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Abstrakt 
Den är studien avser en fallstudie över tre olika hotell i Kalmar. I studien har det 

undersökts vilka organisatoriska faktorer som påverkar frontlinjepersonalen på ett hotell. 

Human resource management har varit det största fokuset i studien. Det studien har 

kommit fram till är att de tre största och viktigaste aspekterna hos Scandic Kalmar Väst, 

Kalmarsund hotell och First hotel Witt när det gäller HRM är organisationsstruktur, 

motivation och till sist gästvänlighet. Organisationsstrukturen påverkar huruvida ett hotell 

som tillhör en större kedja kan arbeta med HRM och därmed motivation. Motivation är 

någonting som är viktigt för medarbetarna. De måste göra ett bra arbete för att kunderna 

ska bli nöjda och ha en bra upplevelse på hotellet. De tre största kategorierna i studien är 

väldigt sammanhängande och berör varandra genomgående i hela studien.  

 

Nyckelord 

Human resource management, organisationsstruktur, motivation, gästvänlighet 

 

Tack 

Jag vill tacka hotellcheferna för Scandic Kalmar Väst, Best Western Kalmarsund hotell 

och First hotell Witt för att jag fick komma till era hotell. Men även för att ni har ställt 

upp och svarat på mina frågor samt funnits tillgängliga under hela uppsatsskrivandet. Jag 

vill även säga ett tack till min handledare och övriga personer som har underlättat i 

genomförandet av den här studien.  
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1 Inledning 
Turism är ett mångfacetterat ord och har många olika definitioner. Turismnäringen är 

precis som allt annat i världen under en ständig förändringsprocess. Denna 

förändringsprocess förändrar hur turistindustrin ser ut samt uppbyggnaden av turism. Det 

innebär att definitionen av turism både förändras ständigt samt att den kan se olik ut hos 

olika människor (Kamfjord, 1999).  

 

”Turism omfattar personer som reser och uppehåller sig utanför sin ordinarie bostadsort 

och där ändamålet med resan inte är arbete på den plats man besöker (utan att personen 

nödvändigtvis övernattar där)”  

(UNWTO).  

 

”Turism är den tillfälliga vistelsen på annan plats än ordinarie bostadsort och där syftet 

med besöket inte är arbete”  

(Kamfjord, 1999).  

 

Ovan är två definitioner av turism den ena från United Nation World Tourism 

Organization (WTO). Följande citat är taget från Kamfjord (1999)och liknar det tidigare 

men är mer ett förtydligande. Jag har valt att ha med UNWTO’s definition då det är de 

som har definierat turism. Men genom att göra den tydligare som Kamfjord (1999) har 

gjort kan man bryta ner turismen i mindre beståndsdelar. I min egna definition av turism 

kommer jag använda mig av begreppen bo, äta, resa och göra. Dessa fyra begrepp utgör 

den totala turismprodukten och avser de primära producenterna som utgör turistindustrin. 

Bo avser de alternativ till inkvartering som finns på destination. Det kan exempelvis vara 

hotell, lägenheter, stugbyar, campingplatser etc. Aspekt nummer tre är äta och den 

aspekten är alternativ som finns tillgängliga för att kunna köpa någonting att äta eller 

dricka. Det som räknas till äta är restauranger, kaféer eller barer. Resa är de former och 

alternativ till transportmedel som finns både på och till en destination. Dessa alternativ 

kan vara flyg, färja, tåg etc. Göra avser de attraktioner som finns tillgängliga på en 

destination. Helt enkelt vad som finns att göra, detta kan vara muséer, nöjesanläggningar 

eller dylikt (Kamfjord, 1999). 
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Bo, äta, resa och göra är fyra begrepp som alla är primära förutsättningar för att ta del av 

en total turismprodukt. Den här studien är inriktad på en utav dessa och det är boende. 

Boendet är en viktig del i resandet även fast det kanske inte är primäranledningen till 

resan. Men boendet är en stor hygiensfaktor och avser huruvida kunden trivs på 

destinationen eller inte. Hotell står för den största procenten av antal gästnätter av alla 

boendealternativ och därför kändes det som en bra ingångsvinkel (Kamfjord, 1999). 

Eftersom hotell är den största branschen inom logi borde det även finnas flest antal 

medarbetare och därav finns det ett stort behov av personalhantering. 

