. Hotell A och E, som endast samarbetar med sin hotellkedja, har färre 
beslutsnivåer än hotellkedjorna som nämns ovan och är själva mer aktiva inom verksamheten 
Därmed är behovet av en välutvecklad kommunikationskanal mindre. De lokala ledningarna för 
hotell A och E är mer ovilliga till att kvantifiera information då detta uppfattas som onödigt samt 
att direkt kommunikation mellan anställda, kunder och ledningen föredras.    
 
Anledningen till att kedjorna B, C och D använder en blandning av direkta och indirekta 
kommunikationskanaler tror vi beror på att beslut ofta fattas från huvudkontoret och effektiv 
kommunikation är nödvändigt. För att fatta korrekta beslut måste hotellkedjan kvantifiera 
relevanta mjuka värden. Detta innebär att kedjan måste styra hur kvantifieringen går till, så att 
inte varje enskilt hotell får avgöra vad som är relevant. Kedjan vill undvika att hotellcheferna 
påverkar informationen innan huvudkontoret får tillgång till den. Dessa tre hotell har även 
kvantifiering av mjuka värden i högre utsträckning än hotell som endast samarbetar med sin 
hotellkedja. Hotell C och D uppvisar dock problem i hanteringen av mjuka värden vilket vi tror 
kommer ifrån att ansvarsfördelningen inte är tydlig samt att kommunikationen brister, i 
jämförelse med hotell C.  
 
På de lokala hotellen A och E som endast har samarbete med sin hotellkedja finns ägaren av 
hotellet i organisationens absoluta närhet. Dessa två visar större ovilja att släppa ifrån sig 
ansvaret för mjuka värden till kedjor och det kan kopplas till ägandet. Detta kan bero på att 
lokala ledningen själv anser vikten av mjuka värden och vill ha kontrollen, då det är dem 
personligen som riskerar hotellet om verksamheten inte fungerar. Vi anser dock att dessa hotell 
skulle få en effektivare hantering av mjuka värden om en extern aktörer utvärderar mjuka värden 
istället för ledning själva då risken för filtrering och självcensur minskar till en lägre kostnad än 
om den lokala enheten utvecklade systemet själv.   

6.2.2 Lokala ledningens ansvar och inflytande på mjuka värden 

Det finns stora skillnader mellan vilket inflytande den lokala ledningen har på hantering av 
mjuka värden. Respondent A och E som endast samarbetar med sina hotellkedjor ansvarar för 
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hela processen samt hanteringen av mjuka värden. Det finns ingen extern part som kontrollerar 
hotell A och E:s lokala hotelledning. Det innebär att den lokala ledningens sätt att hantera 
problem och utvärdering av den egna verksamheten får stort genomslag.  
 
Hotell B ägs av hotellkedjan som tillsammans med den lokala hotellchefen ansvarar för mjuka 
värden. Respondent B ansvarar för personalvård, utveckling samt klagomål från kunder. 
Huvudkontoret ansvarar och följer upp kundtillfredsställelsen, samt utformar konceptet för 
hotellkedjan. Det finns dock inte några strategier för hur mjuka värden ska hanteras och 
kommuniceras mellan det lokala hotellet och kedjan. Vid problem med mjuka värden som 
hotellchefen ansvarar för är det upp till honom att rapportera det till huvudkontoret om problemet 
anses som viktigt. Det är den lokala ledningen som själva avgör vad som är relevant och inte och 
det är hotellkedjan som ger guidning om vad som ska rapporteras. Dock finns denna uppföljning 
kring mjuka värden som har med kunden att göra. Trots att ansvaret delas mellan huvudkontoret 
och hotellchefen uppger respondent B att ansvaret ligger hos hotellchefen och inflytande är stort 
i förhållande till ansvar.   
 
I respondent C:s fall är det huvudkontoret som har det yttersta ansvaret för mjuka värden. 
Hotellkedjan insamlar information om mjuka värden oberoende av den lokala ledningen, samt 
ger det lokala hotellet instruktioner om vad som ska följas upp och vad som ska åtgärdas.  
Respondent C har ett begränsat inflytande över mjuka värden. 
 
