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Sammanfattning 

Titel:   Tjänstekvalitet som utmaning 
 
Nivå: Magisteruppsats 15 p Institutionen för Service 

Management, Campus Helsingborg, Lunds universitet  
 
Författare:   Emma Söderberg och Sofia Östman 
 
Handledare:   Pia Siljeklint och Carina Sjöholm 
 
Problemdiskussion: Inom Service Managementforskningen framhävs 

tjänstekvalitet som en viktig variabel när det handlar 
om ett företags konkurrenskraft. Kunder kräver allt mer 
av företag idag och ställer högre krav på att de tjänster 
de köper ska hålla en god kvalitetsnivå. Kunders 
förväntningar blir det som kan styra hur företag ska 
arbeta med tjänstekvalitet och det som ledaren, med 
hjälp av sina medarbetare, måste utgå från i sitt arbete 
med tjänstekvalitet.  
I litteraturen framgår det att ledarens roll är ett viktigt 
inslag i tjänstekvalitet, att det mer eller mindre är en 
förutsättning med ett starkt och väl fungerande 
ledarskap för att kunna nå en högre nivå av 
tjänstekvalitet i företaget. Vad som dock inte är lika 
tydligt är just hur en ledare kan påverka 
tjänstekvaliteten, på vilket sätt och genom vilka 
handlingar en ledare kan påverka företagets 
tjänstekvalitet.  

 
Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur en ledare kan tänkas 

påverka tjänstekvaliteten i ett tjänsteföretag. 
 
Metod: Metoden är kvalitativ i form av intervjuer, delvis 

personliga intervjuer men också intervjuer via telefon 
och email.   

 
Slutsatser:  Arbetet med tjänstekvalitet bör vara ett naturligt, 

genomgående inslag i ett tjänsteföretag. Men i takt 
med andra samhällsförändringar så ändras också 
kraven på kvalitet, det kommer nya regler och system 
som måste följas, vilket gör att arbetet med 
tjänstekvalitet måste vara anpassningsbart. Ledaren 
har en mycket viktig roll i företaget och i dess arbete 
med tjänstekvalitet, men det är också viktigt för 
ledaren att inse att medarbetarna har en ännu större 
del i företaget och kan i större utsträckning påverka 
kvaliteten i de tjänster de levererar. Därför måste 
ledaren påverka medarbetarna i första hand för att på 
så sätt kunna påverka tjänstekvaliteten i företaget.  

 

 
Nyckelord: Tjänster, tjänstekvalitet, kvalitetsarbete, ledare, 

medarbetare, kommunikation  
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1. Inledning 
 
I vår inledande del introduceras en bakgrund till vårt valda område. Vidare beskrivs 

vår problemdiskussion med tillhörande syfte. Avslutningsvis presenteras en disposition 

över uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Mot bakgrund av att tjänstesektorn idag växer allt mer, tjänstesektorn står för 90 procent 

av de nya jobben enligt Statistiska centralbyrån, så är vi inne i en form av 

strukturomvandling. Anledningen till detta är att sysselsättningen inom industrin avtar, 

medan handeln med tjänster istället ökar kraftigt. Trots att vi är inne i en lågkonjunktur 

så håller sig tjänsteföretagen starka i en jämförelse med industrin. Enligt 

arbetsgivarorganisationen Almega spås produktionen inom tjänstesektorn endast sjunka 

med 1,5 procent under 2009, medan respektive siffra inom industrin förväntas uppnå 11 

procent.
1
   

 

Som en viktig variabel när det handlar om ett företags konkurrenskraft lyfter Service 

Managementforskningen fram tjänstekvalitet som en viktig faktor i tjänsteutförandet. 

Det som utmärker just tjänster, till skillnad från produkter, är att de består av en rad 

olika processer, vilket gör att en tjänst inte kan provas innan själva köpet av tjänsten på 

samma sätt som en produkt. Tjänstens värde skapas i samverkan mellan kunden och 

tjänsteföretaget, då produktion och konsumtion av en tjänst sker mer eller mindre på 

samma gång. På grund av tjänsters särdrag är de heller inte påtagliga, vilket gör att de 

kan upplevas som abstrakta. Det gör att det blir svårt att sätta ett konkret värde på dem 

då de snarare består av en känsla eller en upplevelse. En produkt kan man lätt ta fram 

och visa och titta på, medan en tjänst istället måste förklaras och beskrivas.
2
 

 

Vid fokuseringen på kvaliteten i tjänster kan det alltså uppkomma en del svårigheter 

med att leverera och säkerställa en jämn kvalitet till olika typer av kunder. De 

                                                 
1
Tillgänglig:http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255

C05%255C07%255C336376 (Läst 2009-05-16) & Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/10180/a/96683 

(Läst 2009-05-16) 
2
 Grönroos, C. (2008) Service management och marknadsföring. Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrens. 

Liber, Malmö, s. 63-65 &Tillgänglig:http://www.bokforingstips.se/Kvalitet/kvalitet_tjanster.htm (Läst 2009-05-

20) 

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C05%255C07%255C336376
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C05%255C07%255C336376
http://www.regeringen.se/sb/d/10180/a/96683
http://www.bokforingstips.se/Kvalitet/kvalitet_tjanster.htm
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egenskaper som skulle kunna utmärka kvaliteten i tjänster är exempelvis: 

tjänsteleverantörens vilja att hjälpa kunden, bemötande, att kunden kan lita på att det 

som utlovats också genomförs samt hur väl kommunikationen fungerar mellan de 

samverkande parterna. Beroende på vilken typ av tjänst det handlar om så kan dessa 

egenskaper av kvalitet anpassas på olika sätt. Tjänstens kvalitetsegenskaper influeras av 

de behov och förväntningar som finns av tjänstens mottagare.  

 

För att ett tjänsteföretag med dess ledare och medarbetare ska kunna leda kvaliteten åt 

rätt håll, bör det finnas en gemensam grund att stå på. Där ska vision och mål för 

tjänstekvaliteten vara tydliga och alla medarbetare bör känner till dessa.
3
 Vidare är 

kompetensen inom företaget en mycket viktig del. Där är en av ledarens viktigaste 

uppgifter att se till att den kompetens som behövs för att kunna leverera den 

eftersträvade tjänstekvaliteten, också finns i företaget i form av kunniga medarbetare 

tillsammans med tydliga riktlinjer för hur arbetet med tjänstekvalitet ska fungera.
4
  

 

I en Human Resource (HR) - undersökning som tidningen Chef har gjort, där 157 

svenska HR- chefer medverkade, visade det sig att 38 procent av dessa ansåg att chefer i 

Sverige har svårt för att ställa tydliga krav på sina anställda. En osäkerhet i att kunna 

ställa krav kan leda till att tjänsteleveransen och dess kvalitet får lida. Det kan även 

bidra till onödig stress och försvåra uppföljningar för både chefer och medarbetare.
5
  

 

Med denna bakgrund vill vi nu fortsätta denna inledning med en problemdiskussion där 

vi närmare beskriver vad det är vi vill undersöka och varför.  

                                                 
3
 Danielsson, R. J. (1999) Tjänstekvalitetens hörnstenar – kundstyrd affärsutveckling, Studentlitteratur, Lund, 

s.126 
4
 Danielsson, R. J. (1999) s.126-127 & Sörqvist, L. (2000) Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 

Studentlitteratur, Lund, s. 14 
5
 Tillgänglig:http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/chefer-har-svart-att-staella-krav/ (Läst 2009-

05-17) 

http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/chefer-har-svart-att-staella-krav/
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1.2 Problemdiskussion 

Inom Service Managementforskningen framhävs tjänstekvalitet som en viktig variabel 

när det handlar om ett företags konkurrenskraft. Kunder kräver allt mer av företag idag 

och ställer högre krav på att de tjänster de köper ska hålla en god kvalitetsnivå. Kunders 

förväntningar blir det som kan styra hur företag ska arbeta med tjänstekvalitet och det 

som ledaren måste utgå från i sitt arbete med tjänstekvalitet.  

 

För att möta eller överträffa förväntningarna, måste företag ta vara på den kunskap som 

finns och arbeta både externt men kanske ännu mer internt med kvalitet. Vidare måste 

de se till att alla inom företaget är medvetna om vilken tjänstekvalitet företaget 

eftersträvar, samt hur dessa kvalitetsmål på bästa sätt ska uppnås. Ledarens uppgift blir 

att sätta rimliga mål som är möjliga att uppnå för företaget och dess medarbetare, för att 

sedan leda medarbetarna mot målen och stötta dem i det arbetet. 

 

Av litteraturen framgår det att ledarens roll är ett viktigt inslag i tjänstekvalitet. Det är 

mer eller mindre en förutsättning med ett väl fungerande ledarskap för att kunna nå en 

högre nivå av tjänstekvalitet i företaget. Vad som dock inte är lika tydligt är just hur en 

ledare påverkar tjänstekvaliteten, på vilket sätt och genom vilka handingar en ledare kan 

påverka företagets tjänstekvalitet. Därför finner vi det intressant att undersöka hur 

ledaren kan ha betydelse för den service som ett företag kan erbjuda. Servicemötet med 

kunden i ett tjänsteföretag är det som i huvudsak påverkar vilken kvalitetsnivå tjänsten 

kan uppnå. Detta gör att ledaren och de involverade medarbetarna har en nyckelroll i 

detta möte.
6
 

 

Arbetet med tjänstekvalitet kan bli framgångsrikt om det finns ett väl fungerande sätt att 

leda på. Där kommunikation, motivation och trygghet mellan ledare och medarbetare 

fungerar som ett genomgående inslag i verksamhetens dagliga arbete. Vidare för ett 

framgångsrikt kvalitetsarbete i tjänster behövs ledare som agerar förebild för sina 

medarbetare, som skapar ett förtroende och låter ledarskapet återspegla de värderingar 

och tankesätt som ledaren innehar, menar en del.
7
 Detta leder oss till vårt syfte med 

denna uppsats.  

                                                 
6
 Grönroos, C. (2004) Service management och marknadsföring. En CRM- ansats. Liber. s. 143 & Edvardsson, 

B. (2000) Kvalitet och tjänsteutveckling, Studentlitteratur, Lund, s. 11, 126-127 
7
 Tillgänglig:http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fpublicabout (Läst 2009-05-16) 

http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fpublicabout
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1.3 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka hur en ledare kan tänkas påverka tjänstekvaliteten i ett 

tjänsteföretag.   

 

1. 4 Disposition 

Kapitel 1: Bakgrund, problemdiskussion och syfte presenteras.  

 

Kapitel 2: Här introduceras tillvägagångssätt och uppsatsens metodologiska vägval. 

Valda teorier presenteras samt urval av respondenter.  

 

Kapitel 3: Den teori som ligger till grund för vår studie presenteras. Tjänstebegreppet 

behandlas kort och därefter tjänstekvalitet. Den andra delen sätter ledaren i fokus. 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  

 

Kapitel 4: För att besvara uppsatsens syfte används här teoretiska utgångspunkter från 

kapitel tre tillsammans med empiriskt material.  

 

Kapitel 5: Sammanfattning av slutsatser samt egna reflektioner, uppsatsens bidrag och 

förslag på vidare forskning presenteras.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att beskriva vårt vetenskapliga angreppssätt 

samt vilken metod vi valt att använda i uppsatsen. Vidare presenteras hur vi har gått 

tillväga med insamling av empiriskt material, vilket urval vi gjort, med mera. 

 

2.1 Övergripande angreppssätt 

Under våren 2008 skrev vi en kandidatuppsats som behandlade begreppen 

produktutveckling, mervärde och segmentering. Inför magisteruppsatsen ville vi 

fortsätta på detta spår och undersöka hur företag efter en produktutveckling eller 

innovation kan arbeta vidare med kvalitet och förbättringar i sina tjänster. Utifrån 

ledarskapskursen vi sedan läste under den första delen av vårterminen 2009, fick vi 

inspiration till att även fokusera på ledaren, vilket ledde till det vi nu valt att skriva om: 

arbetet med tjänstekvalitet utifrån ett ledarperspektiv.  

 

Angreppssättet på vår uppsats hade från en början en deduktiv ansats, vilket enligt Alan 

Bryman innebär att forskarens intention är att antingen undersöka, tillbakavisa eller 

bekräfta en viss teori.
8
 Dag Ingvar Jacobsen menar vidare att forskaren därefter väljer 

empiri för att se om verkligheten överensstämmer med teorin.
9
 När vi hade genomfört 

våra intervjuer fann vi intressant information som vi inte hade behandlat i vår teoretiska 

referensram tidigare, vilket gjorde att vi istället fick ett abduktivt angreppssätt där det 

finns en konstant rörelse mellan teori och empiri. Den abduktiva metoden tillåter också 

att det fokus som uppsatsen har kan ändras efterhand, vilket har varit användbart för 

oss.
10

 

  

 

                                                 
8
 Bryman, A. (2006) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, Malmö, s. 22-23 

9
 Jacobsen, D I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, Studentlitteratur, Lund, s. 34-35 
10

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 

Studentlitteratur, Lund, s. 55 
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2.2 Val av teori 

Den forskning vi valt att fördjupa oss i har varit betydelsefull när vi har studerat hur en 

ledare kan tänkas påverka tjänstekvalitet inom ett tjänsteföretag. Vårt teorikapitel inleds 

med ett kort avsnitt om tjänster, som en bakgrund för att förstå begreppet tjänstkvalitet 

och dess komplexitet.  

 

Vi har i avsnittet om tjänstekvalitet tagit del av forskning av bland andra Bo 

Edvardsson. Edvardsson är professor i företagsekonomi där tjänstekvalitet och 

tjänsteutveckling är hans främsta kompetensområden. Christian Grönroos, professor i 

service och relationsmarknadsföring, har i sin forskning beskrivit tjänster och dess 

särdrag. Vidare har Lars Sörqvist en central roll i vår uppsats. Han är civilingenjör samt 

civilekonom och i sin forskning inriktar han sig på ledarskaps-, kund- och 

ekonomifrågor inom kvalitetsområdet. Det är också han som tagit fram den modell vi 

kommer att använda och exemplifiera utifrån i uppsatsen. Stefan Lagrosen och Yvonne 

Lagrosen, professor i företagsekonomi respektive filosofie doktor i kvalitetsutveckling, 

forskar inom just kvalitetsutveckling och betonar ödmjukhet och empati för att lyckas i 

kvalitetsarbetet. Tjänsteforskaren A. Parasuraman diskuterar bland annat hur många 

tjänsteföretag lever kvar i det gamla, traditionella synsättet på kvalitet, som vi tycker är 

relevant att ta upp i vår uppsats då vi sett en tendens av detta hos våra respondenter. 

Vidare i uppsatsen väljer vi att använda Mats Heide som betonar kommunikationens 

betydande roll inom företag. Heide är verksam inom media och kommunikationsstudier, 

där strategisk kommunikation inom organisationer är hans huvudområde för forskning. 

Heides resonemang vill vi använda i uppsatsen då han betonar kommunikationens 

påverkan inom framgångsrika företag. För att öka förståelsen för ledarens betydelse i 

arbetet med tjänstekvalitet har vi använt forskning från Paul Kirwin, VD för Carlson 

Asia Pacific, en del av Carlson Hospitality Group, där han bland annat är ansvarig för 

företagets tillväxt och framgångar på hotellmarknaden. Han har arbetat som hotellchef i 

många år och publicerat vetenskapliga artiklar om just arbetet med tjänstekvalitet på 

hotell, där han betonar medarbetarnas trygghet som en viktig ingrediens. Vidare har 

Roger J. Danielsson inspirerat oss angående ledarens roll. Danielsson är forskare och 

utbildar inom ämnen som tjänstekvalitet och ledarskap. När det handlar om forskning 

kring hur ledaren bör se på sina medarbetare har vi tittat på litteratur av Jim Collins. 

