
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSATS

Valfritt Ekonomiskt Program 180hp

Styrning av strategisk implementering
- En studie på Varbergs Stadshotell & Asia Spa

Rebecka Jägryd och Amanda Sörum

Verksamhetsstyrning 15hp och Ledarskap 15hp

Halmstad 2014-06-11



 
 

FÖRORD  
 

 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter på Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Bo 
Samuelsson, Caroline Nastic, Caisa Rundéus, Emma Bursell och Karin Berglund. Utan er 
hade inte denna studie gått att genomföra.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Arne Söderbom och vår opponentgrupp för den feed-back 
vi fått under studiens gång. 
 
Ett sista tack vill vi tilldela våra familjer som har stöttat och hjälpt oss under denna tid. 
 
 
Halmstad, Maj 2014 
 
 
 
 

 
 
 

Rebecka Jägryd    Amanda Sörum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMMANFATTNING  
 
Titel:  Styrning av strategisk implementering – En studie på Varbergs 

Stadshotell & Asia Spa. 
 
Ämne/Kurs:  Verksamhetsstyrning och Ledarskap, Kandidatuppsats, 15hp 
 
Författare:  Rebecka Jägryd & Amanda Sörum 
 
Examinator:  Jan-Olof Müller 
Handledare:  Arne Söderbom 
 
Nyckelord:  Strategi, beslutsfattande, strategiskt ledarskap, strategisk 

implementering och hotell. 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva samt analysera styrningen 

av strategisk implementering på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. 
Syftet är dessutom att förklara och förstå styrning utifrån 
begreppen: strategi, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och 
strategisk implementering. 

Teoretisk referensram:  Studiens huvudområde är styrning av strategisk implementering. 
För att beskriva styrning har vi brutit ner styrning till begreppen: 
strategi, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och strategisk 
implementering. I referensramen får läsaren en förståelse för 
uppsatsens huvudområde utifrån redan existerande teorier. 

Metod:  Denna studie tillämpar ett hermeneutiskt synsätt och en induktiv 
ansats där empiri går mot teori. Resultatet av denna studie togs 
fram genom en kvalitativ metod med hjälp av personliga intervjuer 
på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. 

 
Empiri:  Empirin sammanställdes genom fem personliga intervjuer med 

aktörer från Varbergs Stadshotell & Asia Spa. Intervjuer 
genomfördes med stöd från framtagna intervjuguider. För att 
säkerställa trovärdigheten har samtliga intervjuer godkänts av 
respektive respondent före publicering i denna studie. 

 
Slutsats: Vår uppfattning är att den strategiska implementeringen på 

Varbergs Stadshotell & Asia Spa styrs främst av ägarna och 
hotelldirektören. Vi har i slutsatsen även kommit fram till att 
personalen på Varbergs Stadshotell & Asia Spa involveras i 
beslutsprocessen, genom att få komma med åsikter och idéer. Vår 
uppfattning är även att de strategiska beslut som rör företagets och 
avdelningarnas mål samt visioner fattas av ägarna och 
hotelldirektören. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
Title:  Management of Strategic Implementation - A study based on 

Varbergs Stadshotell & Asia Spa. 
 
Subject/Course:  Operational control and Management, Bachelor thesis, 15hp 
 
Authors:  Rebecka Jägryd & Amanda Sörum 
 
Examiner:  Jan-Olof Müller 
Supervisor:  Arne Söderbom 
 
Keywords:  Strategy, decision-making, strategic leadership, strategic 

implementation and hotel. 
 
Objective:  The objective of this study is to describe and analyze the 

management of strategic implementation at Varbergs Stadshotell 
& Asia Spa. Further, the purpose is to explain and understand 
management based on the concepts of strategy, strategic 
leadership, decision-making and strategic implementation. 

  
Theoretical framework: This study focuses on the management of strategic 

implementation. To describe management, we have broken down 
the term management into the concepts of strategy, strategic 
leadership, decision-making and strategic implementation. The 
theoretical framework gives the reader an understanding of the 
main subject of this thesis based on existing theories. 

 
Methods:  This study applies a hermeneutic perspective and an inductive 

approach in which the empirical evidence is analyzed against the 
theoretical framework. The result of this study was developed 
through a qualitative research method and interviews were 
conducted with employees from Varbergs Stadshotel & Asia Spa. 

 
Empirical evidence:  The empirical data used I this study was compiled through five 

interviews with employees from Varbergs Stadshotell & Asia Spa. 
The interviews were conducted using interview guidelines 
developed by the authors of this study. To ensure credibility, all 
the interviews were approved and proof read by the respective 
respondent prior to publication of this study. 

 
Conclusion: In our opinion the strategic implementation of Varberg Stadshotell 

& Asia Spa is primarily controlled by the owners and the hotel 
manager. We have also reached the conclusion that the staff at 
Varberg Resort & Spa is involved in the decision making process, 
by being allowed to express their opinions and ideas. Further, our 
research shows that the owners and the hotel manager make the 
strategic decisions relating to the hotel´s and departmental goals 
and visions.  
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1. INLEDNING 
etta inledande kapitel introducerar läsaren till studiens bakgrund samt 
problemdiskussion. Detta utgör grunden till studiens problemformulering. Vidare 
diskuteras uppsatsens syfte och avgränsningar, därefter avslutas kapitlet med en 

beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition.  
 

1.1 BAKGRUND  
Bakgrunden till studiens ämne grundar sig först och främst på de lärdomar vi fått från våra tre 
år på Högskolan i Halmstad. Utifrån detta har vi sedan fördjupat oss i våra inriktningar, 
ledarskap och verksamhetsstyrning, där intresset började utvecklas för hur organisationer 
arbetar med att få ut sina strategier, vilket ledarskap som krävs och hur cheferna faktiskt får 
sin organisation att arbeta mot ett och samma mål. Vi visste redan från start att vi ville inrikta 
oss på en bransch som producerade tjänster och inte produkter; av den anledningen att vi tror 
det ställs högre krav på personalen inom tjänsteproducerande företag. Detta för att kunna 
tillgodose kundens behov samt att organisationen då är beroende och mer påverkbar av den 
mänskliga faktorn. 
 
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är ett gammalt gediget hotell, anno 1902, som är beläget 
mitt i centrala Varberg (Varbergs Stadshotell & Asia Spa, 2014a). När vi tog kontakt med 
Hotelldirektör Bo Samuelsson var han mycket positiv till att hjälpa oss. Samuelsson 
förklarade att han ser arbetet med strategier, beslut och implementering, som viktigt, 
samtidigt förklarade han svårigheten med att faktiskt lyckas med framför allt 
implementeringen (B. Samuelsson, Personligkommunikation 2014-03-26). Samuelsson 
förklarade vid vårt första möte, att hotellet är i ständig utveckling och det gäller att följa 
branschens takt, för att inte halka efter. Fram till idag har det skett kraftiga förändringar i 
hotellets struktur och nya grenar har tillkommit, till exempel hotellets spa avdelning, Asia 
Spa, som öppnade år 2001 och år 2013 blev utnämnt till årets bästa spa (B. Samuelsson, 
Personligkommunikation 2014-03-26; Varbergs Stadshotell & Asia Spa, 2014b). Vid 
årsskiftet 2013/2014 valde hotellets ledning att gå ur medlemskapet i Best Western (B. 
Samuelsson, Personligkommunikation, 2014). Hotellet är därför nu helt fristående och är 
sedan år 1994 privatägt av Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis. 
 
Hotellbranschen har genomgått en stor utveckling under de senaste århundradena, från 
värdshus och krogar under romarriket till dagens globala hotelljättar (Jayawardena, McMillan, 
Pantin, Taller & Willie, 2013; Jha 2010). Transporten har alltid varit en viktig faktor och 
drivkraft bakom hotellindustrins utvecklande förklarar Quek (2012) och Jayawardena et al. 
(2013). Med utvecklingen av transportmöjligheterna har hotellbranschen utvecklats till en 
konkurrenskraftig industri, vilket i sin tur har resulterat i variationen av hotellstandard som 
finns tillgänglig idag förklarar Jayawardena et al. (2013) i sin studie om trender i den 
internationella hotellindustrin. 
 
Jayawardena et al. (2013) beskriver fem trender inom hotellindustrin som hotelldirektörer bör 
ta i beaktning med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och det sociala klimatet. 
Konsumentens upplevelse, den nya globala medelklassen, krishantering, teknik, sociala 
medier och kundservice samt datahantering utgör dessa fem trender. Rauch (2012; 2013) 
beskriver även vissa av dessa i sin artikel för Hospitality Net. Framför allt den teknologiska 
utvecklingen och den ökade trenden med sociala nätverk, förklarar Rauch (2013) som en stor 
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påverkande faktor i dagens hotell- och servicebransch. Den tillgängliga informationen ökar 
allt mer och konsumenter har tack vare teknologi som smart-phones denna information 
tillgänglig i fingerspetsarna. Rauch (2012; 2013) och Jayawardena et al. (2013) menar att 
detta sätter större krav på hotellen; att tillfredsställa konsumenten för att undvika dåliga 
recensioner. En ytterligare återkommande trend som Raunch (2012; 2013) tar upp i sina topp-
tio-listor, och som även Jayawardena et al. (2013) diskuterar, är de ökande antalet 
internationella resenärerna och den stigande efterfrågan på hotell. 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
Hotellbranschen är en dynamisk industri med en växande marknad och konkurrens (Hoque, 
1999). En bransch som Raguz, Pavlic och Svilokos (2011) kallar komplex och oförutsägbar. 
Branschen präglas av företag med traditionella och vad som anses föråldrade, arbetsmetoder 
och anställningspraxis förklarar Hoque (1999) som skriver om Human Resource Management 
(HRM)1 inom hotellbranschen. Detta påpekar även Hallin och Marnburg (2007) som år senare 
har gjort en explorativ fallstudie av tolv hotelldirektörer från Danmark, där de förklarar att 
hotelldirektörerna använder traditionella strategier som verkar för att minska osäkerheten, 
detta genom att planera, hålla sig till procedurer och rutiner och att skjuta upp beslut tills de 
känner sig säkra på dem. Hallin och Marnburgs (2007) studier visar att hotelldirektörer inte 
gynnas av marknadens osäkerhet för att utveckla konkurrensfördelar, vilket i andra branscher 
anses främja kreativitet och innovation i förändringsarbeten och som ett medel för 
affärsutveckling. 
  
Xiao, O’Neill och Mattila (2012) förklarar att praktiker inom hotellindustrin länge har hävdat 
att hotellägarna spelar en viktig och avgörande roll i hotellbranschen. Hotellägarna utvecklar 
olika strategier för att förbättra resultatet för deras hotell. Jayawardena et al. (2013) beskriver 
att i internationella hotellorganisationer är det ägarna, alternativt den operativa ledningen, 
som ger ut order, direktiv, manualer och vägledande material som hotelldirektören ska följa. 
Hotelldirektören spelar därför en central roll i verksamheten och är beroende av stödet från 
hotellets alla anställda och deras förmåga att prestera. Samtidigt är det hotelldirektörens 
uppgift att motivera de anställda för att de i sin tur ska tillfredsställa hotellets gäster. Med det 
förtydligar Jayawardena et al. (2013) vikten av en fungerande organisation för att kunna 
bemöta kommande trender och utmaningar.  
 
Enz (2009) förklarar i sin undersökning, av 243 chefer från 60 olika länder, att ett bestående 
problem för hotellchefer är HRM och att frågor så som information, teknik och värdering av 
varumärken inte längre är ett stort problem. Hotellcheferna är mer intresserad av att locka 
talanger medan avdelningscheferna är mer oroliga för att behålla sina anställda över en längre 
tid. Både hotellchefer och avdelningschefer är dock eniga i att de viktiga områdena, och de 
områden som det råder mest oro över, är kvalitén i utbildningen och arbetsmoralen bland de 
anställda. Det är en stor utmaning att internt utbilda personalen på rätt sätt och det hårda 
konkurrenstrycket nämns ofta som hinder för att ägna tid och resurser till utbildning åt 
personalen (ibid.). 
 
Xiao et al. (2012) förklarar, i sin studie baserad på data från över 2 000 amerikanska hotell, att 
många studier riktade mot hotellbranschen fokuserar till stor del på områden som 
marknadsföring, franchising och ledarskap. Hur strategier hanteras inom hotell är ett område 
det saknas studier om. När Xiao et al. (2012) sammanfattar sin artikel ger de 
rekommendationer till framtida studier gällande faktorer som påverkar utvecklingen och 
                                                
1 HRM – Mänskliga Resurser 
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implementeringen av hotellägarnas strategier. Det finns även mycket skrivet om hotellchefens 
och hotelledningens betydelse och roll samt om HRM inom hotellbranschen. Mindre fokus 
har lagts på hur hotellorganisationen fungerar som en enhet gällande beslutsfattande samt 
effekterna på den interna hotellverksamheten, som en följd av hotellägarnas val av 
företagsstrategier (Hoque, 1999; Hallin & Marnburgs, 2007; Jayawardena et al., 2013; Xiao et 
al., 2012; Enz, 2009).  Raguz et al. (2011) förklarar beslutsfattande som en komplex process 
som kräver mänskliga invändningar. Detta uttrycker även Jayawardena et al. (2013) med att 
det finns inga formler för framgång som fungerar på alla hotell världen över, utan sunt förnuft 
och anpassningsbart ledarskap är nyckeln till framgång. Raguz et al. (2011) förklarar, i sin 
artikel med intervjuer av 35 hotellchefer, att detta även gäller beslutsfattande. Beslut kan inte 
fattas genom något så enkelt som att tillämpa en modell, även om det hade varit effektivt så är 
det mer komplicerat än så att fatta beslut.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående diskussion samt det material som återfinns i empirin har 
vår kunskapslucka identifierats. Denna kunskapslucka har lett fram till problemformuleringen 
där styrningen är den centrala delen och utgörs av fyra begrepp. Dessa fyra begrepp utgör den 
samlade tolkningen av styrning i studien.   
 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
 Hur styrs strategisk implementering på Varbergs Stadshotell & Asia Spa?  
 

1.4 SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva samt analysera styrningen av strategisk 
implementering på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. Syftet är dessutom att förklara och 
förstå styrning utifrån begreppen: strategi, strategisk ledarskap, beslutsfattande och strategisk 
implementering. 
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
I denna studie ingår endast två avdelningar, reception och restaurang, på Varbergs Stadshotell 
& Asia Spa. Vilket gör att studien inte går att generalisera till andra hotell. Styrning kommer 
endast förklaras utifrån begreppen: strategi, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och 
strategisk implementering. 
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1.6 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 
 

 
 
 

Kapitel 2  
Teorikapitlet startar med en sammanfattning av de begrepp som är genomgående för 

denna uppsatsen samt en modell som förklarar tanken kring begreppen. Fortsatt följer 
en djupare inblick i varje begrepp.!

Kapitel 3 
Metodkapitlet ger läsaren en redogörelse för uppsatsens tillvägagångssätt, varför vi 

gjort de val vi gjort och hur detta har kommit att påverka uppsatsen. 

Kapitel 4 
I detta kapitel kommer läsaren få ta del av den insamlade empirin. Empirin har samlats 
in genom personliga intervjuer med olika aktörer på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. 

Kapitel 5 
I detta kapitel kommer läsaren få ta del av analysen av det insamlade empiriska 

materialet. Analysen bygger på en modell som används för att skapa en förståelse för 
läsaren kring utformandet av analysen.!

Kapitel 6 
Det avslutande kapitlet består av en slutsats och en diskussion där 

problemformuleringen besvaras. Vidare ges förslag till fortsatt forskning samt studiens 
bidrag presenteras.  

Referenser & Bilagor 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 följande kapitel presenteras en teoretisk sammanfattning för att underlätta förståelsen 
för läsaren. Vidare beskrivs mer ingående de områden som studien fokuserar på för att 
ge studien dess röda tråd och senare stöd vid analysen. 

2.1 TEORETISK SAMMANFATTNING 
För att underlätta förståelsen för läsaren presenteras här en kort sammanfattning av de 
begrepp som är genomgående för denna studie. Vi har även valt att visa, genom en egengjord 
modell, den tanke vi har bakom dessa teoretiska begreppen, detta för att läsaren ska få en 
bättre uppfattning och förståelse om hur de är kopplade. Denna modell utgör sedan 
byggstenarna i vår analysmodell.  
 
Styrning, i vår mening, är ett brett begrepp och kan tolkas på flera olika vis. Vi har utifrån den 
induktiva ansatsen, och således det empiriska materialet, kommit fram till att i denna studie 
delas styrning upp i fyra begrepp; strategi, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och strategisk 
implementering. Genom denna uppdelning avser vi kunna ge en enkel och strukturerad 
förklaring av styrning.  
 
 

 

 
(Egengjord teorimodell, 2014-05-07)  

 
 
 
 
 
 
 

Styrning 

Beslutsfattande Strategi 

Strategisk 
Implementering 

Strategiskt 
Ledarskap 

I 
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2.1.1 STRATEGI 
För vissa handlar strategi om positionering, fastställande av en viss produkt på en speciell 
marknad, för andra är strategi ett perspektiv, en organisations sätt att göra saker på 
(Mintzberg, 1994). Vidare menar Mintzberg (1994) att strategi kan delas in i avsedd 
(intended) strategi och förverkligad (realized) strategi, frågan som ställs då är om den 
förverkligade strategin måste vara den avsedda. 
 
Whittington (2002) har valt att beskriva strategi, strategiskt ledarskap och implementering på 
ett annorlunda vis. Detta genom att förklarar fyra olika grundläggande perspektiv för att 
uppfatta strategi i olika situationer. De fyra olika grundläggande perspektiven som 
Whittington (2002) beskriver är: klassiska perspektivet, evolutionistiska perspektivet, 
processuella perspektivet och det systemteoretiska perspektivet 
  
Whittington (2002) förklarar perspektiven med att de rymmer sin egen syn på vad strategi är 
och vilken betydelse en sådan har för ledarskapet i praktiken. Grant (2008) förklarar, å andra 
sidan, att en strategi inte är en instruktionsbok till hur en verksamhet ska bedrivas för att 
uppnå företagets långsiktiga mål. Strategi, oavsett situation, handlar bland annat om att förstå 
sig på hur omvärlden fungerar och effektivt fördela de resurser som finns tillgängliga för 
organisationen, för att på så vis ta sig framåt och uppåt i marknadens konkurrerande hierarki. 

2.1.2 STRATEGISKT LEDARSKAP     
Strategiskt ledarskap kan förklaras på många olika sätt och Vera och Crossan (2004) förklarar 
att det finns skillnader mellan begreppen ledarskap och strategisk ledarskap. Ledarskapsteori 
hänvisar till ledare på alla nivåer inom organisationen medan strategiskt ledarskap hänvisar 
till studier av människor i toppen av organisationen. Yukl (2012) förklarar att forskare ofta 
definerar ledarskap utifrån det egna perspektivet och beroende på fenomenet som ligger i 
fokus. Van Der Merwe (2002) förklarar att det strategiska ledarskapet handlar om att föra sin 
organisation mot en framtida strategisk position. Boal och Hooijberg (2001) samt Vera och 
Crossan (2004) beskriver att strategiskt ledarskap innebär bland annat att fatta strategiska 
beslut, skapa och kommunicera en vision om framtiden samt utveckla organisations-
strukturer.  Det finns en gren inom ledarskapsforskning som är användbar för att studera 
lärandet inom organisationen med hänsyn till chefernas och ledningsgruppens roll (Vera & 
Crossan, 2004). Denna gren delas upp i två begrepp, transaktionsledarskap och 
transformerande ledarskap (transactional and transformational leadership). 

2.1.3 BESLUTSFATTANDE 
Att fatta beslut är en viktig del av organisatoriska aktiviteter berättar Brunsson (2002) och 
fortsätter med att beslut tillsammans med idéer, åtgärder och handlingar skapar produkter, 
exempelvis varor och tjänster. Skillnaden mellan idéer och handling ligger bland annat i 
tidsaspekten. Medan handlingar sker här och nu, så kan idéer variera i både tid och rum, idéer 
kan handla om förflutna eller framtida ting. Det finns olika sätt att tolka förhållandet mellan 
idé och handling, som individuella fenomen eller att det ena har kontroll över det andra eller 
så kan de båda kompensera för varandra (Brunsson, 2002).  Brunsson (2002) förklarar att 
dessa olika förhållanden är teorier gällande vad som kommer först, hur idéer och handlingar 
påverkar varandra och människans tankemönster gällande beslut. Brunsson (2002) förklarar 
att idéer karakteriseras av att komma i obegränsade kvantiteter och handling kräver en 
enhetlighet av dessa. För att idéer och handlingar ska kunna kopplas samman krävs en 
mekanism förklarar Brunsson (2002) och menar att beslutsprocessen är just detta. 
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2.1.4 STRATEGISK IMPLEMENTERING 
Whittington (2002) förklarar att strategibegreppet antyder att alla individer som tillsammans 
utgör en organisation kan förenas i ett effektivt arbete i riktning mot ett och samma mål. 
Strategiimplementering är således hur företag organiserar en strategi och får den att leda till 
en förändring (Whittington 2002). Aaltonen & Ikävalko (2002) förklarar mer ingående att 
implementering innebär kommunikation, tolkning, antagande och handling, dessa behöver 
dock inte ske i denna ordning men kan heller inte skiljas från varandra. Aaltonen och Ikävalko 
(2002) menar att personalen är en del av implementeringen då det är de som ska utföra 
förändringen.  Enligt Aaltonen och Ikävalko (2002) är processen från strategi till handling 
svår och komplicerad, detta styrker även Whittington (2002) när han förklarar att det läggs, av 
chefer, mer tid och energi på att implementera strategier än att välja ut dem. Whittington 
(2002) menar att strategier kan väljas ut på ett bra sätt, men vara misslyckade på grund av illa 
upplagd implementering. 
 