Även hotell D ägs av en hotellkedja och delar ansvaret för mjuka värden mellan huvudkontoret 
och lokal hotelledning. Huvudkontoret ansvarar för personal- och kundundersökningar samt 
koncept och visioner. Den lokala hotelledningen ansvarar för insamling, uppföljning och 
åtgärder av mjuka värden. Respondent D anser dock att ansvaret ligger hos hotellchefen och inte 
huvudkontoret.  En orsak till varför respondent D anser att den lokala ledningen ansvarar för 
mjuka värden, kan vara att respondenten inte tycker huvudkontoret gör tillräcklig uppföljning av 
mjuka värden, samt att åtgärder och uppföljning lämnas helt åt den lokala ledningen. Respondent 
D har ett stort inflytande över mjuka värden i förhållande till ansvaret.  
 
Vi anser att hotellkedjorna kan uppnå optimal hantering av mjuka värden om hela organisationen 
strävar efter en effektiv kommunikation, detta uppnås när information utsättas för så lite brus 
som möjligt. Enligt empirin är det enbart hotellkedja C som har väl utvecklade strukturer för 
hantering av mjuka värden, där hotellkedjan minimerar risken för att lokala ledningen ska kunna 
manipulera information innan den når huvudkontoret. Två av de lokala ledningarna som 
samarbetar med en kedja bär hela ansvaret för mjuka värden, vilket innebär att ledningens 
värderingar och uppfattning av mjuka värden kommer påverka hur hotellet hanterar mjuka 
värden. Det i sin tur kan leda till ökad godtycklighet och att mjuka värden inte hanteras på 
optimalt sätt. Hotell B och D delar ansvaret med kedjan när det gäller insamling och uppföljning 
av mjuka värden. Hotell B och D:s ansvarsfördelning öppnar upp för oklarheter och missförstånd 
inom kedjan om vilken part som ska göra vad.  

6.2.3 Uppåtgående och nedåtgående kommunikation 

Beroende av vem som ansvarar för mjuka värden kommer utbyte av information mellan det 
lokala hotellet och huvudkontoret att påverkas. Hotell B, C och D där huvudkontoret bär ansvaret 
för mjuka värden, har ett intensivare utbyte av information med den lokala hotellenheten. Hotell 
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A och E som själva ansvarar för mjuka värden har ett litet utbyte av information med 
huvudkontoret.  

6.2.4 Formell och informella informationskanaler  

Vi kan se att hotellkedjor som väljer att förlägga ansvaret för mjuka värden vid huvudkontoret 
har fler och större formella kanaler för kommunikation med mjuka värden, än kedjor där 
huvudkontoret inte ansvarar för mjuka värden. Hotell B, C och D har formella kanaler och vi kan 
även se att det finns stora skillnader i omfattning av formella kanaler mellan hotellen. Hotell A 
och E som ägs lokalt har inte några formella kanaler med kedjan om mjuka värden.  
 
Vi kan även se en tendens att det finns ett konstant behov av informella kanaler oavsett 
ägarstruktur. Men informella kanaler blir mer viktiga då formella kanaler saknas. Vi tror att 
formella kanaler ger ökad tydlighet och trygghet i hantering av mjuka värden då personal får 
tillgång till information och vad för information som är viktig för verksamheten.   

6.2.5 Lokala ledningens inställning till kommunikation om mjuka värden 

Samtliga respondenter, utom respondent C, uttrycker att mjuka värden är något som den lokala 
ledningen bör ta huvudansvar för och anser att den lokala ledningens uppfattning och 
lösningsförslag är det som ska kommuniceras med kedjan. Flertalet av, men främst 
respondenterna D, uttrycker en vilja av att lösa problem med mjuka värden lokalt utan 
inblandning från huvudkontoret. 
 
Respondent A och E bär hela ansvaret för mjuka värden och har valt att inte kommunicera dessa 
med kedjan. Formella kanaler om mjuka värden mellan hotellen och kedjorna finns inte. Dessa 
respondenter är även minst intresserade av att kommunicera med kedjan om mjuka värden, utan 
är nöjda som det är. Denna inställning kan leda till att självkritik censureras samt att hanteringen 
blir mer godtycklig. Respondent A är dock positiv till att kommunicera med andra hotellchefer 
inom kedjan för utbyte av information om mjuka värden, vilket han anser kan leda förbättringar 
av handlingsplaner. 
 