 

Inom hotellsektorn är frontlinjepersonalen en stor tillgång och en viktig aspekt för att 

kunna bedriva en framgångsrik verksamhet (Enz, 2008). Frontlinjen är viktig då det är 

viktigt att uppehålla en hög kundnöjdhet och det är frontlinjepersonalen som först och 

främst möter kunden. Det har blivit viktigare och viktigare för hotellindustrin att sträva 

efter en hög kundnöjdhet då gästernas förväntningar också har blivit högre. Relationen 

mellan vad gästen förväntar sig och vad som levereras är en viktig faktor för att uppehålla 

framgång inom organisationen. Det är därför viktigt för företag inom hospitality-industrin 

att leverera kunskap til var och en av de anställda. Genom att förmedla samma kunskap 

till alla anställda blir organisationen mer enhetlig (Yang, 2004; Kim och Lee, 2013).  

 

Det som kan spela stor roll huruvida en organisation lyckas eller inte kan bero på om de 

väljer att investera i personal eller inte (Enz, 2008). Kundorientering är även det en viktig 

aspekt för att ett företag inom hospitality-industrin ska lyckas och kunna fortsätta växa 

(Hurley och Hult, 1998). Det innebär att alla anställda måste ha ett kund-tänk, de måste 

hela tiden fokusera på kundens bästa. De anställdas attityd gentemot gästen har stor 

betydelse för organisationen (Sousa och Coelho, 2013). Detta innebär att hanteringen av 

personalen är viktigt för, allra mest, företag inom hospitality-industrin. Men det är inte 

alltid det enklaste och det uppstår ofta svårigheter i arbetet med human resources (HR) 

(Tracey, 2014). HR är en resurs för företag och spelar en stor roll i en organisations 

verksamhet och dess konkurrenskraftighet (Becker och Huselid, 2006) 

 

Det finns inte mycket studerat kring hur HR och human resource management (HRM) 

påverkar ett hotells, eller någon annan organisations, ekonomiska aspekter (Cho et al., 

2006; Davidson et al., 2011). Av den anledningen har den här studien en inriktning mot 

just HRM och dess påverkan på ett hotells framgång. Studien är även skriven ur ett 
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ledningsperspektiv och det är det ännu mindre skrivet kring (Martin et al., 2006). Studien 

utgår alltså ifrån HRM och hur stor roll det spelar för en organisation, utifrån ett 

ledningsperspektiv. Det jag vill försöka komma fram till är vilka faktorer som påverkar 

hur väl HRM fungerar inom hotellsektorn samt hur ledningen ska arbeta för att skapa en 

bra arbetsmiljö för medarbetarna. Det har inte blivit konstaterat om aspekter så som 

organisationsstruktur påverkar en organisationsframgång (Dominguez-Falcón et al., 

2014).  

 

1.1 Problemformulering 

Hotellsektorn utgör en stor del av boendeaspekten inom turism och bidrar till att många 

turister får en plats att sova på. År 2015 fanns det, enbart i Sverige, 1992 hotell utspridda 

över alla regioner i landet (Statistiska centralbyrån 1). Det var också antalet hotellbäddar 

som hade högsta beläggningen av boendealternativ i Sverige. Bland boendealternativen 

fans stugbyar och camping bland andra (Statistiska centralbyrån 2). Hotellbranschen är 

en växande sektor och ökar sin lönsamhet genomgående och det genererar därmed i en 

ökad tillväxt inom turismen (Svenska Dagbladet, 2016). Hotellen erbjuder produkter i 

form av de rum som hyrs ut dagligen men servicen är även den en stor i hotellens 

värderbjudande. Detta gör personalen, då kanske främst frontlinjepersonalen, till en stor 

faktor för hotellens framgång och tillväxt.  

 

Det går att diskutera ett hotells service från flera olika perspektiv som Modell 1.1 visar. 

Det går att diskutera sambandet mellan det ledningen vill förmedla till gästen gentemot 

vad gästen förväntar sig samt gästens upplevelser. Ledningen har ofta en vision som de 

vill förmedla till gästen så denne skapar sig en särskild förväntan. Ledningens vision är 

vad som blir ett så kallat servicelöfte som då är vad gästen förväntar sig. Men man kan 

även diskutera huruvida frontlinjen levererar en god service till gästerna och hur 

bemötandet däremellan sker. Det är vid frontlinjen gästen får den första personliga 

kontakten och det är en viktig aspekt i hur gästen kommer uppfatta hotellet. Frontlinjens 

uppgift är till största del att utföra sitt arbete till gästen belåtenhet och göra dem nöjda. 