2.2 STRATEGI 
Strategi är ett koncept med rötter som går långt tillbaka i tiden, de äldsta avhandlingarna som 
upptäckts härstammar redan från 400 till 500 år f.Kr. där Sun Tzu diskuterar krigsstrategi 
(Grant, 2008; McNeilly, 1996; Van Der Merwe, 2002). Detta har lagt grunden för många av 
de företagsstrategiska begrepp och teorier som används idag, för även om det är en klar 
skillnad mellan krig och företagsamhet, så är behovet av strategier i grunden mycket likt 
Grant (2008). Långa perioder av kraftig industrialisering och utveckling i företagande har 
påverkat sättet företagen arbetar på idag förklarar Ansoff och McDonnell (1990). Den 
konkurrerande marknaden som upplevs i dagens samhälle har sitt ursprung i industriella 
revolutionen och massproduktionens utveckling. Detta var början på nya strategiska koncept 
inom massmarknadsföring, det räckte inte längre att ha lägsta pris, utan företagen var tvungna 
att differentiera sig och kundens behov blev en allt mer viktig och avgörande aspekt. Grant 
(2008) förklarar att en strategi inte är en instruktionsbok till hur en verksamhet ska bedrivas 
för att uppnå̊ företagets långsiktiga mål. Strategi, oavsett situation, handlar exempelvis om att 
förstå̊ sig på hur omvärlden fungerar och effektivt fördela de resurser som finns tillgängliga 
för organisationen och på så vis ta sig framåt och uppåt i marknadens konkurrerande hierarki. 
 
Centrala orsaker till företagande är att tjäna pengar och få värde för de pengar verksamheten 
investerar förklarar Grant (2008). Utan kunder finns det däremot ingen orsak till att bedriva 
en verksamhet, företagande måste därför i första hand skapa värde för kunden. Därför 
kommer vinst i andrahand, företagen omvandlar på så vis en del av kundens värde till vinst 
för företaget. Vinst eller pengar förknippas oftast med framgång och Grant (2008) menar att 
företagandets långsiktiga mål i generella termer är att bli vinstdrivande. Företagsstrategins 
långsiktiga syfte blir således att vinstmaximera. Ett problem med detta är att få kopplingen 
mellan företagets syfte och strävan efter framgång att gå ihop. Grant (2008) förklarar detta 
genom att framgångsrika företag typiskt sätt motiveras av annat än bara vinst. Visserligen är 
pengar centralt för att en verksamhet ska fungera men är inte det som inspirerar dessa 
framgångsrika företag. Strategi får således olika betydelse beroende på företagets bransch, 
marknad och övergripande mål. 
 
För vissa handlar strategi om positionering, fastställande av en viss produkt på en speciell 
marknad (Mintzberg 1994). Medan för andra är strategi ett perspektiv, en organisations sätt 
att göra saker på. Mintzberg (1994) berättar att, frågar du en person vad strategi är blir oftast 
svaret att det är en handlingsplan för att i framtiden kunna nå till en specifik punkt. Om du 
istället frågar om personen kan beskriv den strategi som dennes företag eftersträvar, kommer 
svaret bli personens egna definition av begreppet strategi. Strategi är ett sådant ord som 
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människan definerar på ett sätt men som oftast används på ett annat. Mintzberg (1994) menar 
med detta att strategi är ett konsekvent mönster över en viss tid och båda dessa definitioner är 
hållbara, organisationer planerar för framtiden och utvecklar mönster från det förflutna. 

Strategi är ett ledarskapsverktyg för beslutsfattande som används för att nå långsiktiga, 
framtida mål, exempelvis monetär framgång (Grant, 2008; Xiao et al., 2012; Van Der Merwe, 
2002). Xiao et al. (2012) och Grant (2008) delar upp strategi i två begrepp där de skiljer på 
företagsstrategi och affärsstrategi. Företagsstrategin omfattar organisationens verksamhet i 
dess helhet, den tar i beaktning den bransch och konkurrerande marknad som organisationen 
befinner sig i. Affärsstrategi, som även kallas konkurrensstrategi, är den strategi som avgör 
organisationens marknadsposition, hur organisationen ställer sig mot konkurrerande företag 
inom en viss bransch eller marknad (Grant, 2008; Xiao et al., 2012). Van Der Merwe (2002) 
förklarar att företagsstrategier handlar om att koppla samman företagets omvärld med dess 
verksamheten genom externa och interna strategier. Strategi innebär att göra saker annorlunda 
istället för bättre menar Grant (2008).  

2.2.1 OLIKA PERSPEKTIV AV STRATEGI 
Strategi kan delas in i avsedd (intended) strategi och förverkligad (realized) strategi, 
Mintzberg (1994) ställer då frågan om den förverkligade strategin måste vara den avsedda. 
Ska frågan besvaras hävdar Mintzberg (1994) att den bör ställas till människor som kan 
förklara sina förverkligade strategier och att svaren då kan ge två extremer. Den ena extremen 
är att avsikterna är perfekt förverkligade och den andra är att deras utförda strategi inte hade 
något att göra med deras avsikter. För det mesta skulle svaren dock ligga någon stans mellan 
de två extremerna, då perfekt förverkligande, skulle kräva perfekt förutseende av framtiden 
och fullständig medvetenhet. I verkligheten krävs det att människan ligger ett steg före 
samtidigt som det krävs anpassning av verkligheten. Detta förklaras i Mintzbergs (1994) 
model, Forms of Strategy: 
 

 
 

(Källa: Mintzberg, 1994, s. 24) 
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Planeringsavsikter som är fullt förverkligade kallar Mintzberg (1994) för avsiktliga strategier 
(deliberate strategies) och de som inte utförs kallas orealiserade strategier (unrealized 
strategies). Akuta strategier (emergent strategies) är handlingar som har uppkommit en efter 
en och som under tiden har konvergerat till något form av mönster. Som exempel tar 
Mintzberg (1994) upp ett hotell som istället för att göra en plan för hur hotellet ska 
diversifiera sig görs olika val med tiden som att köpa ett hotell i ett annat land, köpa en 
restaurang, köpa ett spa och så vidare tills strategin/mönstret av hotellets diversifiering är 
utformad. 
                                                          
Enbart några få strategier kan vara avsiktliga (deliberate) och endast några få kan vara rent 
akuta (emergent) (Mintzberg 1994). Den ena står för ingen inläring och den andra står för 
ingen kontroll. Mintzberg (1994) menar därför att i den verkliga världen måste strategierna 
mixas med dessa två, avsiktliga och akuta, för att kunna ha fortsatt kontroll men ändå ha en 
lärande process. Det gäller för företagen att kunna förutse och reagera vid oförutsedda 
händelser.  
 
Whittington (2002) har valt att beskriva strategi, strategiskt ledarskap och implementering på 
ett annorlunda vis. Detta genom att förklarar fyra grundläggande perspektiv att uppfatta 
strategi, i olika situationer; Klassiska perspektivet, Evolutionistiska perspektivet, Processuella 
perspektivet och det Systemteoretiska perspektivet. 
 
Whittington (2002, s.8) refererar till The Economist (1993, s.106) där det kan läsas att: 
  

“Konsulter och teoretiker som slåss om att få ge sina råd till företagen kan inte ens komma 
överens om den mest grundläggande av alla frågor, nämligen vad en affärs- eller 

företagsstrategi är för något?” 
  

Whittington (2002) förklarar perspektiven med att de rymmer sin egen syn på vad strategi är 
och vilken betydelse en sådan har för ledarskapet i praktiken.  Perspektiven skiljer sig även åt 
när det gäller två dimensioner; strategins resultat och de processer som strategin består av. 
Detta illustrerar Whittington (2002) genom följande modell: 
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(Källa: Whittington, 2002, s. 9) 

 
Den vertikala axeln står för i vilken utsträckning strategin skapar vinstmaximerande resultat 
eller avviker från detta och tillåter andra faktorer att inverka. Den horisontella axeln, i sin tur, 
bygger på processer, den visar i vilken mån strategierna är en följd av genomtänkt planering 
eller om de beror på tillfälligheter, oklarheter eller tröghet. Kort kan figuren beskrivas som att 
den ger svar på två grundläggande frågor: vad strategi är till för och hur den implementeras. 
För det klassiska och det evolutionistiska perspektivet är den naturliga följden av strategi-
utformning att vinstmaximera. De systemteoretiska och processuella perspektiven är mer 
flerfaldiga och inbegriper även andra resultat än bara vinst (ibid.). 

2.2.2 DET KLASSISKA PERSPEKTIVET 
Inom det klassiska perspektivet uppfattas strategi som en rationell process (Whittington 
2002). Processen rymmer både beräkning och analys som i sin tur syftar till att maximera 
fördelar på lång sikt. Genom att samla in tillräckligt med information och använda passande 
tekniker kan både omvärlden och organisationen bli mer flexibla och förutsägbara, med 
utformning efter högsta ledningens noggranna planering. En god planering är utifrån det 
klassiska perspektivet det som krävs för att kunna styra inre och yttre miljöer. Strategin är 
viktigt genom att rationell analys och objektiva beslut är det som på lång sikt utgör skillnaden 
mellan framgång och misslyckande (ibid.). 

2.2.3 DET EVOLUTIONISTISKA PERSPEKTIVET 
Evolutionisterna formulerar en något hård orimlighet för den individuelle strategen 
(Whittington 2002). Evolutionisterna menar att marknadens dynamiska, fientliga och 
konkurrensinriktade natur gör att det inte går att planera för överlevnad på lång sikt och det 
enda sättet för företagen att överleva är att lyckas utveckla en vinstmaximerande strategi. 
Företagen kan liknas vid den biologiska utvecklingen där konkurrensprocessen låter de 
företag som är bäst anpassade överleva, medan de övriga inte har kraft nog att förändras 
tillräckligt snabbt och kan därmed inte undvika utplåning. Utifrån detta perspektiv är det 
således marknaden och inte cheferna som fattar de avgörande besluten, därav kan 
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framgångsrika strateger endast bli en följd av att det naturliga urvalet fällt sitt avgörande. Det 
enda cheferna kan göra är att se till så de anpassar varje dag till de krav som omgivningen 
ställer (ibid.). 

2.2.4 DET PROCESSINRIKTADE PERSPEKTIVET 
Whittington (2002) förklarar att processualisterna håller med om att planering på lång sikt, till 
största delen är gagnlös. Dock är de inte fullt lika pessimistiska när det gäller framtiden för de 
företag som inte uppnår en optimal passform i förhållande till omgivningen. För 
processualisterna är både marknaden och organisationens processer sällan tillräckligt perfekta, 
vare sig för den klassiska teorins strategiska tänkande eller evolutionisternas 
överlevnadsstrategi. Människor är allt för olika när det gäller intressen, de har en begränsad 
förståelse och deras uppmärksamhet vacklar, därav klarar människorna inte av att komma 
överens om och därefter implementera en perfekt uträknad strategi. Planeringen är dömd att 
glömmas bort då omständigheterna förändras. En strategi utformas i praktiken mer på 
grundval av en rörlig process av misstag, lärande och kompromisser än en rationell serie av 
stora steg framåt. Det spelar ingen roll om den uppkomna strategin inte är optimal då 
marknadens urvalsprocesser är tämligen vaga. Förmodligen vet ingen vilken den optimala 
strategin är och eftersom ingen ändå klarar av att hålla fast vid den kommer ett misslyckande i 
utformning och genomförande av den perfekta strategin knappast göra någon nackdel när det 
gäller konkurrensförmågan (ibid.). 

2.2.5 DET SYSTEMTEORETISKA PERSPEKTIVET 
Systemteoretikerna är betydligt mindre pessimistiska än processualisterna när det gäller 
människors förmåga att utforma och genomföra rationella handlingsplaner (Whittington 
2002). Samtidigt är de betydligt mer optimistiska än evolutionisterna när det gäller deras 
förmåga att trots marknadskrafterna definiera sina strategier. Den systemteoretiska 
uppfattningen går ut på att strategins mål och praxis är beroende av det specifika sociala 
systemet i vilket utformningen av strategin görs. Strategerna avviker ofta från normen av en 
vinstmaximerad strategi då deras sociala bakgrund kan ha givit de andra intressen och mål än 
enbart vinst, till exempel professionell stolthet och makt i företaget. Enligt det 
systemteoretiska perspektivet speglar en strategi de sociala system som strategerna verkar i, 
systemet definierar de intressen som styr strategerna och de regler som gör att de kan överleva 
då klass och nation är avgörande för strategin (ibid.). 
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Konsekvenserna av de olika perspektiven förklarar Whittington (2002) genom att utveckla sin 
tidigare modell: 
 

 
(Källa: Whittington, 2002, s. 18) 

 
I det klassiska perspektivet kan planeringen anpassas till att förebygga förändringar på 
marknaden (Whittington 2002). Strategierna utformas på bästa sätt utifrån en sund analys som 
ligger i kant med affärsvärldens tumult. För evolutionisterna är marknaden alldeles för hård 
och oförutsägbar för investeringar i de strategiska planerna. Strategerna uppmanas att hålla 
sina kostnader nere och alla valmöjligheter öppna. Ett annat perspektiv som ifrågasätter 
klassikernas angreppsätt är processualisternas. De menar att effektiva strategier är en direkt 
följd at ett stort engagemang i vardagens skeenden och organisationens grundläggande styrka. 
Det systemteoretiska perspektivet innebär att strategierna måste vara effektiva humant sett, 
och anpassade efter den specifika sociala kontexten. Utifrån detta perspektiv finns det ingen 
strategi som är den bästa utan företagen ska bara hålla sig till spelets regler. 

2.3 STRATEGISKT LEDARSKAP 
Strategiskt ledarskap som forskningsämne startade i mitten av 1980-talet vilket ledde till 
nyfunnen känsla av spänning för ämnet vilket kallades nya ledarskapsteorier förklarar Boal 
och Hooijberg (2001). Studier av ledarskap hade sedan 1980-talet genomgått både föryngring 
och omvandling, i den mån att ledarskapsbegreppet verkade som en gammal vän som gruppen 
av toppledare hade tappat intresse för. I slutet av 1970-talet och början av 1980- talet hade 
ledarskap som ämnesområde hamnat i en återvändsgränd, det var ingen eller väldigt lite ny 
teori i utveckling och forskare inom området frågade inte vart forskningen skulle gå härnäst, 
utan om ledarskapet över huvud taget spelade någon roll. Forskningen gick från tillsynen av 
ledarskap till forskning av strategiskt ledarskap. Tillsynen av ledarskapet handlar om 
ledarskap i organisationen medan strategiska teorier om ledarskap handlar om ledarskap av 
organisationer som helhet och att dessa präglas av oron för utvecklingen inom organisationen, 
så som föränderliga mål och möjligheter (Boal och Hooijberg 2001). 
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Vera och Crossan (2004) förklarar att det finns skillnader mellan begreppen ledarskap och 
strategisk ledarskap. Ledarskapsteori hänvisar till ledare på alla nivåer inom organisationen 
medan strategiskt ledarskap hänvisar till studier av människor i toppen av organisationen. 
Ledarskapsforskning fokuserar på relationen mellan ledare och anhängare. I motsats till detta 
fokuserar forskningen kring strategiskt ledarskap på verkställande arbete, inte bara som en 
relations aktivitet, utan också som en strategisk och symbolisk aktivitet. Yukl (2012) 
diskuterar även denna skillnad mellan strategiskt ledarskap och tidigare studier kring 
ledarskap där fokus låg på mellancheferna och handledare. Intresset för toppchefernas 
strategiska ledarskap härstammar i strävan att förstå hur en verkställande direktör kan 
utveckla verksamheten till att kunna hantera förändingar som globalisering, ökad 
internationell konkurrens samt en hastig teknisk- och samhälligutveckling (ibid.). 
 
The strategic management process is about moving the organisation from its present position, 

to a future strategic position, in order to exploit new products and markets. The strategic 
analysis process investigates the current and future positions. The strategic objective setting 

process is about planning the trip, its duration and effort. The strategic implementation 
process is about getting the organisation to move. 

 (Van Der Merwe, 2002, s. 403) 
  
Van Der Merwe (2002) förklarar med detta att det strategiska ledarskapet handlar om att föra 
sin organisation mot en framtida strategisk position. Mer specifikt fortsätter Van Der Merwe 
(2002) med att det strategiska ledarskapet är en process av formulering, implementering, 
utvärdering och kontroll där besluten påverkar verksamhetens framtida prestanda. 
   
Yukl (2012) förklarar att forskare ofta definerar ledarskap utifrån det egna perspektivet och 
beroende på fenomenet som ligger i fokus, vilket förklarar varför det finns nästan lika många 
definitioner av ledarskap som det finns forskare inom ämnet. Yukl (2012) menar att de flesta 
definitioner tyder på att ledarskap är något som måste direkt tillämpas genom vägledning, 
struktur och aktiviteter. Beteendevetare hävdar att ledarskap är viktigt för en organisations 
effektivitet och i termer av ledarskap pratar Yukl (2012) om ledarens påverkan på 
organisationen. En ledare kan ha inflytande över människor inom organisationen även om de 
inte direkt har någon kontakt förklarar Yukl (2012) och menar därför att teoretiker brukar 
skilja på direkt och indirekt ledarskap. En VD, till exempel, kan påverka organisationens 
många nivåer utan att ha någon direkt kontakt med varje individ. Vera och Crossan (2004) 
menar att strategiska ledarskapsteoretiker hävdar att chefer och ledningsgrupper är avgörande 
för företagets utfall då de har befogenheterna att fatta de viktiga besluten och i slutändan är 
det dessa personer som står för vad som händer inom företaget. Även om det finns ett 
antagande om att strategiska ledare är kraften bakom lärandet inom organisationen, har 
forskare inte kunnat avgränsa de specifika beteenden som finns bakom ledarnas påverkan. 

2.3.1 TRANSAKTIONELL OCH TRANSFORMERAD LEDARE 
Vera och Crossan (2004) menar att det finns en gren inom ledarskapsforskning som är 
användbar för att studera lärandet inom organisationen med hänsyn till chefernas och 
ledningsgruppens roll. Denna gren delas upp i två begrepp, transaktionsledarskap och 
transformerande ledarskap (transactional and transformational leadership). Definitonen av 
dessa begrepp bygger på tidigare klassifikationer så som relationsorienterat och 
uppgiftsorienterat ledarskap samt direktiv kontra deltagande ledarskap. Transaktionsledarskap 
och transformerande ledarskap representerar de motsatta ändarna i en stor helhet, dock kan de 
ses som skilda världar vilket gör att en ledare kan vara båda, den ena eller ingen av 
transaktionell och transformerande ledare.  
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Den transaktionelle ledaren motiverar sin personal genom villkorad belöning, denne sätter 
upp mål och formulerar tydliga avtal om vad ledaren förväntar sig från de organisatoriska 
medlemmarna (Vera & Crossan 2004). Medlemmarna får veta hur de kommer att belönas för 
sina insatser och sitt engagemang samt att den transaktionelle ledaren ger konstruktiv 
återkoppling för att hela tiden få med sig medlemmarna. Det handlar för den transaktionelle 
ledaren om att stärka organisationen genom dess kultur, strategi och struktur. 
                                                          
Den transformerade ledaren är istället karismatisk, inspirerande, intellektuellt stimulerande 
och individuellt hänsynsfull. Denne ledaren hjälper sina medlemmar att överskrida sitt 
egenintresse till hänsyn för den större visionen inom företaget. Genom att skapa spänning i 
sin entusiasm, inspirera andra med sin vision och omformulera framtiden får den 
transformerade ledaren med sig sina medlemmar (ibid.). 
                                                          
Emellertid frodas de båda stilarna vid olika tider i en organisations läroprocess förklarar Vera 
och Crossan (2004). Vid tid för förändring och vid behovet av att förändra företagets 
institution, anses det mest lämpligt med det transformerande ledarskapet. I tider av stabilitet 
där organisationens läroprocess ska uppdateras, förstärkas och förfinas anses 
transaktionsledarskapet som bäst lämpat. En idealisk strategisk ledare ska kunna identifiera 
omständigheterna för organisationen och efter det utöva ledarskapet som är bäst lämpat, 
antingen genom att kombinera stilarna eller bara använda det ena (ibid.).  