Respondent B har ett delat ansvar över mjuka värden och kommunicerar med kedjan om vissa. 
Han anser inte att det är nödvändigt med allt för omfattande kommunikation om mjuka värden 
med huvudkontoret. Det är erfarenheten som avgör vad respondent B rapporterar för mjuka 
värden till hotellkedjans ledning. Det mesta av informationen som skickas vidare har 
respondenten ansett vara viktigt att skicka vidare. Dessutom anser respondenten att mjuka värden 
är upp till hotellchefen att sköta. Denna inställning och uppdelning av ansvar kan skapa 
missförstånd och oklarheter då respondentens egen inställning till mjuka värden kan komma i 
konflikt med huvudkontorets. Respondenten kommunicerar inte heller i någon större 
utsträckning med andra hotellchefer inom kedjan, vilket kan resultera i att hotell inom samma 
kedja kan erbjuda olika typer av mjuka värden beroende på vilket hotell man besöker trots att det 
är samma kedja. 
 
Kedjan C är den enda som jobbar aktivt med att minimera risken för att den lokala ledningen ska 
kunna påverka information om mjuka värden till huvudkontoret. Kedjan har 
kommunikationskanaler för att uppnå effektiv kommunikation, strukturer som anger en tydlig 
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ansvarsfördelning och en lokal enhet som förstår syftet med Balanced Scorecard. Den lokala 
ledningen visade stor förståelse till detta system och insåg fördelarna. Kommunikationen med 
huvudkontoret anses som något nödvändigt och positivt. Däremot uppvisade respondent C inget 
intresse av att kommunicera med andra hotellchefer inom kedjan utan hänvisade att 
kommunikationen med huvudkontoret var det som var nödvändigt 
 
Respondent D delar ansvar för mjuka värden med kedjans huvudkontor. Respondenten är dock 
inte nöjd med hur huvudkontoret hanterar mjuka värden och är därför inte intresserad av att 
kommunicera med huvudkontoret i dessa frågor. Hotellkedja D har kommunikationsproblem 
enligt respondenten. Detta har gett oklarheter hur ansvarsfördelningen ser ut vilket har resulterat 
till en misstro mot hotellkedjans huvudkontor. Respondent D föredrar därför att kommunicera 
med andra hotellchefer inom kedjan, än med huvudkontoret. Denna utveckling har dessutom fått 
negativa konsekvenser på framförallt personalens tillfredställelse.  

6.3 Organisationsteori 

6.3.1 Anställdas handlingsfrihet 

När vi frågade respondenterna om anställdas handlingsfrihet inför oväntade problem fick, vi svar 
som följde teorin. Cheferna på hotell A och B, som har en organisk organisation, tillåter anställda 
att själva lösa situationer med exempelvis missnöjda kunder samt ta egna initiativ i högre 
utsträckning än hotellen med mekanisk organisation. Hotellcheferna i hotellen med mekanisk 
organisation är mer ovilliga att tillåta anställda gå utanför uppsatta ramar.  
 
Respondent A berättade att han ser sig som en coach till de anställda och vill inte ha en 
företagskultur där man bestraffar felaktiga beteenden, utan hellre utbilda personalen i att förstå 
syftet med uppdraget och få dem att tänka rätt och hantera situationer på rätt sätt, vilket är ett bra 
exempel på en organisk organisation. Respondent C däremot, ansåg att de anställda inte skulle gå 
utanför de ramar som de var utbildade för. Om det uppstod en situation som de anställda inte är 
utbildade för ska personalen ta hjälp av närmaste chef. Mekaniska organisationen ser mindre 
nytta med att anställda kan vara flexibla eftersom kontrollmekanismen upphör att fungera då.   

6.3.2 Mekanisk eller organisk organisation  

Mekaniska organisationer har tydliga riktlinjer om hur mjuka värden rapporteras, samt hur 
ansvarsfördelningen ser ut. De hotellkedjor som har en mekanisk organisation utarbetar 
strukturer för att undvika störningsmomentet vid hantering av mjuka värden. Mekaniska 
organisationer litar mer på strukturer och regler som har till syfte att undvika problem med lokala 
ledningens inställning. Personalens förståelse och utbildning kring mjuka värden är inte heller 
lika avgörande. Svagheten hos mekaniska organisationer är att huvudkontoret måste tänka ut 
lösningar till alla problem som uppstår vilket gör det omöjligt, då organisationens lokala enheter 
är heterogena. Dessutom kan det förvärras om kedjan skickar oklara signaler till de lokala 
enheterna. Vi kunde se i hotell D att det fanns ett missnöje i hur huvudkontoret hanterar mjuka 
värden och vilka konsekvenser det får.  
 