Han har forskat i över tio år inom området för företags tillväxt och utveckling, hans 
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böcker har blivit översatta till fler än 35 språk. Även ekonomie doktor Gunnar Ekman, 

som forskar och arbetar med utveckling av organisationer och dess chefer, fokuserar på 

medarbetarna. Valet av dessa forskare motiveras med att förutom arbete med det så 

kallade hårda kapitalet inom tjänstekvalitet, så är det även viktigt att arbeta med det 

mjuka kapitalet där ledaren och medarbetaren samt deras relation kommer in. Som 

komplement har även turismforskarna J. M. Benítez, J.C. Martin och C. Román, samt 

M. C. Lopéz Fernandez och A. M. Serrano Bedia, ledarskapsforskaren Victoria Reitz 

samt professor Linda A. Hill valts att tas med i uppsatsen.  

 

2.3 Val av metod 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Det metodval vi gör beror på det forskningsproblem som vi utgår från. Vi har valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in empiriskt material. 

Genom att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt läggs det bland annat mer tonvikt på 

ord, tolkning och mening än på kvantifiering när vi utvärderar data.
11

 Vi har valt att 

välja bort en kvantitativ metod, då vi menar att den typen av metod inte hade bidragit 

med det djup och de personliga reflektioner som vi efterfrågade för att kunna besvara 

vårt syfte.  

 

För oss var den kvalitativa metoden ett flexibelt sätt då den gav oss en bättre möjlighet 

att modifiera och förbättra både syfte och vår problemställning under uppsatsens gång.  

Vi kan se flexibiliteten i en kvalitativ metod som en fördel men också en nackdel, då 

flexibiliteten kan bidra till att det blir svårt att avsluta sin undersökning. Detta eftersom 

ny information som samlas in hela tiden kan förändra problemställningen, vilket i sin tur 

gör att ytterligare ny information kanske måste sökas och så vidare. Detta har vi upplevt 

under uppsatsens gång, då vi har ändrat vårt syfte flera gånger allt eftersom vi har fått in 

nytt empiriskt material.   

 

                                                 
11

 Bryman, A. (2006) s. 249-250 
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2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Urval av respondenter 

Vi har i vårt urval av respondenter använt oss av en form av snöbollsurval. Där frågar 

man först en mindre grupp personer som sedan i sin tur ger information om nya 

personer att använda, som vidare ger idéer om ytterligare nya personer och så vidare.
12

 

Detta eftersom vi, när vi skulle söka efter våra blivande respondenter, började med att 

utgå från våra egna nätverk och kontakter. Vi frågade runt bland vänner och bekanta för 

att försöka hitta respondenter som arbetade i ett tjänsteföretag som ledare, med någon 

form av personalansvar. Dessa personer gav oss sedan vidare tips på andra personer som 

skulle kunna vara relevanta för vår undersökning.  

 

För att sedan skapa en trovärdighet och få en större bredd i materialet försökte vi få en 

relativt jämn fördelning mellan könen och en åldersspridning hos respondenterna. Totalt 

har vi intervjuat sex män och sex kvinnor, åldern hos dessa sträcker sig från 27 – 60 år, 

men där merparten är mellan 27 – 40 år. Några av de vi intervjuat har ett tydligt 

kvalitetsansvar, och arbetar som kvalitetschefer eller liknande. Detta var dock inget krav 

som vi utgick från när vi valde respondenter. Det viktiga var att de arbetade med tjänster 

och att de sedan i någon mån hade ansvar för personal.   

 

Från början hade vi fått kontakt med respondenter enbart inom hotellnäringen, då vi 

först hade som syfte att fokusera på just den branschen. Då vi senare insåg att det 

materialet inte skulle vara tillräckligt för att besvara vårt syfte, valde vi andra 

respondenter som arbetar i olika branscher, både inom privat och inom offentlig sektor. 

Vi behövde intervjua personer från skilda branscher för att vi skulle få ett bredare 

material och underlag att analysera. Detta även för att kunna utläsa eventuella likheter, 

respektive olikheter i synen på deras roll som ledare och hur de arbetar med 

tjänstekvalitet i sina företag. Våra respondenter arbetar som kvalitets- och 

marknadsansvarig, butikschef, kvalitetschef, hotelldirektör, enhetschef, receptionschef, 

gruppchef, arbetsledare, fastighetsförvaltare och kundansvarig, personalledare samt 

handläggare med ansvar för utlandsavdelning. Vi har valt att inte anonymisera våra 

respondenter utan deras namn finns med i texten när vi analyserar vårt insamlade 

material. Alla respondenter är informerade om detta och har gett sin tillåtelse till det. 

                                                 
12

 Jacobsen, D I (2002) s. 196-197, 201 



Tjänstekvalitet som utmaning 
VT - 2009  

14 

 

Avslutningsvis vill vi informera om att en kort presentation av varje intervjuperson, 

vilket företag denne arbetar på samt vilken position personen har, finns i bilaga 1. 

 

2.4.2 Intervjuer 

Vi valde kvalitativa intervjuer bland annat eftersom metoden ger en god inblick i den 

intervjuades egna erfarenheter, tankar, åsikter och upplevelser. Trots de många 

fördelarna med intervju som metod kan den dock uppfattas som en ganska komplex 

arbetsmetod och resultatet kan ha varierande karaktär och kvalitet. Våra resultat var 

definitivt av en varierande karaktär, där våra inspelade intervjuer gav mycket bra 

material och fakta att analysera, medan några av mejlintervjuerna gav betydligt mindre 

och inte alls lika användbar information. Den intervju som genomfördes på plats 

tillsammans med respondenten men inte kunde spelas in hamnar lite mittemellan, då 

den gav bra information men inte har gett möjligheter till att exempelvis använda exakta 

citat som de inspelade intervjuerna har.  

 

I våra personliga intervjuer samt i telefonintervjuerna använde vi en semistrukturerad 

intervjuteknik. För oss innebar det mer flexibilitet och vi var på så sätt inte helt bundna 

till att följa ett visst manus när vi intervjuade personerna. Denna teknik i sig uppmuntrar 

respondenterna att besvara frågorna utifrån egna ord, och det tyckte vi var viktigt för att 

också få ett trovärdigt material. Genom möjligheten att kunna komplettera med 

följdfrågor, som denna teknik också ger, gav det oss en ökad förståelse för 

respondenternas svar. Den gav även en chans till att be respondenterna att utveckla sina 

svar som kunde bidra till en vidare diskussion. Vi upplevde också att den 

semistrukturerade tekniken gav oss möjligheten att under dialogens gång kontrollera att 

svaren från respondenterna hade uppfattats rätt från vår sida.
13

  

 

Genom att inte helt följa sin intervjuguide under en intervju så måste man även vara 

beredd på eventuella dolda risker. Dessa kan uppstå när en person som ställer frågorna 

inte är tillräckligt förberedd inom det ämnet som det är tänkt att intervjua.
14

 Förutom att 

vara insatt i litteratur och i de frågor vi valt att ställa, valde vi även att besöka de olika 

företagens hemsidor för att försöka sätta oss in i intervjupersonens företag.  

                                                 
13

 Bryman, A. (2006) s. 301-303 & Denscombe, M. (2007) Forskningshandboken – för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund, s. 135 & 162 
14

 Denscombe, M. (2007) 
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För att få förståelse och struktur i samtliga intervjuer och mejlutskick valde vi att dela 

upp våra frågor i en intervjuguide med tre olika teman:
15

 tjänstekvalitet, ledarskap och 

personal. Sedan utformade vi våra intervjufrågor utefter dessa teman.
16

 Intervjuguiden 

innehöll även bakgrundsinformation om den valde intervjupersonen, det vill säga 

information om namn, position samt huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar i 

företaget. Vi arbetade fram intervjuguiden genom att försöka använda ett lättförståeligt 

språk och skapa så öppna frågor som möjligt för att på så sätt få ett större djup i svaren 

från våra respondenter.  Dock kan vi känna så här i efterhand att en del av frågorna kan 

ha varit ledande. Vi var noga med att skicka ut intervjufrågorna i god tid för att 

respondenterna skulle kunna förbereda sig inför det kommande intervjutillfället.  

 

Vi har genomfört två stycken intervjuer där vi personligen intervjuat respondenterna 

och spelat in hela samtalet. Vi har också genomfört tre telefonintervjuer som spelats in 

samt en intervju där vi träffat respondenten personligen och ställt våra frågor, men där 

vi inte haft möjlighet att spela in samtalet. Vi har också gjort sju kompletterande 

intervjuer, där vi sammanställt ett dokument med frågor som vi sedan skickat ut till 

dessa respondenter via mejl. En av personerna som vi mejlade våra frågor till, valde vi 

sedan att kontakta och genomföra en personlig, inspelad intervju med. Detta då vi 

utifrån hennes mejlintervju förstod att hon satt inne med mer kunskap än vad hon kunde 

föra fram i de frågor som vi utformat för mejlintervjun. 

 

2.4.2.1 Personliga intervjuer och telefonintervjuer 

Hur en intervju genomförs är av stor betydelse för resultatet. Vi valde en öppen 

intervjuteknik, något som Jacobsen menar passar när relativt få enheter undersöks och 

när vi är intresserade av att ta reda på vad enskilda individer tycker och tänker om ett 

visst ämne.
17

 Där möjlighet fanns valde vi sedan att spela in intervjuerna och samtliga 

respondenter meddelades i förväg och gav sitt godkännande för detta. Genom att spela 

in intervjuerna har det gett oss en möjlighet att kunna återge exakta citat senare i 

uppsatsen, vilket i sin tur ger en trovärdig tolkning.
18

 

 

                                                 
15

 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur. s 121 
16

 Bryman, A. (2006) s. 304-305 
17

 Jacobsen, D I. (2002) s. 160 
18

 Jacobsen, D I. (2002) s. 249 
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Det är viktigt att poängtera att olika metoder har sina för- och nackdelar. Genom att inte 

spela in en intervju var vi tvungna att koncentrera oss på att både lyssna och notera 

svaren samtidigt, varav viss betydelsefull information kan ha gått förlorad. Även att 

spela in har sina nackdelar, bland annat kan det hämma intervjupersonen till att inte 

svara fullt ut på vissa mer känsliga frågor kring företaget, eller bara genom att personen 

tycker det känns obehagligt eller underligt att bli inspelad.  

 

De inspelade intervjuerna är mellan 20-50 minuter långa och två av dem genomfördes 

vid intervjupersonernas arbete medan de övriga tre gjordes via telefon. Eftersom vi även 

kunde spela in telefonintervjuerna, och på det sättet även där kunde ställa följdfrågor 

och be respondenterna förklara och exemplifiera bättre, blir det enda som skiljer 

telefonintervjuerna från de intervjuerna vi gjort personligen just kroppsspråket och 

andra uttryck som personen kan ge vid en personlig kontakt.  

  

2.4.2.2 Mejlintervjuer 

Vi valde att komplettera vår studie med att skicka ut intervjufrågor via mejl till vissa 

personer. Detta på grund av att det inte fanns möjlighet eller tid för intervjupersonerna 

att träffa oss, samt att det geografiska avståndet i några fall förhindrade möjligheten att 

träffas personligen för en inspelning. Fördelen med att använda det elektroniska 

tillvägagångssättet var att våra intervjufrågor snabbt och enkelt kunde nå ut till de tänkta 

intervjupersonerna och det tillät även respondenterna att svara efter egna 

förutsättningar. Vi anser dock att metoden i sig inte är den ultimata, då vi upplever att 

det finns en hel del viktig information som på detta sätt kan ha gått förlorad. Bland 

annat missade vi chansen till just följdfrågor, utveckling av svaren, intressanta detaljer 

och kroppsspråk som det personliga utbytet ger möjlighet till. Några av de respondenter 

som svarade på våra frågor via mejl svarade i allra enklaste form, utan någon förklaring 

eller några exempel på hur de menade, vilket har gjort att vi inte kunnat använda just de 

svaren i vår analys. På grund av enkelheten i flera av de svaren vi fick via mejl har det 

varit extra viktigt för oss att behålla ett kritiskt förhållningssätt till denna information. 
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3. Teori 

Detta kapitel kommer att presentera den teori vi har valt att använda oss av. Vi kommer 

kort nämna begreppet tjänster med dess särdrag för att sedan komma in på 

tjänstekvalitet och hur företag kan arbeta med det. Vidare tar vi upp ledaren i 

tjänsteföretaget, relationen och motivationens betydelse med mera.  

 

3.1 Tjänster 

Innan vi kommer in på tjänstekvalitet vill vi kort nämna vad vi menar med tjänster och 

de särdrag som utmärker dem, för att förstå den komplexitet som kan uppstå i arbetet 

med just tjänster och tjänstekvalitet.  

 

Begreppsförklaringen för tjänster är bred. Bland annat kan en tjänst förklaras som ett 

erbjudande och den kan innebära personlig service eller varför inte beskrivas som en 

upplevelse. Praktiskt taget kan alla fysiska produkter förvandlas till tjänster om företag 

väljer att skräddarsy lösningar som tillgodoser mottagarens specifika behov och 

önskemål. Begreppet tjänst kan exempelvis definieras som; /…/ någonting som kan 

köpas eller säljas men som man inte kan tappa på tårna.
19

 Genom en ökad fokusering 

på service och kvalitet har det inneburit att traditionella företag har fått ändra riktning 

från att utmärka sig som varuproducenter till att istället framhäva sig som 

tjänsteproducenter på marknaden.
20 

 

Vi använder Christian Grönroos beskrivning av tjänster och dess särdrag. Han menar att 

tjänsters särdrag är processer där tjänstens värde skapas i samverkan mellan köpare och 

säljare, då aktiviteter tillsammans med resurser som exempelvis fysiska hjälpmedel, 

människor, varor eller system, används och blir till en lösning för kundens eventuella 

problem eller behov. Särdragen i tjänster identifieras av Christian Grönroos som 

följande: 

 

 

 

                                                 
19

Gummesson, E. i: Grönroos, C. (2008) s. 61- 62 
20

 Lindquist, H. & Persson, E. J. (1997) Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter- En analys och kritik av den 

företagsekonomiska dialogen, s. 20 
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o Tjänster är processer som består av aktiviteter eller en serie av aktiviteter. 

o Tjänster produceras och konsumeras (åtminstone i någon mån) samtidigt. 

o Kunden deltar (åtminstone i någon mån) som medproducent i tjänstens 

produktionsprocess.
21

  

 

Ytterligare aspekter som bör beaktas för tjänster är, enligt detta synsätt, att tjänster inte 

går att lagra eller förvara på samma sätt som varor. Tjänster går inte att ta på vilket gör 

det svårt, eller snarare omöjligt, för kunden att känna eller prova på tjänsten innan ett 

beslut angående köp kan tas. Tjänster beskrivs ofta som mycket abstrakta och för att 

kunna beskriva tjänster används termer som bland annat känsla, trygghet och 

förtroende. På grund av att tjänsten inte är påtaglig blir det svårt för personen som 

använder tjänsten att på ett tydligt sätt kunna sätta ett värde på eller utvärdera tjänsten. 

Detta i sin tur kan bidra till problem för hur man ska kunna erbjuda en jämn kvalitet på 

de tjänster som erbjuds och används av olika kunder.
22

 Även om tjänster och produkter 

skiljer sig åt i huruvida de är påtagliga eller inte, så är det viktigt att betona att 

betydelsen av utveckling och förbättring av kvalitet inte ska spela någon roll på grund 

av dessa olikheter.
23

   

 

3. 2 Tjänstekvalitet 

Som med så många andra begrepp är tjänstekvalitet något som definieras på olika sätt 

av olika människor och företag, det är ett föränderligt begrepp som i takt med tiden och 

genom andra samhällsförändringar får olika innebörd och betydelse. De särdrag i 

tjänster som vi nämnt ovan är givetvis en viktig del i problematiken kring kvaliteten i 

tjänster och hur den ska kunna uppnås och förbättras.  

