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Sammanfattning 

Inledning: Service och vinst går hand i hand i hotellbranschen, där en tillfredställd anställd ger en 

utmärkt service som senare resulterar i en förtjänst för företaget. Vet hotellet innebörden med en 

tillfredställd anställd och vad denne kan bidra med i slutändan? 

Syfte: Syftet med studien är att på tre Örebro hotell identifiera förekomsten av kriterier som kan 

hänföras till HRM-modellen ”Service-Profit Chain” och analysera effekterna av dessa på respektive 

hotell. 

Metod och material: Uppsatsen är baserad på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt 12 

vetenskapliga artiklar och litteratur. 

Resultat: Alla hotell använder sig av ”Service-Profit Chain”, men mestadels omedvetet. De anser att 

utan dessa komponenter kommer inte hotellet att bli långvarigt. Hela SPC-modellen är viktig för ett 

hotell. 

Slutsats: Hotellen i Örebro är väl medvetna om betydelsen för ”Service-Profit Chain”, mycket 

arbete görs för att hotellen skall lyckas bemöta de krav som kommer ifrån gästerna angående de 

komponenter som SPC-modellen besitter.  

 

Nyckelord: Service, lojalitet, välbefinnande, värdskap 
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Abstract 

 

Introduction: Service and profit go hand in hand in the hotel industry, where a satisfied employee 

delivers an excellent service which later results in a profit for the company. Does the hotel know the 

meaning of with a satisfied employee and what that person can contribute in the end? 

Aim: The purpose of this study is that in three Örebro hotels identify the presence of criteria that can 

be attributed to HRM model "Service-Profit Chain" and analyze their effects on the respective 

properties. 

Method and material: This essay is based on three qualitative semi-structured interviews and 12 

scientific reports and literature. 

Result: All hotels make use of the ”Service-Profit Chain”, but mostly unconsciously. They believe 

that without these components, the hotel will not be for long. Everything about the SPC model is 

important for a hotel. 

Conclusion: The hotels in Örebro are all well aware of the importance of “Service-Profit Chain”, to 

be a successful hotel there is a lot of work needed to meet the requirements from the guests about 

the components of the SPC-model. 

 

Keywords: Service, loyalty, satisfaction, hospitality. 
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Förord 

I denna c-uppsats har vi valt att undersöka hur Human Resource-modellen ”Service-Profit Chain” 

fungerar i praktiken hos tre utvalda hotell i Örebro. 

ETT STORT TACK TILL... 

...Hotelldirektören på Scandic Grand Hotel Örebro 

...Hotelldirektören på Clarion Hotel Örebro 

...Hotelldirektören på Behrn Hotell 

 

... vår handledare Marianne Nilson för råd och synpunkter genom arbetets gång. 

 

Loyola Saldana, Luis och Weckström, Alexander. 

Örebro, Juni 2012.  
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1. Inledning 

Bemötandet man får när man kliver in i lobbyn för första gången på ett hotell är alltid lika 

spännande och uppfriskande. Det glada leendet och det härliga välkomnandet en receptionist kan ge 

får oftast även den bittraste resenären på bättre humör. Den uppskattning gästen ger tillbaka till 

personalen vid ett sådant tillfälle är obetalbar samtidigt som ett känslomässigt band skapas mellan 

dessa individer. Detta välkomnande borde vara det förväntade och naturliga hos en anställd på ett 

hotell, men uppskattar hotellet själva denna gest lika mycket som gästen? I ett samhälle där pengar 

tar mer och mer plats, där intäkterna prioriteras och de glada och trevliga anställda endast är en 

bricka i spelet ses en sådan handling som vanlig, näst intill omärkbar. Service och vinst går hand i 

hand inom hotellbranschen, där en tillfredställd anställd visar en fantastisk service till gästen som 

senare resulterar i en förtjänst för hotellet. 

2. Bakgrund 

För att få en förståelse för uppsatsens syfte skildras begrepp som anses vara relevanta för studien i 

bakgrunden. Bakgrunden inleds med begrepp som beskriver Human Resource i stora drag, för att 

sedan specifiera sig i modellen ”Service-Profit Chain
1
” (senare beskrivet som SPC), vilket är en 

modell som betonar vikten av människor och på vilket sätt man kan länka dem för att öka företagets 

prestation. De begrepp som är väsentliga för modellen SPC kommer även att beskrivas i 

bakgrunden. 

2.1 Human Resource 

Human Resource (HR) är hanteringen av företagens mänskliga resurser, det vill säga hur företagen 

arbetar operativt och strategiskt med sin personal och organisation (Wikipedia, 2012). 

Nationalencyklopedin (2012) förklarar begreppet HR som människors kunskap och färdigheter samt 

andra bidragande fysiska och psykiska egenskaper. Det här har förvärvats genom investeringar i 

form utav utbildning, träning och hälsovård (Nationalencyklopedin, 2012). Michael C.G. Davidson, 

Ruth McPhail och Shane Barry (2011) menar att Human Resource Management (HRM) används i 

industri och anställningsförhållandet genom unitarism och pluralism. Författarna förklarar att det 

unitariska tillvägagångssättet förutsätter en gemensam intressekonflikt mellan arbetsgivare, det 

inkluderas också i användning av  

1 
Service-Profit Chain är en ekvation inom Human Resource-strategin som fastställer sambandet mellan företagets 

policy, de anställdas välbefinnande, värdeskapande, kundlojalitet och lönsamhet. 
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kommunikations- och belöningssystem. Det pluralistiska perspektivet är medvetet om att 

arbetsgivaren och anställda oundvikligen kommer att uppleva intressekonflikter som HRM kommer 

att behöva förhandla och lösa för att uppnå företagets organisatoriska mål (Michael C.G. et al., 

2011). Michael C.G. Davidson et al. (2011) påstår att HRM inom hotellbranschen står vid ett 

vägskäl där den antingen kommer att utvecklas, anpassa sig och bli viktigare i en organisation eller 

så kommer den att försvinna och istället ersättas utav tekniken. 

2.2 Service-Profit Chain 

Wagner A. Kamakura, Vikas Mittal, Fernando de Rosa  och Jose Afonso Mazzon (2002) menar att 

SPC är ett ramverk för att länka serviceverksamheten, anställdas bedömningar och 

kundbedömningar till ett företags lönsamhet. De fortsätter med att SPC erbjuder en integrerad ram 

för att förstå hur företagens operativa investeringar i tjänstens verksamhet som är relaterad till 

kundernas uppfattningar och beteende samt hur dessa översätts till vinst (Wagner A. Kamakura. et 

al, 2002). Enligt Business e-coach (2011) är det fem olika komponenter som utgör SPC-modellen. 