Organiska organisationer är i motsats till mekaniska mer flexibla, samt ger anställda mandat att 



_____________________________6. Analys & Diskussion_____________________________ 

57 

lösa problem själv när de uppstår. Detta kräver samtidigt högre krav på personalen samt bättre 
utbildning för att kompetens ska finnas inom hela organisationen. Hotell A och B är organiska 
organisationer där hotellchefer har ett större ansvar för den dagliga verksamheten, inom det 
lokala hotellet. Detta samtidigt som personalen har ett större utrymme att lösa prekära situationer 
utan att kontakta chefen för avdelningen. Dessa två hotell var mer inriktade att tillmötesgå 
kundernas förväntningar och krav.  
 
En svaghet med hotell A och B är att det saknas granskning i form av enkäter som sköts från 
huvudkontoret, samt att uppföljning och utvärderingen av mjuka värden utförs lokalt. Detta 
innebär att mjuka värden kan rapporteras godtyckligt samt med censur från den lokala 
hotelledningen. Hotellkedjorna förlitar sig till att den lokala ledningen är självkritik till sin 
verksamhet, vilket leder till att de lokala hotellchefernas bild färgar kedjans strategier och 
uppföljning av mjuka värden. Respondent B berättade även att det som rapporterades från hotell 
B var sådant som den lokala ledningen antog att huvudkontoret ville veta. Inte sådant som avvek 
från det vardagliga och som skulle ha framkommit vid en mekanisk organisation med en kraftfull 
kontroll av verksamheten.  
 
Problemet för hotellkedjor är att organiska organisationer är den organisationsform som lämpar 
sig bäst i hantering av mjuka värden, men samtidigt ställer höga krav på personalen. Med en 
relativt hög personalomsättning innebär det att få kedjor eller hotell är särskilt intresserade av att 
investera i sina anställda genom utbildningar. Det hämmar paradoxalt hotellens förmåga att 
utveckla mjuka värden samtidigt som hotellen själva hävdar att det är deras viktigaste 
konkurrensmedel. Med detta resonemang kan mekaniska organisationer föredras, trots sina 
brister i hantering av mjuka värden, då investeringar kommer att hamna i organisationens 
strukturer och system för att hantera mjuka värden. Organisationen blir inte lika beroende av 
personalens kompetens då dess strukturer upprätthåller strategin för mjuka värden och på så sätt 
optimerar hanteringen av mjuka värden.   
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7. Slutsatser 
Detta kapitel kommer att presentera våra slutsatser som baseras på det tidigare kapitlet Analys 
& Diskussion. Först kommer vi återigen att presentera vår problemformulering samt våra syften 
för att läsaren ska kunna koppla dem med våra slutsatser. Slutsatserna baseras på våra 
subjektiva jämförelser mellan respondenters svar samt teorierna från teorikapitlet.  
 
Problemformuleringen 
Vilken inställning har den lokala hotelledningen kring mjuka värden i relation till finansiell 
vinst? 
 
Med problemformuleringen som grund vill vi ta reda på hur hotellkedjorna organiserar mjuka 
värden. Vi vill även ta reda på hur kommunikationen inom kedjan ser ut och vilket inflytande 
den lokala ledningen har över mjuka värden.  
 
De frågor vi vill besvara med studien är: 

- Vilka metoder använder lokala hotellen för att identifiera mjuka värden? 
- Hur ser kommunikationen om mjuka värden ut mellan hotellkedjan och den lokala 

enheten? 
- Har organisationsstrukturen någon betydelse över hur hotellen använder Balanced 

Scorecard? 
-  Vilket ansvar och inflytande har den lokala ledningen över hantering av mjuka 

värden?  

7.1 Slutsatser 

• Respondenterna var alla positivt inställda till mjuka värden men det fanns dock 
skillnader över hur man värderar mjuka värden i relation till finansiell vinst. 
Hotellkedjorna som överlåter ansvaret för mjuka värden till den lokala ledningen, det vill 
säga organiska organisationer, var beredda på att ta finansiella kostnader i högre grad än 
mekaniska organisationer. De hotell där huvudkontoret ansvarar för mjuka värden, 
mekanisk organisation, var däremot mindre villiga att ta finansiella kostnader. Ett av 
hotellen med mekanisk organisation tillämpar dessutom teorin Balanced Scorecard vid 
hanteringen av mjuka värden. Trots detta var hotellet mindre villigt att öka de finansiella 
kostnaderna i jämförelse med de organiska organisationerna.  