 

                                                 
21

 Grönroos, C. (2008) s. 63 
22

 Grönroos, C. (2008) s. 63-65 
23

 Lindquist, H. & Persson, E. J. (1997) 
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3.2.1 Begreppet tjänstekvalitet, dess innebörd och problematik 

I alla tider, i all organiserad mänsklig verksamhet har det funnits en strävan efter 

kvalitet menar Stefan Lagrosen och Yvonne Lagrosen. Men den kvalitet som fokuserar 

på just tjänster och begreppet tjänstekvalitet, började utvecklas i västvärlden först under 

1970-1980- talet. Detta skedde samtidigt som utvecklingen av olika kvalitetsmätningar 

och standardiserade kvalitetsnivåer ägde rum, där exempelvis ISO (det internationella 

standardiseringsorganet) tog fram en internationell kvalitetsstandard som idag används i 

hela världen; ISO 9000. I samband med att marknadsföring av tjänster blev ett allt större 

område blev också intresset för tjänsters produktion och kvalitet större och forskningen 

inom detta område tog fart.
24

  

 

Utifrån den litteratur och den forskning som vi har använt oss av är den mest 

förekommande definitionen som vi kan se, tjänstekvalitet i egenskap av bemötandet av 

kundernas förväntningar och behov. Alltså själva förmågan att kunna uppfylla dessa 

behov och förväntningar som kunden har, som exempelvis Lars Sörqvist menar, vars 

forskning är inriktad på ledarskaps-, kund- och ekonomifrågor inom kvalitetsområdet, 

samt turismforskarna M. C. Lopéz Fernandez och A. M. Serrano Bedia.
25

 Man kan inte 

beskriva i ord vad kvalitet är men man känner igen det när man upplever det
26

 så 

förklarar vidare Stefan Lagrosen och Yvonne Lagrosen delvis problematiken kring 

tjänstekvalitet. Med stor kunskap kring kvalitetsarbete inom tjänsteföretag betonar 

forskarna Lagrosen vikten av grundläggande orientering inom ämnet, för att kunna 

bedriva ett framgångsrikt kvalitetsarbete.  

 

Lagrosen menar vidare att kvalitet och dess fullständiga definition är i princip omöjlig 

att finna. Det viktigaste bland alla olika definitioner och dimensioner av kvalitet är att 

inse att det är något situationsberoende.
27

 I olika sammanhang och beroende på vilket 

företag eller vilken person det handlar om så uppfattas kvalitet olika. Om målet är att 

tjänsterna som företaget erbjuder ska ha rätt kvalitet från början får kundens 

totalupplevelse aldrig glömmas bort, menar Bo Edvardsson.
28

 Därför är det oerhört 

                                                 
24

 Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009) Mänsklig kvalitetsutveckling, Studentlitteratur, Malmö, s. 19, 22-24 
25

 Sörqvist, L. (2000) s. 11 & Lopéz Fernandez, M.C. & Serrano Bedia, A.M. (2004) Is the hotel classification 

system a good indicator of hotel quality? Tourism Management 25 (771-775), s. 771  
26

 Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009) s. 12 
27

 Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009) s. 14 
28

 Edvardsson, B. (2000) s. 120-121 
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viktigt för varje tjänsteföretag, ledare såväl som medarbetare, att vara medvetna om 

vilken kvalitet de vill och behöver eftersträva. Detta utifrån vad deras kunder efterfrågar 

och utifrån deras egen situation och möjligheter, som både Grönroos och Lagrosen tar 

upp i sina diskussioner kring tjänstekvalitet. Tjänsteföretaget måste ha samma definition 

på kvalitet som deras kunder har för att kunna möta kundernas förväntningar på bästa 

sätt.
29

 Även Edvardsson är inne på detta spår och betonar vidare att kvaliteten måste 

vara kommunicerbar både utåt sett, det vill säga externt och inåt sett, det vill säga 

internt bland företagets medarbetare.
30

 

 

Ett problem i arbetet med tjänstekvalitet kan enligt Lagrosen vara att många 

tjänsteföretag fortfarande är kvar i den traditionella synen på kvalitet och har ett 

produktperspektiv trots att det handlar om tjänster. Detta menar Lagrosen kan bero på 

att det är inom den tillverkande industrin som teorin om kvalitet har sitt ursprung. De 

tekniska disciplinernas olika forskare är de som skrivit den traditionella litteraturen om 

kvalitet vilka fortfarande är högst aktuella, men i huvudsak när det handlar om 

produkter. Dessa teorier är svåra att applicera när det är tjänster som är i fokus och det 

eftersom här kommer de mänskliga aspekterna in. Kvaliteten i tjänster skapas av och 

med människor.
31

  

 

Tjänsteforskaren Parasuraman diskuterar denna problematik och menar att 

produktperspektivet är otillräckligt i fallet med tjänster eftersom även kunden är 

involverad i tjänsteprocessen. Han menar att kundens bidrag i processen glöms bort och 

både kunden samt tjänstekvaliteten blir på grund av detta lidande.
32

 Även Lagrosen 

framhåller detta och menar att tjänsteföretag med ett alltför produktinriktat perspektiv 

på kvalitet går miste om en hel del i sin kvalitetsutveckling. Här undgås insikten om 

tjänstekvalitetens situationsberoende och att det som uppfattas som god kvalitet av en 

person inte alls gör det av en annan.
33

  

 

Från denna del av begreppet tjänstekvalitet fortsätter vi vår litteraturgenomgång med 

hur arbetet med tjänstekvalitet kan se ut och exemplifierar det med hjälp av en modell.  

                                                 
29

 Grönroos, C. (2004), s. 143 & Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009) s. 14  
30

 Edvardsson, B. (2000) s. 11, s. 126-127 
31

 Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009) s. 11 
32

 Parasuraman, A. (2002)  
33

 Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009) s. 13 
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3.2.2 Modell för tjänstekvalitet 

Med en förhoppningsvis lite större förståelse för begreppet tjänstekvalitet i bakhuvudet, 

har vi valt att fortsätta detta avsnitt med att presentera en modell av Lars Sörqvist.34 

Denna modell är framtagen för att kunna användas inom kvalitetsarbete i allmänhet, 

men vi anser att den är relevant för just vårt område, tjänstekvalitet. Vi vill använda 

denna modell för att exemplifiera hur ett företag kan arbeta med tjänstekvalitet och 

vidare hur, samt inom vilka delar i kvalitetsarbetet, en ledare kan påverka.  

 

Ledaren har en mycket betydelsefull roll och kan ses som själva grunden för att lyckas 

med kvalitetsarbete inom ett tjänsteföretag menar Sörqvist. Det krävs ledare som är 

engagerade, som kan skapa de förutsättningar och sätta de ramar som behövs för ett 

effektivt kvalitetsarbete. De ska ha kunskap om hur arbetet ska fungera och hur det ska 

utvärderas. Även Edvardsson menar att för att nå framgång så är ledarens stöd en 

förutsättning och dess uppgift i verksamheten är att utveckla och förvalta. Hur en 

ledares värderingar och handlingar ser ut påverkar uppfattningen av tjänstekvalitet hos 

både medarbetare och kunder.
35

 Sörqvist beskriver med sin modell det fortsatta 

kvalitetsarbetet i form av fyra olika, men samverkande, processer inom kvalitet: 

 

 

(Figur 3.1 Modell för kvalitetsarbete)
36 

 

                                                 
34

 Sörqvist, L. (2000) s. 14 
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Processen efter ledarskap kallas för attityd- och kunskapsutveckling. Där ligger fokus på 

gemensamma kvalitetsmål som medarbetare och ledare tillsammans ska eftersträva, 

tyngden läggs på att alla ska förstå vikten av tjänstekvalitet och vad det innebär. Denna 

kunskap i sig förändrar inte attityder, för att lyckas med det är det istället viktigt att det 

arbete som läggs ned ger en bra avkastning och goda resultat, som sedan 

uppmärksammas ordentligt för att medarbetare och ledare ska kunna förändra sin 

inställning till tjänstekvalitet och sitt arbete.  

 

För att lyckas med ovanstående krävs en del grundläggande värderingar, som 

genomsyrar tjänsteföretaget och dess medarbetare. Utmärkelsen Svensk Kvalitet som 

utförs av Institutet för kvalitetsutveckling, har sammanfattat de värderingar som varit 

viktiga för företag och organisationer med framgång i kvalitetsarbetet. Några av dessa 

värderingar är: allas delaktighet, engagerat ledarskap, kundorientering, förebyggande 

åtgärder, långsiktighet, kompetensutveckling, ständiga förbättringar, snabba reaktioner 

och att lära av andra.
37

 Grönroos, som i huvudsak inriktar sig på service och 

relationmarknadsföring, poängterar att arbetet med god service ska vara en naturlig del 

för alla att arbeta med, en form av servicekultur. Om detta är fallet kan också den 

eftersträvade tjänstekvaliteten gentemot kunden levereras menar Grönroos.
38

 

 

Nästa process handlar om att utgå från kundernas förväntningar och behov genom 

exempelvis kvalitativa studier som identifierar kunderna och en förståelse för dem, för 

att sedan utveckla de processer eller tjänster som har störst förutsättningar för detta. 

Denna process kallas planeringsprocessen. 

 

Styrning- och säkringsprocessen är nästa steg, det är den stabiliserande delen av 

kvalitetsarbetet som ska se till att det finns en viss grundnivå på kvaliteten i varje tjänst 

samt förhindra eventuella störningar, brister och fel. Här handlar det om att ha bra och 

väl utformade kvalitetssystem som hela tiden utvärderas och förbättras vid behov. Detta 

för att kunna upptäcka eventuella fel och ha koll på kvaliteten och hur den kan 

effektiviseras.  

 

                                                 
37

 Lagrosen, S. & Lagrosen, Y. (2009) s. 62 & Sörqvist, L. (2000) s. 13-14 & 
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Den sista processen kallas förbättringsprocessen. Här handlar det om att genom ökad 

effektivitet och minskade kostnader i kvalitetsbrister, ta tjänstekvaliteten till en ny och 

högre nivå än tidigare. Det gäller att hitta de brister och fel som kan vara dolda i 

verksamheten som exempelvis kommunikationsproblem, otillfredsställda kunder eller 

medarbetare, byråkrati som är onödig och ineffektivitet av olika slag. Detta kan vara 

brister som glömts bort eller som på något sätt accepterats och därför inte tagits om 

hand tidigare.
39

  

 

Vi kommer i analysen att vidare använda denna modell för att visa hur den kan 

användas rent praktiskt och utifrån ledarens roll i ett företags arbete med tjänstekvalitet. 

Vi kommer där att lägga störst fokus på ledaren, attityd- och 

kunskapsutvecklingsprocessen samt förbättringsprocessen eftersom det är inom dem 

som vi anser ledaren mest kan påverka tjänstekvaliteten och sina medarbetare. Men vi 

kommer även att ge lite exempel på hur planeringsprocessen samt styrning- och 

säkringsprocessen kan användas i arbetet med tjänstekvalitet.  

 

Förutom de processer vi ovan tagit upp som ett sätt att arbeta med tjänstekvalitet i 

tjänsteföretag, vill vi i nästa del komma in djupare på ledaren och hur denne kan 

påverka tjänstekvaliteten. Med inspiration från Roger J Danielsson, som forskar och 

utbildar inom kompetensområden kring råd och ledningsfrågor i arbetet med 

tjänstekvalitet, väljer vi att ta del av Danielssons resonemang från boken 

”Tjänstekvalitetens hörnstenar – kundstyrd affärsutveckling”. Vi sammanfattar vår 

genomgång av tjänstekvalitet och dess processer med hjälp av Danielssons sätt att se på 

just kvaliteten i tjänster.  

 

Tjänstekvalitet är ett mynt med två sidor där den ena sidan är det hårda kapitalet med 

tjänstestrukturen (strukturkapitalet) och system för att skapa säkring av kvalitet. Den 

andra sidan är det mjuka kapitalet där tjänsteutförandet genom total kvalitetsledning 

skapar engagemang, motivation och en känsla av delaktighet hos medarbetarna.
40
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3.3 Ledaren i tjänsteföretaget 

Den andra sidan av tjänstekvalitetens mynt handlar om ledarens betydelse inom 

tjänsteföretag. Det mjuka kapitalets viktigaste förändringsfaktorer består av ledarskapet, 

kompetensutveckling och fokus på kunden. Den uppgift som är av största betydelse för 

ledaren i den här typen av företag, blir att försöka styra sina medarbetare utifrån den 

vision som företaget har samt utifrån de uppsatta målen som finns för tjänstekvalitet. 

 

Danielsson menar att kvalitetsmedvetna ledare måste utvecklas till att verka som en 

slags stigfinnare i terrängen och det kan enligt honom göras genom ett visionärt 

ledarskap. Det handlar inte bara om att styra mot precisa mål, gör man det är det vanligt 

att företag sedan står handfallna när målen väl är uppnådda. Det handlar om att utjämna 

ledarskapet och att visionen blir lätt att förstå för alla inom företaget.
41

 Turismforskarna 

Benítez, Martín, och Román, lyfter fram slutsatser som att i takt med att tjänsteföretag 

har ökat på marknaden har även ledarens roll i arbetet med tjänstekvalitet fått en ökad 

betydelse för företag. En utmärkande faktor är att dagens tjänsteföretag arbetar efter 

betydligt mindre marginaler än vad tjänsteföretag tidigare gjort för att behålla sina 

marknadsandelar. Det har medfört nytt fokus inom tjänsteföretag vilket berör både 

medarbetare inom företaget och kunder.
42

    

 

Forskarna ovan menar vidare att för att ledare i någon mån ska kunna påverka kvaliteten 

i tjänster, så handlar det om att söka kunskap om hur bland annat medarbetare uppfattar 

företaget och hur kunder upplever att företaget lyckas tillfredställa deras förväntningar 

och behov. Dessa delar faller in under attityd- och kunskapsutvecklingsprocessen samt 

planeringsprocessen i Sörqvists ovan nämnda modell. Vidare menar Benitez et. al att 

ledare bör se sitt arbete med tjänstekvalitet som just en pågående process. Det innebär 

ett arbete med kontinuerliga evalueringar och uppföljningar. Detta för att bättre kunna 

identifiera eventuella brister i tjänstekvaliteten samt hur den kan förbättras, vilket de 

senare processerna i Sörqvists modell fokuserar på.
43

  

 

Mats Heide, forskare inom strategisk kommunikation, diskuterar att dagens former för 

ledarskap har kommit till att fokusera på nätverk, team och även han poängterar 
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processer, samt att ledarens roll i detta blir att agera som inspiratör, coach och visionär 

gentemot sina medarbetare. Definitionen på ledarskap enligt bland andra Heide handlar 

till stor del om att kunna skapa en förståelse och en mening till det som sker i företaget 

och till de mål, för exempelvis tjänstekvalitet, som ska uppnås.
44

 För att sedan klara av 

att utveckla sina medarbetare, krävs det att en ledare har en hög närvaro och vet hur 

vardagen fungerar för medarbetarna. Därför bör ledaren enligt Gunnar Ekman, 

ekonomie doktor som i över 15 år arbetat med att utveckla organisationer och dess 

chefer, ha ett personligt engagemang. Boken ”Från prat till resultat, om vardagens 

ledarskap” fick pris som årets bästa ledarskapsbok och i den är det intressant att följa 

Ekmans resonemang kring hur regelbundna småprat eller samtal med medarbetare, kan 

bidra till framgångsrikt ledarskap såväl som skapa gynnsamma företag. Genom småprat 

och samtal bidrar det även till att den kunskap som företag är beroende av också sprids 

och utvecklas inom företaget.
45

  Det vill säga att om samtliga inom företaget har en 

helhetsbild över vad som händer i företaget, som Sörqvists attityd- och 

kunskapsutvecklingsprocess ska leda till, genererar det de framgångsrika team som 

behövs när tjänster ska realiseras. För ett framgångsrikt ledarskap inom tjänsteföretag 

behövs alltså ledare som ger förutsättningar för kompetensområden som lägger vikt vid 

bland annat tydlighet, laganda, utveckling av medarbetare, visionärt tänkande, 

självinsikt och resultat.
46

 

 

Även Jim Collins är inne på samma spår som Heide och Ekman. Detta då Collins menar 

att ledare ska kunna leda och visa vägen för medarbetare och det genom väl utvalda 

människor. Han menar vidare att ett företag måste inse att även om de är beroende av en 

ledare så utgör ledaren endast en mindre del av företaget, jämfört med medarbetarna 

som istället utgör den största delen. Eftersom en ledare endast utgör en mindre del krävs 

det på så sätt att ledaren har en förmåga att skapa förtroende till andra. Ledaren bör ha 

en god kommunikationsförmåga, men även kunna vara en god lyssnare inne i företaget 

menar Collins, som med hjälp av sin forskning av företag lyckats förvandla bra företag 

till de bästa företagen.
47

 Med Linda A Hills ord handlar detta om förmågan att kunna 

leda och få saker gjorda genom andra människor. Hill har bland annat forskat kring hur 
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företag som genomgått större förändringar lyckats med att genomföra förändringarna 

och vilka faktorer som möjliggjort och påverkat utvecklingen. Hon menar att om en 

ledare står utan stöd från sina medarbetare blir det mycket svårt att kunna driva igenom 

företagets olika målsättningar.
48

 

  

3.3.1 Relationer och motivationens betydelse 

Victoria Reitz, definierar ledarskap som ett sätt att kunna påverka andra människor. 