2.3.2 LEDARSKAP UR DET KLASSISKA SYNSÄTTET 
Det klassiska synstättet av strategi visar upp bilden av en strateg som den professionella 
chefen med ett starkt engagemang i företaget, opartisk i sitt omdömde och som nått sin 
position på grundval av sina meriter (Whittington 2002). I den klassiska skolan har det, 
emellertid, uppstått nya modeller för det högsta ledarskiktet i en organisation som rör den 
heroiske ledaren. Det klassiska ledarskapsperspektivet rymmer enligt Whittington (2002) ett 
inspirerande budskap då dagens affärsvärld kräver ett orubbligt engagemang för förändring 
och ett tydligt direktiv mot den rätta riktningen. Ett visionärt ledarskap ska hantera dessa 
förändringar och mobilisera den energi som krävs för att implementera förändringar och 
formulera de ideal som formar strategin.  

2.3.3 LEDARSKAP UR DET SYSTEMTEORETISKA PERSPEKTIVET 
Från det systemteoretiska perspektivet, å andra sidan, kommer anklagelser om chefernas 
egennyttiga attityder och deras sociala privilegier (Whittington 2002). Det krävs inga goda 
hjältedåd eller goda meriter för att komma till toppen av hierarkin utan bara en genomtänkt 
anpassning. Både klassikerna och systemteoretikerna är övertygade om att det som i grunden 
är viktigt är vad de högsta cheferna tänker och gör.  

2.3.4 LEDARSKAP UR DET PROCESSUALISTISKA PERSPEKTIVET 
Processualisterna är dock inte så övertygande om detta, deras skepticism rörande det 
hierarkiska beslutsfattandet får processualisterna att misstänka en klyfta mellan strategiska 
beslut och strategiska handlingar Whittington (2002).     
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2.4 BESLUTSFATTANDE 
Att ta beslut är en viktig del av de organisatoriska aktiviteterna berättar Brunsson (2002). 
Beslut tillsammans med idéer, åtgärder och handlingar skapar produkter, exempelvis varor 
och tjänster. Skillnaden mellan idéer och handling ligger bland annat i tidsaspekten. Medan 
handlingar sker här och nu, så kan idéer variera i både tid och rum, idéer kan handla om 
förflutna eller framtida ting. Genom handlingar och åtgärder begränsas idéer som annars 
anses kunna frodas fritt, vilket beror på att alla idéer inte är genomförbara. I en 
företagsstrategisk kontext förklarar Mintzberg (1994) att i formandet av strategier finns det 
ofta många idéer och planer för möjliga tillvägagångsätt (handlings möjligheter), men det är 
inte alla som går att genomföra. Detta förklarar Brunsson (2002) beror på tidsaspekten och 
relationen mellan idé och handling. Det är väldigt lätt att tänka på och prata om framtida 
handlingar som egentligen inte går att utföra när den tiden väl äger rum. Handlingar är 
konkreta medan idéer är disponibla och fria. Det går att ha motsägelsefulla tankar medan det 
är svårare att utföra motsägelsefulla handlingar eller åtgärder förtydligar Brunsson (2002). 

2.4.1 IDÉ OCH HANDLING 
Idéer och handlingar utgörs av två olika system, idé och tankesystemet definierar vad som 
händer i mentala och kommunikativa processer och systemet för handlingar ser till de 
materiella processerna berättar Brunsson (2002). Att vara del av en organisation kan ha en 
normerande verkan på tankemönster hos medlemmarna i organisationen, detta skapar vad 
Brunsson (2002) kallar organisatoriska ideologier, vilket innebär att individernas tankar och 
normer blir mer synkroniserade. När en idé uppstår i tankesystemet kommuniceras den 
vanligtvis mellan de interna- och externa aktörerna i organisationen. När idén sedan når in i 
handlingssystemet koordineras individerna i en gemensam handling, vilket i många fall 
resulterar i någon form av produkt eller tjänst. 

  
Det finns olika sätt att tolka förhållandet mellan idé och handling förklarar Brunsson (2002), 
som individuella fenomen eller att de ena har kontroll över de andra eller så kan de båda 
kompensera för varandra. Dessa olika förhållanden är teorier gällande vad som kommer först, 
hur idéer och handlingar påverkar varandra och människans tankemönster gällande beslut. 
När idé och handling beaktas som individuella fenomen kan det verka som ett naturligt 
synsätt, som att skilja på ledarskap och produktion. Idéer ska inte förhindras av aktiva 
åtgärder, därför skiljs dessa åt och alla idéer innebär inte handlingar, utan det är en väldigt lös 
länk mellan dessa två. Ett exempel på detta som Brunsson (2002) tar upp är då företag gör 
stora investeringar i analyser och utredningar vilket inte har någon som helst påverkan på 
företagets handlingar. Detta är däremot inte det mest vanliga synsättet på relationen mellan 
idé och handling, många hävdar att det faktiskt finns ett starkt samband mellan dessa. Det 
finns två kombinationer av detta tankesätt, det första är att tankar kontrollerar handlingar, och 
det andra är motsatsen, att idéer är ett resultat av utförda åtgärder. 
  
För att idéer ska ha kontroll över handlingar måste idéerna vara praktiskt möjliga, 
instruktioner måste vara konkreta och oregelbundenheter måste elimineras förklarar Brunsson 
(2002). Inom en organisation är detta ytterst viktigt eftersom åtgärder kräver koordination av 
flertalet människor. Om idéer och handlingar inte går ihop uppstår det problem i 
implementeringsprocessen, Brunsson (2002) spekulerar i att orsakerna till detta kan vara ett 
bristande engagemang från aktörerna att ta i beaktning ledningens idéer, vilket leder till att 
idéerna inte blir utförda. En annan orsak kan vara att idéer egentligen inte går att överföra till 
handling för att de inte är specifika nog. Där idéer istället är ett resultat av åtgärder så används 
ideologier och prat för att beskriva, förstå, utvärdera och förklara de redan utförda åtgärderna 
inom organisationen. Idéer måste anpassas efter handlingar eftersom alla idéer fortfarande 
inte går att utföra, genom att ta distans från åtgärder tillåts idéer att vara abstrakta och 
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inkonsekventa. 

2.4.2 BESLUTSPROCESSEN  
Idéer karakteriseras av att komma i obegränsade kvantiteter och handling kräver en 
enhetlighet av dessa (Brunsson, 2002). För att idéer och handlingar ska kunna kopplas 
samman krävs en mekanism förklarar Brunsson (2002) och menar att beslutsprocessen är just 
detta. Beslutsprocessen består av två moment, först sökandet av alternativ, preferenser och 
konsekvenser, och sedan själva beslutet om att välja ett alternativ. Det behöver däremot inte 
alltid betyda ett sökande av alternativ, utan det kan vara en idé som uppkom genom 
diskussioner eller likande, ett resultat av tankefriheten. Det är inte alltid så stelt som det kan 
framstå utan det kan ske i en naturlig kontext. Beslutsprocessen syfte är att minska antalet 
möjliga handlingsalternativ till en enskild handling. Detta sker genom att jämföra olika 
alternativ med principfasta preferenser och en så kallad valregel vilket utesluter alla utom en 
valmöjlighet.  En annan regel som kan tillämpas, och ger samma resultat, är att begränsa 
sökandet av alternativ, genom exempelvis att avstå från vissa möjligheter. Beslut tas i regel 
mellan uppkommande av en idé och utförandet av handlingen, exakt när detta sker är däremot 
kontextberoende. 

  
Ett annat sätt att se på beslutsfattande inom organisationer är att se beslut och handling som 
individuella fenomen istället för, som ovan nämnt, en korrelation mellan beslut och handling 
förklarar Brunsson (2002). Åtgärder och handlingar behöver inte alltid vara en produkt av 
fattade beslut, utan beslut kan fattas för att undvika vissa handlingar och för att människor ska 
slippa utföra vissa åtgärder. Oavsett teorier och synsätt så handlar beslut i slutändan om att 
göra val. Det är viktigt att beslutsfattaren gör sig synlig, och att beslutsprocessen är tydlig för 
hela organisationen. Ännu viktigare är det att göra klart fattade beslut och vilka handlingar 
och åtgärder som ska genomföras. Brunsson (2002) menar att organisationer ofta har 
specifika rutiner för att säkerställa beslutens synlighet i detta stadie, exempelvis formella 
möten med protokoll där fattade beslut tas upp och vem som har fattat dem. Detta ger andra 
möjligheten att göra invändningar och komma med idéer. 

2.5 STRATEGISK IMPLEMENTERING  
Whittington (2002) förklarar att problemet med strategi är att organisationer inte har något 
medvetande och att det kollektivt sett är tämligen enfaldiga. Ändå menar Whittington (2002) 
att strategibegreppet antyder att alla individer som tillsammans utgör en organisation kan 
förenas i ett effektivt arbete i riktning mot ett och samma mål. Strategiimplementering är hur 
företag organiserar en strategi och får den att leda till förändring.  
 
Det är ytterst avgörande för en organisations framgång att framgångsrikt implementera sina 
strategier (Aaltonen och Ikävalko, 2002). Detta gäller alla företag oavsett form, såväl privata 
som offentliga sektorn. Utan implementering är även den bästa strategin värdelös menar 
Aaltonen och Ikävalko (2002). Att implementera strategier kan i första hand uppfattas som en 
ganska okomplicerad procedur, men det handlar inte bara om att formulera en strategi och 
sedan fördela resurser och ändra lite på strukturen för att implementera den i organisationen. 
Processen från strategi till handling är betydlig mycket svårare och mer komplicerad än så 
poängterar Aaltonen och Ikävalko (2002). Detta styrker även Whittington (2002) när han 
förklarar att det läggs, av chefer, mer tid och energi på att implementera strategier än att välja 
ut dem (Whittington 2002). Dock kan strategier väljas ut på ett bra sätt men ändå vara 
misslyckade på grund av illa upplagd implementering. Det är därför viktigt, för den konkreta 
processen, att se till så de organisatoriska strukturerna passar en viss strategi. Whittington 
(2002) menar att det därför inte är förvånande att matchningen mellan strategi och struktur är 
ett område som rymmer hetsiga teoretiska diskussioner. 
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2.5.1 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN 
För Aaltonen och Ikävalko (2002) innebär framgångsrik implementering att planerade och 
utförda strategier matchar varandra, och tillsammans strävar efter organisationens vision. I 
sina resonemang utgår Aaltonen och Ikävalko (2002) från en kombination av Mintzbergs 
(1979) teorier om formulering och implementering av strategier och vilket som utvecklas 
först. Där beskriver Mintzberg att det finns två alternativ; att strategin formuleras innan den 
implementeras eller att strategin är en produkt som framträder och utvecklas utan ingripande 
från den strategiske planeraren (Aaltonen & Ikävalko, 2002, s. 415). Utifrån detta anser de 
att vissa strategier är planerade medan andra uppstår från organisationens handlingar och 
beslut. Aaltonen och Ikävalko (2002) förklarar att planerade strategier och realiserade eller 
akuta strategier utvecklas parallellt och påverkar varandra i implementeringsprocessen där 
strategier kommuniceras, tolkas, antas och utförs. 
 
Implementering innebär kommunikation, tolkning, antagande och handling. Dessa behöver 
dock inte ske i denna ordning men kan heller inte skiljas från varandra (Aaltonen och 
Ikävalko, 2002). Aaltonen och Ikävalkos (2002) studie visar att kommunikation var en 
avgörande faktor vid implementering av strategier, men att problemet var inte att 
kommunikationen saknades. Både verbal och skriven information från ledningen om 
strategier visade sig komma ut i organisationen. Problemet är att en mängd information 
garanterar inte en förståelse av informationen. Detta pratar även Mintzberg (1994) om och 
berättar när ett företag misslyckas med en strategi skyller oftast ledningen på 
implementeringen hos de som är under dem. 
                                                          

“If only you dumbbells appreciated the brilliance of the strategy we formulated...” 
Well, those dumbbells down below might well respond: “If you're so smart, why didn't you 

take in account the fact that we are dumbbells?” (Mintzberg, 1994, s.25) 
 
Med detta menar Mintzberg (1994) att varje misslyckande av implementering är ett 
misslyckande i uttryck. Här menar Aaltonen och Ikävalko (2002) att det är mellanchefernas 
roll att föra den strategiska informationen vidare till övriga aktörer i organisationen och 
säkerställa att den är förstådd. Det innebär ett krav på mellanchefernas kommunikations-
förmåga både ner och upp i organisationen, så kallad två-vägs-kommunikation. Tillräcklig 
med kommunikation innebär dock inte att implementeringen blir framgångsrik. Tolkning, 
acceptans och antagande från organisationens medlemmar är avgörande för implement-
eringen. Det är därför viktigt att klargöra vad som krävs av personalen för att de ska veta hur 
de ska bete sig och vad som ska göras annorlunda för att genomföra en förändring. Även 
Thompson och Strickland (1998) förklarar vikten av chefernas roll i strategi-
implementeringen. Thompson och Strickland (1998) hävdar att en av nycklarna till en lyckad 
implementering är att ledningen kommunicerar de förändringar som ska ske inom 
organisationen så tydligt och övertygande att hela organisationen är övertygad om beslutet. 
Genom detta visar då hela organisationen ett stort engagemang för att genomföra 
förändringen och nå de strategiska målen som är beslutade. 

2.5.2 PERSPEKTIV PÅ IMPLEMENTERING 
De klassiska och evolutionistiska perspektiven hävdar att struktur borde följa strategin medan 
processualisterna och systemteoretikerna tänker åt ett annat håll (Whittington 2002). 
Processualisterna pekar inte bara på hur organisationsstrukturer sällan stämmer överens med 
strategierna utan också på hur strategierna kan formas av dessa strukturer. Whittington (2002) 
förklarar att systemteoretiker, å andra sidan, hävdar att den organisatoriska effektiviteten 
definieras av de termer som passar ledningens intresse samt att det som uppfattas som 
effektivt är beroende av den sociala kontexten. Processualisternas argument som rör strategisk 
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förändring är att den organisatoriska strukturen inte alltid passar överens med 
företagsstrategierna samt att det är förändring som är det svåra och inte valen och besluten 
som måste göras. Det klassiska perspektivet lägger istället större fokus på strategiska val än 
på strategiska förändringar. Evolutionisterna menar att det bästa sättet att få till en förändring 
är att mycket tydligt beskriva de smärtsamma förluster som ett misslyckande skulle leda till. 
Fruktan för avsked eller konkurs anses vara all den stimulans som organisationen behöver för 
att snabbt och effektivt förändras (Whittington 2002).  

2.5.3 GENOMFÖRANDE AV IMPLEMENTERING 
Vid genomförande av implementering menar Enz (2012) att villkor bestäms, gällande att den 
anställde ska kunna erhålla kunskap för användningen av den nya strategin. Det finns flera 
olika sätta att implementera: utbyte av information, exempelvis inriktning på individer, 
individuell rådgivning, konsulter som inriktar sig på implementering eller fokus på gruppnivå 
så som personalmöten och avdelningsmöten. Enz (2012) förklarar bland annat postadoption, 
som är en metod där de anställda som faktiskt kommer bli berörda av den nya idén, strategin, 
blir involverade och får ta del av informationen i ett tidigt stadie. Vidare förklarar Enz (2012) 
fyra olika typer av metoder som kan användas vid implementering inom servicebranschen: 
Intervention, Deltagande, Övertalning och Ediktet/Påbud. 
  

Intervention. Interventioner omfattar strategier där ledaren har andra organisationer 
som riktmärke för att motivera en förändring. Att skapa en kris och samla in 
information till att skapa missnöje är strategier inom denna kategori. 

  
Delaktighet. Delaktighet innefattar delegationsstrategier som bidrar till att ge och 
engagera de anställda i förändringsprocessen. Genom exempelvis, team, fokusgrupper 
och undersökningar av de anställda tros de kunna framkalla engagemang och 
delaktighet i genomförandet av förändringsprocessen. 

  
Övertalning. Övertalningen frångår verksamhetens interna och externa experter som i 
sin tur använder olika metoder för att sälja in idéer till de anställda. För att förmå de 
anställda till att ta del av innovationen används ofta interna public relations-insatser 
tillsammans med nätverkande och utbildning. 

 
Ediktet/Påbud. Ett påbud kan vara ett kommando från en verkställande direktör eller 
en utsedd person, för att försöka driva genom en förändring med formella eller 
personliga krafter. Påbud innebär ofta direktiv som kräver omedelbart antagande. 

 
Thompson och Strickland (1998) hävdar, till skillnad från Enz (2012), att det inte finns någon 
checklista eller riktlinjer för hur företagen ska tackla strategi-implementeringen och förklarar 
att strategi-implementering är senast kartlagda och mest öppna delen inom strategisk ledning. 
Vidare förklarar Thompson och Strickland (1998) att de bästa bevisen för vad som får och 
inte får göras kommer från rapporterade erfarenheter och lärda lärdomar från ledare, chefer 
och företag. Processer som har fungerat väl för några har provats av andra och då funnits 
obrukbara. Detta är inte konstigt då olika ledare har olika processer samt att när en strategisk 
implementering sker är det alltid i en ny organisation och i en ny kontext (Thompson & 
Strickland, 1998). 
 
Aaltonen och Ikävalko (2002) anser att implementeringen av strategier har fått mindre 
uppmärksamhet i vetenskapliga studier än till exempel planeringen och formulering. Orsaken 
till varför tror de ligger i att implementeringsprocessen anses mindre glamorös. Detta kan 
bero på att forskare ser förbi komplexiteten i implementeringen, då det anses vara något som 



19 
 

alla kan göra men ingen förstår riktigt vad det omfattar.  Trots detta verkar organisationer ha 
problem med att implementera sina strategier. Bland problemen nämner Aaltonen och 
Ikävalko (2002) svaga ledarskapsroller i implementeringen, dålig kommunikation, bristande 
engagemang för strategierna, ovetande eller missförstånd av strategierna, dålig koordination, 
otillräcklig kapacitet och motsägelsefulla aktiviteter. Aaltonens och Ikävalkos (2002) studie 
visar att kommunikation var en av de mest avgörande faktorerna vid implementering av 
strategier och föreslår därför att det måste göras fler studier om kommunikation av strategier 
inom organisationer. 
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3. METOD 
 detta kapitel får läsaren en redogörelse för hur författarna har gått tillväga vid 
insamling och bedömning av teoretisk och empiriskt data. Författarna förklarar vilka 
synsätt och metoder som tillämpas samt varför dessa är aktuella för denna uppsats, och 

hur det kan påverka utfallet av studien. I kapitlet kommer även uppsatsens validitet och 
reliabilitet att bedömas.  
 

3.1 SYNSÄTT 
Vi har valt att basera denna studie på det hermeneutiska synsättet. Valet av detta synsätt 
grundas i studiens syfte; att beskriva samt analysera styrningen av strategisk implementering 
på Varbergs Stadshotell & Asia Spa, samt förklara och förstå styrning utifrån begreppen: 
strategi, strategisk ledarskap, beslutsfattande och strategisk implementering. Denna studie 
fokuserar på människor och deras individuella tankar och handlingar och en effekt av detta är 
att vi har tolkat våra respondenter i de intervjuer vi gjort för att få fram det betydelsefulla i 
innehållet. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) förklarar detta med att 
hermeneutiska kunskapen kan beskrivas som kunskap om vilken betydelse som har uttryckts, 
vad som sagts eller avslöjats. 
 
En studie som ska gå djupare in i förståelsen av ett fenomen kännetecknas av det 
hermeneutiska synsättet förklarar Arbnor och Bjerke (1994). Hermeneutik, även kallat den 
tolkningsbaserade ansatsen eller konstruktivism, är ett synsätt inom ontologin, läran om hur 
världen egentligen ser ut (Jacobsen, 2002). Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att 
hermeneutiken förutsätter att världen är förenklad genom bland annat modeller, begrepp och 
normer. Den hermeneutistiska vetenskapen går ut på att problematisera och helhetsorientera 
förståelseutvecklingen. Forskare som har ett hermeneutistiskt synsätt skiljer på metoder inom 
natur- och samhällsvetenskap. Skillnaden ligger i att förklara det objektiva och tolka (förstå) 
det subjektiva (ibid.). Studien utgår från att samhället och verkligheten är konstruerad av 
människor (Arbnor & Bjerke, 1994; Berger & Luckmann, 1999; Jacobsen, 2002), och måste 
enligt Jacobsen (2002) studeras genom att undersöka hur människor uppfattar den. 
 
En modell som kan användas i hermeneutiskt arbete är ”helhet-del-cirkeln” (Backman et al., 
2012). Som namnet antyder inträder tolkningsprocessen som en kontinuerlig rörelse mellan 
delar och helheter av olika slag, där ny förståelse genereras fortlöpande. Tolkningen av en 
specifik del ger en viss förståelse, som sedan bidrar till ny förståelse av en helhet, som sedan 
bidrar till ny förståelse av en del, och på det här viset fortsätter rörelsen i ”helhet-del-cirkeln” 
(ibid.) 