 
• Samtliga respondenter uppgav att de ansåg det bästa sättet att samla in information kring 

mjuka värden var personlig direktkontakt med kunder och anställda. Uppföljningen av 
mål och vision utfördes endast av två hotell. Av de fyra perspektiven som finns inom 
Balanced Scorecard följs endast ett fåtal upp bland hotellen. Främst är det kund- och 
personalperspektivet vilket bekräftar att teorin om Balanced Scorecard bland hotell 
stämmer.  

 
• Det fanns även en tendens att lokala ledningar underskattar betydelsen av kvantifierad 

information.   
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• Ansvaret för mjuka värden bland den lokala hotelledningen korrelerade med 
kommunikationens omfattning. Hotell där huvudkontoret styr kedjans uppföljning av 
mjuka värden har etablerat formella kommunikationskanaler för dessa. Eftersom 
huvudkontoren i denna typ av kedja är beroende av information från de lokala hotellen 
används därför formella kanaler i högre grad än informella. Hotell där den lokala 
ledningen ansvarar för mjuka värden var mindre intresserad av att kommunicera med 
hotellkedjan om mjuka värden. Inom dessa hotell ansågs de informella 
kommunikationskanaler som viktigare än de formella. Informationen inom dessa 
hotellkedjor riskerar därför att information filtreras eftersom det är upp till den lokala 
ledningen att skicka informationen till hotellkedjans huvudkontor.   

 
• Hotell som ägs av hotellkedjan har en mekanisk organisation där mjuka värden i 

huvudsak styrs från huvudkontoret. Dessa hotell kvantifierar flera typer av mjuka värden 
till beslutsprocessen och kommunicerar resultaten till hela hotellkedjan. Hotellen i 
studien som ägs av den lokala ledningen och endast samarbetar med en hotellkedja hade 
en organisk organisation. Den lokala hotelledningen har ett avgörande inflytande över 
hanteringen av mjuka värden. Dessa hotell visade sig inte lika benägna att kvantifiera 
mjuka värden eller utveckla strukturer för hanteringen av mjuka värden. Dessa hotell var 
mer positiva till att ge ansvar till de anställda samt att ta finansiella kostnader för mjuka 
värden. Dock var, paradoxalt nog, inte dessa hotell benägna att göra uppföljningar av 
mjuka värden.  
  

• Respondenterna inom hotell som har en organisk organisation hade hög tilltro till egna 
arbetserfarenheter. Detta kan öka risken för att mjuka värden hanteras mer godtyckligt 
samt att kritik som förekommer censureras. Alla chefer med undantag för en, ansåg att 
huvudansvaret till sist låg hos den lokala hotellchefen. Det finns dock stora skillnader i 
vilket inflytande den lokala ledningen har över mjuka värden och hur de uppfattar 
hanteringen av dessa. Lokala ledningar som äger hotellen, ansvarade själva för 
hanteringen av mjuka värden och deras inflytande var omfattande. Hotell som ägs av 
hotellkedjorna däremot använder organisations- och kommunikationsstrukturer som 
minskar lokala ledningens inflytande.  

 
• Avslutningsvis verkar hotell C följa teorierna och modellerna som utvecklats från den 

akademiska världen samt företagsvärlden. Därför vill vi titulera hotell C som Book 
Smart. De övriga hotellen i studien använder någon form av kommunikation och 
uppföljning som liknar teorierna. Dock är de inte lika uttalade och relaterade till 
huvudkontorens mål och vision. Balanseringen och uppföljningen av mjuka värden 
verkar vara mer baserat på den lokala hotelledningens egen förståelse och intuition. 
Därför titulerar vi dessa hotell som Street Smart.    
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7. 2 Förslag på framtida studier 

Under studiens gång har vi kommit fram till en rad förslag till fortsatta studier, som kan 
komplettera eller utveckla vår studie.  
 

• En kvantitativ undersökning bland flera hotellchefer: Det skulle vara intressant att göra 
studien mer omfattande och jämföra resultaten med våra.    

• Kvalitativ studie i hur koncernledningar ser på mjuka värden: Lokala chefers synpunkter 
har enbart framkommit i denna studie. För att komplettera våra resultat skulle 
koncernledningens synpunkter vara intressanta att jämföra med.  

• Hotellets lönsamhet i relation till hur mycket hotellen satsar på mjuka värden: Huruvida 
det är lönsamt att investera i mjuka värden och om det finns en korrelation mellan 
kostnader och framtida avkastningar.  