Vidare lyfter hon även fram skillnaden mellan ledare och chefer och exemplifierar det 

med hjälp av Ed Rehkopfs synsätt. Han menar att chefer ser mer till hur uppgifter och 

arbete ska genomföras, medan ledare istället använder sig av inspiration och motivation 

för att få medarbetare att göra det bästa möjliga i sitt arbete. Förutom att kunna påverka 

andra människor handlar ledarskap även om relationer. Reitz menar att ledare bör kunna 

skapa relationer till dem som är avsedda att leda och det kan möjliggöras bland annat 

genom hur en ledare uppfattar sig själv, och hur ledaren ser på andra. Om en ledare ser 

sig själv som annorlunda och kanske bättre än sina medarbetare, blir det praktiskt taget 

mycket svårt att realisera ett bra ledarskap. Det blir svårt att skapa den relation till 

medarbetarna som en ledare är i behov av för att kunna påverka dem och nå den 

tjänstekvalitet som företaget eftersträvar.
49

 

 

Reitz diskuterar också att som ledare bör det finnas en förståelse för huruvida 

motivation har betydelse i företaget, en viktig del i det är att känna till att olika personer 

motiveras av olika saker. Känner medarbetare den inspiration och det stöd som de 

behöver från företagets ledare, bidrar det till positiv motivation både för den enskilde 

men även för de övriga inom företaget.
50

 Linda A. Hill menar i sin tur att den 

motivationen kan generera och bidra till fördelar som bland annat väl fungerande team. 

Det är viktigt att lyfta fram den gemensamma prestationen och att alla delar tillsammans 

är större än varje del för sig.
51

 Om alla delar fungerar bra tillsammans och presterar så 

blir också det gemensamma, slutliga resultatet och leveransen av tjänstekvaliteten bättre 

än om varje medarbetare skulle arbeta individuellt utifrån egna mål och medel med 

tjänstekvalitet.  
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Jim Collins däremot instämmer inte i Hills resonemang. Han anser istället att den energi 

som läggs på motivation är mer eller mindre meningslös och tidskrävande. Han menar 

att istället handlar det om att få rätt människor ”ombord på bussen”, genom att låta rätt 

människor vara på rätt plats så kommer motivationen oavsett.
52

 Rätt människor som är 

självgående, drivande och resultatinriktade motiverar sig själva genom denna drivkraft, 

vilket gör att ingen ytterligare motivation behövs från företaget och ledarens sida för att 

uppnå en god tjänstekvalitet.
53

  

 

Paul Kirwin håller till viss del med i Collins resonemang och det genom att framhäva att 

motivation och attityd inte direkt går att utbilda medarbetare inom, utan det gäller att 

hitta rätt medarbetare med rätt kompetens. Kirwins resonemang kring tjänstekvalitet är 

intressant att använda vidare eftersom han menar att utmaningen för ledare i 

tjänsteföretag är att lyckas få sina medarbetare att hela tiden tänka och se kvalitet i 

tjänsterna som främsta prioritet. Kirwin lyfter fram tankesättet ”Yes I can” som en 

avgörande faktor för hur kvalitet i tjänster når sin framgång på bästa sätt. Ledare som 

arbetar med tjänstekvalitet måste enligt Kirwin finna medarbetare som har egenskaper 

som att vara skarptänkt, passionerad, kunna visa sympati och vara intensiva i 

arbetssättet, för att lyckas.
54

     

 

Vidare beskriver Bo Edvardsson med hjälp av B. Schneiders ord, att tjänstekvaliteten 

kan påverkas av hur medarbetarna mår och känner sig. Schneider menar att det 

bemötande och den servicekvalitet som kunder får ta mot, påverkas av hur 

medarbetarna upplever organisationen och sin arbetsplats.
55
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3.3.2 Kommunikation 

För att kunna motivera och inspirera sina medarbetare krävs också en förmåga hos 

ledare att kunna kommunicera på rätt sätt, för att alla delar inom tjänstekvaliteten ska 

fungera. Oftast förutsätts någon typ av kommunikation inom alla huvuduppgifter för en 

ledare, exempelvis för att kunna motivera medarbetarna, ge dem feedback och beröm, 

fatta beslut och så vidare. En anledning till att många företag idag inte lägger så stor 

vikt vid kommunikation kan vara att kunskapen om kommunikationens betydelse och 

hur den faktiskt påverkar ett företag inte är tillräcklig.
56

  

 

Brist på kommunikation inom tjänsteföretag menar Paul Kirwin även kommer från att 

medarbetare haft, eller har, en mindre begränsad makt och ansvar i sättet att kunna 

hantera eventuella problem. Han menar att det har att göra med att företag alltför ofta 

arbetar utifrån att det är någon ledare som bör ta ansvaret och ta det slutliga beslutet, 

istället för medarbetarna själva. Kirwin menar att det är fel, eftersom det oftast är 

medarbetarna inom ett tjänsteföretag som har ansiktet utåt gentemot kund. Det är dem 

som kan avgöra om kvaliteten i tjänsten upplevs som tillfredställande av kunden. När 

det alltid är ledaren som får ta det slutliga beslutet, så påverkar och bidrar det ibland till 

en osäkerhet hos medarbetarna, både i dess position och i arbetet med tjänstekvalitet. 

Genom att tillåta medarbetare att själva kunna påverka och ta egna beslut i sitt arbete, 

leder det bland annat till en bättre image för företaget. Det ger även avtryck för hur 

tjänstekvaliteten värnas från företaget och att det har betydelse.
57

      

 

I en jämförelse av hur kommunikationen fungerar mellan ett vertikalt och ett 

horisontellt ledarperspektiv, så är kommunikationen i den vertikala inriktningen 

enkelriktad och mer formell. Den har ett uppifrån och ned fokus där relationen mellan 

medarbetaren och chefen är tydligt distanserad. I den horisontella inriktningen, som är 

den vanligare i dagens företag, finns istället en personlig och nära relation. Det finns en 

tvåvägskommunikation och dialog mellan ledaren och dess medarbetare.
58

 Ledaren 

måste skapa ett förtroende och genom kommunikationen dels påverka men också låta 

sig påverkas av sina medarbetare i arbetet med tjänstekvalitet.
59
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Även kommunikationen mellan medarbetare är minst lika viktig, för att alla ska veta 

vad som gäller och tillsammans kunna hjälpas åt med hur tjänstekvaliteten ska formas 

och levereras. Det är en ömsesidig process mellan två aktiva parter, där delaktiga och 

engagerade medarbetare behövs för att kommunikationen ska fungera effektivt. Där 

kommunikationen bidrar till tydlig information som gör medarbetarna trygga i sitt 

arbete, skapas ett helhetsperspektiv som ger möjlighet för företaget att leverera en högre 

tjänstekvalitet.
60

  

 

 

3.4 Summering 

De teoretiska verktyg och begrepp som vi tagit upp kommer till stor del att användas i 

nästa avsnitt där de ska fungera som ett sätt att förstå vårt empiriska material. Med hjälp 

av teori och empiri ska vi besvara vårt syfte i uppsatsen, det vill säga hur en ledare kan 

tänkas påverka ett företags tjänstekvalitet. Utifrån ett antal teoretiska begrepp ska vi 

belysa och analysera den empiri vi samlat in. Med andra ord, vad som i forskarnas 

resonemang stämmer överens, eller inte stämmer överens, med våra respondenters 

arbetssätt.  
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4. Analys 
 
Vi kommer i denna del utifrån de intervjuer som vi har genomfört att göra en analys. Vi 

kommer söka efter samband men också eventuella skillnader, för att sedan kunna dra 

slutsatser och försöka besvara vårt syfte. Med hjälp av citat och exempel från våra 

respondenter kommer vi att försöka redogöra för deras tankar och åsikter angående 

tjänstekvalitet och ledarens roll.  

 

4.1 Tjänstekvalitet 

I kvalitetsavsnittet under teoridelen har vi tagit upp begreppet tjänstekvalitet och dess 

innebörd. Vi har även fokuserat på hur arbetet med tjänstekvalitet och dess olika 

processer kan gå till, för att på bästa sätt ta vara på den kunskap som finns och leverera 

den kvalitet i tjänsten som kunderna efterfrågar. Hur ser det då ut enligt de personer vi 

intervjuat? Hur definierar våra respondenter tjänstekvalitet och på vilket sätt arbetar de 

med tjänstekvalitet på sina respektive arbetsplatser? 

 

Som vi tidigare nämnt finns det flera olika definitioner av begreppet tjänstekvalitet, men 

utifrån den litteratur vi tittat på och i en jämförelse av de olika forskarna vi använt oss 

av, kan vi se ett tydligt mönster. I stora drag menar de att tjänstekvalitet handlar om att 

bemöta och tillfredsställa kundernas behov och förväntningar på bästa möjliga sätt. När 

man läser detta kan det kännas självklart, men frågan är om det är lika självklart för dem 

som arbetar ute i olika företag med tjänstekvalitet?  

 

Svaret på frågan Vad är tjänstekvalitet för dig? gav lite olika svar från våra 

respondenter. Receptionschefen Paco Gonzalez menar att tjänstekvalitet för honom är: 

The way for success in any business.
61

 Vidare menar Linda Saleback som är 

fastighetsförvaltare att tjänstekvalitet är när /…/ en tjänst eller produkt är levererad ut 

till kund på ett för kunden proffsigt och efterfrågat sätt inom en överenskommen tid.
62

 

Kvalitetschefen Jim Salamon svarar att begreppet tjänstekvalitet är ett mångfacetterat 

begrepp men han menar även att /…/ kvalitet är också hur betraktaren uppfattar det.
63

 

Här beskriver Salamon just den problematik med tjänstekvalitet som blir på grund av att 
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det är kunden som hela tiden avgör vad som är en bra nivå på kvaliteten i tjänsten. Att 

Salamon som kvalitetschef är medveten om detta är inte så konstigt, men frågan är hur 

pass medvetna hans medarbetare och andra ledare som inte är direkt kvalitetsansvariga 

är? I grund och botten handlar detta om att alla i ett företag måste ha denna kunskap och 

inse att företagets definition av tjänstekvalitet måste stämma överens med kundens 

definition och att tjänstekvaliteten är situationsberoende. Att förmedla detta till alla 

medarbetare är givetvis ledarens uppgift, men att sedan hålla fast vid det tankesättet och 

hela tiden bära det med sig i det dagliga arbetet blir till allas ansvar för att nå framgång 

med tjänstekvaliteten.  

 

Farshad Sadjadi, gruppchef på Ikea, säger att kvalitet för honom är: när kunden får mer 

än vad han förväntat sig få för den summan som han spenderat.
64

 Kundernas 

förväntningar kan med andra ord mer eller mindre styra hur tjänstekvaliteten, i form av 

god service eller andra påverkande faktorer som design, omgivning och tillbehör, kan se 

ut i ett tjänsteföretag. Varje tjänsteföretags uppgift är att bemöta och allra helst 

överträffa de förväntningar som kunderna har på företagets tjänster och dess kvalitet. 

Att hitta den balans, mellan att locka kunder och skapa förväntningar men inte skapa för 

höga förväntningar, är inte en lätt uppgift för företag. En ledare måste se till att 

medarbetare vet vilken kvalitet som ska levereras i tjänsterna och på vilket sätt detta ska 

ske, denne måste även se till att de inte tar sig vatten över huvudet och sätter mål som 

kanske är för svåra eller orimliga att nå. 

 

Att det finns vissa skillnader i hur våra respondenter definierar tjänstekvalitet och hur 

våra forskare väljer att definiera tjänstekvalitet kan bero på respondenternas erfarenheter 

och ledarskap. Vissa ledare kan vara mer insatta i arbetet med tjänstekvalitet än andra 

ledare som vi intervjuat. Även om forskningen betonar vikten av kvalitet i tjänster så 

finns det fortfarande inte någon entydig definition på tjänstekvalitet, vilket det troligen 

heller aldrig kommer att finnas med tanke på hur situationsberoende och föränderlig 

tjänstekvaliteten är. Forskare väljer istället många gånger att lyfta fram preciseringen av 

tjänster som svar på definitionen av tjänstekvalitet. Att det tillgodoser mottagarens 

behov, att det krävs ett kunddeltagande, situationsberoende och så vidare.   
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Det som vi utifrån vår undersökning vill tillföra definitionen av tjänstekvalitet, som 

skiljer sig från det mer traditionella synsättet och hur respondenterna definierar det, är 

att vi vill lyfta fram ledarens betydelse och kunskap mer i definitionen. Till skillnad från 

hur tjänster definieras så bör definitionen på tjänstekvalitet framhäva mer hur ledare 

faktiskt kan påverka tjänstekvaliteten bland annat med hjälp av sina medarbetare. Hur 

ledare arbetar med tjänstekvalitet, det vill säga hur de värdesätter, pratar om, uppfattar 

och vågar ta sig an tjänstekvalitet, kan vara det som blir avgörande för hur den upplevda 

tjänstekvaliteten tolkas av såväl medarbetare som kund, eftersom samtliga parter i 

någon grad är involverade i processen.  

 

4.1.1 Det traditionella produktperspektivet 

Några av våra respondenters svar tyder på att det fortfarande finns ett mer traditionellt 

produktperspektiv som lever kvar. Malin Saleback väljer exempelvis, som kvalitets- och 

marknadsansvarig, att beskriva tjänstekvalitet som ett begrepp med stor innebörd. Hon 

menar att kvalitet för en konsument är något som håller länge och som har en hög 

standard. Man kan utmärka sig som ett kvalitetsföretag med god kvalitet om man lyckas 

leverera en vara eller en tjänst som har lång livslängd och tillfredställer kunden.
65

 

Saleback väljer i detta fall att benämna tjänstekvalitet som något kompakt och påtagligt. 

Även Yvonne Trellman som är arbetsledare på Sifo benämner tjänstekvalitet som något 

hållbart och tidlöst.
66

 Problematiken kring produktperspektivet som forskarna 

Parasuraman, Lagrosen och Grönroos lyfter fram, är att det är svårt att applicera det 

perspektivet på kvalitet i tjänster. Det är här och nu, och inte hur länge som avgör 

tjänstekvalitet till skillnad från produktkvalitet.  