 
 

 
 

I 

(Källa: Backman et al., 2012, s. 327) 
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Genom att anta detta synsätt ser vi hotellverksamheten (Varbergs Stadshotell & Asia Spa) 
som en enhet konstruerad av människor (anställda) som är ömsesidigt beroende av varandra 
för att fungera. Där de anställda är en del av en avdelning som en helhet, samtidigt är 
avdelningen en del av helheten av organisationen. Detta har påverkat vårt urval av 
intervjuobjekt, då vi anser att allas bidrag till organisationen är av lika vikt. Hade vi inte 
antagit detta synsätt, kunde vi valt att endast intervjua hotelldirektören och 
avdelningscheferna för att svara på; hur styrs strategisk implementering på Varbergs 
Stadshotel & Asia Spa. En annan effekt på studien som är hänförbar till det hermeneutiska 
synsättet är att vi lagt störst vikt på om vår tolkning av den insamlade empirin verkligen är 
relevant och om tolkningen stämmer överrens med det som våra respondenter verkligen 
menade. För att kunna kontrollera detta har alla sammanfattade intervjuer skickats för 
genomläsning och godkännande av respektive respondent. Alla respondenter har då 
återkopplat med sitt godkännande. 

3.2 METODANSATS 
Utifrån studiens syfte och metodval enligt ovanstående text, kan konstateras att denna studie 
avser att utgå från en induktiv datainsamlingsmetod. Att tillämpa en induktiv ansats innebär 
att gå från de ursprungliga observationerna mot teorierna (Arbnor & Bjerke, 1994), eller som 
Jacobsen (2002) enkelt förklarar det, att gå från empiri till teori. Vi anser att den induktiva 
ansatsen lämpar sig bäst för denna studie då den baseras på en fördjupning av ett objekt, 
Varbergs Stadshotell & Asia Spa, och detta val kommer diskuteras vidare längre ner i texten.  
 
Induktion är en vetenskaplig metod där forskaren bortser från allmänna lagar, vilket innebär 
att forskaren utvecklar teorier baserade på faktisk kunskap, som är fakta insamlad från 
verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). Det vi gör genom att intervjua aktörer från Varbergs 
Stadhotell & Asia spa. Forskaren återskapar verkligheten då den möter forskningsobjektet 
nästan helt utan förväntningar, för att sedan samla in relevant information utan begränsningar 
förtydligar Jacobsen (2002). Forskaren utvecklar sedan teorier utifrån de observationer av 
verkligheten som har samlats in och analyserats. Vi har valt att utgå från en induktiv ansats i 
denna studie för att vi genom vår empiri ska kunna analysera och dra slutsatser som svarar på 
vårt problem. Dessa slutsatser kan däremot inte generaliseras för alla hotellverksamheter, men 
kan utgöra grund för framtida forskning och hypotesprövning. 
 
Den induktiva ansatsen betonar vikten av öppenhet och att undvika selektiv datainsamling, 
som annars kan vara ett resultat av förväntningar och förutfattade meningar skapade genom 
en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Genom att vi tillämpar en induktiv ansats till denna 
studie innebär det att inga hypoteser, påståenden eller förutfattade meningar bör påverka den 
empiriska insamlingen. Det innebär inte, enligt vår mening, att vi som forskare bör vara 
okunniga i ämnet om hur tidigare forskning ser ut, vilket är orsaken till varför den teoretiska 
grunden måste framföras först. Innan den empiriska insamlingen sker måste det finnas en 
förståelse, från forskarens och läsarens sida, för hur styrning fungerar inom en organisation i 
generella termer. Uppsatsen syftar inte till att ställa upp teorier om hur företag eller en ledning 
ska styra den strategiska implementeringen, för att sedan bekräfta om det är så i verkligheten. 
Uppsatsen syftar till att beskriva hur hotellet gör för att sedan analysera detta med hjälp av 
teorierna. Hotellet och dess aktörer kommer därför mötas med ett öppet sinne kring hur de 
arbetar med styrning utifrån begreppen: strategi, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och 
strategisk implementering. 
  
För att undvika störningar i resultatet, då målet är att forskningsupplägget ska vara 
återskapningsbart förklarar Jacobsen (2002) vikten med avståndet mellan forskare och 
forskningsobjektet. Forskningseffekten som detta kallas är oundvikligt, på ett eller annat sätt 
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påverkar alltid forskaren objektet. Det kan framstå som negativt att vara för nära 
forskningsobjektet, samtidigt kan avståndet ses som en nackdel för forskningens resultat. Det 
anses göra det mindre övertygande om avståndet är för stort, då möjligheten att få en djupare 
förståelse i hur en individ tolkar och uppfattar en situation (ibid.). I denna studie kommer 
därför distans endast tas till teorierna i den meningen att teorierna inte ska påverka 
forskningsobjekten. Ur det hermeneutistiska synsättet är syftet med personliga intervjuer att 
skapa en närhet med de personer som intervjuas, för att i bästa möjliga mån få ärliga och 
öppna svar (Jacobsen, 2002). Detta kommer att göras med hjälp av möten i respondenternas 
naturliga miljö, som vi anser vara hotellet där de arbetar, och en väl genomarbetad 
intervjuguide, som stöd, där öppna frågor ställs om hotellets styrning utifrån begreppen: 
strategi, strategiskt ledarskap, beslutsfattande och strategisk implementering. 

3.3 DATAINSAMLING        
För att uppnå studiens syftet har vi valt att göra en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie är 
forskaren inte intresserad av att se samband mellan variabler, genom att undersöka en stor 
mängd individer (Hartman 1998). Forskaren är istället intresserad av att finna de individer 
som kan ge den information som forskaren är ute efter. Jacobsen (2002) förklarar på liknande 
sätt att för att få en djupare förståelse av ett fenomen, hur människor tycker, tänker och agerar 
i en viss situation bör en kvalitativ metod tillämpas.  I denna studie lägger vi stor vikt i att 
förstå individen i olika sammanhang, så som på individnivå och organisationsnivå.  
  
Då vi tidigare bekräftat att vi utgår från hermeneutiken, så ska studien gå djupare in i 
förståelsen av ett fenomen. Eftersom studien fokuserar på hur människor tycker, tänker och 
agerar i en viss situation ska en kvalitativ metod tillämpas enligt Jacobsen (2002). En 
kvalitativ metod kan endast åstadkommas genom att observera individer och låta dem prata 
öppet förtydligar Jacobsen (2002). Genom den kvalitativa metoden får forskaren en 
flexibilitet som försvinner med den kvantitativa metoden. När studien tillåts att vara flexibel 
har forskaren möjlighet att anpassa intervjuer och observationer till verkligheten och 
oförutsägbara händelser. Ett exempel på flexibilitet i vår studie är vår intervjuguide som vi 
har utformat på grunderna att den ska vara öppen och inte skriven i sten. Ett annat exempel på 
flexibiliteten i vår studie är att vi inte gav ut frågorna till respondenterna före intervjun utan 
de fick bara informationen om vad studien skulle handla om. Nackdelen med detta skulle 
kunna vara att svaren inte blev så uttömmande som om respondenterna hade fått se frågorna 
före men vi menar att fördelen med att få spontana och inte redan förutbestämda svar väger 
upp den nackdelen i detta fall.  

3.3.1 SEKUNDÄRDATA 
Sekundärdata avser att forskaren utnyttjar redan insamlat material (Arbnor & Bjerke, 1994), 
detta innebär att böcker och vetenskapliga artiklar samt eventuell annan sekundär data 
förekommer i denna studie, inom den teoretiska referensramen. För att sekundära datan ska 
vara så trovärdig som möjligt, används referenser i löpande text samt en fullständig 
referenslista, som återfinns i slutet av studien. Noggran stortering av sekundärdatan har också 
gjorts genom att hänsyn har tagits till hur aktuell och relevant informationen är, vilka år 
böcker och artiklar är skrivna samt vilka författare som är mest aktuella inom ämnet. För att 
få fram relevant sekundärdata, har artiklar och böcker sökts genom Högskolan i Halmstads 
utbud av databaser, även Campus Varbergs bibliotek har använts för att få fram fler alternativ 
till ämnet, vi anser att dessa ger oss den bredd i tillgänglig information som vi behövt för att 
samanställa studiens referensram. 
 
 
 



23 
 

Exempel på sökord: Strategi (strategy), beslutsfattande (decision making), strategiskt 
ledarskap (strategic leadership), strategisk implementering (strategic implementation) och 
hotell (hotel). 
 
Vi har även lagt stor vikt vid att kritiskt granska den sekundära datan för att få en så hög 
trovärdighet som möjligt i våra källor. Vi har därför, vid uttagning av källor till den teoretiska 
referensramen, valt att söka efter de främsta forskarna inom studiens område samt att de 
artiklar vi använt oss av har varit vetenskapligt granskade och publicerade i vetenskapliga 
journaler. Dock har vissa av källorna inte någon direkt branschanknytning, utan ger mer 
generella bilder om ämnet. Detta skulle kunna ha en påverka på resultatet. Hade det funnits 
mer specifika teorier riktade mot hotellbranschen hade resultatet kunnat bli annorlunda men 
fortfarande inte så utforskat och vetenskapligt granskat som de källor som finns inom ämnet 
generellt. Vi anser därför att de källor som återfinns i den teoretiska referensramen är fullt 
lämpade för denna studie.  

3.3.2 PRIMÄRDATA 
Primärdata är förstahandsdata, det vill säga forskaren samlar in ny data, Arbnor och Bjerke 
(1994) förklarar att detta kan göras på tre sätt: Direkt intervju, intervju och experiment. 
Primärdata i denna studie avser information som har samlats in genom personliga intervjuer, 
intervjuguider återfinns i bilagorna till denna studie, och har sammanställts i empirikapitelet. 
Det har även förekommit kompletterande frågor via mail för att bekräfta tolkningen av den 
insamlade datan (se bilaga 4). De verktyg som har använts vid intervjuerna är: dator, 
inspelningsanordning samt manuell nedskrivning av kommentarer. Denna metod valdes för 
att säkerställa korrekt återskapande av intervjuerna och för att undvika tolkningsfel. Metoden 
med inspelning skulle kunna medföra en negativ påverkan på respondenten till exempel att 
denne blir nervös eller ger felaktiga svar. Vi anser inte att det har haft någon påverkan på 
resultatet, eftersom respondenten först fick godkänna inspelningen innan intervjun 
genomfördes. 
 
Frågor som togs i beaktning vid insamlandet av primärdata var: När? Var? Hur? Och Varför?  
Dessa frågor har funnits i åtanke då intervjuerna har utförts för att kunna få fram djupare och 
mer ingående svar på frågorna. 
 
Det som kännetecknar en kvalitativ metod är användandet av öppna frågor, individens egna 
tankar och tolkningar, fältarbeten och öppna intervjuer (Jacobsen 2002). Vi har utformat våra 
intervjuguider med ett öppet sinne om att frågorna inte är skrivna i sten. Vi ser 
intervjuguiderna som ett hjälpande verktyg och ett stöd då vi har eftersträvat en öppen 
intervju där respondenterna har haft möjligheten att uttrycka sina idéer, tolkningar och tankar 
fritt. Det har gjort att de intervjuguider som finns inte har kunnat följas till punkt och prickar. 
Vi anser dock inte att det har påverkat vår studie negativt. Metoden har gett oss lättsamma 
och öppna intervjuer där respondenterna har fått uttrycka sig fritt.  
 
Vi valde att utforma tre olika intervjuguider, en för hotelldirektören, en för avdelnings-
cheferna och en för servitrisen och receptionisten. Detta gjorde vi då vi antog att alla har olika 
befogenheter och insikter i organisationen vilket gör att alla frågor inte lämpar sig till alla. Vi 
skulle riskera att inte få relevanta svar av alla. Vi har dock valt att göra frågorna snarlika och 
utformade efter respektive tjänst för att inte riskera att få olika inriktningar på våra frågor. 
Problem som kommit upp under tiden vi utfört våra intervjuer, med tanke på vårt öppna 
synsätt och att se intervjuguiden mer som en hjälpreda än frågor skrivna i sten, är att det 
kommit upp frågor och diskussioner under vägen som tidigare intervjuer omfattat. För att på 
bästa sätt undvika detta gjordes alltid stödanteckningar för att vi sedan skulle kunna ta det 
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vidare till nästa intervju. 
 
Två exempel på frågor som ställts under alla intervjuer: 
 

- Kortfattat förklara din roll i verksamheten. (öppen inledande fråga) 
- Vad är din tolkning av strategi? (tolkningsfråga där respondenten fritt får tolka 

begreppet) 
 
Exempel på frågor som skiljer sig mellan de olika respondenterna men har samma innebörd: 
 

Till Hotelldirektören 
- Hur ser tillvägagångssättet ut vid implementering? 

 
Till Avdelningscheferna 
- Hur får du reda på eventuella förändringar inom organisationen?  
- Hur förmedlar du eventuella förändringar till övriga på avdelningen? 

 
Till Receptionist och Servitris 
- Hur får ni reda på eventuella förändringar inom organisationen?  
- Hur får du reda på eventuella förändringar på din avdelning? 

3.3.3 URVAL 
Denna studies urval har grundats på att vi varit ute efter att finna individer som skulle kunna 
ge information som kan hjälpa oss att svara på studiens problem. För att starta vår insamling 
av primärdata tog vi kontakt med verkställande direktören (VD) och ägaren för Varbergs 
Stadshotell & Asia Spa, då denne ansågs vara en aktör som kunde vara betydande för studien. 
VD:n hänvisade oss till hotelldirektör, Bo Samuelsson, som blev den första respondenten. 
Tillsammans med hotelldirektören valdes sedan de andra aktörerna ut som i någon mening har 
beröring till det studerade problemet. 
 
Vi har sökt en bestämd information och i samarbete med Bo Samuelsson har vi intervjuat dem 
som vi tror kan ge oss denna information. Hartmann (1998) menar att detta urval måste vara 
genomtänkt och vi anser att urvalet i studien är det med hänsyn till bestämdheten i 
informationen som söktes samt samarbetet med Bo Samuelsson. Ytterligare poängterar 
Hartman (1998) att det kan vara klokt att försöka få kontakt med personer som har kunskapen 
och få hjälp att välja ut personer och grupper av dem. Våra tankar från start var att även 
intervjua VD:n på hotellet, denna hänvisade oss istället till hotelldirektör Bo Samuelsson då 
han ansågs vara mer lämlig för att svara på våra frågor. Det har funnits tankar kring hur 
studiens resultat hade sett ut om vi även intervjuat VD:n, vi tror då att vi kunnat få en djupare 
inblick i ägarnas perspektiv och deras faktiska påverkan på de beslut som tas inom 
organisationen. Vi tror även att vi kunnat få en annan syn på hotelldirektörens roll och hur 
övrig personal är styrda från ledningen. 

3.3.4 URVAL AV RESPONDENTER 
För att kunna samla in det empiriska materialet har fem intervjuer gjorts med olika aktörer 
inom Varbergs Stadshotell & Asia Spa. Vi har valt att göra alla intervjuerna på hotellet då 
detta anses som den mest avslappnande miljön för intervjuobjekten vilket skulle kunna leda 
till mer uttömmande och ärliga svar, vilket i sin tur ger ett större bidrag till uppsatsen.  
 
Första intervjun gjordes med hotelldirektör Bo Samuelsson, som var lämplig då han ansågs 
kunna ge oss den övergripande informationen om, bland annat, organisationen och dess mål, 
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visioner samt strategier. I samarbete med Bo Samuelsson valdes sedan resterande 
intervjuobjekt ut. Det resulterade i intervjuer med två avdelningschefer, en från restaurangen 
och den andra från receptionen samt en servitris och en receptionist. Vi valde att involvera Bo 
Samuelsson i vårt urval av objekt då detta förhoppningsvis leder till att relevant person 
kommer bli intervjuad för att kunna bidra med aktuell information. Då det både skett 
intervjuer med hotelldirektören, avdelningschefer samt anställda utan ledningsansvar anser vi 
att det blivit en bredd i urvalet av intervjuobjekt och detta torde leda till en högre giltighet i 
studien. Ingen av intervjuobjekten fick se frågorna före intervju, med anledning av att vi ville 
ha spontana svar. Vi har övervägt att svaren hade kunnat bli mer uttömmande om de hade fått 
se frågorna före men att effekten då kunde bli att svaren var färgade av redan uttänka svar 
eller inte personens egna svar. Alla intervjuobjekt fick emellertid information om vad 
intervjun skulle handla om för att få igång en tankeriktning före intervjun. Vi har diskuterat 
möjligheten att intervjuobjekten kan vara försiktiga med svaren då de inte vill uppfattas som 
negativa gentemot hotellet och därför förskönar sina svar. Det skulle kunna leda till att 
resultatet inte är relevant och om studien skulle göras igen skulle den kunna ge annorlunda 
svar.   
 
Tabell 1. Intervjuobjekt 
 

Titel Intervjuobjekt Intervjuplats Datum 
Hotelldirektör Bo Samuelsson Varbergs Stadshotell & Asia Spa 2014-03-26 
Receptionist Emma Bursell Varbergs Stadshotell & Asia Spa 2014-04-02 
Servitirs Karin Berglund Varbergs Stadshotell & Asia Spa 2014-04-02 
Receptionistchef Caroline Nastic Varbergs Stadshotell & Asia Spa 2014-04-08 
Restaurangchef Caisa Rundéus Varbergs Stadshotell & Asia Spa 2014-04-08 

  

3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
En undersökning ska tillämpa en metod för att samla in empiri och denna empiri bör uppfylla 
två krav: Empirin måste vara giltig och relevant (valid) och empirin måste vara tillförlitlig och 
trovärdig (reliabel) (Jacobsen 2002, sid 21). 
                                                          
Jacobsen (2002) förklarar att giltighet och relevans handlar om att vi mäter det som vi önskar 
mäta. Det som forskaren mäter ska uppfattas som relevant och det som mäts hos några få ska 
också gälla för fler. Giltighet och relevans kan i sin tur delas upp i intern giltighet och 
relevans samt extern giltighet och relevans. 
                                                          
Intern giltighet och relevans handlar om ifall forskaren faktiskt mäter det denne tror sig mäta 
(ibid.). Är forskaren säker på att det är det faktiska fenomenet som är mätt eller är det 
någonting annat som inte har tagits i beaktning. För att öka validiteten i denna uppsats har vi 
valt att tillsammans med hotelldirektör Bo Samuelsson välja ut de intervjuobjekt som anses 
mest lämpade till att kunna ge oss relevant information. För ytterligare noggrannhet kring 
validiteten har personal från två olika avdelningar valts ut. Hade svaren från de olika 
intervjuobjekten skilt sig avsevärt hade studiens validitet kunnat ifrågasättas då vi eventuellt 
inte hade mätt det vi trott oss mäta.  
                                                        
Extern giltighet och relevans handlar om att resultatet inom ett visst område även är giltigt i 
andra sammanhang (Jacobsen 2002). Den externa giltigheten och relevansen säger något om i 
hur hög grad ett resultat kan generaliseras till ett annat sammanhang. Resultatet av denna 
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studie är inte generaliserbart då resultatet endast gäller  för Varbergs Stadshotell & Asia Spa. 
Studien sedd utifrån metod för empirisk insamling går däremot att utföra på företag inom 
samma bransch, det vill säga studien går att återskapa men resultaten kan variera. 
                                                        
Tillförlitlighet och trovärdighet handlar om att undersökningen måste gå att lita på (ibid.). Om 
någon annan forskare skulle göra exakt samma undersökning skulle denne då få samma svar? 
Om svaren skulle vara detsamma har undersökningen en hög tillförlitlighet. Vi anser att 
denna uppsats i hög grad är tillförlitlig, dock bör vi ta i beaktning att den männskliga faktorn 
spelar en viktig roll vilket gör att resultatet skulle kunna variera. Varje intervju har spelats in 
för att öka tillförlitligheten och minska risken för feltolkning av intervjuobjekten. Varje 
intervjuobjekt har efter renskrivning även fått ta del av materialet för att ge sin synpunk på det 
som denne har sagt och bekräfta att informationen stämmer. Alla intervjuobjekt har bekräftat 
vår tolkning av informationen vilket gör att vi ser vår empiriska data som mycket trovärdig. 
En kritisk aspekt i förhållande till tillförlitlighet och trovärdighet är att vi endast intervjuat 
personal från restaurangen och receptionen samt hotelldirektören. Om studien gjorts på alla 
avdelningar och involverat hotellets ägare (VD) hade resultatet med all sannolikhet blivit 
annorlunda då studien hade fått information från fler perspektiv vilket hade möjliggjort en 
bredare analys. 
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4. EMPIRI 
mpirikapitlet ger läsaren en sammanställning av den empiriska data som författarna 
av denna studie har samlat in genom personliga intervjuer med aktörer från Varbergs 
Stadshotell & Asia Spa. 

 

4.1 VARBERGS STADSHOTELL & ASIA SPAS AFFÄRSIDÉ 
 

“Med tradition, nytänkande och personligt präglad service i unik miljö skall ges 
helhetsupplevelse och njutning för alla sinnen. Målet är att infria och helst överträffa gästens 

förväntningar i samband med dessa hotell-, restaurang- och spa tjänster” 
(B. Samuelsson, personligkommunikation, 2014-03-26) 

 

4.2  INTERVJU MED HOTELLDIREKTÖR BO SAMUELSSON, 2014-03-26 
Samuelsson (2014) har varit anställd på hotellet sedan 2006 och har sedan tidigare en 
hotellbakgrund med 20-25 år inom branschen. Hotellet har idag en omsättning på ca 94 000 
000 kr och en personalstyrka på omkring omkring 90 tillsvidareanställda plus ett antal extra 
anställda, totalt ca 95 årsarbetstider. Hotell, spa, konferens och restaurang är de avdelningar 
som ryms inom organisationen där spa delen, Asia Spa är den yngsta och tillkom 2001. Asia 
Spa var som en milstolpe för hotellet då hotellet nu kunde nå ut till en ny målgrupp.  
  