Dessa komponenter är: anställdas välbefinnande, värdeskapande, kundnöjdhet, kundlojalitet och 

lönsamhet. 

2.2.1 Anställdas välbefinnande 

En positiv arbetsmiljö går ut på när individer och grupper skapar mervärde tillsammans (Johnsson, 

Johnny; Lugn, Andreas & Rexed, Birger, 2007). Författarna menar att vi människor har olika 

kunskaper och erfarenheter vilket kan tillföra nya idéer och bidra till ett mer kreativt arbetsklimat 

(Johnsson m.fl., 2007). Clark A. Ronald, Hartline D. Michael och Jones C. Keith (2009) anser att 

inom ett företag skall det finnas en känsla av sammanhang vilket betyder att tillvaron är hanterbar, 

meningsfull och begriplig, med andra ord så ska alla känna sig sedda och bekräftade. De menar 

även att det är väldigt viktigt att personalen känner arbetsglädje samt delaktighet och genom detta 

utvecklas deras kompetens (Johnsson m.fl.; Clark, Hartline & Jones, 2009). Lise M. Saari och 

Timothy A. Judge (2004) menar att en av de viktigaste delarna i en optimal arbetssituation är 

arbetsglädjen i arbetet, detta förbises av utövare när de behandlar en arbetstillfredsställelse. 

Författarna fortsätter att förklara att forskare har börjat undersöka de psykologiska processer som 

ligger bakom de dispositionella orsakerna till en arbetsglädje som till exempel att dispositionen kan 

påverka viktiga händelser inom jobbet som känslomässiga och erfarenhetsmässiga, något som i sin 

tur påverkar arbetstillfredsställelsen (Lise M. Saari & Timothy A. Judge, 2004). Christina G. Chi 

och Dogan Gursoy (2009) menar att medarbetarna spelar en stor roll när det gäller att hjälpa 

företaget att uppnå finansiella mål. Författarna menar att kunderna får en bättre upplevelse med 
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organisationen och det sker tack vare medarbetarens goda engagemang. Författarna menar även att 

medarbetare som är nöjda är mer benägna att vara motiverad och är hårdare arbetare, men även att 

anställda som är villiga att arbeta tillsammans har möjlighet att arbeta efter förväntningar vilket gör 

att arbetet blir mer effektivt, ger bättre tjänster och  på så sätt bidrar till en utökad kundnöjdhet 

(Christina G. Chi & Dogan Gursoy. 2009). 

2.2.2 Värdeskapande 

Enligt Hsieh, Lee och Ho (2011) är kluster- och nätverkseffekter bidragande faktorer till ett 

värdeskapande. Dessa underlättar och möjliggör värdeskapandet för ett serviceinriktat företag. 

 

Fig. 1 Processen för värdeskapande och värdeanslag i ett servicekluster (Hsieh et al., 2011). 
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Fig. 2. Klustereffekter och nätverkseffekter (Hsieh et al. 2011). 

Figurerna (fig. 1 och fig. 2) illustrerar processen för värdeskapande enligt Hsieh et al. (2011). 

Författarna menar att agglomerationsekonomier skapar värde, främst genom att öka effektiviteten 

och produktiviteten i företagen eller genom att marginellt sänka kostnaderna för leverantörer 

samtidigt som detta bidrar till högre upplevda fördelar hos gästerna. Genom att aktivt etablera och 

hantera nätverksrelationer kommer företagen att kunna skapa en unik upplevelse och erbjuda 

integrerade lösningar för deras gäster (Hsieh, Lee & Ho, 2011).  

2.2.3 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet anses vara en av det viktigaste resultaten i alla marknadsföringsaktiviteter, denna 

aspekt kopplas tydligt till alla företag som är marknadsföringsorienterade (Kandampully, & 

Suhartanto , 2000). Enligt Ramanathan och Ramanathan (2011) använder kunder sig av en mängd 

olika attribut för att bedöma kvaliteten på de tjänster som de får under sin vistelse på ett hotell. 

Gästen attraheras utav servicen och hotellens fysiska del som i sin tur påverkar kundnöjdheten  

1
Klustereffekt – agglomerationsekonomi (ekonomi i en tätbebyggelse) 

2
Nätverkseffekt – nätverksekonomi 
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positivt (Ramanathan &  Ramanathan 2011). Bowen och Chen (2001) menar att betydelsen av 

”word-of-mouth” aldrig kan överbetonas i hotellbranschen eftersom hotellgästerna föredrar den 

sortens personliga information eller källor, detta medför även att hotellens tillförlitlighet förstärks. 

Henning-Thurau, Gwinner och Gremler (2002) menar att det finns tre specifika komponenter: 

”förtroende, tillfredsställelse och engagemang”, som är direkt avgörande för kundlojalitet och 

”word-of-mouth”-kommunikation (Henning-Thurau et al., 2002). 

2.2.4 Kundlojalitet 

Enligt Mattila (2006) har lojaliteten hos gästen blivit mer och mer åtråvärd inom hotellindustrin. 

Författaren menar att för att nå detta ändamål erbjuder de flesta hotellkedjorna sig utav olika 

gästprogram med fördelar och erbjudanden som främjar gästens lojalitet. Mattila (2006) menar att 

det finns hårda fördelar såsom gratisnätter och mjuka fördelar som exempelvis prioriterade check-

ins. Vanliga sätt att öka kundlojaliteten är att erbjuda poäng vid boende för ett speciellt hotell 

(Mattila, 2006). Hon fortsätter med att beskriva vissa sätt att uppnå dessa poäng som garanterad 

rumstillgänglighet, rumsuppgraderingar och speciella gåvor. Hon menar även att de flesta 

gästprogrammen ser likadana ut och är därför lätta att kopiera, något som minskar dess effektivitet. 