 

Ett annat exempel är receptionschefen Linda Jönsson som menar att tjänstekvalitet är: 

/…/ att jag tror på vår produkt till 100% vilket jag gör.
67

 Att Jönsson med flera talar om 

tjänstekvalitet mer i allmänhet på ett mer produktinriktat sätt, kan vara för att det känns 

lättare att prata om något som är mer påtagligt. Det faller sig kanske mer naturligt att 

prata om kvalitet på det sättet? Eftersom det är svårt att definiera tjänstekvalitet blir det 

lätt att man även ser på tjänster med en produktinriktad syn. För produkter finns det 

tydliga, färdiga system och handlingar att utgå från i arbetet med kvalitet. Det är enklare 
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att mäta och hitta fel samt genomföra kvalitetsförbättringar på en produkt, eftersom inga 

människor är involverade i själva tillverkningsprocessen. Men när det gäller 

tjänstekvalitet så fungerar det inte att skapa varaktiga förbättringar om det inte finns en 

förståelse för de relationer, drömmar och känslor som människor har.
68

  

 

Hotelldirektören Angel Hernandez väljer däremot att tala om tjänstekvalitet i form av just 

service: /.../ service service and service. I mean it’s a tool to measure a level of service 

and attention to the guest; it’s everything for the guest.
69

 Det är viktigt för tjänsteföretag 

att inse att ansträngningen med att leverera en hög kvalitet är en förutsättning. Begreppet 

hållbarhet är antagligen ett mer vanligt sätt att definiera bra kvalitet på, men hur kan 

kvaliteten i en tjänst bli hållbar? Genom att lyfta fram kundens delaktighet så ges större 

möjlighet till kvalitetsutveckling. Det handlar om att satsa på långsiktiga förbättringar 

och hela tiden vara uppmärksam på förändringar, både internt och externt. Vidare genom 

att utbilda medarbetare och hela tiden vara säker på att de är trygga och medvetna i sitt 

arbete gentemot kunden, så skapas en kontinuerlig och samtidigt aktuell tjänstekvalitet. 

På så sätt kan tjänstekvaliteten ses som hållbar ur ett långsiktigt perspektiv, där nöjda 

kunder återkommer och medarbetarna trivs och motiveras att fortsätta göra ett bra jobb 

med kvalitetsarbetet.  

 

4.1.2 Tjänstekvalitetens processer 

Vi har valt att vidare i vår analys av tjänstekvalitet använda Lars Sörqvists modell (se 

sida 21), med hans exempel på olika processer i kvalitetsarbetet, som ett analysverktyg. 

Genom att tillämpa modellen och ge exempel utifrån hur våra respondenter arbetar med 

tjänstekvalitet, har vi fått fram hur en sådan modell kan användas i verkligheten och vad 

processerna skulle kunna innebära i praktiken.  

 

De processer som vi väljer att gå mindre in i detalj på i detta avsnitt är den första 

processen, ledarskapet, som analyseras mer grundligt under nästa avsnitt i denna analys. 

Den andra processen vi lägger mindre fokus på är planeringsprocessen, då den fokuserar 

på kundperspektivet och hur man ska ta vara på kundernas behov i sitt arbete med 

tjänstekvalitet. Vi kommer heller inte att gå in på djupet i styrning- och 

säkringsprocessen då den handlar om ett mer övergripande företagsperspektiv. 
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4.1.2.1 Ledarskap 

Ledaren är en oerhört viktig del i arbetet med tjänstekvalitet som vi redan nämnt 

flertalet gånger i denna uppsats.  Detta framkommer förutom i Sörqvists modell bland 

annat i Institutet för kvalitetsutvecklings olika värderingar, där engagerat ledarskap ses 

som en viktig faktor i ett framgångsrikt kvalitetsarbete.
70

 Våra respondenter ser lite 

olika på sina roller som ledare i detta kvalitetsarbete och prioriterar annorlunda. Några 

prioriterar det som ledarskaps- och tjänstekvalitetsforskaren Danielsson kallar den 

mjuka sidan av kapitalet
71

 i form av kontrollen över sina medarbetare, att de gör ett bra 

jobb. Andra prioriterar den hårda sidan i form av statistik och att uppnå rätt siffror på 

kvaliteten. Martin Trellman, enhetschef, prioriterar att det ska finnas tillgängliga rutiner 

för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas. Detta gör även Therese Johansson, handläggare, 

som menar att kvalitet är: när det finns underlag på hur saker och ting ska skötas.
72

 

Linda Saleback, fastighetsförvaltare, prioriterar istället de mjukare delarna genom att 

vara tillgänglig för kunder och medarbetare, svara på mail och återkomma med svar på 

deras frågor i den mån hon kan.
73

 Ledarens betydelse och roll, hur den kan påverka 

tjänstekvaliteten blir vårt fokus i den andra delen av analysen. 

 

4.1.2.2 Attityd- och kunskapsutvecklingsprocessen 

Processen efter ledarskapet fokuserar på kunskap och gemensamma mål i tjänstekvalitet 

för både ledaren och medarbetarna. Eftersom tanken med denna process är att den ska 

leda till någon form av attitydförändring som ska bidra till en större förståelse för 

tjänstekvalitet och dess innebörd, så krävs en tydlig kommunikation. Dels i vilka 

kvalitetsmål företaget eftersträvar och varför, dels vilken påverkan medarbetarna har i 

dessa mål och varför just deras medverkan och arbetsuppgifter är av stor vikt.    

 

Martin Trellman på Länsstyrelsen menar att kvalitet för honom innebär att man efter 

fastställda mål utför en arbetsuppgift så bra som möjligt,
74

 vilket passar in under denna 

process som en utgångspunkt. Detta är en viktig grundval som vi tog upp tidigare, att 

man gemensamt arbetar för att uppnå målen, dock är förmodligen denna utgångspunkt 

självklar inom de flesta företag oavsett vad det än gäller. Det är lätt att använda sig av 
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dessa ord och att man utgår från dem i sitt kvalitetsarbete, men om man sedan faktiskt 

gör det i praktiken är en annan sak. Det kan finnas tydliga föreskrifter på hur arbetet 

med kvalitet ska fungera i ett tjänsteföretag, som ledaren har att utgå från. Men den 

stora utmaningen för ledaren ligger sedan i att föra detta vidare till sina medarbetare och 

realisera det som står på papperet. 

 

Kvalitetsforskarna Lagrosen diskuterar allas delaktighet i arbetet med tjänstekvalitet, 

som en viktig faktor för att nå framgång. Fokus bör enligt Lagrosen ligga på olika 

former av kvalitetscirklar som ska bidra till förbättringar av tjänstekvaliteten, genom att 

de anställda gemensamt arbetar aktivt för att dessa förbättringar ska genomsyra hela 

organisationen. Detta har blivit ett framgångsrikt koncept i arbetet med kvalitet i 

japanska företag och det beror på att det finns ett intresse och engagemang hos alla 

anställda, tack vare det stöd och den uppmuntran som finns genom deras 

företagskulturer.
75

 Kvalitetschefen Jim Salamon pratar också om detta och kallar det för 

ett närmare ledarskap som enligt honom behövs för att få alla medarbetarna med sig i 

kvalitetsarbetet.
76

 Resonemanget kring allas delaktighet handlar om att tjänstekvalitet 

ska vara en naturlig del för alla att jobba med. Dock finns det fler och andra delar som 

också måste fungera för att få ett slutligt och väl fungerande arbete med tjänstekvalitet, 

ur ett långsiktigt perspektiv. För att uppnå värderingen om allas delaktighet så är den 

interna kvaliteten för medarbetare, och även leverantörer och ledning, minst lika viktig 

som den externa tjänstekvaliteten som levereras ut till kunden. Precis som en av våra 

respondenter svarat på frågan om vad han prioriterar i sitt kvalitetsarbete: /…/ Det ska 

vara en bra arbetsmiljö, med både arbetskamrater och även ut mot kund /…/ Vi tar inte 

risken att utsätta människor för dåliga arbetsplatser.
77

 För att skapa den förståelse som 

attityd- och kunskapsprocessen eftersträvar, så måste även den interna kvaliteten 

beaktas och medarbetarnas situation på företaget.  

 

Utbildning inom just tjänstekvalitet är inte något vanligt förekommande utifrån våra 

respondenters svar. Hos de flesta förekommer det inte alls, men istället betonar flera av 

respondenterna att deras medarbetare genom olika aktiviteter i verksamheten, som 

kurser eller möten, får en större kunskap och trygghet i sitt arbete. Vad däremot 
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forskningen visar, är att utbildning bör ses som en central del i utvecklingen av 

tjänstekvalitet. Både Sörqvist och Edvardsson talar för utbildning i form av attityd och 

kunskapsutveckling. Benítez et al. vill lyfta fram vikten av att ha ständiga uppföljningar 

och utvärderingar i arbetet för att på ett tidigare stadie ta sig an de brister som kan visa 

sig i arbetet med tjänstekvalitet. Det kräver att ledare måste kunna informera och utbilda 

medarbetarna till att bli mer insatta i vad som krävs för att det ska ske någon slags 

förändring i arbetet.  

 

Några av respondenterna, som exempelvis Farshad Sadjadi på Ikea, betonar istället att 

det handlar mer om att arbeta med tjänstekvalitet som en del i det dagliga arbetet och 

det är också där som medarbetarna kan dra lärdomar om tjänstekvalitet. Självklart bör 

ledare uppmuntra de dagliga inslagen, det är något som även betonas av forskare. Precis 

som Sadjadi säger att: Jag tror inte man kan jobba för mycket med kvalitet,
78

 är Therese 

Johansson inne på samma spår då hon menar att: Om inte kvaliteten fungerar på en 

daglig basis så skulle inte företaget fungera.
79

 Detta är en utgångspunkt och inställning 

för en ledare att använda i sitt arbete med tjänstekvalitet. Lyckas man förmedla denna 

tankegång vidare till sina medarbetare är man redan där på god väg i sitt kvalitetsarbete. 

Det kan bidra till att tjänstekvaliteten känns naturlig att arbeta med i vardagen och att 

medarbetarna inser att den är lika viktig för alla att beakta och sträva efter.  

 

Jim Salamon, kvalitetschef på Socialtjänsten, berättar att de personer som arbetar med 

honom i kvalitetsarbetet också är utbildade inom kvalitetsfrågor och att det är ett måste 

för att arbetet hos dem ska fungera. Däremot är inte de övriga inom Socialtjänstens 

verksamheter, som Salamon ansvarar för, utbildade inom tjänstekvalitet. Om detta säger 

han dock: /…/ om alla hade varit utbildade i kvalitet så hade det naturligtvis varit 

bättre. Då hade man kanske förstått kvalitetstänkandet lite mer för ibland så har man 

lite svårt att förstå det.
80

   

 

Anledningen till varför inte fler är utbildade inom tjänstekvalitet menar Salamon är på 

grund av att det inte finns resurser och därför prioriteras inte den typen av utbildningar. 

Men det skulle även kunna vara så att ledare inte riktigt ser till helheten och behovet av 
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utbildning som finns bland medarbetare. Ledare tar arbetet med tjänstekvalitet mer för 

givet och på så sätt har ledare, mer eller mindre, lagt över ansvaret för tjänstekvalitet 

och förväntar sig att medarbetarna arbetar med tjänstekvalitet på ett redan fungerande 

sätt. Därför prioriteras inte heller utbildning i tjänstekvalitet som en viktig del i arbetet.     

 

På Socialtjänsten har de dock kommit en bit på väg för att försöka lösa en viss typ av 

utbildning inom tjänstekvalitet. Salamon beskriver denna lösning så här: 

 

 /…/ det man ibland kan göra det är att man utbildar vissa personer, som får ett större 

ansvar för kvalitetsfrågor, som sedan liksom i gruppen eller var man nu är någonstans 

kan utbilda andra /…/ sådana här lite piloter, kvalitetspiloter eller vad man ska kalla 

dem.
81

  

 

Utifrån detta kan ledare på ett mer effektivt sätt påverka tjänstekvaliteten genom 

medarbetare; att utbilda några medarbetare och sedan ta vara på den kunskapen som 

finns inom företaget. Detta kan kopplas till en av Utmärkelsen Svensk Kvalitets 

grundläggande värderingar som handlar om just att lära av andra. Här finns det en del 

för ledarna att vinna på, genom att den interna kunskapen kan användas på ett effektivt 

sätt och bidra till den tjänstekvalitet som levereras. Kunskapen om tjänstekvalitet kan 

också lättare spridas mellan medarbetarna, som är på samma nivå och kanske närmare 

varandra. Medarbetarna blir på så sätt kanske mer mottagliga för informationen och 

därefter kanske också vågar ställa mer frågor än vad de skulle ha gjort om det hade varit 

ledaren som informerade. Detta kan skapa diskussion och dialog mellan medarbetarna 

som sedan förhoppningsvis leder till att de kan hjälpas åt med att leverera en bättre 

tjänstekvalitet. Detta kan också vara bra för medarbetare som känner att de vill 

utvecklas och lära sig mer inom ett område. Det kan vara ett bra sätt att tillfredsställa 

medarbetare om det inte finns resurser för exempelvis externa utbildningar. Det kan 

också få dessa medarbetare att känna sig mer betydelsefulla på arbetsplatsen, som är en 

viktig del i arbetet med motivation och inspiration. Att medarbetarna kan känna sig 

behövda är nödvändigt för att de ska känna sig som en del av företaget och att de bidrar 

till företagets framgång.  
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Utifrån resonemanget ovan kan det dock finnas en nackdel i att utbilda några få 

medarbetare som sedan ska föra kunskapen vidare till övriga inom företaget. Vem eller 

vilka som ska väljas för utbildningen inom tjänstekvalitet och utifrån vilka kriterier, är 

frågor som ledaren måste ställa sig. Om dessa utvalda personer ska få mer ansvar och 

lära ut sin kunskap till andra betyder det även att dessa medarbetare får högre 

befogenheter. Att då kunna välja ut medarbetare på ett bra sätt, utan att någon känner 

sig orättvist behandlad blir en utmaning för ledaren.  Att utbildas inom tjänstekvalitet 

kan vara något som är för allas intresse. Detta är sådant som kan ställa till med problem 

på arbetsplatsen och mellan medarbetare, om det inte finns ett väl genomtänkt 

tillvägagångssätt och tydliga kriterier för hur dessa medarbetare ska väljas ut, och 

ansvaret ligger hos ledaren att kunna hantera detta.  

 

4.1.2.3 Planeringsprocessen 

I planeringsprocessen är det kunderna som styr utefter deras förväntningar, men den 

viktigaste rollen i denna process, ur ett företagsperspektiv, har medarbetarna. Det är 

med hjälp av deras kompetens och erfarenheter (som exempelvis tagits fram i attityd- 

och kunskapsprocessen) som planeringen och utvecklingen av nya tjänster och dess 

kvalitet kan tas fram. Det är medarbetarna som bäst vet och känner till hur kunden 

reagerar, vad kunden förväntar sig och efterfrågar i mötet med företaget. Medarbetarnas 

och ledarnas kompetenser, möjligheter men också eventuella brister eller misstag ska 

delas med varandra och tas om hand tillsammans med kundernas behov och 

förväntningar. Detta för att sedan kunna planera på nytt hur kunderna ska bemötas på 

bästa sätt och hur en ny och förbättrad tjänstekvalitet från företaget ska se ut och 

eventuellt förändras.  

 

Eftersom vi inte har ett kundperspektiv går vi inte in mer på hur kunderna i sig påverkar 

och hur företaget ska ta reda på kundens behov för att använda dem i arbetet med 

tjänstekvalitet. Vi fortsätter istället att analysera de mer interna delarna av 

kvalitetsarbetet och de processer som handlar om just hur ledaren kan påverka och 

förbättra företagets leverans av tjänstekvalitet.  
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4.1.2.4 Säkrings- och styrningsprocessen 

Att säkerställa att de uppsatta kvalitetsmålen uppfylls och fungerar och att inga fel eller 

brister uppkommer i tjänstekvaliteten, är vad denna process handlar om. Detta är den 

hårda sidan, strukturkapitalet, som handlar om de övergripande systemen och den 

nödvändiga kontrollen av tjänstekvaliteten. Våra respondenter arbetar med detta på 

olika sätt; bland annat genom granskning av personalen och deras agerande i form av 

exempelvis stickprov, än en gång genom kundundersökningar för att se hur kunderna 

upplever kvaliteten samt genom riskanalyser och andra typer av skriftlig 

kvalitetskontroll.
82

 Dessa är mer övergripande åtgärder som rör hela företaget, men de 

är minst lika viktiga som de mjuka delarna. Eftersom vi inte fokuserar på det 

övergripande utan på ledarens roll och hur denne kan påverka, ska vi försöka ge 

exempel utifrån just ledarens perspektiv i denna process. 