• En fallstudie i en kedja som praktiserar Balanced Scorecard: Hur en kedja eller ett hotell 
praktiserar konceptet Balanced Scorecard samt jämföra detta med teorin.    
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8. Sanningskriterier  
Vi kommer i detta kapitel att behandla sanningskriterierna för uppsatsen, som bygger på vår 
sammanfattning av de fem besöksintervjuerna. När vi bedömer den kvalitativa studien använder 
vi sanningskriteriernas giltighet, intersubjektivitet och praktiska användbarhet.      

8.1 Giltighet 

För att uppnå kriteriet ”giltighet” måste en studie innehålla tillräckligt med insamlad data från 
besöksintervjuerna, så att de täcker de så kallade kvalitéer hos studieobjektet. Därför bör så 
många respondenter som möjligt undersökas. Vidare för att uppnå kvalitéerna måste uppsatsen 
även uppnå en teoretisk mättnad. Detta uppnås när varje ny besöksintervju inte ger någon ny 
information till studien. För en forskare är det svårt att undersöka om man uppnått en teoretisk 
mättnad då det kräver tid och pengar.118   
 
Ett insamlat empiridata kan nästan aldrig anses vara ogiltigt. Dock kan problem uppstå då 
forskaren har samlat in för lite data, så att den utvecklade teorin inte täcker tillräckligt många 
kvalitéer hos studieobjektets egenskap.119      
 
Vi genomförde fem besöksintervjuer och vi inkluderade därmed alla hotellkedjor som har ett 
eller fler lokala hotell i Umeå tätort. Vi kan därför uttala oss om vilken inställning studieobjektet, 
som är den lokala hotelledningen i Umeå, har till mjuka värden. Vi anser att studien uppfyller 
den teoretiska mättnaden eftersom den innefattar alla hotellkedjor som finns representerade i 
Umeå. Vi kunde inte få ytterligare intervjuer eftersom det inte finns någon fler respondent inom 
vår avgränsning, som innefattade Umeå tätort samt hotell som ingår i en kedja.     

8.2 Intersubjektivitet  

Sanningskriteriet ”intersubjektivitet” uppnås genom att vi som intervjuare och våra respondenter 
anser att studiens skildring är korrekt återgiven. Detta för att vi ska få trovärdigt empirikapitel 
samt resultat. Genom att sammanställa en intervju samt låta respondenten kommentera 
sammanfattningen kan intersubjektivitet i praktiken uppnås mellan forskare och praktiker. Det 
finns dock alltid en risk att respondenten ångrar sitt svar och då måste forskare gå med på detta, 
för att uppnå intersubjektivitet. Däremot kan man ifrågasätta om den ändrade informationen är 
giltig, och med detta kan intersubjektiviteten ändå skadas. Är svaret däremot positivt får studien 
ökad trovärdighet eftersom både vi som intervjuare samt respondenten tolkade frågorna och 
svaren på samma sätt.120 
 
För att öka studiens intersubjektivitet sammanställde vi intervjuerna i en transkribering. Dessa 
transkriberingar låg som grund till empiriavsnittet som vi skrev. Varje hotells del av 
empirikapitlet skickades till den berörda respondenten för att på så sätt klargöra att vi som 
intervjuare inte har missuppfattat respondentens svar. Detta ger respondenten en chans att 
kommentera sammanfattningen och klargöra sådant som kan uppfattas oklart eller om något har 

                                                 
118 Johansson Lindfors, 165-166. 
119 Ibid., 166. 
120 Lundahl & Skärvad, 80.   
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missuppfattats. En av respondenterna gjorde ett klargörande, vilket förbättrade empirins kvalitet 
och vi ändrade den information som respondenten ansåg som missuppfattat. Alla andra 
respondenter svarade positivt vilket vi anser visar att studiens empiriavsnitt har hög 
trovärdighet.121 
 
Genom att presentera studiens empiri och resultat på ett enkelt och strukturerat sätt kan alla som 
läser empirikapitlet göra egna tolkningar till teoridelen. Om andra forskare anser att studien är 
korrekt, uppfylls även intersubjektivitet med forskarvärlden. Det finns dock ett hinder: om den 
som gör sina egna tolkningar av empirin har en annan kunskapssyn än uppsatsförfattarna så kan 
slutsatsen bli en annan.122 Vi har genom hela uppsatsen presenterat hur vi har gått till väga samt 
presenterat vår kunskapssyn för att underlätta för läsaren att förstå våra metoder och slutsatser. 
Därför har vi så utförligt som möjligt berätta om hur våra intervjuer har utförts och vilka metoder 
vi använt. Samt, som nämnts ovan, gett ett detaljerat empiriavsnitt för att läsaren själv ska kunna 
bedöma intersubjektiviteten av studien i andra forskningsmiljöer.123   