Mattila (2006) anser således att lojaliteten är ett känslomässigt band mellan gäst och hotell och kan 

därför inte köpas av poäng eller gratisnätter. Känslomässiga engagemang stärker gästens 

kundlojalitet och de gäster som har ett sådant känslomässigt engagemang till ett varumärke ser inte 

bara det hotellet som sitt förstaval utan uppmuntrar även sina vänner och kollegor att använda sig av 

den samma (Mattila, 2006). Författaren menar att ett sätt att skapa en sådan känslomässig bindning 

är att förstå de enskilda gästernas önskemål och att porträttera ett meddelande om att de bryr sig. 

Genom att veta vad gästen vill ha gör det möjligt för marknadsförare att utföra välinriktade 

kampanjer och aktiviteter som vädjar till gästen, vilket i sin tur stärker kopplingen mellan gästen 

och hotellets varumärke (Mattila, 2006). 

2.2.5 Lönsamhet 

Enligt Chi och Gursoy (2009) är ett förhållande mellan kundnöjdhet och medarbetares 

tillfredsställelse en relation som inte ger något motstridig resultat. De menar även att medarbetare 

och kundtillfredsställelse har ett positivt samband som anger styrkan och riktningen sinsemellan. 

Chi & Gursoy (2009) menar att SPC ger de anställda en överlägsen intern arbetsmiljö vilket leder 

till att medarbetarna blir nöjda och lojala mot organisationen samt så tillför den en utmärkt 

serviceerfarenhet. Bernhardt, Donthu och Kennett (2000) menar att sambandet mellan 

kundnöjdheten och lönsamhet måste vara positivt, om kundnöjdheten är stor är den mer gynnsam. 
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Författarna fortsätter att förklara att det finns studier som tyder på att detta positiva samband 

existerar. Gursoy och Swanger (2007) menar att när ett företag beslutar att öka sin kundnöjdhet så 

kan företaget välja att spendera pengar på olika investeringar som pesonalutbildning och 

uppgraderingar av anläggningar. Om de interna konsnadsbesparade återgärderna sänks, exempelvis 

utbildning eller att uppskjuta uppgraderingar av anläggningar, kan detta medföra att ett företag blir 

mer lönsamt under en kortsiktig tidsperiod men det leder till att företaget troligtvis tappar gäster i 

framtiden till mer utvecklade konkurrenter (Gursoy & Swanger, 2007). Chi och Gursoy (2009) 

menar att många åtgärder i ett företag är utanför ramen för kundnöjdhet vilket kan ha en betydande 

inverkan på vinst. Är gästen nöjd så spelar det en viktig roll i ett företags finansiella framgång (Chi  

& Gursoy, 2009). 

3. Syfte 

Syftet med studien är att på tre Örebrohotell identifiera förekomsten av kriterier som kan hänföras 

till HRM-modellen ”Service-Profit Chain” och analysera effekterna av dessa på respektive hotell. 

3.1 Frågeställningar 

Lyckas hotellen leverera ”Service-Profit Chain”-modellen trots hinder som... 

 ...” tunnelseende” – Enbart fokus på transaktioner som visar det aktuella värdet för en 

 kundrelation som summan av de transaktioner de utför med sina klienter? 

 ... att de inte försöker bygga relationer med sina klienter, vilket minskar samarbetet 

 som spelar in när varkatiga relationer skall byggas upp och vårdas? 

 ... att de ger upp möjligheter att få yttrande innan beslut fattas, genererandet av word-

 of-mouth, korsförsäljning och att bygga barriärer mot konkurrenskraftiga ingrepp? 

 ... ”skeva kulturella fördomar” – Belöna anställda på transaktionsbasis och är ovilliga 

 att ändra sin interna modell till en som belönar anställda som bygger upp och 

 underhåller relationer? 

 

Genom de resultat som fås via intervjuer kan även följande frågeställningar besvaras... 

 I vilken rangordning prioriteras dessa komponeneter hos hotellen? 
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 På vilket sätt tillämpas denna modell? 

 I vilken mån används denna modell? 

4. Metod och material 

Nedan presenteras hur arbetet har genomförts för att skapa en tydlig förståelse över uppsatsens 

utvecklingsprocess. 

”Service-Profit Chain” 

Anställdas välbefinnande      värdeskapande       kundnöjdhet       kundlojalitet       lönsamhet 

4.1 Kvalitativ undersökning 

Enligt Bryman (2011)  bygger en kvalitativ forskning på en forskningsstrategi där fokusen oftast 

ligger på ord än på kvantifiering vid insamling av material så som analyser och datainformation. 

Arbete innehåller en induktiv syn på den kvalitativa undersökningen. 

4.1.1 Semistrukturerad intervju 

Vi har bestämt oss för att göra en semistrukturerad intervju och enligt Bryman (2011) så går den här 

metoden på följande sätt, här används ett schema med genomtänkta frågor som ställs till 

respondenterna. Genom den här metoden så finns det större utrymme för följdfrågor och frågorna 

behövs inte ställas i samma ordning i varje intervju, frågor som ställs vid den här metoden är inte 

specifika så som i en strukturerad intervju utan de är mer allmänt formulerade. Här kan intervjuaren 

också ställa fler frågor till respondenten om det känns viktigt eller nödvändigt (Bryman, 2011). 

4.1.2 Inspelning och transkibering 

Under intervjuerna så kommer vi att användas oss utav inspelningar för lättare kunna få fram det 

resultat som vi behöver. Enligt Bryman (2011) fungerar en kvalitativforskning bäst om den kan 

spelas in och sedan transkriberas. Svårigheter som kan dyka upp under intervjuer är att skriva ner 

exakt allt som har sagts och det är även svårt att lista ut vem som säger vad. Under en intervju så 

kan man be respondenten att avvakta en stund för att kunna hänga med i anteckningarna, men 

genom att göra detta så kan intervjuerna bli stakande, vilket är väldigt negativt. För att undvika 

dessa problem under en intervju så är det både bra och praktiskt att använda sig utav inspelning och 

senare även transkribering (Bryman, 2011). 
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4.1.3 Utförande 