 

Anders Lundborg, personalledare på Samhall, berättar om hur de arbetar med 

kvalitetskontroll på hans arbete: 

 

Ja det är regelbundna uppföljningar både interna och externa uppföljningar. Rent 

praktiskt går vi ut och kollar så kunderna har fått det de har betalt för och sedan, är 

det inte så eller att det är en avvikelse, så åtgärdar vi det som är fel. Ja, och är det 

samma fel som upprepas hela tiden så tittar vi på det och frågar oss, har vi lärt ut fel 

eller är det dem, då måste vi rätta till det på något sätt. Eller har det brustit i 

information eller något. Ja vi kontrollerar verkligen en avvikelse, men också att ta 

tillvara på dem och försöker lära oss av dem.
83

  

 

En viktig del i kvalitetskontrollen kan vara det som Lundborg beskriver, att det är 

viktigt att undersöka var felet ligger. Det kanske inte beror på medarbetaren utan det 

kan vara från ledarens sida, att informationen inte varit tillräcklig. Det kan exempelvis 

ha varit en form av envägskommunikation som gjort att medarbetaren inte förstått fullt 

ut vad uppdraget eller tjänsten handlar om och då är det där åtgärden av problemet 

också ska sättas in, i ledarens sätt att kommunicera.   

 

Att reagera snabbt på ett problem eller en brist i tjänstekvaliteten är självklart. Ur ett 

långsiktigt perspektiv för att exempelvis inte riskera att fler kunder eller medarbetare 
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råkar ut för problemet i tjänsteleveransen. Små problem kan bli stora problem vilket gör 

att ett snabbt och aktivt agerande från företaget och ledarens sida är att föredra.  

Problematiken här är också att det handlar om just tjänster, det går inte att börja om igen 

om det blir fel, eftersom det är en medverkande process mellan kund och företag som 

gör det till en extra känslig situation.  

 

Även hotelldirektören Angel Hernandez är inne på detta och menar att det är viktig att 

fokusera på de små detaljerna och hela tiden lösa uppkomna problem snabbt, allra helst 

på plats direkt på hotellet. Detta bekräftar även receptionschefen på samma hotell, Paco 

Gonzalez. Kan inte medarbetarna lösa problemet direkt går det vidare till sin chef, 

Hernandez. De försöker alltså alltid att lösa problemen lokalt, direkt på hotellet, utan 

involvering av huvudkontoret i Sverige.
84

 Paul Kirwins resonemang handlar just om 

ledarens uppgift att få medarbetarna att känna sig trygga i tjänsteleveransen. Uppnås 

denna trygghet bland medarbetarna blir det ledarens sätt att påverka tjänstekvaliteten, 

eftersom det bidrar till att personalen utvecklas genom att fatta egna beslut och får 

känna ett ansvar för kunden.
85

  

 

En nackdel utifrån Angel Hernandez fall är att om de flesta problemen som uppstår 

löses på plats och inte informeras vidare till huvudkontoret, blir det också svårt att följa 

upp och förbättra hanteringen av tjänstekvaliteten från huvudkontorets position. För att 

kunna utveckla nya koncept och tjänster, som ofta sköts från huvudkontoret, är det 

viktigt att all information om brister eller problem på de olika hotellen även når 

huvudkontoret. Det är därför viktigt att ledaren i sin tur inser vikten av att föra vidare all 

viktig information till sina ledare, då även det är ett sätt för ledaren att påverka 

tjänstekvaliteten.  

 

4.1.2.5 Förbättringsprocessen 

Utifrån den information som de tidigare processerna kan bidra med i form av 

exempelvis; kunskap eller brist på kunskap, vilka förväntningar som finns hos 

kunderna, eventuella kvalitetsbrister eller problem, ska företaget sedan ta till vara på 

den informationen. De ska försöka använda den till att utveckla och förbättra sin 

tjänstekvalitet och se vilka behov av resurser eller investeringar som det skulle kräva.  
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I våra respondenters företag tas information från kvalitetskontroller och liknande om 

hand genom bland annat uppföljningar av olika slag. På Länsstyrelsen ges mer 

utbildning om ett sådant behov verkar finnas för att på så sätt förbättra kvaliteten. Man 

dokumenterar också alla uppföljningar som görs för att på så sätt ha kontroll över 

informationen beskriver Martin Trellman.
86

 Receptionschefen Linda Jönsson har krav 

på sig uppifrån och berättar att: /…/ q-talen ska vara minst 4,2 på en 5 gradig skala.
87

 

Dessa kvalitetstal ska uppnås och redovisas, annars måste de agera genom att analysera 

varför målen inte är uppnådda och hur de ska förbättra detta och arbeta vidare för att 

uppnå kvalitetstalen, enligt Jönsson.
88

 Att vara för fokuserad på siffror och hela tiden 

arbeta för att uppnå exempelvis dessa kvalitetstal kan hämma arbetet med 

tjänstekvaliteten. Även om både den mjuka och den hårda sidan av tjänstekapitalet är 

viktiga, får det inte bli för mycket fokus på den ena eller den andra av dem utan det 

handlar om en balans, då tjänstekvaliteten är beroende av dem båda menar Danielsson.
89

 

 

Angel Hernandez beskriver vidare hur han som hotelldirektör fått lägga ner mycket 

arbete på de förändringar som hans hotell har genomgått det senaste två åren. Efter att 

ha implementerat ett helt nytt hotellkoncept till en ny målgrupp har det inneburit bland 

annat ett nytt sätt att arbeta med hotellets medarbetare, men också ett nytt sätt att arbeta 

med den tjänstekvalitet som hotellet ska leverera. Angel Hernandez säger att tack vare 

erfarna medarbetare lyckades hotellet redan under det första året få höga siffror i de 

kvalitetsuppföljningar som utförts. Dock tycker han att det fortfarande finns detaljer att 

förbättra gällande servicen och kvaliteten, han poängterar att det är förbättringarna som 

gör en konkurrenskraftig.
90

  

 

Jim Salamon pratar om förbättringsarbetet på Socialtjänsten och även han menar att hela 

poängen med kvalitetskontroller är att de ska leda till förbättringar, till 

förbättringsprogram där de tittar på var bristerna finns och vad som behöver bli bättre i 

verksamheterna. Han menar att:  
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/…/ annars är det ingen idé att ha sådana här rutiner utan man ska hela tiden 

förbättra sig. /…/ jämt och ständigt så går det att förbättra allting så att säga. Men 

man får ta det liksom i den takt som folk orkar med också för man har med människor 

att göra. /…/ man får försöka att ta det pö om pö och öka den där kvaliteten.
91

  

 

Att se dessa brister och fel, att hitta dem är kanske inte det svåraste. Det svåra är istället 

att veta exakt hur vi ska ta tillvara på den här informationen vi fått på bästa sätt och hur 

vi kan använda den för att förbättra leveransen av tjänstekvalitet. Ledarens roll här blir 

att vägleda medarbetarna i förbättringsprocessen, att kunna förmedla vilka möjligheter 

och resultat som förbättringsarbetet leder till ur ett långsiktigt perspektiv.   

 

Jim Salamon berättar också om ett så kallat kvalitetshjul som de arbetar efter på 

Socialtjänsten. Det används för att illustrera hur kvalitetsarbetet kan gå till och ger en 

pedagogisk bild av hur man kan tänka i kvalitetstermer. Detta hjul består av fyra olika 

steg, som påminner om de processer vi talar om i detta avsnitt: /…/ det är att planera 

sin verksamhet, genomföra aktiviteter, följa upp de här aktiviteterna och sen förbättra 

verksamheterna.
92

 Anledningen till att det kallas för ett kvalitetshjul är för att det ska 

illustrera att arbetet med kvalitet hela tiden snurrar runt. När en aktivitet är planerad, 

genomförd, uppföljd och till slut har förbättrats kommer en ny aktivitet in i 

planeringsprocessen som går igenom de olika stegen och så vidare. Enligt Salamon är 

det en fördel att tänka på kvalitetsarbetet utifrån detta hjul: /…/ har man det tänkandet 

med sig så blir det egentligen väldigt enkelt.
93

 Kvalitetshjulet liknar som sagt de olika 

processerna vi tar upp här, från Sörqvists modell, och kvalitetshjulet och dess tankesätt 

kan användas för att förenkla arbetet med de olika processerna, då det understryker det 

viktigaste som ett tjänsteföretag bör arbeta med ur ett kvalitetsperspektiv. Vad det också 

framhäver är att arbetet med tjänstekvalitet är något föränderligt och situationsberoende, 

att man aldrig blir riktigt färdig med kvalitetsarbetet förrän det kommer något nytt, 

vilket gör att tjänsteföretag måste vara flexibla och inte bli för fast i sitt kvalitetstänk.  
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En annan viktig del som också påverkar framgången med tjänstekvaliteten är ledarens 

inställning till kvalitetsförbättringar och vad investeringar i tjänstekvaliteten innebär och 

kan leda till. Några exempel på vad respondenterna svarade angående detta resonemang 

är:  

 

Snarare tvärtom. /…/ Det kan vara kostsamt att utveckla en ny rutin och få 

medarbetarna att arbeta på ett nytt sätt och bryta gamla vanor men i längden så 

hoppas man på att eliminera felen som uppkommer på grund av  dåliga rutiner. Alltså 

ökar vi kvaliteten på vårt arbete runt reklamationshanteringen kan vi spara tid och på 

så sätt pengar. Vi får nöjdare kunder och även mer tid över till annat.
94

 

 

Nej det hänger inte ihop, det kan ibland snarare vara tvärtom att om man är duktig så 

rinner det inte ut en massa pengar genom fingrarna /…/ Så att kvalitetsarbete lönar 

sig.
95

  

 

/…/ Sen kan man höja kvalitet/service nivån med t.ex. utbildningar som kanske kostar 

en del men ger mycket tillbaka. Personalen blir mer motiverad, presterar bättre och 

det vinner alla på i längden.
96

 

 

Flera av våra respondenter verkade medvetna om att de investeringar och pengar som 

läggs ned på kvalitetsarbetet istället för kostnader bidrar till fördelar för företaget 

långsiktigt sett i form av bland annat nöjda kunder, leverantörer och medarbetare. Att 

denna inställning finns inom företaget är mycket viktigt och mer eller mindre en 

förutsättning för arbetet med tjänstekvalitet. Finns inte detta långsiktiga tankesätt blir 

det svårt att arbeta med tjänstekvalitet på ett bra och fungerande sätt. Det kan även bli 

svårt för ledaren att kunna kräva detta från medarbetarna om han/hon inte själv tror på 

det och förstår vikten av ständiga förbättringar. Ledaren påverkar tjänstekvaliteten 

genom att vara medveten om vikten av kvalitetsförbättringar och genom att sträva efter 

att på bästa sätt möjliggöra dem.  
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4.2 Ledarens roll och utmaning i arbetet med tjänstekvalitet 

Tjänsteföretag arbetar idag efter mindre marginaler än tidigare, för att kunna hålla sig 

kvar på marknaden. Detta har att göra med den förändring som är resultatet av att det 

har blivit en allt större fokusering på just tjänster istället för produkter. Det bör sannolikt 

även betyda att ledare har fått anpassa sitt sätt att leda mer utefter de förutsättningar som 

finns tillgängliga för dem. Ändå verkar våra respondenter inte känna igen sig så mycket 

i det resonemanget, att det exempelvis skulle finnas skillnader på ledarens roll i en 

jämförelse av tjänsteföretag och produktionsföretag. Bland andra personalledaren 

Anders Lundborg och kvalitetschefen Jim Salamon menar att i grund och botten är 

ledarrollen densamma. Det håller inte forskare som Benítez et al. och Danielsson med 

om, utan de belyser att ledare i tjänsteföretag i större utsträckning bör lägga fokus på att 

inspirera och engagera sina medarbetare. Forskarna menar att det bör läggas en större 

tyngd på att lära känna vad medarbetare tycker och tänker om sitt arbete och hur de 

upplever sin arbetsmiljö, eftersom det i stor utsträckning påverkar hur medarbetarna 

bemöter kunderna. En utmaning för ledaren i tjänsteföretaget kan vara att utarbeta ett 

större medarbetarfokus, detta för att få en bättre förståelse för sina medarbetares 

upplevda arbetssituation och på det sättet påverka sina medarbetare i deras arbete med 

tjänstekvalitet. 

 

Anders Lundborg väljer att lägga till en viktig punkt och det är att ledare inom 

tjänsteföretag har ett större ansvar för hur de kommunicerar. Det menar han är en stor 

utmaning för ledaren, då det krävs tydlighet på ett annat sätt än inom 

produktionsföretag. Han menar:   

 

Vad som är rent för dig kanske inte är rent för en annan. Det är viktigt att tala om vad 

man är överens om, vad vi ska göra för kunden. /…/ Men jag tror inte det är samma i ett 

produktionsföretag för där vet man att man ska producera ett visst antal varor, och hur 

de ska se ut och sådär.
97

     

 

En annan av respondenterna säger sig ändå finna olikheter i ledarens roll. Johanna 

Westberg, butikschef, anser att ledarens roll skiljer sig på så sätt att ledare inom 

produktionsföretag arbetar mer med kvantitet och kvalitet i direkt association till 

produkter. Ledare inom tjänsteföretag däremot måste fungera mer som en 
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serviceminded ledare och det genom att sätta kunden i centrum enligt Westberg.
98

  

Hennes tankesätt kring att ledare måste vara mer serviceminded kan ha att göra med att 

hon tillsammans med sina medarbetare har en mer daglig kundkontakt än andra 

respondenter, eftersom hon arbetar med försäljning i butik. Inom just den typen av 

tjänsteföretag blir betydelsen av att kunna hålla en god kundkontakt mer konkret och 

självklar. 

 

Våra respondenter lyfter fram mer eller mindre liknande svar angående de utmaningar 

som de själva anser sig stöta på i sin ledarroll. Vad som kanske mest utmärker dem är 

reflektionen kring hur viktigt det är att som ledare kunna vara beredd på nya situationer, 

hur pass flexibel en ledare bör kunna vara när man arbetar inom tjänsteföretag. Jim 

Salamon, kvalitetschef, beskriver sig själv som en situationsanpassad ledare: 

  

Det tror jag att jag är väldigt mycket, eller det är det jag vill vara i alla fall. Att man 

har ett situationsanpassat ledarskap efter vad aktiviteter eller läget kräver på något 

sätt. Man måste både vara tydlig när det krävs, men också engagerad och låta 

medarbetarna växa. Att skapa liksom ett sådant förtroende och tillit till arbetslagen, 

att folk själva också få bli sina egna ledare, och att inte chefa för mycket utan att leda 

handlar egentligen om att leda andra och få dem att leda sig själva på något sätt.
99

 

 

Detta kan jämföras med vad Linda A Hill väljer att återkomma till många gånger. Det 

vill säga att som ledare kunna få saker gjorda genom andra, genom sina medarbetare, 

som är en viktig förutsättning för ledare inom tjänsteföretag.
100

  

 

Även gruppchefen Farshad Sadjadi beskriver sig som en situationsanpassad ledare:  

 

Jag försöker att utöva vad Ikea kallar situationsanpassat ledarskap. Det är exakt som 

det låter. Att vara flexibel nog för att ta var situation som något unikt. Jag tror att folk 

kan mycket mer än man tror och genom tillit och stöd kan man nå sin potential.
101

 

 

Jim Salamon menar vidare att en utmaning för ledare inom tjänsteföretag är konsten att 

komma steget närmare sina medarbetare, men det är nog lika viktigt för alla oberoende 
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av företagstyp.
102

 Exempelvis har det blivit vanligare inom bilindustrin, med ett närmare 

ledarskap där man visar sig på golvet, pratar med och engagerar sina medarbetare i olika 

projekt på ett sätt som företag inte gjort tidigare. Salamon menar att: /…/ Det är det som 

är nyckeln. Alltså man blir inte en bra ledare annars om man gömmer, stänger in sig 

och sitter i slott och talar om vad som ska göras /…/.
103

  

 

Men det finns även andra utmaningar för ledare i tjänsteföretag; som hur man faktiskt 

ska nå de uppsatta målen, vad som ska fokuseras på i arbetet med kvalitet och hur 

kunderna ska bemötas. Det skiljer sig mellan tjänsteföretag och produktionsföretag. En 

ledare i ett tjänsteföretag bör fokusera mindre på själva resultatet, som kanske är av 

högsta prioritet i ett produktionsföretag och istället se mer till de processer som leder till 

resultatet. I arbetet med tjänstekvalitet innebär det bland annat att som ledare, istället för 

att uppmuntra sina medarbetare att hitta brister och fel, försöka få dem att sträva efter 

kvaliteten i de tjänster som de levererar. Här är det återigen ledarens uppgift motivera 

och stötta medarbetarna i detta arbete. Eftersom det kan vara svårt att klara att hålla en 

jämn kvalitet i tjänster får ledarens roll i tjänsteföretag en annan form i detta arbete. 