Samuelsson (2014) förklarar sig själv som allt i allo trots att hans titel är hotelldirektör, detta 
för att han är som spindeln i nätet och är med och påverkar på alla nivåer inom 
organisationen. Han har själv, genom sina år i branschen, arbetat på många olika befattningar 
i både hotell och restaurang och ser detta som en tillgång för den positionen han har idag. 
Samuelsson (2014) menar att han har en bättre insikt i exempelvis receptionen då han vet, 
från egen erfarenhet, hur den dagliga driften ser ut. Samuelsson (2014) berättar även att han 
gled in i hotellbranschen på ett bananskal, då han tog sitt första arbete på ett hotell tack vare 
att han skulle säsonga. Sedan dess har han arbetat inom eller mot branschen med undantag för 
perioder av utbildning. 
  
Företagsstrukturen består av åtta olika avdelningar med åtta olika avdelningschefer och alla 
dessa avdelningar har skilda karaktärer (Samuelsson 2014). Samuelsson (2014) förklarar att 
han även är personalchef för anläggningen men att de har en stabsfunktion där 
löneadministrationen och ekonomiavdelningen sitter. Hotellet försöker hela tiden släta ut 
avdelningsgränserna då deras gäster cirkulerar mellan avdelningarna hela tiden. Därav 
eftersträvar hotellet mot en så platt organisation som möjligt med delegerat frihet under 
ansvar. Ägaren Lars-Olof Oskarson (Lars-Olof) är ytterst delaktig i arbetet på hotellet och 
Samuelsson (2014) tar som exempel att Lars-Olof i denna stund står och packar upp nyanländ 
inredning. Denna delaktighet genomsyrar hela organisationen och även Samuelsson 
ledarskap, vilket var en av anledningarna till att han sökte sig till hotellet för arbete. Det är 
också någonting som han hoppas går igenom varje led i organisationen och som sedan når ut 
till gästen. Inom organisationen har de ofta snabb kommunikation och snabba beslut som tas 
direkt i situationen men Samuelsson (2014) menar att det även måste finnas en 
chefsorganisation som fattar de tunga besluten och där har Samuelsson det yttersta ansvaret 
tillsammans med VD Lars-Olof. Samuelsson har det övergripande ansvaret för driften medan 
Lars-Olof och Anna Riis har det övergripande ansvaret för utveckling, ombyggnad och 
marknadsföring. 
   

E 
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Samuelsson (2014) menar att strategi är viktigt, då den inom hotellet ger en öppenhet som han 
kallar öppna dörrens filosofi. Alla ska känna sig välkomna och ingen ska dra sig för att 
komma om det är något. Han förklarar att han har lyckats med sitt arbete om ingen märker att 
han är där. Då individen tar egen kraft och känner handlingsfrihet. Samuelsson (2014) berättar 
även att han lägger sig i mycket men att det inte handlar om kontrollbehov utan av intresse, 
för att kunna smörja dynamiken inom organisationen. Målet är att alla i personalen ska 
förmedla samma känsla för att gästen ska kunna få samma känsla vart han/hon än är i 
byggnaden. Även fast målet är att hela organisationen ska arbeta som en helhel över 
gränserna så menar Samuelsson (2014) att avdelningarn ändå måste få leva sina egna liv med 
deras marknadskoordinater, exempelvis måste Aisa spa få ha sin mystik och dess kultur, 
atmosfären måste andas det som ska fömedlas på avdelningen men samtidigt ska du kunna 
fråga massageteraputen om viken tid frukosten är i retsaurangen. Organisationen ska var en 
helhet även fast de olika avdelningarna har sina olika atmosfärer. 
  
Samuelsson (2014) förklarar att deras långtgående visioner och strategimål, som är en produkt 
från Lars-Olof, Anna och ledningsrummet, oftast är en kombination av de interna och externa 
strategierna. Hotellet har sin bägare med riktlinjer, policys, värderingar och normer 
tillsammans med deras affärsidé. Hur ska de interna intressenterna arbeta och agera mot 
varandra? Det finns många värderingar och normer inom hotellet, så som att arbetar platt, 
försöka arbeta över avdelningsgränser och rotation mellan avdelningarna. Samuelsson (2014) 
förklarar att de har ganska många möten, avdelningsmöten, årsmöten, avdelningschefsmöten 
och en medarbetargrupp som är en chefslös grupp. Medarbetargruppen har som uppgift att 
fungera som en koppling mellan personalen. Gruppen har som stadgar att det ska vara en 
person från varje avdelning och att det inte ska vara några chefer involverade i gruppen. 
Huvudsyftet med denna grupp är personalens välmående. Samuelsson (2014) berättar att 
gruppen kan ringa in honom den sista kvarten på dessa möten om det är någon information 
som gruppen vill att Samuelsson ska ta del av. Skulle det vara så att gruppen behöver prata 
om just Samuelsson har de en ventil genom att gruppen då ringer in VD Lars-Olof. 
  
Samuelsson (2014) berättar att för att nå ut med företagets strategier, mål och policies, till 
organisationen, används både belöning och order. Hotellet använder sig av arbetsrotation 
vilket är obligatoriskt för den fasta personalen. Samuelsson (2014) förkarar att det är inte 
alltid alla som vill detta men då det är obligatoriskt används order i denna situation. Syftet 
med arbetsrotationen är inte att lära sig någon annans arbete utan att skapa försåelse för hur 
det ser ut på de andra avdelningarna och få en förståelse för eventuella problem samt att lära 
känna kollegorna bättre. Vidare berättar Samuelsson (2014) att det inte är många som inte vill 
prova något nytt och att det därför inte är ett övergripande problem. Dock menar Samuelsson 
(2014) att utifrån sett är det bara ”lilla hotellet” men innifrån sett är det lätt att det växer 
osynliga väggar med vi och dem mellan avdelningarna och arbetsrotationen är ett sätt att 
förhindra detta. Samtidigt är det en morot för dem som vill arbeta mer över gränserna vilket 
uppmuntras. Ibland är det personal som endast har en halvtidstjänst som vill arbeta mer och 
därför kan de tänka sig att arbeta resten av tiden på en annan avdelning, fungerar det bara med 
schemat är detta aldrig några problem poängterar Samuelsson (2014). 
  
På frågan om företagsstrategierna följer företagsstrukturen eller om företagsstrukturen följer 
företagets strategier menar Samuelsson (2014) att av organisatoriska skäl är det inte svart eller 
vitt. Organisationen finns där, och måste finnas men samtidigt gör strategierna att 
organisationen måste följa en viss väg. Därav menar Samuelsson (2014) att i deras fall är det 
både och, beroende på situationen. 
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En punkt som ofta kommer upp på personalmöte förklarar Samuelsson (2014) är att 
informatinsflödet måste bli bättre. Samuelsson (2014) berättar att han aldrig varit med om en 
person som sagt att han eller hon har fått tillräckligt med information. Informationsflödet och 
hur all information ska nå ut till personalen poängteras av Samuelsson (2014) som en vädigt 
viktig punkt. Hotellet försöker bygga upp strukturer och strategier för informtionsflödet och 
intranätet är en av de saker som Samuelsson (2014) introducerade när han startade på hotellet. 
Samuelsson (2014) menade att de anslagstavlor hotellet hade tidigare drunknade i information 
och detta var inte effektivt. Samuelsson (2014) satte då stopp och sa att all informtion ska gå 
genom intranätet och vissa anslagstavlor skruvades till och med ner. Samuelsson (2014) 
måste medge att detta lyckades delvis, det finns de avdelningar som inte har datorn som sitt 
naturliga redskap och därav behölls någon anslagstavla men med väldigt begränsat utbud på 
information. Viss information kommer till och med endast på intranätet. Samuelsson (2014) 
förklarar att de även satte upp datorer i personalmatsalen för att alla skulle kunna ha tillgång 
att läsa informationen när de gick förbi. 
  
Idag läggs mötesprotokoll från varje veckas möte ut på intranätet, alla anställda uppmanas och 
beordras att läsa denna informationen men Samuelsson (2014) menar att det alltid finns de 
som inte tar del av informationen. Samuelsson (2014) förklarar även att intranätet böjar bli 
gammalt då det, som sagt, introducerades för åtta år sedan. Mycket av informationen sprids 
endast till intranätet medan annan information så som en viss sommarkampanj som berör 
restaurangen tas upp på avdelningsmötet för att de berörda på avdelningen verkligen ska få 
informationen. Det finns alltså en struktur i hur hotellet sköter sitt informationsflöde men 
Samuelsson (2014) menar att det fortfarande är en del som rinner mellan stolaran, vilket han 
som mellanchef också får uppleva och känna frustration över när beslut fattas över honom 
men inte förmedlas ner. Samuelsson (2014) tror att personalen både kan uppfatta tröghet och 
snabba vändningar inom organisationen, ibland får personalen ligga på för att få igenom vissa 
saker medan andra gånger går det väldigt snabbt. Samuelsson (2014) menar att det är hans 
uppgift att filtrera vad som är en bra idé som ska tas upp direkt, vad som måste läggas på 
väntelistan och vad som är en dålig idé som inte går att genomföra. 
  
Hotellet försöker ta del av och ta till vara på initiativkraften från personalen så mycket som 
möjligt. På hotellets personalmöten förklarar Samuelsson (2014) att han ofta ger ut frågor om; 
Hur ska vi göra med detta? Hur skulle detta kunna förbättras på er avdelning? Detta genererar 
i väldigt mycket ideér från personalen och ett stort engagemang, tyvärr menar Samulesson 
(2014) finns det inte tid till att ta hand om alla. Samuelsson (2014) vill gärna visa att han och 
ledningen bryr sig och tar till sig de idéer som kommer från personalen men att tidsbristen är 
ett faktum. När idéer tas till vara på försöker Samuelsson (2014) ofta visa detta genom att 
återkoppla till personalen och visa vad som har hänt och vad det har resulterat i.  
 
Samuelsson (2014) berättar att många beslut kommer uppifrån, exempelvis inredning, delvis 
strategisk inriktning, delar av budget och produktutbud. Ägarna styr det övergripande, men 
det är en lyhörd organisation och många beslut fattas hyfsat demokratiskt. Beslut som innebär 
större investeringar, som påverkar hotellets inriktning/strategi eller som påverkar 
koncerngemensamma avdelningar är något som bestäms tillsammans med ägarna. Han menar 
att han själv ofta sitter med kristallkulan och vet vilken belägning de har och vilka 
sammarbets partners de kommer ha. Vilket är varför han har befogenhet att fatta beslut om till 
exempel anställningar, produktutbud (inom strategiska ramar), rutiner och löner. Med detta 
menar han att beslutet om att gå en viss väg behöver tas även om personalen vill gå åt ett 
annat håll, för att i deras ögon är det mest naturligt. För att få personalen att följa med åt det 
andra hållet förklarar Samuelsson (2014) att med sin högsta ambition vill han motivera och 
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förklara varför de måste gå den andra vägen. Med detta menar även Samuelsson (2014) att 
hotellet lägger mer tid på implementering än utforming av strategier. Som exempel tar han ett 
paket som kan innehålla att gästerna ska sova över, gå på spa, få behandling och äta middag, 
detta involvera nästan hela huset och de har då en cykel för hur de ska implementera detta. 
Merparten av personalen får veta att paketen kommer först när de är bestämda men den 
personal som paketkonceptet berör kan få tidigare information då ett speciellt tema på paketet 
kan behöva viss expertis från exempelvis köket, ska det vara ett hälsopaket kan köket ta fram 
hälsomiddag som ska ingå. 
  
Samuelsson (2014) tycker personlig om att att vara med och påverka samt utveckla 
organisationen. Trivs inte medarbetarna kommer det inte att gå att driva hotellet menar han. 
Om det inte märks att Samuelsson (2014) är där och hotellet fortfarande når sina mål har han 
lyckats. Samuelsson (2014) säger själv att han tror att det uppskattas hos personalen, när de 
kommer och frågar honom en fråga så har han alltid motfrågor med hur personen själv tänker 
och tycker. Samuelsson (2014) har inga raka besked utan för mer en diskussion och 
involverar personen i frågan. Samuelsson (2014) menar att hans egen syn på sitt ledarskap 
inte direkt har förändrats, men att han är mer coachande idag än när han startade och att han 
idag delegerar mer ansvar och uppgifter till personalen. Idag ser Samuelsson (2014) 
skillnaden mellan chef och ledare som liten, jämfört med när han startade på hotellet. En chef 
ger mer direktiv medan en ledare visar och coachar vilken väg organisationen ska ta. Dock 
uppger Samuelsson (2014) att han vet inte om det är hans syn eller om det mer är begreppets 
uttryck som gör att han ser det så. Det finns alltid saker som skulle kunna göras annorlunda 
för att nå ut till personalen och han menar att det är lätt att hamna i ett hamsterhjul som bara 
snurrar när det igentligen hade varit dags att hoppa av och gå en annan väg. Som exempel 
berättar Samuelsson (2014) att han har en ambition att skriva ett informationsbrev till 
personalen som beskriver mer strategisk information, detta för att öka delaktigheten i 
organisationen. Samtidigt säger Samuelsson (2014) att han inte kan lova personalen att detta 
ska komma ut varje vecka och så gör det inte det, och på grund av tidsbristen har det inte 
kommit ut något informationsbrev ännu. 
 

4.3 INTERVJU MED RESTAURANGCHEF CAISA RUNDÉUS, 2014-04-08 
 

”Jag har aldrig varit på ett ställe som faktiskt involverar sina avdelningschefer” 
(C. Rundéus personlig kommunikation 2014-04-08) 

  
Rundéus (2014) är sedan maj år 2013 ansvarig för restaurangen, lobbybaren, spegelsalen samt 
de anställda som arbetar inom dessa områden. Maten har hon inget ansvar för då de har en 
kökschef till detta. Hon har tidigare arbetat som restaurangchef, hovmästare och servitris på 
restauranger men berättar att hon aldrig arbetat på ett hotell på detta viset. 
Restaurangavdelningen består av tolv fastanställda med Rundéus i spetsen, sedan har hon en 
biträdande restaurangchef, två hovmästare, en biträdande hovmästare och servitriser. Rundéus 
(2014) berättar att de har även en del timanställda som kommer in beroende på hur det ser ut i 
beläggningen. 
  
Rundéus (2014) tänker plan och mål när hon hör ordet strategi och hon berättar att detta är 
första gången som hon arbetar på ett ställe där de faktiskt involverar avdelningschefer i 
strategiprocessen. Rundéus förklarar att hotellets strategier är bland annat att hänga med hela 
tiden, att de inte ska gå och trampa i samma mönster hela tiden för då följer de inte med alla 
andra hotell på marknaden. Hotellet ska hela tiden vara uppdaterat och att det sker 
förändringar samt att de givetvis ska vara bäst på service. Rundéus (2014) förklarar att det har 
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tagit ett tag för henne att komma in i sin grupp och lära känna alla då hon inte arbetat på 
hotellet så länge, men just nu arbetar hon med att hon ska utbilda sin personal mer för att 
kunna få in mer merförsäljning. Restaurangen och hotellet som helhet arbetar mycket med 
paketförsäljningen, och då är mycket redan färdigbeställt när gästen kommer, Rundéus (2014) 
förklarar att de måste därför öka merförsäljningen i restaurangen för att de ska kunna sälja 
mer. Till hösten blir det därför, förhoppningsvis, utbildning i viner, försäljningsteknik och 
kroppsspråk. 
  
Rundéus (2014) förklarar att hennes roll i beslutsprocessen, som helhet i hotellet, inte är så 
stor utan att hon är med i restaurangavdelningen, där hon tar beslut om exempelvis hur en 
missnöjd gäst på i restaurangen ska kompensersa och med vad. I gemenskap med 
hotelldirektör Bo Samuelsson, fattar hon beslut om exempelvis ny personal ska fastanställas. 
Medan när uteserveringen skulle byggas in, hade hon inget med beslutet att göra, fast det är 
något som hon påverkas av och till det positiva i detta fallet. Strategiprocessen menar 
Rundéus (2014) är en väldigt viktig del, företaget måste utvecklas och ha en plan annars 
kommer inte företaget vidare utan står bara och stampar. Rundéus (2014) menar att det kan 
vara bra ett tag, att vara kvar på samma ställe, men att efter ett tag måste företaget utvecklas 
och speciellt för gästen. Rundéus (2014) förklarar att de har väldigt många återkommande 
gäster på hotellet och att det då är väldigt viktigt att hotellet utvecklas och förändras för att de 
ska fortsätta komma tillbaka. 
  
I det stora hela, exempelvis, hur rummen ska se ut och om det ska byggas nya, menar 
Rundéus (2014) att hon inte har något inflytande i beslutsprocessen, medan när det kommer 
till de andra avdelningarna så hjälper de varandra med idéer och tankar. På mötena som 
avdelningscheferna har diskuterar de de olika avdelningarna och då kan de olika 
avdelningscheferna komma med förslag till varandra. Rundéus (2014) berättar vidare att hon 
har mer inflytande i de avdelningarna som hon arbetar mycket ihop med och att de då hjälper 
varandra genom att exempelvis utbyte av idéer. 
  
På de veckovisa möten som avdelningscheferna och Bo Samuelsson har, får Rundéus (2014) 
reda på de förändringar som kommer att ske inom organisationen. Om detta sedan är något 
som berör just hennes avdelning förklarar Rundéus (2014) att de också har avdelningsmöten. 
Det skrivs protokoll efter varje avdelningschefsmöte som läggs ut på intranätet där alla 
anställda har tillgång till samma information. Rundéus (2014) menar att det ligger i de 
anställdas eget ansvar att gå in på intranätet och hon vet med sig att alla inte gör detta men att 
det är en stor organisation och det är svårt att få ut informationen annars. Är det viktigare 
saker så tas detta givetvis upp på mötena de har med avdelningen samt att de sätter upp lappar 
som personalen kan läsa eller skickar mail. Rundéus (2014) menar dock att intranätet skulle 
behöva uppdateras, det ligger mycket gamla saker där och hon tror att om den skulle bli mer 
aktuell skulle personalen använda den bättre. 
  
Rundéus (2014) arbetar mycket tillsammans med biträdande restaurangchef och hennes två 
hovmästare när beslut ska tas inom avdelningen samt om större beslut ska tas gör hon detta i 
enighet med Bo Samuelsson. För att resterande personal ska få informationen berättar 
Rundéus (2014) att de har en Facebook-grupp för servispersonalen där hon lägger ut mindre 
förändringar och planer. Där förklarar Rundéus (2014) även att hon får en bra insyn i vad som 
händer med exempelvis schemabyten. Rundéus (2014) anser att denna grupp är väldigt 
effektiv för att hon ska få ut små saker snabbt och hon berättar att det är en av tjejerna i 
servisen som startade denna före Rundéus startade på hotellet och att Rundéus själv tog 
initiativet till att vilja vara med och vara delaktig i gruppen. Rundéus (2014) berättar även att 
de har ett sms-system men att hon tycker att avdelningen är lite för liten för att detta ska vara 
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riktigt effektiv, sms-systemet går ut på att Rundéus skickar ut ett sms om att det finns lediga 
arbetstider och den som svarar snabbast får passet, men att det blir inte samma effekt som i en 
större organisation. Rundéus (2014) påpekar dock att genom sms-systemet kan information 
skickas ut vilket det även används till. Uppsättning av lappar och möten är även metoder som 
de använder för att personalen ska kunna få ta del av de förändringar som sker inom 
avdelningen. Rundéus (2014) anser att som det är nu är det bra flöde av information på 
hennes avdelning. När det kommer till flödet av information mellan avdelningarna anser 
Rundéus (2014) att det är väldigt bra flöde, hon förklarar att de använder mailen väldigt 
mycket samt att de kan använda sig av bokningssystemet för att se hur det ser ut med 
exempelvis beläggning. 
  
Den organisatoriska strukturen anser Rundéus (2014) vara effektiv, hon förklarar att det är 
väldigt kunnig personal i hela organisationen och hon menar att hon aldrig har arbetat på ett 
ställe som har så många möten som de har på hotellet. Rundéus (2014) förklarar att hon är 
väldigt ovan vid detta men menar att det kanske är vanligt inom branschen i sig vilket hon 
inte är säker på. Detta anser Rundéus (2014) är jättebra då det är lättare att få information och 
ge information. Vidare förklarar hon att hon får mycket stöttning och uppbackning samt 
möjlighet till att utvecklas, exempelvis har Rundéus redan fått gå en ledarskapskurs.  
 
Rundéus (2014) anser att ledningens roll är att allting ska fungera och att rätt information 
kommer ut. Hennes egen roll som avdelningschef är att det fungerar på avdelningen, att 
gästerna blir nöjda, att de har kunnig personal och sätter personalen i första hand. Rundéus 
menar även att givetvis vara med och sätta mål och strategier för avdelningen så att de kan 
utvecklas och förbättras. Rundéus (2014) tycker att det är viktigt att vara en bra ledare, att få 
personalen dit hon vill och få dem att känna sig trygga. Hon anser dock inte att det är någon 
större skillnad mellan ledare och chef. 
  