Inför intervjuerna genomfördes en planering för att kunna få en strukturerad och effektiv 

intervjuprocess. Författarna började med att boka tider för intervjuer via telefon och mejl, därefter 

skrevs det genomtänkta frågor till intervjuerna. Respondenterna från respektive hotell fick frågorna 

skickade via mejl i förväg för att på så sätt kunna förbereda sina svar. Under intervjuerna valde 

författarna att strukturera den genom att en av dem fick skriva och notera allt som respondenten 

svarade medan den andra intervjuaren fick ställa frågorna. Under intervjuerna genomfördes även en 

inspelning för att få med exakt allt som respondenten svarade. Intervjuerna tog cirka 45- 60 

minuter. Den här tiden gavs för att ge alla respondenter samma förutsättningar att utveckla sina 

svar. Första intervjun som genomfördes var på Scandic Grand Hotel Örebro torsdagen den 24 maj, 

intervjun genomfördes i deras restaurangavdelning och i samband med intervjun satt det andra 

individer i närheten vilket innebar en liten ökning av ljudnivån, men det påverkade inte intervjun 

negativt och den kunde fortlöpa utan komplikationer. Den andra intervjun ägde rum den 29 maj på 

Clarion Hotel Örebro, mötet var i ett av hotellets mötesrum. Individerna som befann sig i rummet 

var endast intervjuarna och respondenten, vilket bidrog till att ljudnivån var låg och intervjun 

fortlöpte utan problem. Torsdagen den 7 juni 2012 genomfördes den tredje och sista intervjun på 

Behrn Hotell. Intervjun tog plats på hotellets uteservering och i samband med intervjun satt det 

andra människor med barn runt omkring och på grund av detta blev ljudnivån lite för hög. Trots den 

höga ljudnivån gick själva genomförandet av intervjun bra och det gick att höra alla svar som 

respondenten gav. 

4.1.4 Databassökning 

Under uppsatsens gång så har det gjorts en mängd olika sökningar i olika bibliografiska databaser. 

Databaserna som har tagits till användning är följande, Google Scholar samt Summon som tillhör 

Örebro universitets egen databas. Databaserna kom till användning för att hitta referenser samt 

vetenskapligt material innehållande 12 vetenskapliga artiklar som ligger till grund för uppsatsens 

bakgrund. Enligt Bryman (2011) så är databaserna en viktig källa när det gäller insamling av 

elektroniskt material som till exempel datainsamling, tidskrifter och artiklar, genom detta så blir det 

en större tillgänglighet när det gäller att hitta tidskrifter  och artiklar i heltext. Under den 

veteskapliga sökningen så har det använts många ord som är kopplad till ämnet och några utav 

orden är följande: employee Satisfaction, customer loyalty "hotel industry", Poole Michael "Human 

resource", Human Resources strategy hotel, Assessing the Chain "Service Profit” med flera. 
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Artiklarna som har tagits till användning under uppsatsen gång styrker användningen av modellen 

service-protfit chain samt vilka effekter den ger åt företagen, anställda och gästerna. 

4.1.5 Urval 

Ämnet valdes efter att ha läst och inspirerats av en c-uppsats skriven av tre före detta studenter från 

Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. Uppsatsen som gav inspiration handlade om Human 

Recources Strategy och i den uppsatsen nämns modellen ”Service-Profit Chain”. Tre utmärkande 

Hotell i Örebro vid namn Scandic Grand Hotel, Clarion Hotel Örebro och Behrn Hotell valdes ut i 

syfte av att undersöka dem. Mer grundinformation om hotellen står i inledningen av resultatet. 

De tre hotellen som valdes anses vara utmärkande för staden Örebros hotellverksamhet och nedan 

följer en kort grundinformation om dessa. 

5. Resultat 

I resultatet presenteras grundinformation om hotellen, frågorna som ställts under intervjuerna och 

respondenternas svar. Ämnet som tas upp här berör human resource-modellen ”Service-Profit 

Chain”. 

5.1 Grundinformation om hotellen 

Här nedan redogörs kort grundinformation om hotellen vi använt oss av i undersökningen. 

5.1.6 Clarion Hotel Örebro 

Enligt Clarion Hotel Örebro erbjuder de en internationell atmosfär med hjälp av konst, musik och 

design. De menar att det är en levande mötesplats med extra vikt att ge gästen en varm omtanke och 

personlig service, något som de kallar för ”We Care”. Hotellrummen består av olika sorters 

inredningsstilar, från klassisk elegans till modern design som vågar sticka ut. Starka färger och olika 

mönster skapar en upplevelse av lyx, lugn och harmoni. Enligt deras hemsida skall Clarion Hotel 

Örebro vara ett hotell man längtar tillbaka till efter en vistelse och inte minst ett hotell som man 

talar om. Hotellet är centralt beläget, nära till shopping, nöjes- och restaurangkvarter. Det byggdes 

2001, har 136 rum med konferens, restaurang och bar – Clarion Lounge & Dining, samt 

relaxavdelning. De marknadsför sig även med golfpaket Örebro City Golf samt badpaket i 

Gustavsvik. (Clarion Hotel Örebro, 2012). 
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5.1.7 Behrn Hotell 

Enligt Behrn Hotell är att bo hos dem mer än att bara ta in på ett hotell, de ger dig det där lilla extra. 

De är ett familjeägt, fyrstjärnigt hotell som är trivsamt ombonat och ger en känsla som får en att 

känna sig som hemma. Deras klimatanläggning ger en behaglig temperatur året om. De har rökfria 

rum där djur inte är tillåtna. De erbjuder säkerhetsskåp, telefon och trådlöst internet. De skriver 

även att de värnar om miljön och har ständigt ett pågående miljöarbete. Parkering vid stortorget 

eller i Behrn Centers parkeringshus finns att tillgå. (Behrn Hotell, 2012). 

 

5.1.8 Scandic Grand Hotel Örebro 

Enligt Scandic Grand Hotels hemsida ligger hotellet centralt och har nära till Örebro flygplats samt 

Nyköping-Skavsta flygplats. De menar att vid boende på Grand Hotel finns Örebros sevärdheter 

precis utanför dörren, exempelvis slottet från 1600-talet, Behrn Arena, den gamla stadsdelen 

Wadköping och mässcentret Conventum finns alla inom 10 minuters gångavstånd. De skriver om 

att i centrala Örebro hittar du även restauranger, caféer och butiker. En god middag går att avnjutas 

i hotellets restaurang eller en favoritdrink i hotellbaren. Vid boende på Scandic Grand Hotel finns 

träningsmöjligheter i det välutrustade gymet eller en avkopplande stund i jacuzzin. De marknadsför 

sig även med att ditt nästa möte eller konferens kan hållas på Scandic Grand Hotel och att det som 

hotellgäst eller konferensdeltagare alltid finns tillgång till trådlöst internet. (Scandic Grand Hotel 

Örebro, 2012). 