Detta då det finns ytterligare saker som måste beaktas, än vid arbetet med kvalitet i 

produkter. Några av dessa andra delar, utöver ledarens grundegenskaper, kommer vi att 

redogöra för i nästa avsnitt.    

 

4.2.1 Medarbetare, relationer och motivation 

Att tro på den produkt eller tjänst man säljer eller erbjuder som en av respondenterna 

menar är tjänstekvalitet för henne, kan kopplas till den interna tjänstekvaliteten och att 

personalen verkligen känner sig trygg och har kunskap om det de levererar. Detta kan 

bidra till ett gott kundbemötande som sedan blir till tjänstekvalitet för kunden. Samma 

respondent om vad hon gör för att medarbetarna ska känna sig trygg i kundbemötandet:  

 

Det viktigaste är att de vet att jag finns här, att jag alltid står bakom dem. De ska inte 

behöva ta de värsta konflikterna, det gör jag. Samtidigt tror jag att de växer i sin roll 

om de försöker lösa även svårare situationer, men det tar jag efterhand som jag 

märker att de kan mer och mer och är säkrare på sitt jobb.
104
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Johanna Westberg, precis som Paul Kirwin, menar att medarbetare växer genom ansvar. 

Westberg finns tillgänglig för dem vid behov, men vill att de ska lära sig att fatta egna 

beslut.
105

 Kan en ledare bygga upp ett förtroende mellan ledare och medarbetare, så att 

medarbetarna känner ett stöd och vågar ta sig an och hantera eventuella situationer, kan 

det resultera i snabbare beslut och lösningar menar Kirwin. Det skapar effektivitet i 

leveransen av tjänstekvalitet och kan ge en bättre image för företaget. Det handlar 

återigen om medarbetarens roll och betydelse som ledaren måste fokusera på.  

 

Kirwin förespråkar tankesättet ”Yes I can”, vilket innebär att det ska finnas ordentligt 

med resurser för hanteringen av problem eller kvalitetsbrister av olika slag. Dessa 

resurser ska göra att medarbetarna får befogenhet och känner sig trygga i att hantera 

dessa brister och trots problem inte tveka när det handlar om att försöka åtgärda 

bristerna så snabbt som möjligt.
106

 För att realisera detta kommer det krävas av ledaren 

att ha en mer drivande approach gentemot sina medarbetare. Varken forskare såsom 

Reitz, Kirwin eller Ekman, som förespråkar relationer och kommunikationens 

betydelse, väljer att närmare ta upp de eventuella hinder som skulle kunna hämma 

ledarskapet om en ledare inte lyckas realisera relationer till sina medarbetare eller införa 

tankesätt som bland annat ”Yes I can”. Framförallt är det en process som kan vara 

tidskrävande. Det handlar om att en medarbetare måste kunna ställa om sig från att 

tidigare inte haft några befogenheter till att aktivt klara av att lösa situationer själv när 

de uppstår. En ledare måste ha erfarenhet om vad denne pratar om, visa på engagemang 

som gör att ledaren inte stannar upp och tvekar inför vissa beslut som medarbetare redan 

tagit. En ledare kan även möta på svårigheter med att lära ut sina kunskaper till sina 

medarbetare. Det vill säga att vissa medarbetare har lättare att ta till sig kunskapen och 

andra har svårare att våga ta beslutet i egna händer, det är inte lika enkelt för alla.  

 

Att kunna skapa en trygghet hos sina medarbetare har sin utgångspunkt i hur en ledare 

agerar som ett gott föredöme. Yvonne Trellman som är arbetsledare menar att en ledares 

roll handlar om att: vara tydlig med vad vi eftersträvar och själv föregå med gott 

exempel.
107

 Butikchefen Johanna Westberg menar vidare att:  
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/…/ Kommer jag till butiken och är jättetrött och inte har någon lust, då blir mina 

säljare likadana /…/ Man måste föregå med gott exempel.  Att jag är pigg och alert 

och motiverad och liksom har en glädje i mig, det gör ju att de ser det. 
108

 

 

Farshad Sadjadi på Ikea menar att trygghet har sin grund i den kunskap och utbildning 

som medarbetare får i vardagen. För honom är det viktigt att arbetsmiljön är ärlig och 

öppen och att alla får en chans att ta egna beslut. Jag ger feedback i alla situationer och 

förväntar mig att alla mina medarbetare känner ansvar för varandra.
109

 Jim Salamon 

berättar vidare om ett välkomnande ledarskap som enligt honom blir allt vanligare. Där 

är fokus på medarbetarna, att man ser dem och att man har en närhet till dem i sitt 

arbete. Han säger så här om det: /…/ det är ju lite av sådana här primära saker att man 

går till jobbet för att bli älskad, alla människor har ett bekräftelsebehov. Salamon 

menar att det viktigaste är att stötta medarbetarna och berömma dem, att de blir 

bekräftade.
110

 Therese Johansson försöker även hon generera trygghet till sina 

medarbetare genom att prata med dem samt ge dem feedback och råd.
111

 

 

Forskaren Jim Collins däremot menar att motivation eller inspiration inte behövs om 

man som ledare har rätt personer på rätt plats i företag.
112

 Här finns det en skillnad 

jämfört med hur våra respondenter, som arbetar inom tjänsteföretag, lyfter fram 

motivationens innebörd. Kvalitetschefen Jim Salamons menar att alla människor 

troligen behöver bekräftelse och uppmuntran någon gång under sitt arbete och ibland 

mer eller mindre beroende på vilken person det handlar om. Kanske inte i början, men 

att hela tiden hålla sin egen motivation uppe på topp utan hjälp från någon annan, är 

troligtvis sällsynt. Dock, precis som Collins menar, finns det medarbetare som mer eller 

mindre kan anses vara mer passande för vissa uppdrag eller arbetsuppgifter inom ett 

företag. Men även de personer som kan anses vara på rätt plats kan få problem eller 

stöta på motgångar som gör att även de behöver motivation, inspiration eller hjälp för 

att komma vidare i sitt arbete.   
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För att en ledare ska kunna påverka arbetet med tjänstekvalitet genom medarbetarna, är 

det viktigt att ledaren arbetar med de individuella egenskaperna hos varje medarbetare. 

Receptionschefen Linda Jönssons menar att:  

 

Personlighet! Viljan och intresset! Teamplayer! Med detta kommer du långt. System, 

rutiner och praktisk information kan du alltid lära dig men finns inte service känslan, 

energin och viljan att ge service så kommer det aldrig att gå.
113

  

 

Jönsson säger även att hon fokuserar på varje medarbetare då hon har samtal enskilt 

med var och en där hon diskuterar vad den personen är duktig på och vad den vidare 

kan förbättra.
114

  Personalledare Anders Lundborg menar att på hans arbetsplats där de 

har med funktionshindrande människor att göra, är det viktigt att man ser till varje 

enskild medarbetares förmåga. Det viktigaste är att leverera en bra kvalitet i tjänsten 

men hur det genomförs, av vem och av hur många spelar ingen roll anser han.
115

  

 

Det är viktigt att se till varje medarbetares förutsättningar och på vilket sätt de kan bidra 

med kunskap i arbetet med tjänstekvalitet. Vid rekrytering säger Farshad Sadjadi, 

gruppchef på Ikea, att han lägger stor vikt vid ansvar, lojalitet, ärlighet och 

motivation.
116

 Genom att förmedla rätt bild av företaget redan vid rekryteringsprocessen 

och vad företagets tjänstekvalitet består av, ges en större möjlighet för företaget att 

komma i kontakt med rätt personer som redan då har en motivation och vilja för att 

arbeta i företaget. Ett bra ledarskap utgörs av de ledare som genom engagemang och 

skicklighet tillsätter rätt medarbetare till att verka på rätt plats i företaget, och därefter 

utformar vision och mål. Utifrån Collins teori låter det möjligt, men det torde vara 

svårare i verkligheten. Många företag har inte möjlighet att först ta fram rätt personer 

till att sedan verka på rätt plats och som därefter helt rättar sig efter företagets 

förändringar, utan att reagera eller säga emot. Företag kan exempelvis inte säga upp 

medarbetare utan någon direkt anledning, bara för att företagsledningen anser att rätt 

person inte är på rätt plats.    
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4.2.2 Kommunikationens betydelse  

En förutsättning för att ett företag ska fungera är att det finns kommunikation. Det som 

inte kommuniceras det existerar inte menar Mats Heide.
117

 Har man då en vision om sin 

tjänstekvalitet som man utgår från i sitt arbete, så måste ledaren sedan kommunicera 

vilka förutsättningar som finns för tjänstekvaliteten och hur arbetet ska gå till för att nå 

de uppsatta målen på ett effektivt och korrekt sätt. Kommunikation kan vara ett 

betydelsefullt verktyg för ledaren att kunna påverka tjänstekvaliteten. Detta då 

kommunikationen möjliggör för ledaren att bli mer insatt i vad medarbetarna gör och 

ledaren kan samtidigt själv informera om vad han/hon gör. En annan anledning till att 

det är ett bra verktyg för ledaren, är att kommunikationen är en förutsättning för att de 

olika processerna i Sörqvists modell ska fungera på rätt sätt. Finns det en tydlig, väl 

fungerande kommunikation mellan ledare och medarbetare genom samtliga processer, 

så dyker också de oerhört viktiga erfarenheterna och möjligheterna upp, som 

medarbetare och ledare får i sitt arbete. Genom kommunikationen kan den kunskapen 

och de viktiga lärdomarna från den tas till vara och användas i det fortsatta arbetet med 

att planera, säkra och förbättra tjänstekvaliteten enligt Sörqvists processer.
118

 Ledarens 

förmåga att samtala med sina medarbetare, som Gunnar Ekman betonar, och få fram 

den här kunskapen blir sedan avgörande för om ledaren sedan ska kunna påverka 

företagets tjänstekvalitet.   

 

Personalledaren Anders Lundborg prioriterar att vara tydlig som ledare, han menar att 

man måste ge tydlig information för att få personalen med sig och hela tiden berätta vad 

som är på gång och vad som händer i företaget. Detta för att på så sätt få alla med på 

tåget som han väljer att uttrycka det. Han menar att det är viktigt att inte bara säga vad 

medarbetarna ska göra, utan också tala om varför vissa saker ska göras.
119

 Att som 

Lundborg informera om just varför vissa exempelvis förbättringar måste göras kan bidra 

till det långsiktiga tankesättet som vi tidigare pratat om. Daglig kommunikation menar 

Linda Jönsson, receptionschef, är av betydelse och därför vill hon att medarbetarna ska 

veta att hennes dörr alltid står öppen för dem.
120
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Ledare måste vidare enligt forskaren Gunnar Ekman kunna skapa en 

tvåvägskommunikation, där ledare förutom att själv påverka också låter medarbetarna 

påverka honom/henne. Genom att småprata och ständigt föra en dialog med sina 

medarbetare kan också en närmre relation skapas och ett förtroende mellan ledaren och 

dennes medarbetare kan uppstå, där båda känner sig trygga i att kommunicera och 

informera varandra i olika situationer.
121

 Malin Saleback bekräftar vikten av att skapa 

en dialog då hon som är kvalitetsansvarig använder information och möjligheten att 

ställa frågor som ett sätt att påverka och motivera sina medarbetare.
122

 Finns det 

förtroendet mellan ledaren och medarbetarna så uppdagas också den viktiga information 

som behövs för att ständigt kunna förbättra tjänstekvaliteten och ledaren kan känna sig 

trygg i att information inte undgår honom/henne. 

 

All kommunikation sker dock på mottagarens villkor, därför måste ledaren 

kommunicera genom att tala ”samma språk” som medarbetaren där det skapas förståelse 

mellan parterna och där öppenhet och ärlighet är grunden i kommunikationen. Den 

övergripande förståelsen är beroende av praktiska tillämpningar på lokal nivå.
123

 Heide 

menar att ledaren med andra ord måste kommunicera på ett sätt som är anpassat för 

medarbetarna som sedan ska arbeta utefter informationen från ledaren.   

 

Det kan fortfarande finnas ett litet hinder i att företag ibland har ett alltför 

produktinriktat tankesätt på vad tjänstekvalitet är, med fokus på de hårda delarna av 

tjänstekvaliteten som bland andra forskarna Parasuraman och Lagrosen diskuterar.
124

 

Det gör att ledare kan missa betydelsen för vad kvalitetsutveckling innebär genom att 

inte se till tjänstekvalitet och även dess mjuka delar i sin kommunikation, det vill säga 

exempelvis medarbetaren och dennes motivation.  

 

De förväntningar och krav som ledaren har på sina medarbetare måste tydligt 

kommuniceras. Anledningen till att kommunikation kan bli ett problem kan vara för att 

en ledare använder sig av envägskommunikation, där ledaren enbart informerar utan ta 
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till sig eller lyssnar på medarbetarnas åsikter om informationen.
125

 Det kan också handla 

om brister i förståelsen för hur medarbetarna ska använda sig av informationen och då 

är det svårt för ledaren att påverka och nå förbättrande resultat i sin tjänstekvalitet.  

Kommunikation får därför inte ses som ett verktyg som ska användas vid enstaka 

tillfällen. Det måste alltid finnas ett ständigt flöde av kommunikation i arbetet med 

tjänstekvalitet, genom alla de processer som Sörqvist menar är vägen till en god 

tjänstekvalitet. Det blir ledarens uppgift att sålla och anpassa informationen för 

medarbetarna.  

 

4.3 Summering 

Eftersom arbetet med tjänstekvalitet handlar om att hela tiden förbättra sig, som både 

våra respondenter och forskare menar, vill vi sammanfatta analysen i förbättringarnas 

tecken. Utifrån vår undersökning kan vi se att förbättringarna inte bara sker i själva 

förbättringsprocessen, utan de sker i varje process på olika sätt. I ledarskapet sker 

förbättringar exempelvis i takt med att ledaren får nya erfarenheter, utbildning, drar 

lärdomar av sina misstag, kommunicerar och är lyhörd för sina medarbetares åsikter och 

så vidare. I attityd- och kunskapsprocessen så kan ny kunskap skapas och samlas in 

genom exempelvis utbildning av befintliga medarbetare. Kunskapen förbättras också 

om nya medarbetare med rätt kompetens och inställning till företagets tjänstekvalitet 

rekryteras, vilket är ledarens uppgift att se till, det vill säga att hitta rätt person till rätt 

plats. I planeringsprocessen sker förbättringar genom att lyssna på kundernas behov och 

efterfrågan samt på medarbetarna som arbetar närmast kunden och planera utifrån det. 

Det handlar om att ta vara på medarbetarna och uppmuntra dem till att utvecklas och 

våga ta egna beslut, som i slutändan kan gynna den totala tjänstekvaliteten som 

företaget levererar. I styrnings- och säkringsprocessen sker förbättringar genom att ha 

rätt system för-, och kontroll på, sin tjänstekvalitet och leveransen av den. Själva 

förbättringsprocessen samlar sedan de brister och fel som kanske inte åtgärdats tidigare, 

men även möjligheter och förslag på olika utvecklingar, och tar tillvara på dessa för att 

sedan arbeta vidare med dem för att öka tjänstekvaliteten.  