8.3 Praktisk användbarhet  

När den nya teorin, som skapas via studien, börjar användas av individerna eller respondenterna 
som teorin skapades för, kan man säga att studien har uppnått kriteriet praktisk användbarhet.124  
 
Om hotellkedjor ska lyckas styra mjuka värden är det viktigt att det finns en förståelse bland alla 
beslutsnivåer varför mjuka värden är viktiga. Inom Hotellbranschen är personalen den viktigaste 
värdeskaparen och därför måste de förstå vilka mjuka värden som ingår i kedjans mål och 
visioner samt vad detta innebär praktiskt för deras specifika arbetsuppgifter. Därför är det viktigt 
att den lokala ledningen inom den lokala hotellenheten, förstår mål och visioner samt har 
förmågan att översätta dem till praktiska mål och uppgifter för personalen. Därmed kan målen 
och visionerna verkligen förverkligas. Hotellkedjan måste därför inse att den lokala ledningens 
förståelse till kedjans mål och visioner, samt inställning till mjuka värden, har betydelse för om 
organisationen mål och visioner ska kunna uppnås. Därför anser vi att det är att relevant ämne att 
skriva om.  
 
Vi vill genom denna studie lyfta fram problematiken med att den lokala ledningens inställning 
till mjuka värden kan hindra organisationens mål- och visionsuppfyllelse. Vi hoppas därför att 
våra slutsatser kan vara behjälpliga för även andra organisationer än hotell, som är beroende av 
mjuka värden.   
 
 

                                                 
121 Bryman & Bell, 306-307. 
122 Johansson Lindfors, 167 
123Ibid., 307.  
124 ibid.  
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Bilaga 
Intervjumall för den lokala Hotelledningen: 
 
Bakgrundsinformation om Hotellet och chefen 

 
• Namn 
• Bakgrundsinformation kring hotellet 
• Antal år i branschen 
• Arbetsuppgifter och ansvarsområden 
• Nuvarande position inom företaget 
• Antal år i nuvarande position 
• Erfarenhet kring ekonomi, extern eller intern utbildning 
• Beskriv enkelt hur hotellkedjan är organiserad, vilka beslutsnivåer finns det och hur ser 

ansvarsfördelningen ut mellan cheferna?  
•  Beskriv hur den lokala verksamheten är uppbyggd. 
• Finns det någon handlingsfrihet inom den lokala hotellenheten i förhållande till 

huvudkontoret?  
 
Balanced Scorecard ( Prioritering av mjuka värden) 

 
• Vilka typer av mjuka värden jobbar ni med i er verksamhet?  
• Finns det några mjuka värden som ni värdera extra högt, om så varför? 
• Hur prioriterar ni mjuka värden i dagliga arbetet?   
• Vilka av Balanced Scorecards perspektiv jobbar ni mest med?  
• Vilken av perspektiven fokuserar ni mest på?  
• Är ni beredd att ta en kortsiktig kostnad som kanske innebär förlust, för att investera i 

mjuka värden som i det långa loppet kan innebär framtida konkurrensfördelar?  
 
Organisationsteori 

 
• Vem ansvarar för mjuka värden både i den lokala verksamheten och kedjan som helhet?  
• Rapporterar ni mjuka värden till huvudkontoret och i så fall vilka? 
• Hur ofta rapporterar ni till huvudkontoret om mjuka värden?  
• På vilket sätt skickas mjuka värden till huvudkontoret?  
• Vilken respons får ni tillbaka på den information ni skickar till huvudkontoret? 
• Med vilka metoder samlar ni in information om mjuka värden? 
• Har ni anpassat verksamheten efter något mjukt värde eller perspektiv från Balanced 

Scorecard  
 
Kommunikationsteori 

 
• På vilket sätt är det vanligaste sättet ni kommunicerar med era chefer och anställda? 
• Anser ni att den information ni skickar till huvudkontoret har någon betydelse? 
• Anser ni att ni har en god uppfattning om mjuka värden i verksamheten?  