5.2 Scandic Grand Hotel Örebro 

Här redogörs intervjusvaren som besvarades av en högt uppsatt chef på Scandic Grand Hotel 

Örebro. 

5.2.1 Anställdas välbefinnande 

Scandic Grand Hotel jobbar mycket med att få sina anställda att känna sig delaktiga i allt som 

händer på och omkring hotellet. Ledarstaben utför dagliga morgonmöten som personalen är 

involverade i, där diskuteras händelser som är tänkta under dagen bland annat aktiviteter på 

Conventum. Scandic Grand Hotel har uppsatta mål som eftersträvas via feedback från gästerna. De 

förespråkar service, värdskap och upplevelsen som personalen sedan skall förmedla till gästerna. 

Scandic Grand Hotel använder sig av hygienundersökningar en gång om året för att veta hur de 

ligger till och sedan klargöra en handlingsplan för att ta itu med problem som uppkommer. 
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5.2.2 Värdeskapande 

Scandic Grand Hotel anser att ”word-of mouth” är en viktig aspekt tillsammans med servicen och 

försäljningen. Det är på grund av detta som gästerna återkommer samt delar med sig av sina 

upplevelser till familj och bekanta. Scandic Grand Hotel vill ge en unik, personlig service till gästen 

där Scandics motto Creative, Casual och Caring är fundamentala begrepp som bör följas. 

Personalen på Scandic Grand Hotel är den största utgiften som hotellet har och därför är det viktigt 

att optimera tiden hos de anställda. Planering med mera till de dagar det behövs mycket personal 

och senare även uppföljning och prognoser. 

5.2.3 Kundnöjdhet 

Scandic Grand Hotel använder sig av en mängd olika metoder för att öka kundnöjdheten. Feedback 

från gäster, gästenkäter och bra/dåligt-enkäter på hotellrummen är några av dem. Hotellet lägger 

även stor vikt på personalinlärning och gästernas kommentarer. 

5.2.4 Kundlojalitet 

Scandic Grand Hotel använder sig av ett gästprogram, som innefattar fyra nivåer, som används som 

lojalitetsbonus för återkommande gäster. Dessa är ”first”, ”second”, ”third” och ”top floor”, genom 

detta kan gästerna tjäna poäng som senare resulterar i gratis övernattning på vilket Scandic-hotell 

som helst i Sverige. Scandic Grand Hotel menar också att det inte finns några krav på att gå med i 

detta stamgästprogram. 20 procent på restauranger (mellan fredag-söndag) och som top floor-

medlem kan man förboka konserter, tidningar etcetera. Ett presentkort på 50 kronor, 100 kronor och 

150 kronor, beroende på vilken nivå man befinner sig i, fås vid incheckning som kan användas i 

hotellets restaurang eller butik. Scandic vill bredda denna typ av verksamhet. 

5.2.5 Lönsamhet 

För att öka lönsamheten för Scandic Grand Hotel använder de sig av en relativt nykomponerad 

Revenue Management-avdelning som har fokus på rätt pris till rätt kund vid rätt tid. Vid denna 

avdelning uppkommer staket, erbjudanden och andra relevanta idéer som ökar lönsamheten för 

hotellet. Scandic Grand Hotel försöker öka Food & Beverage-försäljningen. Att kunna bibehålla en 

bra balans mellan kortsiktiga och långsiktiga mål är en viktig del för att lyckas öka lönsamheten 

maximalt. 
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5.3 Clarion Hotel Örebro 

 

5.3.1 Anställdas välbefinnande 

Clarion Hotel Örebro arbetar medvetet med att det ska finnas en kultur på deras arbetsplats som 

främjar kamratskap och lojalitet både mot kollegor som arbetsgivare. Clarion Hotel Örebro tror 

mycket på att motivation och trivsel har en positiv inverkan på hotellets resultat såväl bemötande 

utav gäster som de ekonomiska bitarna. 

5.3.2 Värdeskapande 

Clarion Hotel Örebro jobbar ständigt med utbildningar som har att göra med värdskap, service och 

attityder. Hotellet jobbar även med gästenkäter som de varje vecka granskar noggrannt och 

utvärderar samt anpassar sig utifrån de reaktioner de får. Clarion Hotel Örebro jobbar även med 

”word-of-mouth” rekommendationer, när gästen lämnar hotellet skall denne förhoppningsvis tala 

gott om sin vistelse till vänner och familj. Hotellets ledning tror på att individerna idag styrs av sin 

så kallade inre kompass vilket betyder att de formas av vad de är och deras erfarenheter. Clarion 

Hotell Örebro påverkas också utav feedback som de får av gästerna, till exempel om hotellet får 

återkommande kommentarer eller klagomål så arbetar hotellet för att lösa det och detta görs framför 

allt genom gästenkäter. 

5.3.3 Kundnöjdhet 

Clarion Hotel Örebro anser att kundnöjdhet skapas genom flera olika saker som till exempel att 

hårdvaran och produkten skall vara bra, att alltid jobba med att ha en hög lägstanivå, god standard, 

gott underhåll och på så sätt se till att produkten och hårdvaran håller måttet. Hotellet anser också 

att kundnöjdhet skapas genom kundbemötande, värdskap, och service, vilket hotellet arbetar med i  

hög utsträckning. Clarion Hotel Örebro tillhör kedjan Clarion Hotel som med sitt varumärke bidrar 

och förknippas med kundnöjdhet. Till sist så anser hotellet att det är viktigt att ha en prissmässig 

nivå så att hotellet känner sig prisvärt gentemot gästernas krav. 

5.3.4 Kundlojalitet 

Clarion Hotel Örebro använder sig utav ett lojalitetsprogram vid namn Choice Club. Choice Club 

ser generellt ut som andra lojalitetsprogram, dock är Clarion Hotel Örebros lojalitetsprogram 

framgångsrikt eftersom de har en stor kundbas, många medlemmar och de jobbar hela tiden med 
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rekrytering. Hotellets målsättning är att rekrytera trogna kunder och ju mer gästerna övernattar på 

hotellet desto större uppmärksamhet får de. 