 

Ledarens utmaning är vidare att få medarbetarna att ha det här förbättringsperspektivet i 

tanken. Att tänka på vad de gör i sitt arbete med tjänstekvalitet och i mötet med kunden, 
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varför de gör det samt för vem de gör det, det vill säga för kunden.  Eftersom det är i 

kundbemötandet tjänstekvaliteten uppstår måste de hela tiden utgå från hur 

kundbemötandet kan förbättras. Vad vill kunden ha? Det kan tas reda på i attityd- och 

kunskapsutvecklingsprocessen men även i planeringsprocessen där kundinformationen 

tas tillvara. Hur kan företagets kunskap användas för att ge kunden det den vill ha? Det 

hittar vi också i attityd- och kunskapsutvecklingsprocessen där kompetens och 

erfarenheter samlas för att skapa förståelse för tjänstekvaliteten. Hur genomför vi dessa 

förbättringar? Svaret på det finns i planeringsprocessen samt i styrning- och 

säkringsprocessen med dess olika system och kontroller.
126

   

 

Utifrån vår undersökning kan vi sammanfatta det som att hela resonemanget om att 

kvalitetsbrister och problem ska tas tillvara och leda till förbättringar är självklart för de 

flesta, både respondenter och forskare. Däremot kanske inte lika många ledare eller 

medarbetare inom tjänsteföretag inser vikten av de övriga processerna. Att dessa 

processer kan bidra till att mindre problem faktiskt uppstår som kanske gör att mindre 

arbete behövs läggas ner på just förbättringsarbetet, om man har ett effektivt och väl 

fungerande förhållningssätt och rutiner för tjänstekvalitet redan från början.
127
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5. Avslutning 

I uppsatsens sista kapitel sammanfattar vi våra slutsatser samt egna reflektioner från 

arbetsprocessen. Vidare presenteras vårt bidrag samt förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Sammanfattning av slutsatser samt egna reflektioner 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en ledare kan tänkas påverka 

tjänstekvaliteten i ett tjänsteföretag. Intervjupersonerna i vår undersökning var till en 

början få, men under uppsatsens gång gavs möjlighet till fler intervjupersoner i 

ledarposition och det är något som vi nu i efterhand ser som mycket positivt för 

uppsatsens resultat eftersom det gett en större möjlighet till att kunna se just hur ledare i 

olika företag jobbar med tjänstekvalitet och hur de försöker påverka sina medarbetare i 

arbetet med tjänstekvalitet.  

 

Under uppsatsens gång har Sörqvists modell varit en stor inspirationskälla för oss i 

skrivandet och som vi hela tiden gått tillbaka till. Processerna har funnits med i bakhuvudet 

när vi tittat på annan forskning och under vår insamling av empiriskt material. Vi menar att 

utan ett väl fungerande ledarskap i grunden så blir det svårt för tjänsteföretag att uppnå en 

hög nivå av tjänstekvalitet. Arbetet med de fortsatta processerna blir svårt om inte 

ledarskapet finns där i starten på resan mot en högre nivå av tjänstekvalitet. Dock är en av 

de viktigaste lärdomarna vi dragit, att trots att ledaren måste finnas där i grunden så är det 

egentligen medarbetarna som har den viktigaste rollen i arbetet med tjänstekvalitet, som vi 

hela tiden återkommer till.  

 

Vidare menar vi att för att kunna uppnå en viss kvalitet i tjänster bör ledarens roll och 

kommunikation hela tiden gå hand i hand med varandra. Detta är givetvis ingenting nytt, 

men trots att det ofta framgår hur viktig kommunikationen är i ett företag så är det ändå där 

det ofta brister. Många gånger finns kunskapen om kommunikationens betydelse där tror 

vi, men den används inte, åtminstone inte i den mån som det skulle behövas. De 

intervjupersoner som används i uppsatsen lyfter exempelvis fram kommunikation som en 

mycket viktig del i arbetet som ledare, och de anser även att det är vad ledarens roll många 

gånger handlar om i grund och botten. För att kunna arbeta med kvalitet i tjänster måste 

samtliga inom ett företag ha kunskap om vad tjänstekvalitet innebär och hur den ska 
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eftersträvas, och även den kunskapen har sin utgångspunkt i ledarskapet och dess 

kommunikation.  

 

Vi menar i vår undersökning att ledare bör verka, som Danielsson uttrycker det, som så 

kallade stigfinnare i terrängen och det genom ett visionärt ledarskap. Kvalitetsmedvetna 

ledare måste från sin position kunna arbeta för att samtliga medarbetare motiveras i sitt 

arbete och för att påverka tjänstekvaliteten måste ledaren göra kvalitetsarbetet intressant 

och roligt för medarbetarna. Finns inte intresset eller viljan för att arbeta med och 

utveckla sin tjänstekvalitet hos ledaren kommer den heller troligen inte att finnas hos 

medarbetarna. Att ta fram det viktigaste för tjänstekvalitet, grundstenarna som bidrar till 

kundernas uppfattning av tjänstekvalitet och hur de kan gynna företaget och 

medarbetarna på längre sikt, är ledarens uppgift. Detta kräver också att ledare har 

förståelse för vad ledarens roll innebär, och det kan medföra vissa svårigheter att 

realisera. Ledare inom tjänsteverksamheter måste veta vad som driver och motiverar 

medarbetare och att alla medarbetare är olika. Olika på så sätt att olika företeelser 

motiverar olika människor, för att kunna påverka medarbetare bör ledare skapa goda 

relationer till sina medarbetare. Det är något som uppkommer genom att man som 

ledare ser sig som ett med sina medarbetare, engagerar sig och ser till att finnas 

tillgänglig för dem. Ledaren bör lyfta fram sina medarbetare som medproducenter i 

arbetet med tjänstekvalitet. Medarbetarna måste känna sig involverade i processen och 

därför är det viktigt att som ledare ge utrymme för handling för att medarbetarna ska 

våga ta egna initiativ och aktiva beslut. 

 

Att sedan arbeta med den hårda sidan av tjänstekapitalet är en förutsättning. Statistik, 

system och kontroller av olika slag kommer alltid att behövas och vara till användning för 

att ha koll på och kunna säkerställa tjänstekvaliteten. Genom att mäta tjänstekvalitet i 

någon form kan det hjälpa tjänsteföretag att arbeta utefter konkreta resultat. Kontroller och 

statistik informerar tjänsteföretag om faktiska förändringar, eller visar på ej tillräckligt 

uppnådda förändringar. Men förutom säkerställandet av det hårda kapitalet bör fokus även 

finnas på det mjuka kapitalet och det i form av medarbetarna och deras inställning till sitt 

arbete när det handlar om kvalitet i tjänster.  
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De hårda delarna kan förknippas med det traditionella produktperspektivet som vi tidigare 

diskuterat. Att kunna mäta kvaliteten i siffror kan vara nödvändigt, men det är också 

viktigt att kommunicera den konkreta informationen om hur kunderna och medarbetarna 

uppfattar tjänstekvalitet menar vi, för att med hjälp av den informationen kunna förbättra 

sin tjänstekvalitet. Än en gång vill vi betona varför vi tycker att ledarens roll måste framgå 

mer i definitionen av tjänstekvalitet. Genom att arbeta med förbättringar i kvalitet ges det 

möjlighet till att vidareutveckla det utgångsläge som tjänsteföretaget befinner sig i. Ledare 

tillsammans med medarbetare innehar värdefull information som behövs för att ständigt 

förbättra och utveckla tjänstekvaliteten, som är ett måste för att vara med i konkurrensen 

om kunderna.  

 

Vår förhoppning är att arbetet med tjänstekvalitet kommer att prioriteras och utvecklas 

ännu mer inom tjänsteföretag i framtiden. Det skulle leda till att tjänsteföretag genererar 

en bättre förståelse för tjänstekvalitet och dess betydelse för kunderna. Vi menar att 

detta kommer att kräva ett ännu mer kommunikativt ledarskap. Ledare måste reflektera 

över den betydande roll som medarbetaren har i ett tjänsteföretag och att det är 

medarbetarna som i större utsträckning kan påverka tjänstekvaliteten vid varje möjligt 

tillfälle med kunden. Vi vill använda ett citat av forskarna Berry och Parasuraman, då vi 

tycker det på ett bra sätt sammanfattar den stora utmaningen i arbetet med 

tjänstekvalitet: 

 

The revolution must occur on two levels. First, a change in attitudes and a raising of 

aspirations for service quality. Second, implementation of the management practices to 

make quality improvement a habit.
128

 

 

Utmaningen ligger alltså i att som vi diskuterat ovan, i första hand kunna skapa ett 

intresse hos medarbetarna, rätt attityd och inställning till arbetet med tjänstekvalitet, 

precis som Sörqvist poängterar i attityd- och kunskapsutvecklingsprocessen. Intresset 

för tjänstekvalitet och vad det leder till ska finnas där hos alla medarbetare, en vilja och 

strävan efter att hela tiden förbättra och utmana varandra i tjänstekvaliteten är en viktig 

grund. Om medarbetarna trivs och mår bra, så leder det även till att tjänstekvaliteten 

mår bra, vilket slutligen ska bidra till att kunderna mår bra och är nöjda med 

tjänstekvaliteten. Sedan måste det finnas ledare som kan hantera och leda det dagliga 
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arbetet med tjänstekvalitet mot nya, högre nivåer. Ledaren ska göra arbetet med 

tjänstekvalitet till en vana, att hela tiden se möjligheter till förbättringar i 

tjänstekvaliteten ska vara en självklarhet för både medarbetare och ledare. Lyckas 

ledaren påverka medarbetarna till att arbeta på detta sätt, så har ledaren på så sätt 

påverkat företagets tjänstekvalitet avsevärt. Ledaren kommer fortsätta påverka så länge 

förbättringar i tjänstekvaliteten kan upptäckas och åtgärdas vilket troligen alltid kommer 

att vara möjligt.   

 

5.2 Vårt bidrag 

I vår problemdiskussion har vi nämnt en form av kunskapslucka där det inte är tydligt i 

forskningen kring hur ledaren kan påverka tjänstekvaliteten. Att ledarens roll är viktig 

och en förutsättning för arbetet med kvalitet framgår mycket väl, men just hur detta går 

till och på vilket sätt ledaren kan tänkas påverka framgår inte i den tidigare forskning 

som vi tagit del av.  

 

Vi har genom vår uppsats bidragit med tydligare och mer konkreta exempel som visar 

på hur ledaren utifrån sin position kan tänkas påverka tjänstekvaliteten i ett företag och 

vad det innebär. Detta genom att studera tjänstekvalitet och ledarens roll i detta 

sammanhang, samt belysa vikten av medarbetarnas roll och hur ledaren påverkar 

medarbetarna. Därmed har vi också bidragit till att denna kunskapslucka blivit mindre, 

även om det fortfarande finns mycket kvar att forska i och utveckla kring detta ämne.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Det viktigaste i arbetet med tjänstekvalitet är alltså att få det att bli en naturlig, 

intressant och rolig del i det dagliga arbetet, för att ledaren ska kunna påverka och 

förbättra den tjänstekvalitet som företaget eftersträvar. Hur man då ska gå tillväga för att 

lyckas med detta, hur man faktiskt ska kunna få arbetet med tjänstekvalitet till att bli en 

självklar, daglig rutin för både medarbetare och ledare är ett område som vi ser en 

möjlighet att forska vidare inom. Än en gång handlar det om tillvägagångssättet, det vill 

säga hur en ledare ska kunna göra detta. Vi har sett att det betonas i den litteratur som vi 

använt oss av hur viktigt det är att skapa gemensamma mål. Alla ska veta vad som 

gäller och vad företaget eftersträvar ur kvalitetssynpunkt, hur detta då ska kunna 

realiseras är ett relevant ämne att ta reda på mer om anser vi.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Information om respondenter 

 

Intervjuer (inspelade)  

o Angel Hernandez (2009-04-13) Hotelldirektör, Sunprime Atlantic View Suites & Spa, 

Playa del Inglés, Gran Canaria 

 

o Malin Saleback (2009-04-30) Kvalitet – och Markandsansvarig, KGC Verktyg & 

Maskiner AB, Stockholm 

 

o Johanna Westberg (2009-05-17) Butikschef, Dressmann - Hyllinge, Helsingborg 

 

o Anders Lundborg (2009-05-18) Personalledare, Samhall, Helsingborg 

 

o Jim Salamon (2009-05-18) Kvalitetschef, Socialtjänsten, Gävle 

 

 

Intervju (ej inspelad) 

o Yvonne Trellman (2009-04-29) Arbetsledare, SIFO Research International, Ronneby 

 

 

Mejlintervjuer 

o Linda Saleback (2009-04-30) Fastighetsförvaltare & Kundansvarig, HSB, Stockholm  

 

o Linda Jönsson (2009-04-23) Receptionschef, Sunwing Resort Arguiniguin, Gran 

Canaria 

 

o Paco Gonzalez (2009-04-13) Receptionschef, Sunprime Atlantic View Suites & Spa, 

Playa del Inglés, Gran Canaria 

 

o Martin Trellman (2009-04-23) Enhetschef, Länsstyrelsen, Kristianstad.  

 

o Farshad Sadjadi (2009-04-23) Gruppchef & Shopkeeper, IKEA, Malmö 
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o Therese Johansson (2009-04-23) Handläggare med ansvar för utlandsavdelning, 

Visma Collectors AB, Helsingborg 

 

o Malin Saleback (2009-04-23) Kvalitet – och Markandsansvarig, KGC Verktyg & 

Maskiner AB, Stockholm  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

1. Namn: 

2. Position: 

3. Arbetsuppgifter och ansvar:  

 

Tjänstekvalitet 

4. Vad är tjänstekvalitet för dig? 

5. Hur definierar ditt företag kvalitet? 

6. Hur stor prioritet har arbetet med kvalitet i företaget? 

7. Finns det utarbetade rutiner för hur kvalitetsarbetet ska gå tillväga? (Någon 

uppföljning?) 

8. Arbetar företaget med någon form av kvalitetskontroll? Beskriv i så fall hur den 

kvalitetskontrollen fungerar och är utformad? 

9. Gör företaget några uppföljningar på de resultat som kvalitetskontrollen eventuellt 

visar? Om uppföljningar utförs, hur tas den informationen tillvara i företaget? 

10. Anser du att förbättringar av kvalitet även innebär ökade kostnader för företaget? 

 

Ledarskap och Medarbetare 

11. Beskriv dig själv som ledare? 

12. Hur tror du dina anställda uppfattar dig som ledare? 

13. Vilka egenskaper tycker du att en ledare bör ha? 

14. Vad prioriterar du i ditt ledarskap? 

15. Finns det något i ditt ledarskap som du skulle vilja göra annorlunda? 

16. Vad motiverar dig i ditt arbete? 
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17. Vad utmärker ledarskapet i ett tjänsteföretag jämfört med i ett tillverkande företag tror 

du?  

18.  Vilken roll har du i företagets kvalitetsarbete? 

19. Vad prioriterar du när det gäller företagets kvalitet? 

20. Har du några krav på dig från andra delar av företaget angående kvalitet? Vilka krav i 

så fall? 

21. Kan du som ledare påverka tjänstekvaliteten i företaget? På vilket sätt? 

22. Finns det något i tjänstekvaliteten som du skulle vilja göra annorlunda? 

23. Utbildas personalen på något sätt inom kvalitet? 

24. Hur vet du att din personal levererar den tjänstekvalitet som företaget eftersträvar? 

25.  Vad gör du för att din personal ska känna sig trygg i sitt arbete?( I leveransen av 

tjänstekvalitet) 

26.  Hur motiverar du din personal? 

27. Vad ställer du för krav på din personal angående kvalitet? 

28. Finns det någon form av belöningssystem i företaget?  

Om det finns, hur fungerar det och vad är positivt respektive negativt med det? 

 

 