För att få med sig sin personal och involvera dem i att få igenom förändringar tror Rundéus 
(2014) på att vara bestämd och kunna säga till när det behövs men ändå vara med och se hur 
det fungerar. Rättvisa är något Rundéus (2014) lägger stor vikt vid, att visa sin personal att 
hon kan arbeta lika mycket som alla andra och att hon kan göra precis det som de också gör. 
Rundéus (2014) menar att hon kan inte kan peka med hela handen och säga att någon ska göra 
så om hon inte själv kan det. Att vara med, vara lyhörd samt ge mycket information är också 
faktorer som Rundéus (2014) tror är viktigt, hon förklarar att annars skapar personalen ofta 
sin egen uppfattning vilket ger oro i lägret. Rundéus (2014) förklarar att det var ganska oroligt 
när hon kom till hotellet men att det nu har blivit bättre och att de har en bra sammanhållning 
på avdelningen. 

4.4 INTERVJU MED RECEPTIONSCHEF CAROLINE NASTIC, 2014-04-08 
Nastic (2014) inleder med att berätta om sin roll som receptionschef på hotellet, det är hennes 
uppgift är att se till så receptionen fungerar. Hon har hand om personal, mål, hur de ska göra 
för att de ska arbeta bättre, att det finns ordentligt med folk och faktura hantering, det vill säga 
allt som gör att gästerna kan bo på hotellet. Nastic (2014) berättar att hon sedan cirka två till 
tre månader tillbaka även har en kvalitetsansvarsroll, vilket innebär att hon jobbar väldigt 
flytande i hotellet, de dagar som hon jobbar med kvalitet. Då går hon runt på hotellets alla 
avdelningar och pratar med folk och gäster och ser på det hon kallar ”mjuka värden”. Rollen 
innebär också att hon ansvarar för gäst-enkäter, gäst nytta och ser hotellet ur gästens 
perspektiv samt säkerställer en trevlig upplevelse. 
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Nastic (2014) har varit anställd på hotellet i tio år, under tiden har hon provat på nästan alla 
olika avdelningar på hotellet som restaurang, konferens, reception, bokning och spa. Nu är 
hon avdelningschef och har varit det sedan april år 2011. Variationen av erfarenhet inom 
verksamheten ser hon som en fördel då det innebär att hon förstår och vet hur organisationen 
fungerar. Därför konstaterar hon att receptionen är en väldigt viktig del av verksamheten 
eftersom detta är det första och sista intrycket som gästerna får av hotellet. 
  

”Det är ett svårt ord tycker jag […] Jag tänker strategi som hur man planerar för att få det 
att växa och bli större och utvecklas. Som ett spel, ett strategispel, när man spelar med krig 

och grejer, hur man tar över världen liksom.” 
(C. Nastic, personlig kommunikation, 2014-04-08) 

  
Nastic (2014) tycker att begreppet strategi är ett svårt ord att definiera. Men menar att det 
handlar bland annat om hur företaget planerar för att få verksamheten att växa, bli större och 
utvecklas. Nastic (2014) tror att hotellets strategier går efter de mål hotellet har, så som 
nytänkande, utveckling och överträffa gästens förväntningar, men att ordet strategier inte 
används utan hon beskriver det som mål. Det största målet för hotellet är nöjda gäster, 
gästerna är allt berättar Nastic (2014), de ska vara nöjda när de går där ifrån. På avdelningen 
har de ett miljötänk, men fokus ligger på gäst-nytta och gäst-enkäter, de vill ha så nöjda gäster 
som möjligt, och då är målet att inte ha några missnöjda enkäter. Vilket är något de arbetar 
väldigt mycket med på hotellet. 
  
På hotellet förklarar Nastic (2014) att de har väldigt rak kommunikation mellan 
avdelningarna, och detta är viktigt för att kunna nå målet att göra gästen nöjd. För oftast 
kommer gästen till receptionen med klagomål, då är det receptionen som får ta upp det med 
de andra avdelningarna, samma gäller vid positiv feedback. Nastic (2014) ser sin avdelning 
lite som spindeln i nätet. Receptionen har ett stort ansvar, de håller inte bara på med 
bokningar och bokar paket, utan de ska kunna allt om alla paket och även Varberg som stad. 
De arbetar mycket med alla avdelningar vilket gör det svårt att sätta små mätbara mål just för 
receptionen. Gästen är alltid i fokus och denne ska veta att han eller hon syns stunden denne 
går in genom hotellets dörrar. 
 
Nastics (2014) roll i strategiprocessen förklarar hon är att utveckla receptionen, och detta sker 
mycket tillsammans med tjejerna i receptionen. Eftersom de inte är jättemånga på 
avdelningen är det lätt att ta i beaktning vad de andra tycker och låta dem komma med 
kommentarer. Nastic (2014) berättar med glimten i ögat, att hennes största mål och strävan är 
att bli bästa receptionen i hela världen, tillsammans med de andra på avdelningen kommer de 
överens om hur de ska nå dit. På en övergripande organisatorisk nivå förklarar Nastic (2014) 
att hon pratar mycket med ledningsgruppen där de utvecklar hotellts mål eller paket, hur de 
kan sälja mer, vad de kan erbjuda gästerna så att de väljer just deras hotell. Det är mycket 
kommunikation inom ledningsgruppen om hur hotellet ska utvecklas. 

  
Från sin position, anser Nastic (2014) att strategiprocessen är viktig, hon behöver förmedla 
beslut och hur hon tänker på ett tydligt sätt för att alla ska jobba åt samma håll för att det ska 
bli en bra upplevelse för gästen. Genom tydliga direktiv blir det en bra sammanhållning och 
ett bra resultat, och här ser Nastic (2014) att det är hennes roll att tydligt förmedla detta för att 
det ska bli ett så bra utfall som möjligt. I receptionen har Nastic (2014) ett stort inflytande i 
beslutsprocessen, som exempel berättar hon att en klämdag tog hon beslutet att frukosten 
skulle serveras längre för att folk var lediga. I ledningsgruppen sitter hon som en representant 
för receptionen, men hon har även kolla på alla andra avdelningar. I ledningsgruppen har hon 
lagom inflytande, då hon får möjlighet att säga vad hon tycker och tänker. Det blir visserligen 
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inte alltid som hon tycker och tänker och hon är öppen med att alla hennes idéer inte är de 
bästa. Hon känner sig tillräckligt involverad och har möjligheten att påverka de beslut som 
tas. 
 
När beslut är tagna på en övergripande organisatorisk nivå och förändringar ska införas 
förklarar Nastic (2014) att informationen förmedlas via ledningsmöten som hålls en gång i 
veckan. Där diskuteras vad som kommer att hända och eventuella punkter som berör 
avdelningen just den veckan. Varannan vecka är mötena längre och består av diskussioner 
kring var hotellet är på väg. På mötena närvarar alla avdelningschefer och hotellchefen Bo 
Samuelsson, ägarna Anna Riis och Lars-Olof Orskarsson brukar vanligtvis inte närvara på 
dessa utan Bo Samuelsson för deras talan vidare. 
  
Beroende på vad det är för förändring, förklarar Nastic (2014) att informationen sedan 
förmedlas i första hand vidare genom intranätet. Viktigare förändringar poängterar Nastic 
(2014) att det självklart inte bara läggs ut på intranät, utan mer personligkontakt tas. Mail är 
något som används mycket för att förmedla information, speciellt om personerna inte är på 
plats, exempelvis nattpersonalen. Detta tillvägagångsätt anser Nastic (2014) är väldigt 
effektivt, när ett mail är ivägskickat kan hon känna att hon har gjort sin del i att förmedla 
informationen. Mycket mer än så kan hon inte göra, utan det kräver ett visst engagemang från 
de anställda också, att faktiskt gå in och läsa sina mail. Huruvida något skulle kunna göras 
annorlunda kunde Nastic (2014) spontant inte säga. 
  
Inom avdelningen fattas och förmedlas beslut om eventuella förändringar på möten som 
avdelningen håller var fjärde till sjätte vecka, detta är ett utmärkt tillfälle att ta upp ändringar 
då alla är samlade och har möjlighet att ställa frågor. Om det som sagt inte är något som 
måste ut tidigare. Som när hotellet lämnade Best Western i årsskiftet, detta var inget beslut 
som hon var delaktig i, men det drabbar receptionen med nya rutiner. Beslut fattas till viss del 
i enlighet med avdelningens anställda, de ska till exempel  ta fram en ny karta inför sommaren 
som ska vara specifik för barn, vem som ska göra kartan och hur den ska utformas är ett 
gemensamt beslut. Detta har  mycket att göra med kostnader och vad för budget som är avsatt 
just för sånt här. Hon förklarar att hennes chef är den som har mest koll på detta och är den 
som tar det sista beslutet. Många beslut måste Nastic (2014) fatta själv, eftersom detta är en 
del av hennes roll som avdelningschef. Exempelvis skulle enkäter lämnas direkt till gästerna 
vid in-checkning, i stället för att lämnas på rummen, då räckte det att skicka ut ett mail till de 
berörda receptionisterna. Nastic (2014) ser inga problem i denna process, i alla fall när det 
gäller de fastanställda, då de är på plats så pass ofta att informationen når dem relativt snabbt. 
Däremot finns det en mindre brist eller ett glapp i kommunikationen med de som arbetar 
extra. I övrigt fungerar det väldigt bra på hotellet med kommunikationen då många tar ansvar 
och ser till att de vet hur det står till. Nastic (2014) menar att de är besparade från att det ska 
brista och falla information mellan stolarna. 
  

”Vi har väldigt nära kontakt, alla, både avdelningschefer och högre chefer” 
(C. Nastic, personlig kommunikation, 2014-04-08) 

  
Nastic (2014) förklarar enkelt organisationsstrukturen av hotellet som att vara uppbyggt enligt 
ordningen hotell ägarna, hotellchefen, sedan alla avdelningschefer och all de anställda. I 
Nastics (2014) avdelning jobbar det regelbundet elva till tolv personer, där hon själv är 
receptionsansvarig, direkt under henne finns en första receptionist som ett extra stöd, och som 
tar över för Nastic (2014) när hon exempelvis går på semester. Sedan är de fyra fastanställda, 
några extra vid behov samt två stycken som bara arbetar natt. Nastic (2014) uppfattar denna 
struktur som väldigt bra, alla avdelningschefer och högre chefer har en nära kontakt, detta tror 



35 
 

hon beror på att ägarna är aktiva i verksamheten och finns på plats relativt ofta vilket är bra 
och fungerar väldigt effektivt. 
  
Ledningens roll säger Nastic (2014) skämtsamt är att se till så att hon har kvar sitt arbete, med 
det menar hon att driva företaget, få alla att sträva åt samma håll, utveckla hotellet och driva 
det framåt och så klart att ekonomin ska fungera. Hon menar att detta är varför hon har 
stannat på hotellet i tio år då de kontinuerligt utvecklas och får henne att vilja mer. Gällande 
sin egen roll som avdelningschef tycker hon att det är nästan samma uppgifter som 
ledningens, att se till att hela avdelningen arbetar åt samma håll, det håll som ledningen har 
sagt till henne att arbeta mot. Samt att motivera, se till att personalen mår bra och utvecklas. 
Detta gör hon genom att se till att hon själv trivs och mår bra och viktigast, förklarar hon är 
att föregå med gott exempel. Det är även viktigt att se till att det händer saker runt om kring 
och göra saker som får gruppen att må bra, ett exempel hon tog upp är att en grupp tjejer från 
hotellet ska springa Vårruset tillsammans, detta skapar god stämning menar Nastic (2014). 
  
Nastic (2014) ser i första hand att det inte är någon större skillnad mellan att vara en ledare 
och en chef. För utifrån hennes roll, så är hon är receptionschef men samtidigt den som leder 
gruppen. Hon uppfattar det som samma sak uppgiftsmässigt, att få gruppen till att gå framåt. 
Hon är dock kluven till om det är en skillnad eller inte, och tänker på indirekta ledare. Som 
person, berättar Nastic (2014), kan personen vara ledaren i gruppen, hon refererar till sin egen 
grupp att det finns de som tar för sig eller peppar de andra att jobba på, även om de inte är 
chefen. 
  
För att få sin avdelning att lyckas med att få genom förändringar tror Nastic (2014) på en idé 
om att få människor att komma på alternativa lösningar själva.  Med detta menar hon att 
istället för att säga till någon hur de gör fel och hur de borde göra istället, så levererar hon 
problemet på ett sätt som får dem att komma på ett annat sätt att göra saker på, om det 
nuvarande sättet inte fungerar. Detta gör personalen mer delaktiga och gör det lättare att 
acceptera förändringen. Det Nastic (2014) tycker är viktigt är att personalen ska komma på 
lösningar genom stöttning och hjälp, något hon kallar coachning. Det är inte något hon alltid 
gör, erkänner hon, men att det är något hon tror fungerar. Detta är en metod som hon försöker 
tillämpa när de diskutera saker i grupp och det resulterar i eniga beslut. Eniga beslut är 
jätteviktiga poängterar Nastic (2014). Hon berättar att hon även har stor nytta av sin 
erfarenhet inom företaget när det kommer till att fatta beslut, eftersom hon vet vad som har 
och inte har fungerat tidigare. 

  
Nastic (2014) berättar avslutningsvis att hon känner att de är ganska bortskämda på hotellet då 
de har hyfsat bra kommunikation mellan alla avdelningschefer, de är öppna inte rädda för 
varandra speciell sett upp till ledningen. Hon tycker att det är jätteviktigt med bra 
ledning/chefer som är motiverande och tycker att det är kul att vara en del av organisationen, 
och detta är något som hon tycker att hon får från hotellet, och förklarar att annars hade hon 
inte stannat där så länge. 
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4.5 INTERVJU MED SERVITRIS KARIN BERGLUND, 2014-04-02 
 
”Det finns ingenting som är bättre än när gästerna går därifrån och säger tack så jättemycket 

för god service...” 
(K. Berglund personlig kommunikation 2014-04-02) 

  
Berglund (2014) arbetar på restaurangavdelningen som servitris, vilket hon har gjort i ca två 
och ett halvt år. Berglund (2014) förklarar att hon trivs bra med sitt arbete och att det är kul att 
gå till arbetet, men att det alltid finns brister som kan förbättras. Berglund (2014) berättar att 
upplägget på restaurangen är ”fine-dining” vilket betyder god kvalitet på både mat och service 
och då hotellet är fyrstjärnigt har de vissa standarder som de måste nå upp till. Det är mycket 
spagäster med weekendpaket som kommer och äter på helgerna och mer affärs- och 
konferensgäster under veckodagarna. 
  
Berglund (2014) är i nuläget servitris men berättar att hon tidigare var biträdande hovmästare, 
för cirka ett år sedan. Hon trivdes dock inte med rollen och gick därför tillbaka till servitris. 
Berglund (2014) förklarar att hon ändå forfarande ser sig som en ledare, men att det blir svårt 
i en liten stad där alla känner varandra, att gå in och vara chef över sina vänner därför valde 
hon att backa från tjänsten som biträdande hovmästare. Vidare berättar Berglund (2014) att 
hon har en stor kunskap och erfarenhet då hon arbetat på hotellet i över två år vilket gör att 
många vänder sig till henne vid frågor och problem. Cheferna anförtror sig till henne och hon 
till dem. Berglund (2014) menar även att hon tar ett stort ansvar fastän det inte står skrivet på 
något papper. 
  
Ett upplägg eller en plan för någonting är det som Berglund (2014) förknippar med strategi 
och hon menar även att hon har kunskap om vissa av hotellets interna strategier. Planen i 
helhet för restaurangavdelningen är att stå för det som serveras och ge väldigt bra service, 
kunderna ska vara nöjda och vilja komma tillbaka. Berglund (2014) anser att strategiarbete är 
väldigt viktigt, även utifrån hennes egna position. Någonting som Berglund (2014) gör är att 
hon själv försöker sätta sig in i situationen om hon hade gått på restaurang, vad hon skulle 
begära och tycka vara viktigt och inte viktigt. Detta för att sedan försöka förmedla denna 
kunskap vidare i den service hon ger till sina gäster så de känner sig välkomna och vill 
komma tillbaka. Berglund (2014) förklara att det finns ingenting som är bättre än när gästerna 
går därifrån och tackar så jättemycket för god service, även fast maten inte var den bästa så 
kommer de komma tillbaka för att servicen vägde upp helheten. 
  
Berglund (2014) förklarar hotellets organisation med att vilken gäst som än kommer in genom 
dörrarna så ska denne känna sig välkommen, få ett bra bemötande på vilken avdelning 
hon/han än besöker. Berglund (2014) anser att hon inte har en sådan stor roll i 
strategiprocessen men att hon ser sig som en bidragande faktor till att det fungerar relativt bra 
på hennes avdelning. Berglund (2014) menar att hon är kunnig och vet vad service är, vilket 
gör att hon är behövd på det planet. Vidare förklarar Berglund (2014) att hon känner sig 
involverad i beslutsprocessen och hon förklarar att hon är en egen drivande faktor, hon själv 
har väldigt starka åsikter viket gör att hon ibland få igenom många åsikter och ibland inte. 
Finns det ingen ansvarig på plats, en helg till exempel, berättar hon att i bland måste hon fatta 
sina egna beslut och lita på sitt egna omdömme, ett exempel är om en gäst inte är nöjd så 
måste hon fatta ett beslut om kompensation, vilket hon har rätt till att göra inom visa ramar. 
Utifrån restaurangavdelningen anser Berglund (2014) att ledningen och avdelningschefen är 
lyhörda på de åsikter som personalen framför. 
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Berglund (2014) sitter med i hotellets medarbetargrupp som träffas en gång var tredje månad. 
Där framför hon restaurangavdelningens åsikt och via gruppen känner hon att de större 
besluten når ut till ledningen. Berglund (2014) förklarar även att hon har en väldigt bra 
kontakt med hotelldirektören Bo Samuelsson och att hon kan gå till honom vad det än gäller. 
Vissa frågor, menar Berglund (2014), kanske inte ens ligger på hans bord, utan mer hennes 
avdelningschefs, men hon väljer ändå att gå till Bo Samuelsson då han är högsta hönset och 
då menar Berglund (2014) att det känns bättre att ta en direkt väg dit då det ändå kommer till 
honom i slutändan. Som helhet anser Berglund (2014) att hotellet har en bra strukturerad 
organisation men att det finns brister med exempelvis kommunikationen. Berglund (2014) tar 
som exempel att deras ena hovmästare fick informationen om att det skulle komma 
utbytesstudenter, som skulle vara och praktisera på hotellet, samma dag som de kom. Detta 
menar Berglund (2014) är viktigt information som måste komma ut i bättre tid. Det samma 
gäller hur de arbetar i restaurangen och menar att om de arbetar på ett fullt fungerande sätt, så 
förstår hon ibland inte varför de ska ändra på ett vinnande koncept.Vidare förklarar Berglund 
(2014) att restaurangen en lördag inte behöver ha allt för många gäster då det blir för mycket 
att göra med hänsyn till personalen. Att istället gå på kvalitén i servicen och inte kvantiteten i 
gästerna, det är bättre att ge extra service än att behöva be om ursäkt för att saker blir fel. 
  
Berglund (2014) förklarar att när det gäller förändringar som rör hela organisationen får de 
reda på det genom de stora personalmötena som sker några gånger om året, via 
avdelningsmötena eller via intranätet. Berglund (2014) förklarar att på intranätet står viktiga 
saker som att hotellet blivit utnämnt till årets bästa spa och sådan saker som är bra att veta när 
kunderna kommer. Dock berättar Berglund (2014) att hon kanske bara har varit inne på 
intranätet några gånger, hon menar att hon får reda på informationen då de även pratas mycket 
runt omkring. Vidare påpekar Berglund (2014) att detta kanske inte är rätt informationsflöde 
men att hon ändå anser att hon får reda på det som hon behöver. Berglund (2014) ger som 
förslag att alla skulle kunna få mail med information för att lättare kunna nå ut till alla men 
samtidig menar hon att då ska alla läsa sin mail och att det är det nog inte alla som gör. 
Berglund (2014) tror det är svårt att nå ut med all information då de är en såpass stor 
organisationen. 
  