5.3.5 Lönsamhet 

Clarion Hotel Örebro menar att processen för att öka lönsamheten går i flera faser. Hotellen menar 

att man först bör tänka på en kundkrets, att bli etablerad i marknaden och så vidare. Sedan går det 

vidare till att skörda frukten av det arbete som utförts. Idag då hotellet har en bra lönsamhet, 

beläggning och produkt läggs all fokus på att skruva dessa delar för att försöka förbättra 

lönsamheten. Clarion Hotel Örebro menar att det inte handlar om att försöka att hitta nya vägar att 

förbättra, utan att underhålla det som redan finns. Det gäller servicenivån för att bibehålla lojala 

kunder, få nya kunder samt om att försöka att hitta sätt att få lite mer effektiv drift. 

5.4 Behrn Hotell  

Här redogörs för intervjusvaren som besvarades av en högt uppsatt chef på Behrn Hotell Örebro. 

5.4.1 Välbefinnande 

Behrn Hotell jobbar väldigt tätt och har en medarbetarcentral som endast fokuserar på personalen, 

samt har personalmöten en gång i veckan. Under kvällstid brukar hotellets personal träffas för att 

genomföra olika aktiviter, i dagsläget är det svårt för hotellet att genomföra detta eftersom hotellet 

har ett begränsat antal personal och nästan alltid öppet. Behrn Hotell brukar lägga sina aktiviteter på 

höst och vår för att skapa en bättre sammanhållning för personalen. Hotellet har stängt mellan jul 

och nyår och under den tiden erbjuder hotellet praktiska utbildningsdagar åt sina anställda. 

Utbildningarna väljs utifrån hotelldirektören och de anställdas önskemål, exempel på utbildningar 

som görs på hotellet är brandsäkerhet och serviceinriktade utbildningar. Behrn Hotell åker ibland 

till Stockholm för att besöka ett liknade hotell vid namn Collectors Hotell för att få inspiration och 

stimulans. Ett specifikt motto för Behrn Hotell som de försöker följa och trycka på för sina anställda 

är”Om en anställd mår bra och trivs på jobbet så blir också deras service väldigt bra”.      

5.4.2 Värdeskapande 

Behrn Hotell antyder att servicen är gratis och att de hela tiden ser efter vad gästen önskar sig för att 

sedan kunna uppfylla gästens önskemål. Alla gäster är berättigade till en bra service, oberoende 

vilken typ av rum man bor i. Som anställd skall man inte behöva kämpa för att ge denna service, 

utan den skall komma naturligt. Som respondenter uttrycker sig angående detta: ”För det här har 

att göra med hjärtat hur man gör service och det gäller även att trivas på jobbet”.  
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5.4.3 Kundnöjdhet 

Behrn Hotell har en kvalitétsmässig städkontroll och personalmöten en gång i veckan där frågor 

berörande förbättringar och vikten av att lyssna på gästerna tas upp. Detta har en stor del av att 

hotellet besitter väldigt många stamgäster. Behrn Hotell anser att kritik är bra eftersom hotellet får 

en möjlighet att upptäcka såväl negativa som positiva händelser för att sedan ändra detta. Behrn 

Hotell tänker att det är själva upplevelsen som säljer och inte hotellet. Här kommer ett citat som 

togs upp av respondenten under intervjun ” om en gäst från Afrika upplever att det är kallt trots att 

det är 25 grader i rummet, så måste det ändå fixas och ställas upp för gästens önskemål”. en gång i 

veckan så går en ur personalen igenom rummen och en gång om året så genomförs en noggrannare 

uppföljning till exempel om rummet behöver renoveras, målas om etc. Hotellet använder sig av en 

elektronisk ”tyck till om oss”-enkät på sin egen hemsida där gästen får möjligheten att skriva ner 

sina kommentarer kring hotellet och sin upplevelse, gästen kan även skriva sina kommentarer via 

bokningskanalerna som till exempel booking.com och det är den här typen av kundundersökning 

som Behrn Hotell använder sig utav.   

5.4.4 Kundlojalitet 

Eftersom Behrn Hotell inte tillhör någon kedja så använder de sig av sitt egna och traditionella 

bonuskortsystem. Stamgästen får ett kundkort som stämplas vid övernattning som sedan vid 

uppfylld övernattningskvot leder till en gratis övernattning. Hotellet använder sig även av 

rabattkuponger där gästen kan få en gratis tidning i baren. En gång i veckan beroende på 

beläggningen så genomförs en ”happening”, där hotellet bjuder sina gäster på snittar i lobbyn.   

5.4.5 Lönsamhet 

På Behrn Hotell är det hotelldirektören som ansvarar för försäljningen och genom den se till att 

hotellet ökar sin lönsamhet medan resten utav personalen fokuserar sig för att ställa upp för gästerna 

och se till att de blir nöjda. Det är på det här sättet som Behrn Hotell jobbar med ökningen utav 

lönsamheten. 
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Scandic Grand Hotel Örebro lägger en stor vikt på två punkter uttaget från Human Resources 

modellen SPC och punkterna är kundlojalitet och de anställdas välbefinnande. Författarna tror att 

genom dessa två punkter så skapas det en stark relation mellan hotellet och gästerna. Författarna 

tror även att Scandic Grand Hotel Örebro kommer att locka till sig allt fler anställda genom deras 

arbetsmotto som är Creative, Casual och Caring. 

Clarion Hotel Örebro arbetar annorlunda än vad Scandic Grand Hotel Örebro, då de tycker att hela 

SPC-modellen är oerhört viktig och att det inte går att klara sig utan någon av punkterna. 

Behrn Hotell Örebro som är ett mindre hotell har ändå goda avsikter gällande SPC-modellen. Det 

här hotellet anser att SPC-modellen är bra så som den ser ut. Behrn Hotell Örebro jobbar mycket 

med att se till att gästerna mår bra och att de får den rätta servicen, härmed så författarna tror att 

detta är en aspekt tillsammans med många andra som har gjort att hotellet är sevärt och att många 

gäster har valt att bosätta sig där. 

6. Diskussion 

 I diskussionen kommer resultatet och bakgrunden jämföras och analyseras. Nedan presenteras 

resultatdiskussionen, vilken diskuterar hotellens tillvägagångssätt gentemot de frågeställningar som 

tidigare nämnts. Förhållandet mellan dessa och hur hotellen använder sig av SPC-modellen 

diskuteras. Först introduceras en metoddiskussion där tillvägagånssätten för att få fram 

informationen diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Hotellen som analyserats har en klar målsättning på hur de går tillväga för att nå sina mål. 