Ledningens roll är att se till så personalen ska känna sig uppskattade och välkomna till arbetet 
samt känna att de behövs (Berglund 2014). Vidare anser Berglund (2014) att ledingens ansvar 
är att förmedla det som pratas mellan servisen om köket, exempelvis om maten alltid skulle 
vara kall. Att ledningen tar tag i de delarna som personalen inte riktigt har att göra med, att de 
tar en övergripande roll. Berglund (2014) menar att avdelningschefens roll är i helhet 
detsamma som ledingens men även ytterligare att personalen trivs och om det är någon 
osämja i gruppen att denne tar tag i det och inte undviker problem. Till exempel menar 
Berglund (2014) att inte låta folk vara sjuka titt som tätt utan att reda ut vad som ligger 
bakom. En ledare är någonting en person blir genom att skapa förtroende i en grupp medan en 
chef är någonting en person är även om den är respekterad eller inte. Berglund (2014) anser 
att det är viktigare att ha en ledare som för gruppen fram och som gruppen vet backar upp 
deras åsikter än en chef som bara är. 
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4.6 INTERVJU MED RECEPTIONIST EMMA BURSELL, 2014-04-02 
Bursell (2014) har jobbat på hotellet sedan januari 2012. Hennes anställning är just nu 
uppdelad mellan receptionen, som är hennes huvudsysselsättning, samt konferens 
avdelningen där hon tillträde i december 2013. På konferens hjälper hon till ungefär 2 dagar i 
veckan eller vid behov. Bursell (2014) berättar att hon är en av tre fastanställda som arbetar i 
receptionen, och förklarar att hon inte besitter något större ansvarområde. Samtidigt förklarar 
hon att hon är en av dem som arbetar där mest vilket innebär att hon har stor koll på hur 
hotellet sköts. Bursell (2014) har förövrigt samma uppgifter som de andra som arbetar i 
receptionen. Med detta menar Bursell (2014) att hon inte har något speciellt område eller 
speciella uppgifter som bara är hennes, förutom att hon utöver ordinarie arbetsuppgifter även 
på somrarna hjälper till med hotellets webbshopp när ordinarie ansvarig är på semester. 
  
Bursell (2014) känner sig väl bekant med organisationsstrukturen på hotellet och förklarar att 
företaget är uppdelat i olika avdelningar, med respektive avdelningschef, sedan finns det 
hotellchefen, Bo Samuelsson och ägarna Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis. Det är Bo 
Samuelsson som sköter det mesta och det är honom de flesta går till. När det gäller 
ombyggnader och utveckling, är det Lars-Olof Oskarsson och Anna Riis som bestämmer 
förklarar Bursell (2014). Fast hon tror och uppfattar det som att dessa tre har ett stort 
samarbete. Bursell (2014) förklarar att hon vänder sig främst till sin avdelningschef, 
receptionschefen och i andra hand till Bo Samuelsson för han har mer koll på alla avdelningar 
och vem personalen är och vad de kan. Hotellet har en bra struktur tycker Bursell (2014), det 
har dock tidigare, till och från, uppfattats som en stor uppdelning mellan avdelningarna. 
Bursell (2014) berättar att i början var det väldigt stora klyftor mellan receptionen, 
restaurangen och spa. Sedan det kom en ny restaurangchef har det blivit bättre och 
avdelningarna jobbar mer tillsammans nu, om det beror på den nya restaurangchefen vet hon 
inte, men menar att hon fått en större inblick i restaurangen sedan dess i alla fall. 
  
För Bursell (2014) är begreppet strategi en benämning för en plan om hur företaget ska nå 
sina mål och hon tänker att strategi är som vägen dit och ett sätt att utföra planen. När frågan 
ställs om hon känner till hur hotellet arbetar med strategier berättar Bursell (2014) att hon inte 
känner till hotellets strategier så jättemycket, men menar att hon få ta del av hur de tänker och 
vad de har för planer, men inte så mycket hur de ska ta sig dit. Bursell (2014) anser att de på 
hotellet är ganska öppna med vad de har för planer och idéer men inte riktigt hur de ska 
komma dit. Huruvida Bursell (2014) anser att strategiprocessen är viktig utifrån sin position 
så tycker hon inte att själva processen är så jätteviktigt, så länge hon får veta vad hotellet har 
för mål och planer och när i tiden saker kommer att ske så känner hon sig ganska nöjd. 
  
Bursell (2014) anser sig inte ha en så stor roll i beslutsprocessen när det kommer till hotellet 
som helhet, hon berättar att de har ett stormöte några gånger om året där de går genom vad de 
har för planer, hur det går för företaget. Där får personalen möjlighet att ge sin åsikt, om de 
vill, men hon menar också att hon gör väl inte det så ofta. Bursell (2014) vill poängtera att 
ledningen är öppna med att hon och övriga anställda får vara med och påverka beslut och ge 
sina kommentarer, idéer och förslag. Hon känner att ledningen verkligen lyssnar på dem och 
tar till sig det som framförs, Bursell (2014) tycker att ledningen ser och hör sina anställda. 
  
Trots att hon inte anser sig själv vara så delaktig i det stora, övergripande besluten, berättat 
Bursell (2014) att hon absolut känner sig delaktig i de beslut som fattas inom avdelningen. 
Detta beror bland annat på de möten som hålls ungefär en gång i månaden och där får alla 
inom avdelningen vara med och fatta vissa beslut. Detta omfattar både övergripande och små 
beslut. Exempelvis om ett system de använder inte fungerar så har de ett ganska stort 
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inflytande, för ledningen vet att det är de som arbetar i det mest. Även när det gäller 
nyanställningar menar Bursell (2014) att de har att säga till om, även om de egentligen inte är 
del i det slutgiltiga beslutet. När ett problem eller en idé uppstår hos Bursell (2014) förklarar 
hon att det först ska tas upp med avdelningschefen. Detta kan ske under ett möte eller genom 
en diskussion. Avdelningschefen tar sedan det vidare upp till beslutsfattandeorgan, 
hotelldirektören eller eventuellt ägarna. Bursell (2014) utvecklar att detta gör så hon känner 
sig väldigt delaktig i de beslut som sker inom avdelningen. 
  
Bursell (2014) förklarar att de får reda på beslut efter att besluten är tagna. Exempelvis får 
hon reda på nya spa-/hotellpaket när de väl läggs ut på hemsidan. När andra större 
förändringar sker inom organisationen som berör alla medarbetare, förklarar Bursell (2014) 
att informationen mestadels kommer ut via de stormöten som Bo Samuelsson håller ungefär 
en gång var tredje månad. På mötet får de reda på eventuella förändringar, planer idéer och så 
vidare. Är det mindre besluts som har tagits som berör endast avdelningen eller Bursell 
(2014) själv så tas detta upp direkt eller på möten som ska hållas månadsvis inom respektive 
avdelning. Det händer dock att dessa månadsmöten inte alltid inträffar, vilket gör att det kan 
gå lång tid för att viss information ska nå ut. Bursell (2014) anser inte att en lösning på detta 
är fler möten utan bara att informationen ska komma ut till de berörda. Eftersom att de är 
ganska många som jobbar på hotellet, så anser Bursell (2014) ändå att detta är ett effektivt 
tillvägagångssätt att förmedla ändringar inom organisationen. Däremot kan det vara 
fördröjningar i informationen från ledningen när det är något som berör alla. Bursell (2014) 
förklarar att det ibland kan dröja ända till stormötet, och eftersom alla inte pratar med 
varandra varje dag och ibland kan det gå flera dagar innan hon exempelvis ser Lars-Olof 
Oskarsson eller Anna Riis. Detta kan göra att det tar ett tag före informationen når ut och att 
det då önskas snabbare information. Rör det Bursell (2014) själv eller hennes avdelning går 
det oftast ganska fort och där tycker hon att det fungerar jättebra. 
  
Vid frågan fall det är någon skillnad mellan en ledare och en chef, tycker Bursell (2014) att en 
chef är någon som bestämmer och fattar beslut från någon annanstans. Bursell (2014) ser 
därför ägarna som chefer, medan hon ser hotelldirektören som en ledare, även fast han är chef 
så är han deras ledare. Bursells (2014) närmsta chef inom receptionen är avdelningschefen 
Caroline Nastic. Caroline Nastic arbetar hon med varje dag, så hennes roll blir mer som en 
kollega, för hon gör samma sak som de andra i receptionen. Avdelningschefen är som en av 
dem, hon gör samma jobb som de andra i receptionen och inga undantag görs för att hon har 
en chefstitel. Bursell (2014) säger sig ha ett trevligt förhållande till avdelningschefen. 
  
När Bursell (2014) pratar om ledningen berättar hon att hotelldirektören spelar en väldigt 
central roll i hela verksamheten. Bo Samuelsson är överallt och ingen stans, förklarar Bursell 
(2014), han spelar en stor roll i vardagen. Hon förklarar att han är inte bara en hotellchef utan 
han hjälper till hela tiden, det är han som är ledaren för personalen. Bo Samuelsson är en bra 
ledare, Bursell (2014) känner att hon kan gå till Bo Samuelsson gällande vad som helst och 
förklarar att honom kan hon ringa dygnet runt. Hon tycker att denna ledning är en del av hans 
roll och det är han som ska vara den personen som personalen går till, inte ägarna. Det märks 
när Bo Samuelsson inte är närvarande på hotellet, för han finns alltid till hands och hotellet är 
väldigt beroende av honom, berättar Bursell (2014). Bursell (2012) förtydligar att arbetet på 
hotellet är det första arbetet efter gymnasiet, så hon känner att hon inte har så mycket att 
jämföra med just gällande ledningen. 
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Avslutningsvis berättat Bursell (2014) att hon egentligen inte sökte jobbet på konferens utan 
fick möjligheten att jobba där, denna möjlighet tror hon uppstod på grund av att Bo 
Samuelsson och avdelningschefen har koll på vem hon är och hur hon jobbar, vilket hon anser 
är ett resultat av att Bo Samuelsson arbetar nära alla i företaget. I framtiden hoppas hon på att 
ha större och mer ansvar inom hotellet, målet är att bli avdelningschef. En av anledningarna är 
att informationsflödet är annorlunda då alla chefer har veckomöten och de får vara mer 
delaktig i hur det går för de andra avdelningarna och detta är något hon saknar i sin nuvarande 
position. 
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5. ANALYS  
 detta kapitel kommer den insamlade empirin, med utgångspunkt från intervjuerna med 
aktörerna från Varbergs Stadshotell & Asia Spa, att analyseras, med hjälp av teorierna 
från referensramen. För att underlätta för läsaren har vi använt oss av en egenbyggd 
analysmodell som förklarar hur vi har tänkt under analysarbetet. 

 

5.1 ANALYSMODELL 
För att kunna genomföra vår analys har vi arbetat fram en egengjord analysmodell. Detta för 
att på ett effektivt sätt kunna bearbeta empirin och analysera denna med hjälp av teorierna. Vi 
har kommit fram till att allting inte följer en rak väg och att vi inte har haft någon rak linje 
som vi har följt i vårt analysarbete, därav har vi valt att göra vår analysmodell cirkulär. Vi har 
även utgått från vårt metodval av ett hermeneutistiskt synsätt, där tolkningsprocessen är en 
kontinuerlig rörelse mellan delar och helheter av olika slag (Backman et al., (2012). Ny 
förståelse genereras fortlöpande och detta visas även i vår cirkulära analysmodell genom att 
en del leder till en helhet, som även är en del av en annan helhet, denna helhet hade i sin tur 
inte varit en helhet utan delarna, och på så vis blir cirkeln komplett.  
 
Den innersta cirkeln i modellen står för de huvudbegrepp som återfinns i vår 
problemformulering, styrning, som vi sedan har brutit ner till de centrala begrepp som har 
kunnat följas genomgående i denna uppsats, och finns som en modell i den teoretiska 
referensramen (kapitel 2).  De centrala begreppen har sedan brutits ner i ännu mindre delar 
och sorterats för att ett relevant urval ska kunna kopplas samman. Detta fungerar som ett stöd 
till den empiri som samlats in. Empirin har också gått igenom en nedbrytning och 
sorteringsprocess för att få fram de mest relevanta delarna till analysen. 
 

 
(Egengjord analysmodell, 2014-05-07) 

 

I 
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5.2 STRATEGI 
På Varbergs Stadshotell & Asia Spa, vidare benämnt Hotellet, är de respondenter som 
intervjuats eniga i vad strategi är; att det på något vis är en plan. Som Mintzberg (1994) 
menar, frågar du en person vad strategi är blir oftast svaret att det är en handlingsplan för att i 
framtiden kunna nå till en specifik punkt.  
 
Om du istället frågar personen om hen kan beskriva strategin som dennes företag eftersträvar 
kommer svaret, enligt Mintzberg (1994), bli personens egna definition av begreppet strategi. 
Detta kan även ses när vi analyserar respondenternas beskrivning av hotellets strategier. 
Exempelvis om vi ser från hotelldriektörens perspektiv, är strategier en produkt från 
ledningsgruppen för att nå mål och visioner. Strategierna består, enligt Samuelssons 
(personlig kommunikation, 2014-03-26), av en bägare med riktlinjer, policies och normer, 
som gemensamt utgör mål för hur organsiationen ska fungerar, så som att arbeta platt genom 
bland annat rotation av personal mellan avdelningarna. Utöver detta har Samuelsson även en 
egen strategi som han kallar öppna dörrens filosofi, vars mål är att alla ska kunna komma till 
honom utan att behöva dra sig från att säga vad de tycker och tänker. Rundéus (personlig 
kommunikation, 2014-04-08) poängeterar vikten av strategier för att hotellet ska kunna gå 
framåt och följa med i utvecklingen. Med utgångspunkt från gästen, måste hotellet utvecklas 
då hotellet har många återkommande gäster. Nastic (personlig kommunikation, 2014-04-08) 
anser att tydliga strategier och att tydligt uttrycka sina tankar är viktigt för att kunna få alla att 
arbeta åt samma håll, däregenom ska upplevelsen för gästen bli bra. Medan Begrlund 
(personlig kommunikation, 2014-04-02) anser att utifrån hennes position är strategi viktigt för 
att kunna ge god service och stå för det som serveras i restaurangen. Till skillnad från Bursell 
(personlig kommunikation, 2014-04-02) som uttrycker att strategier, för henne, inte är av 
någon stor vikt, så länge hon vet vad hon ska göra.  
 
Skillnaderna i definitionen av hotellets strategier, mellan respondenterna, skulle kunna bero 
på de olika positionerna och därmed skillnad i tillgängligheten till information. Exempelvis 
har avdelningscheferna, tillsammans med hotelldirektör Samuelsson, veckovisa möten där de 
tar del av utvecklingen av hotellet och de förändringar som kommer att ske. Det är således 
inte säkert att denna informationen når till resterande personal på avdelningarna, vilket då kan 
vara en bidragande faktor till att det finns olika meningar bland respondenterna. Mintzberg 
(1994) menar att strategi är ett sådant ord som människan definerar på ett sätt men som oftast 
används på ett annat, vilket också skulle kunna vara en anledning till att det finns olikheter i 
respondenternas uttryck av hotellets strategier. 
 
Något som uppmärksammats är att ingen av respondenterna nämner vinstmaximering eller 
andra ekonomiska mål för hotellet eller sin avdelning, detta kan beror på att hotellet är 
beroende av sina kunder för att kunna uppnå vinst och ekonomiska mål. Grant (2008) 
förklarar att vinst och förtjänst kommer i andra hand, eftersom företag i förstahand måste 
skapa värde för kunden för att ens kunna bedriva en verksamhet som i sin tur genererar 
pengar. Om det skulle vara som Grant (2008) säger att alla företags långsikitiga mål är att 
vinstmaximera, och detta antagande görs även när det gäller Hotellet, skulle hotellets strategi 
för att nå vinstmaximering kunna vara nöjda kunder. Då skulle denna strategi kunna sättas in i 
Mintzbergs (1994) modell “Forms of Strategy”. Där den avsedda (intended) och den 
avsiktliga (deliberate) strategin för hotellet är nöjda kunder. För att sedan få strategin 
förverkligad (realized) måste detta i sin tur implementeras till hela hotellet. Effekten av att 
strategin blir förverkligad skulle då kunna vara att hotellet når sitt långsiktiga mål om 
vinstmaximering genom ett antagande om att ju fler nöjda kunder desto mer bokningar av 
hotellnätter och middagar i restaurangen. Vinstmaximering som mål skulle då kunna ses ur 
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Whittingtons (2002) klassiska perspektiv där strategiprocessen rymmer både beräkning och 
analys som i sin tur syftar till att maximera fördelar på lång sikt. 
 
Alla respondenterna förkarar vikten av nöjda kunder och ur det systemteoretiska perspektivet 
menar Whittington (2002) att strategen avviker från normen av en vinstmaximerad strategi då 
dennes sociala bakgrund kan ha givit hen andra intressen och mål än enbart vinst, till exempel 
professionell stolthet och makt i företaget. Enligt det systemteoretiska perspektivet speglar en 
strategi de sociala system som strategen verkar i. 

5.3 STRATEGISKT LEDARSKAP 
En skillnad mellan att vara en ledare kontra chef, anser Berglund och Bursell (personlig 
kommuniktion, 2014-04-02) är att en ledare är något en person blir och som finns på plats 
medan en chef anser de vara någon som styr från en annan plats och något som en person kan 
vara oavsett om den är respekterad eller inte. Detta skulle kunna bero på att de själva inte har 
någon chefsroll och att de ser olika på de befintliga chefsrollerna som finns på hotellet. Andra 
faktorer som skulle kunna påverka deras synsätt är exempelvis tidigare erfarenheter av chefer 
och ledare. Bursell (personlig kommunikation, 2014-04-02) ser exempelvis hotelldirektören 
som en ledare medan hon ser hotellägarna som chefer. Yukl (2012) menar att ledarens 
påverkan på organisationen kan vara direkt och indirekt, vilket skulle kunna förklara 
Berglund och Bursells skildring av begreppen chef och ledare. Samuelsson, Nastic och 
Rundéus som alla har ledande roller, ser inte någon större skillnad mellan en ledare och en 
chef, detta skulle kunna förklaras genom att de tar hänsyn till sin egen roll som chef och 
samtidigt ser sig själva som ledare, vilket gör att deras egen uppfattning av begreppen blir 
oklara och påverkade av deras självbild. 
 
Skillnader i ledarskapet på Hotellet har analyserats utifrån avdelningschefernas roller. Bursell 
som arbetar med Nastic dagligen ser henne som en kollega, då Nastic utför samma arbete som 
de andra i receptionen. Nastic (personlig kommunikation, 2014-04-08) anser däremot att 
hennes roll som avdelningschef är att se till att avdelningen arbetar åt samma håll, de håll 
ledningen säger till henne att arbeta åt, samt motivera, utveckla och se till så att personalen 
mår bra. Detta förklarar Nastic (personlig kommunikation, 2014-04-08) att hon gör genom att 
föregå med gott exempel och vara som en coach för personalen på hennes avdelning. 
Skillnaden mellan Bursells och Nastics syn på avdelningschefens roll kan bero på att Bursell 
ser till det dagliga arbetet tillsammans med Nastic, medan Nastic förklarar sina 
arbetsuppgifter och ambitioner. Nastics ledarstil kan förklaras med Vera och Crossans (2004) 
beskrivning av den transformerande ledaren. Avdelningen kan ses som stabil då Nastic arbetat 
som chef för receptionen sedan år 2011 och har under denna tiden kunnat skapa mognad och 
stabilitet i gruppen. Nastics sätt att inspirera och coacha sin personal är också paralleller som 
kan dras till det transformerande ledarskapet. 
 
Till skillnad från receptionen, har restaurangen nyligen genomgått förändringar i ledarskapet, 
den har sedan några månader tillbaka en ny restaurangchef, och i en mer instabil miljö passar 
en transaktionell ledare förklarar Vera och Crossans (2004). Detta kan ses som en 
bakomliggande orsak till hur både Berglund och Rundéus har uppfattat avdelningschefens 
roll. De anser båda att det är upp till avdelningschefen att se till så personalen trivs och tar tag 
i eventuella problem inom gruppen. Detta kan även vara en effekt av att Rundéus är ny som 
avdelningschef och att hon då har kunnat gå in och göra en förändring med direkten. 
Exempelvis kan det vara så att Rundéus värnar mer om personalen än vad som uppfattats 
tidigare på avdelningen och detta har då resulterat i att Berglund ser detta som en uppgift för 
avdelningschefen då hon märker en skillnad. Rundéus menar att hon uttrycker sin roll som 
avdelningschef genom att vara med och sätta upp mål, få personalen att känna sig trygg, vara 
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bestämd och säga ifrån om det behövs vilket också kan förklaras med Vera och Crossans 
(2004) transaktionella ledarskap. 
 
Vera och Crossan (2004) menar dock att bägge ledarstilarna behövs i en organisations 
läroprocess. Vid en tid av förändring är det transaktionella ledarskapet mest lämpligt och i 
tider av stabilitet är det transformerade ledarskapet mest lämpligt. Att se Nastic och Rundéus 
utifrån dessa stilarna behöver inte betyda att de inte kan förändras. Rundéus sätt att förhålla 
sig som ledare kan komma att ändras ju längre tiden går. Även Nastics ledarstil kan komma 
att förändras vid till exempel nya förutsättningar för receptionen, som när rutinerna ändrats 
genom att hotellt gått ur medlemskapet i Best Western. 
 