Kamakura et al. (2002) beskriver SPC som ett ramverk för att länka serviceverksamheten, 

anställdas bedömningar och kundbedömningar till ett företags lönsamhet och detta ramverk 

tillämpas till viss del för hotellen, dock mestadels omedvetet. En klar strategi för denna modell 

finns dock inte hos någon av de tillfrågade hotellen, dock menar de att alla de komponenter som 

business e-coach (2011) tar upp, det vill säga: anställdas välbefinnande, värdeskapande, 

kundnöjdhet, kundlojalitet och lönsamhet, behöver finnas med för att kunna lyckas inom 

hotellbranschen. Av de frågeställningar som togs upp i början av arbetet klarar hotellen av mycket 

på grund av sunt förnuft och den mentalitet cheferna på hotellen besitter, författarna tror inte heller 

att dessa problem har varit tänkbara hos beslutsfattarna vid respektive hotell. Om ett hotell endast 

tänker på summan av transaktioner och förringar relationen med gästen blir hotellet kortvarigt, 
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således blir de återkommande gästerna få och värdskapet som utmärker ett hotell är obefintligt. De 

hotell som är med i studien tar relationer med gäster och medarbetare på stort allvar och enligt de 

intervjuer vi tagit del av ses detta som en positiv överraskning. Speciellt Behrn Hotell arbetar 

mycket på att få personalen att känna sig delaktiga och må bra, för att sedan tillämpa detta i arbetet. 

Enligt Johnsson m.fl., (2007) med medhåll av Clark, Hartline och Jones (2009) utvecklas 

personalens kompetens genom att få känna arbetsglädje och delaktighet. Saari och Judge (2004) 

menar att denna arbetsglädje som skall genomsyra en arbetsplats är den viktigaste delen för en 

optimal arbetssituation. De aktiviteter som Behrn Hotell gör för sina medarbetare ger personalen en 

speciell och personlig gemenskap som sedan visar sig i arbetet genom en fin sammanhållning och 

god service. Enligt det pluralistiska perspektivet som Davidson et al. (2011) beskriver är att det 

oundvikligen kommer att uppstå intressekonflikter mellan anställda. Denna idé som Behrn Hotell 

använder sig av underlättar till att de anställda kan känna sig trygga med varandra när väl dessa 

konflikter i arbetet infinner sig. När de anställda är villiga att arbeta tillsammans blir arbetet mer 

effektivt och bidrar till en utökad kundnöjdhet (Chi och Gursoy, 2009). Scandic Grand Hotel 

Örebro använder sig av mottot ”Caring, Creative och Casual” som visar både personal och gäster 

vilken typ av verksamhet man vill vara. Scandic vill bry sig om såväl gäster som personal, man vill 

vara nytänkande och komma på nya kreativa lösningar men samtidigt skall gästen få en känsla att 

man har kommit hem när man checkar in på Scandic Grand Hotel Örebro. Detta leder till en positiv 

arbetsmiljö som enligt Johnsson, Lugn och Rexed (2007) uppkommer när individer och grupper 

skapar mervärde tillsammans. Detta är något som Scandic arbetar mycket med och det har även 

bevisat sig vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt. Begreppet ”word-of-mouth” ses även som en 

viktig aspekt för att lyckas bredda sin kundkrets och hotellen vet innebörden av vad denna typ av 

marknadsföring kan bidra med. Enligt Bowen och Chen (2001) kan inte betydelsen av ”word-of-

mouth” överbetonas, vilket hotellen väl känner till. Förutom att bidra till kundnöjdheten påverkar 

”word-of-mouth” även kundlojaliteten (Henning-Thurau, Gwinner & Gremler, 2002). Ingen av 

respondenterna nämnde dock något om konkurrensen i staden. Detta kan tyda på att inget av 

hotellen sätter någon större energi på hur de andra bedriver sin verksamhet utan fokuserar mer på att 

lyckas leverera det de har att erbjuda. Detta tyder i sin tur på att de nätverks- och klustereffekter 

som Hsieh et al. 2011 anser är viktiga för ett värdeskapande förringas. Enligt Hsieh et al. 2011 

skulle ett samarbete mellan dessa hotell underlätta värdeskapandet för respektive hotell och även för 

staden Örebro. Scandic Grand Hotel använder sig däremot utav denna värdeskapande genom sitt 

samarbete med Conventum, som med sina konserter och aktiviteter bidrar till att hotellet ökar sin 

effektivitet och produktivitet och skapar denna nätverkseffekt som Hsieh, Lee och Ho (2011) 

menar. Detta nätverkskluster som byggs upp med Scandic Grand Hotel och Conventum ger hotellet 
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en ny dimension för vilka typer av gäster som övernattar eller endast stannar på hotellets restaurang 

för middag. Alla hotell som studerats erbjuder någon form av program som främjar gästens lojalitet. 

Enligt Mattila (2006) är det vanligt att hotell erbjuder likadana tjänster som övernattningspoäng 

med mera och de behöver därför skapa känslomässiga band mellan gäst och personal för att få 

gästen att känna sig unik. Hotellen erbjuder inte bara övernattningspoäng utan även andra fördelar 

inom sin organisation som gästerna senare kan använda i hotellets butik eller restaurang. Förutom 

detta så försöker alla hotell att utveckla det personliga mötet mellan personal och gäst, vilket enligt 

Mattila (2006) skapar det känslomässiga band som senare leder till att gästen delar med sig till sin 

familj och vänner. Angående belöning till anställda vid lyckade transaktioner eller väl utfört arbete 

kom aldrig på tal vid frågan om hur de förhåller sig gentemot de anställdas välbefinnande, något 

som är typiskt svenskt och kanske skulle kunna tillföra en ny dimension i dagens svenska 

hotellbransch. Med tanke på den information vi fått anser vi att de kriterier som finns i SPC-

modellen inte till fullo finns på de Örebrohotell som studerats och är svår att införa i Örebro och 

troligtvis även på andra ställen i Sverige. Hotelldirektörerna är överens om att en överlägsen intern 

arbetsmiljö leder till nöjda och lojala medarbetare som senare även leder till en lönsamhet för 

företaget, vilket ger ytterligare underlag på Bernhardt med fleras (2000) studier om att detta positiva 

samband existerar. 

6.2 Metoddiskussion 

Alla tre respondenter var hotelldirektörer på sina respektive hotell med en mångårig bakgrund inom 

hotellbranschen. Således är de alla väl medvetna om vad som händer på hotellet och de har en viktig 

beslutsfattande del i hotellets utveckling. De har även en kunskap om de administrativa och 

operativa delarna på hotellet. 

Personlig kontakt gjorde grund för de fysiska intervjuer som ägde rum hos de tre hotellen. 

Kontakten togs via besök på hotellet och följdes sedan upp med mejl ända fram till intervjudatumet. 

Frågeformuläret skickades via mejl till respondenterna ett par dagar i förväg för att de på så sätt 

kunde förbereda sig inför kommande intervju. Detta gav en mer strukturerad intervju där 

respondenter inte behövde alldeles för mycket betänketid vid svaren och intervjuerna kunde gå 

snabbt och smidigt. 

Av de tre respondenterna var två kvinnor och en man. Alla var erfarna och man kan ses som jämlika 

kunskapsmässigt. På grund av deras erfarenhet i branschen gavs kvalificerade svar vilket hjälpte oss 

att ta reda på det som var väsentligt för uppsatsen. 
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Alla respondenter var öppna och tillmötesgående vilket gav ett fint intryck, såväl för personen själv 

men även för hotellen som varumärke. 

6.2.1 Etiska överväganden 

Inga namn kommer att nämnas i studien, istället kommer respondenternas position inom hotellet 

nämnas så att svarens trovärdighet inte behöver ifrågasättas. 

7. Slutsats 

En aspekt som är viktig är att hotellen hittar sina egna strategier gällande välbefinnande, 

värdeskapande, kundnöjdhet, kundlojalitet samt lönsamhet, och att dessa utförs för att kunna få en 

välfungerande verksamhet. Hotellen som studerats arbetar med Human Resources modellen SPC 

omedvetet, vilket betyder att vissa hotell använder sig utav delar av modellen medan andra 

använder sig av en liknande struktur som modellen redogör för. SPC erbjuder ett ramverk som 

hjälper hotellen att skapa en balans och en positiv arbetsmiljö och det här i sin tur påverkar de 

anställdas prestationer, kundernas tillfredställelse som senare visas genom hotellets lönsamhet. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

För att få en större helhetsbild av vad SPC-modellen kan erbjuda behöver forskning utföras globalt. 

Några av dessa komponenter som ingår i SPC-modellen kan möjligtvis ha försummats på hotell 

som har sitt säte i andra delar av världen, författarna tänker då först och främst inte på andra länder i 

Norden som även de besitter samma typ av mentalitet som i Sverige, utan istället hos länder i syd- 

och östeuropa och möjligen andra världsdelar. Där ses ofta inkomsterna som den enda betydande 

faktorn och SPC-modellen kan ge dessa hotell en inblick i vad Human Resource kan förmedla för 

att utveckla en verksamhet. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Författarna i den här uppsatsen har valt att intervjua personer som befinner sig inom företagets 

ledning och detta gör att frågorna blir besvarade ur ett ledarskapsperspektiv. Intervjuerna kommer 

att vara mellan 45 min till 1 timme långa, tanken är att respondenterna ska få god tid på sig för att 

kunna besvara och utveckla sina svar och det är så här det kommer att gå till på alla intervjuer. 

Författarna har valt att ställa kvalitativa frågor som kan ge oss mycket information under 

intervjuerna. Författarna till uppsatsen kommer även att spela in intervjuerna för analys och 

forskningssyfte. Nedan presenteras intervjufrågorna.   

 

Hotellets namn, datum 

Respondentens namn, position inom hotellet 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för bakgrund inom hotellbranschen? 

Svar: 

 

2. Hur länge har du arbetat inom hotellbranschen? 

Svar: 

 

3. Vad var det som lockade inom hotellbranschen för just Dig? 

Svar: 

 

4. Påverkar dina tidigare studier den tjänsten du besitter idag? 

Svar: 
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5. Hur länge har Du arbetat på detta hotell? 

Svar: 

 

Hotellets syn på Human Resource-modellen ”Service-Profit Chain” 

6. Har du hört talat om ”Service-Profit Chain”? 

Svar: 

 

Det finns fem olika punkter som är väsentliga inom denna modell. Dessa är anställdas 

välbefinnande, värdeskapande, kundnöjdhet, kundlojalitet och lönsamhet. 

7. På vilket sätt skapar Ni välbefinnande för era anställda? 

Svar: 

 

8. Hur går Ni tillväga för att höja värdeskapandet inom organisationen? Ex. sänka 

kostnader och öka effektiviteten samt produktiviteten. 

Svar: 

 

 

9. Vad använder Ni er av för metoder för att skapa kundnöjdhet? Ex. service och hotellets 

fysiska del. 

Svar: 

 

 

10. Hur går Ni tillväga för att öka kundlojaliteten hos era gäster? Ex. Lojalitetsbonusar, 

poäng och erbjudanden. 

Svar: 

 

 

11. Vad använder Ni er av för sätt för att öka hotellets lönsamhet? 

Svar: 
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12. I vilken rangordning prioriteras dessa komponenter hos Er? 

Svar: 

 

13. Använder Ni er av denna modell? 

Svar: 

 

 

14. Om ja, i vilken mån används den? 

Svar: 

 

 

15. Skulle Ni kunna tänka Er att använda er utav ”Service-Profit Chain” för att öka  

dessa fem punkter? 

Svar: 
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Bilaga 2. Tryckta och otryckta källor  

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med hotelldirektören på Scandic Grand Hotel Örebro 23 

april 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Luis Loyola Saldana , Drottninggatan 54 702 22, 

Örebro.  

Intervju 212-05-23, 17:30, kl.14:00. Intervjuperson 1, Hotelldirektör, från Örebro, Sverige.  

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med hotelldirektören på Clarion Hotel Örebro, 29 maj, 

2012. april 2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Luis Loyola Saldana , Drottninggatan 

54 702 22, Örebro. 

Intervju 212-06-07, kl.14:00. Intervjuperson 2, Hotelldirektör, från Örebro, Sverige.  

 

Intervjudokumentation, 2012. Intervju med hotelldirektören på Behrn Hotell, 7 juni, 2012. april 

2012. Utskrifter från intervjun förvaras hos Luis Loyola Saldana , Drottninggatan 54 702 22, 

Örebro. 

Intervju 2012-06-07, kl.16:00. Intervjuperson 3, Hotelldirektör, från Örebro, Sverige. 