Det finns även delade synpunkter om ledningen på Hotellet. Samuelsson, som övergripande 
ansvarig för hotellet, anser sig själv vara en spindel i nätet och det är ingen som motsäger 
detta. Van Der Merwe (2002) förklarar att det strategiska ledarskapet handlar om att föra sin 
organisation mot en framtida strategiskt porsition. Däremot förklarar Samuelsson (personlig 
kommunikation, 2014-03-26) att hans ledarskap är lyckat om ingen märker om han inte är 
där. När Bursell (personlig kommunikation, 2014-04-02) berättade om sitt intryck av 
ledningen på hotellet, förklarade hon att det märks när Samuelsson inte är på hotellet, och att 
hon anser att organisationen är väldigt beroende av honom och hans närvaro, då hon kan gå 
till honom gällande allt. Berglund (personlig kommunikation, 2014-04-02) berättade också att 
hon föredrar att gå till Samuelsson framför att ta upp saker med sin avdelningschef. Detta kan 
visserligen bero på att restaurangenavdelningen nyligen bytt chef, men det kan även vara ett 
tecken på att avdelningschefernas roller ses förbi, då Samuelsson verkar vara en väldigt 
omtyckt chef och har en öppna-dörrens-filosofi som alltid gör honom tillgänglig för 
personalen. Detta skulle även kunna förklaras med Van Der Merwes (2002) teorier om att 
strategiskt ledarskap är en process av formulering, implementering, utvärdering och kontroll 
där besluten påverkar verksamhetens framtida prestanda. 
 
Samuelssons strategiska ledarskap och öppna-dörrens-filosofi kan även vara en strategisk och 
symboliskt aktivitet för att nå en platt organisation, förklarat genom Vera & Crossans (2004) 
teorier om strategiskt ledarskap. En annan bakomliggande teori som förklarar Samuelssons 
strategiska ledarskap, kan vara som Vera och Crossan (2004) hävdar, att lednings- och 
chefsgrupper är avgörande för företagets utfall då de har befogenheten att fatta de viktiga 
besluten och tar ansvar för vad som händer inom företaget. Detta kan vara en förklaraing till 
varför Samuelsson (personlig kommunikation, 2014-03-26) berättar att han gärna är delaktig i 
allt som sker på hotellet, i den mån han kan, trots att han påstår att han inte har ett 
kontrollbehov, då hotellets utfall kan ses som en reflektion av hans ledarskap. Denna typ av 
ledarskap kan förklaras med Whittingtons (2002) klassiska perspektiv då ledning sker med 
starkt engagemang och inspirerande visoner för att nå hotellets långsiktiga mål, att överträffa 
gästens förväntningar, och däregenom göra vinst. Det går även med hjälp av det 
systemteoretiska perspektivet att förstår varför Samuelsson arbetar på detta vis, då 
kundnöjdhet är det främsta målet, inte att vinstmaximera. 

5.4 BESLUTSFATTANDE 
Brunsson (2002) förklarar att ta beslut är en viktig del av de organisatoriska aktiviteterna och 
att beslut tillsammans med idéer, åtgärder och handlingar skapar produkter, exempelvis varor 
och tjänster. Nastic, Rundéus, Berglund och Bursell är alla eniga i att de har ett stort 
inflytande i de beslut som tas, oavsett om det gäller deras avdelning eller på en mer 
övergripande nivå. Dock menar Berglund (personlig kommunikation, 2014-04-02) att hon 
själv är en drivande kraft och har starka åsikter vilket gör att hon blir hörd och sedd. Bursell 
(personlig kommunikation, 2014-04-02), å andra sidan, förklarar att hon inte uttrycker sina 
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åsikter på den övergripande nivån men att hon har möjligheten om hon hade velat. Rundéus 
och Nastic (personlig kommunikation, 2014-04-08) anser att de har ett inflytande i 
beslutsfattandet även på de andra avdelningarna då de får uttrycka sina idéer och tankar på 
avdelningschefsmötena. 
För att idéer och handlingar ska kunna kopplas samman krävs en mekanism förklarar 
Brunsson (2002) och menar att beslutsprocessen är just denna mekanism. Beslutsprocessen 
består av två moment, först sökandet efter alternativ, preferenser och konsekvenser, och sedan 
själva beslutet av att välja ett alternativ. Brunssons beslutprocess kan jämföras med 
Samuelssons förklaring av att hans uppgift i beslutsprocessen är att bestämma vilka av alla 
idéer som ska genomföras med direkten, vilka som får läggas på väntehyllan och vilka som 
inte går att genomföra. Mintzberg (1994) förklarar en liknande process med att i formandet av 
strategier finns det ofta många idéer och planer för möjliga tillvägagångsätt (handlings 
möjligheter), men det är inte alla som går att genomföra. Brunsson (2002) säger det beror på 
tidsaspekten och relationen mellan idé och handling då idéer, som annars skulle frodas fritt, 
begränsas genom handlingar och åtgärder, vilket beror på att alla idéer inte är genomförbara. 
 
Alla respondenter menar att de beslut som tas förmedlas ut på intranätet för att personalen ska 
kunna läsa det men att systemet inte är effektivt då det är gammalt och borde bytas ut eller 
uppdateras. Exempelvis förklarar Berglund (personlig kommunikation, 2014-04-02) att hon 
får reda på informationen ändå, men menar att det egentligen inte är rätt beslutsväg. Brunsson 
(2002) säger att det är viktigt att beslutsfattaren gör sig synlig, och att beslutsprocessen är 
tydlig för hela organisationen och ännu viktigare är det att göra de fattade besluten synliga 
och vilka handlingar och åtgärder som ska genomföras. Brunsson (2002) menar att 
organisationer ofta har specifika rutiner för att säkerställa beslutens synlighet i detta stadie, 
exempelvis formella möten med protokoll där fattade beslut tas upp och vem som har fattat 
dem. Detta ger andra möjligheten att göra invändningar och komma med idéer. Bristen i 
användandet av intranätet kan vara en effekt av engagemanget från avdelningscheferna och 
ledningen. Om det inte sker en förändring av det föråldrade systemet kan det finnas motiv hos 
de anställda att inte bry sig om systemet och på så vis kan besluten som fattas och läggs ut på 
intranätet inte nå ut till alla på avdelningarna.  

5.5 STRATEGISK IMPLEMENTERING 
Möten är en stor del i processen av implementering av strategier på Hotellet förklarar 
Samuelsson (Personligkommunikation, 2014-03-26). Samtliga respondenter som intervjuats 
berättar om möten som sker på hotellet, på olika nivåer och med olika intervall. Detta kan 
tolkas som en tydlig process, och utgör del av den kommunikationen som Aaltonen och 
Ikävalko (2002), Brunsson (2002), Mintzberg (1994) samt Thompson och Strickland (1998) 
pratar om för att kunna implementera strategier. Aaltonen och Ikävalko (2002) förklarar att 
implementering är inte enbart kommunikation utan även tolkning, antagande och handlingar, 
utan någon speciell ordning. Personalen på hotellet kan därför anses stå för den största delen 
av implementeringen av strategier, eftersom de tolkar, antar och genomför. 
 
Samuelsson (personlig kommunikation, 2014-03-26) poängterar vikten av att all information 
ska nå ut till personalen på hotellet, och han medger att informationsflödet på hotellet måste 
bli bättre. När Samuelsson började arbeta på hotellet hade alla avdelningar anslagstavlor som 
drunknade i information, en strategisk lösning på informationsproblemet var då att införa ett 
intranät, vilket delvis har fungerat. En orsak till att denna strategi brister kan förklaras genom 
problem i implementerings-processen, som Brunsson (2002) förklarar är en följd av ett 
bristande engagemang från aktörerna att ta i beaktning ledningens idéer. Detta leder till att 
idéer och strategier inte blir utförda och lyckade. Samuelsson (personlig kommunikation, 
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2014-03-26) förklarar också detta, med att alla kanske inte kollar på intranätet, även om de 
blivit tillsagda att göra så. Detta är något som erkänns av alla respondenter, att intranätet finns 
där men är inte del av de dagliga rutinerna. Nastic och Rundéus (personlig kommunikation, 
2014-04-08) berättar i detta sammanhang att när de har lagt upp information på intranätet 
anser de att de har gjort sitt för att få ut informationen, att det sedan är upp till individen att 
kolla intranätet för uppdateringar. Detta kan ses som ett bristande i engagemang, både från 
ledningen och de individuella aktörerna. 
 
Om det finns en brist i engagemang för användandet och införandet av intranätet, som 
visserligen anses som ett föråldrat system, kan frågan ställas om detta även gäller andra delar 
av verksamheten. Det är enligt Brunsson (2002) ledningens ansvar, medan om ett klassiskt 
perspektiv (Whittington, 2002) tillämpas handlar det inte längre om implementeringen i sig 
utan vilka val som gjorts och hur dessa bäst lämpar sig för organisationen, den som fattat 
besluten är då ansvarig för implementeringen. Systemteoretiker, å andra sidan, hävdar att den 
organisatoriska effektiviteten definieras av de termer som passar ledningens intresse samt att 
det som uppfattas som effektivt är beroende av den sociala kontexten. Samuelsson (personlig 
kommunikation, 2014-03-26) säger att de på hotellet lägger större vikt vid implementering än 
på utformning av strategier och vid genomförandet av implementering förklarar Enz (2012) 
att vilkor bestäms. Villkor om att den anställde ska erhålla kunskap för användningen av den 
nya strategin.  
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6. SLUTSATS 
etta sista kapitel presenterar våra slutsatser som vi tagit fram med hjälp av 
analysen. Slutsatsen syftar till att ge svar på den frågeställning vi utgått från. Vi 
kommer även presentera vårt bidrag med denna uppsats och ge förslag på 
fortsatt forskning. 

 
Syftet med denna studie har varit att beskriva samt analysera styrningen av strategisk 
implementering på Varbergs Stadshotell & Asia Spa. Syftet har dessutom varit att förklara 
och förstå styrning utifrån begreppen: strategi, strategisk ledarskap, beslutsfattande och 
strategisk implementering.  
 
Frågeställningen som studien svarar på är: 

Hur styrs strategisk implementering på Varbergs Stadshotell & Asia Spa? 
 

6.1 STRATEGI 
Vi har kommit fram till att på Varbergs Stadshotell & Asia Spa finns en gemensam syn på 
vad strategi är; det är en plan. Däremot finns det skillnader i synen på användandet av 
strategier. Vår uppfattning är att det har sin grund i skillnader hos personalen när det gäller 
erfarenhet och befattningar. För att få personalen att använda strategi på samma sätt är det vår 
uppfattning att ledningen och ägarna bör ta detta i beaktning vid utformandet av strategierna.  
 
Vi anser att hotellets långsiktiga mål är att vinstmaximera och för att nå dit är det nödvändigt 
att göra kunderna nöjda. Nöjda kunder är således en av strategierna för att hotellet ska kunna 
nå sitt mål. Detta medför att vi har kommit fram till en slutsats om att hotellet befinner sig i 
två av Whittingtons (2002) perspektiv; klassiska perspektivet och systemteoretiska 
perspektivet. Hotellet befinner sig i det klassiska perspektivet när målet är att vinstmaximera 
medan de befinner sig i det systemteoretiska perspektivet när målet är att göra kunderna 
nöjda.   

6.2 STRATEGISKT LEDARSKAP 
Ledarskapet på de två olika avdelningarna skiljer sig åt, vilket vi ser som en följd av att 
avdelningarna har olika förutsättningar. En annan påverkande faktor anser vi vara att Rundéus 
och Nastic är i olika faser av sitt ledarskap på hotellet.  
 
Vår uppfattning är att Samuelssons ledarstil genomsyrar hela organisationen och att han 
verkligen har lyckats med sin ”öppna-dörrens-filosofi”. Vi anser att Samuelsson spelar en 
central roll i den dagliga verksamheten och att organisationen är mycket beroende av honom. 
Vår åsikt är att detta medför att avdelningschefernas roll förbises. Då personalen utan ledande 
ansvar går runt avdelningscheferna och direkt till Samuelsson. 

6.3 BESLUTSFATTANDE 
Vår uppfattning är att hotellet, i nuläget, har en väl fungerande organisation när det gäller att 
involvera personalen i de beslut som ska fattas. Detta genom bland annat avdelnings-
chefsmöten där avdelningscheferna har möjlighet att ge sin åsikt och påverka beslut gällande 
sin avdelning, de andra avdelningarna samt övergripande beslut på hotellet. På stormötena har 
även övrig personal möjlighet att uttrycka sina åsikter och komma med idéer. 
 
 

D 
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Vi har utöver detta gjort bedömningen att strategiska beslut som rör företagets och 
avdelningarnas mål samt visioner fattas av ägarna och hotelldirektören. Vår uppfattning är att 
avdelningscheferna har möjlighet att komma med idéer gällande tillvägagångssätt men att i 
slutändan är det ägarna och hotelldirektören som fattar besluten. Vi anser att detta är en effekt 
av att hotellet är en vinstmaximerande organisation. 

6.4 STRATEGISK IMPLEMENTERING 
Vi anser att det är viktigt med en strukturerad styrning för att kunna genomföra en strategisk 
implementering och kommunikationen utgör en stor del av den. Vi har uppfattningen att, i 
dagsläget, är det intranätet och möten som utgör implementeringen på Varbergs Stadshotell & 
Asia Spa. Vår åsikt är att implementeringen genom intranätet brister på grund av 
engagemanget från samtliga.Vi anser att hotellet bör ta detta i beaktning för att kunna 
effektivisera sitt informationsflöde och därmed underlätta den strategiska implementeringen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående slutsatser och en anpassad modell av 
Minztbergs (1994) Forms of Strategy, svara på studiens frågeställning. Vår uppfattning är att 
den strategiska implementeringen på Varbergs Stadshotell & Asia Spa styrs främst av ägarna 
och hotelldirektören. 

 
Egengjord Slutsatsmodell anpassad utifrån Mintzberg (1994) Forms of Strategy 

 
Ägarna och hotelldirektören är de som kommer med de primära idéerna, vilket leder till att 
beslut fattas, dessa utgör de avsedda strategierna (Mintzberg, 1994). I denna första fas är inte 
övrig personal delaktig. När de avsedda strategierna kommuniceras ut i verksamheten får 
personalen komma med idéer. Var på hotelldirektören fattar beslut om vilka idéer som kan 
genomföras och vilka som faller bort, vilket i Mintzbergs (1994) modell kallas orealiserade 
startegier. Efter denna sortering av genomförbara strategier bildas de medvetna strategierna 
(Mintzberg, 1994). Här får även personalen komma med idéer, och för att kunna förverkliga 
strategierna (Mintzberg, 1994) krävs en strategisk implementering. I denna modell omsluts 
även det strategiska ledarskapet som kommer till vid de avsedda strategierna. Modellen som 
helhet utgör därav styrningen av strategisk implementering på Varbergs Stadshotell & Asia 
Spa. 
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6.5 STUDIENS BIDRAG 
- Insikt i hur Varbergs Stadshotell & Asia Spa styr strategisk implementering 
- Hotelldirektörens roll i styr- och beslutsprocessen på Varbergs Stadshotell & Asia 

Spa. 
- Ledningens och avdelningschefernas roll i styr- och beslutsprocessen 
- Vikten av engagemang vid strategisk implementering på Varbergs Stadshotell  & 

Asia Spa.  

6.6 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Vi har under studiens gång kommit fram till förslag som skulle kunna vara intressanta att 
studera vidare. 

- Utöka denna studie till alla avdelningar på Varbergs Stadshotell & Asia Spa för att 
kunna få en mer generell bild av hela hotellet. 

- Göra samma studie utifrån ett genus perspektiv. Finns det skillnader i ledarskapet 
mellan kvinnor och män på avdelningschefsnivå. 

- Undersöka styrning av strategisk implementering på fler hotell, för att kunna få en 
jämförelse inom hotellbranschen. 

- Ingående studera hotellägarnas roll i strategi och beslutsprocessen. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE HOTELLDIREKTÖR 
 
 
Bakgrund: 

1.   Berätta lite om företaget, Varbergs Stadshotellet. 
2.   Kortfattat förklara din roll i verksamheten. 
3.   Hur länge har du arbetat inom företaget? 
4.   Hur ser den interna företagsstrukturen ut? 

  
 
Strategi: 

1. Vad är din tolkning av begreppet strategi? 
2. Är det viktigt med strategier? Varför? 
3. Vad är hotellets strategier?  
4. Följer er organisationsstruktur er strategi eller följer strategin er organisationsstruktur? 

 
 
Strategiskt ledarskap: 

1. Hur ser du på din ledarskapsroll?  
2. Har ditt ledarskap förändrats något sedan du startade på hotellet? 
3. Anser du att det är en skillnad mellan att vara en ledare och en chef? Varför? 
4. Hur arbetar du för att nå ut till organisationen? 

- Finns det något du skulle kunna göra annorlunda? (varför) 
5. Hur motiverar du verksamheten? 

 
 
Beslutsfattande: 

1. Förklara hur er beslutsprocess går till. (från idé till färdig strategi). 
2. Vad är din roll i beslutsprocessen? 
3. Har er beslutsprocess förändrats över tid? Varför? 

 
 
Strategisk implementering:  

1.   Hur ser tillvägagångssättet ut vid implementering? 
2.   Anser du att ert tillvägagångssätt är effektivt? Varför? 
3.   Finns det hinder mot implementering av strategier i er organisationsstruktur? 

- Om ja, vilka och vad kan vara en åtgärd för dem? 
4.      Involveras personalen vid implementering? 

- Om ja, hur och när? 
- Om nej, varför inte?  

5.   Vad anser du att det läggs mest tid på? Utformning av strategi eller implementering av 
strategi? Varför? 

 
 
Övrigt 

1. Har du något som du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE AVDELNINGSCHEF 
  
 
Bakgrund: 

1.   Kortfattat förklara din roll i verksamheten. 
2.   Hur länge har du arbetat inom företaget? (Hur länge har du varit avdelningschef?) 
3.   Berätta lite om din avdelning. 

  
 
Strategi: 

1.   När du hör begreppet strategi, vad tänker du då? 
2.   Vad är hotellets strategier?  
3.   Från din position, är det viktigt med strategier? (Varför?) 

  
 
Strategiskt ledarskap: 

1.   Hur är organisationen strukturerad? 
2.   Hur uppfattar du denna struktur? 
3.   Vad anser du att ledningens roll är? 
4.   Vad anser du att din roll som avdelningschef är? 
5.   Anser du att det är en skillnad mellan att vara en ledare och en chef? (Varför?) 
6.   Hur gör du för att avdelningen ska lyckas med att få genom en förändring? 

 
 
Beslutsfattande: 

1. Vilken roll har du i beslutsprocessen? 
2. Hur skulle du bedöma ditt inflytande i beslutsprocessen? 
3. Känner du dig tillräckligt involverad i de beslut som tas? (Varför/Varför inte?) 
4. Hur fattas beslut om eventuella förändringar inom avdelningen? 

 
 
Strategisk implementering: 

1.   Hur får du reda på eventuella förändringar inom organisationen? 
2.   Hur förmedlar du eventuella förändringar till övriga på avdelningen? 
3.   Hur effektivt är detta tillvägagångssätt? 
4.   Vad skulle kunna göras annorlunda i denna process? 
5.   Om eventuella förändringar ska införas i avdelningen, hur förmedlas dessa vidare? 
6.   Hur effektivt är detta tillvägagångssätt? 
7.   Vad skulle kunna göras annorlunda i denna process? 

  
 
Övrigt 

1.   Har du något som du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 3 - INTERVJUGUIDE SERVITRIS OCH RECEPTIONIST  
 
 
Bakgrund: 

1.   Berätta lite om din avdelning. 
2.   Hur länge har du arbetat inom företaget? 
3.   Kortfattat förklara din roll i verksamheten. 

  
 
Strategi: 

1.   När du hör begreppet strategi, vad tänker du då? 
2.   Känner du till hur hotellet arbetar med strategier? (Hur/Varför inte?) 
3.   Från din position, är det viktigt med strategier? (Varför?) 
4.   Hur är organisationen strukturerad? 
5.   Hur uppfattar du denna struktur? 

  
 
Strategiskt ledarskap: 

1.   Vad anser du att ledningens roll är? 
2.   Vad anser du att avdelningschefens roll är? 
3.   Anser du att det är en skillnad mellan en ledare och en chef? (Varför?) 
4.   Känner du dig delaktig i de beslut som fattas inom avdelningen? 
5.   Hur har du möjlighet att påverka beslut inom avdelningen resp. hela organisationen?  

 
 
Beslutsfattande: 

1. Vilken roll har du i beslutsprocessen? 
2. Hur skulle du bedöma ditt inflytande i beslutsprocessen? 
3. Känner du dig tillräckligt involverad i de beslut som tas? (Varför/Varför inte?) 

 
 
Strategisk implementering: 

1.   Hur får ni reda på eventuella förändringar inom organisationen? 
2.   Hur får du reda på eventuella förändringar på din avdelning? 
3.   Anser du att detta är effektivt tillvägagångssätt? (Varför?) 
4.   Vad skulle kunna göras annorlunda i denna process? 

  
 
Övrigt 

1.   Har du något som du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 4 - KOMPLETTERANDE FRÅGOR TILL ALLA RESPONDENTERNA 
 
(Skickat som e-mail) 
 
1. Ge exempel på ett beslut som du själv kan fatta, i en specifik situation. 

2. Ge exempel på beslut som fattas ovanför dig och hur du påverkas av detta. 

3. Ge exempel på beslut där du måste ha ett godkännande för att kunna genomföra beslutet. 
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