Det är den levererade service, om den är tillfredsställande, får gästerna att komma tillbaka 

till hotellet och därför ligger det ett stort ansvar på frontlinjen (Hotellrevyn). Det leder 

mig till den sista aspekten i modellen, relationen mellan ledning och frontlinjen. För att 

frontlinjen ska kunna göra ett bra jobb och leverera en bra service till gästerna måste 

ledningen ge dem rätt förutsättningar. Personalen är en framtidsinvestering och kommer 
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vara väldigt viktig för hotell i framtiden och då gäller det att behandla dem väl (Svenska 

Dagbladet, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1.1 

 

Jag anser att den sistnämnda relationen mellan ledning och frontlinje är den som först och 

främst måste fungera för att i sin tur kunna leverera en bra service till gästen och jag vill 

testa detta påstående genom följande frågeställning:  

 Vilka organisatoriska faktorer påverkar personalen i frontlinjen? 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att göra en inventering av de organisatoriska faktorer som 

påverkar hur en medarbetare i frontlinjen levererar service. 

  

Ledning 

Front linje Gäst 
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2 Metod 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Studien som har genomförts har angripit det fenomen som är human resource 

management och hur det fungerar i hotellbranschen. Målet med studien har varit att 

beskriva hur situationen ser ut i branschen just vid det här tillfället i tiden. Det har kommit 

att bli en inventering av vilka faktorer som påverkar personalen och deras förmåga att 

leverera servicen. Först och främst har studien genomförts ur ledningens perspektiv då 

jag tror att de kommer få användning av det jag skriver. Genom att ta del av studien 

hoppas jag kunna tillföra aspekter i hur man arbetar med personalhantering. I grund och 

botten har jag alltså studerat hur beteendet hos en organisation och dess ledning kan 

påverka beteendet hos de anställda.   

 

Genom att se studien ur en vetenskapsteoretisk synvinkel kan man säga att studien är 

idealistiskt. Idealismen är ett begrepp som kommer ur ontologin (Åsberg, 2001). Ontologi 

är filosofin kring hur något är och syftar till varandet (Smith, 2010). Min studie är 

idealistisk då jag väljer att inte studera ett fysiskt objekt utan istället tankar och idéer, 

psykiska upplevelser och tillstånd. Jag har valt att uppfatta kunskapen genom andra 

människors tankar, åsikter och värderingar istället för att studera de uppbyggnaden av de 

fysiska ting vi har kring oss (Åsberg, 2010). Jag har i min studie valt att förhålla mig till 

förnuftet och den idealistiska sfären då jag har genomfört djupgående intervjuer med 

aktörer som är insatta i näringen. Det idealistiska tillvägagångssättet blir även en 

självklarhet då jag undersöker fenomenet human resource management.  

 

Studien har en empirisk ingång vilket innebär att det jag har kommit fram till i studien är 

grundat på det empiriska materialet jag har samlat in. Studien har genomförts genom 

personliga intervjuer då jag ville ha en stor empirisk grund att stå på. Jag ville utgå ifrån 

hur det ser ut på hotellmarknaden idag och skaffa en egen uppfattning kring situationen. 

Studien har undersökt fenomenet med så lite förkunskap om ämnet som möjligt och gjort 

en tolkning utifrån de svar informanterna och respondenterna har givit. Dock vet jag att 

på grund av tidigare erfarenheter så som jobb och min turismutbildning har jag 

grundläggande kunskaper kring hur HRM fungerar samt de största och viktigaste 

aspekterna i ämnet. Jag verkar dock för att det inte är en negativ aspekt. Det har istället 

tillfört till skrivandet och genomförandet. Den tidigare erfarenheten har inte varit något 

hinder i min studie utan en tillgång då jag till mina respondenter har kunnat ställa frågor 

som är riktade mot det jag faktiskt vill studera. Det här tillvägagångssättet har en empirisk 
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ingång vilket är en del av epistemologiska nivån vetenskapsteorin. Empirism syftar på att 

kunskap härstammar från de iakttagelser och erfarenheter vi upplever och det är just det 

som jag har utgått ifrån (Åsberg, 2001).  

 

2.2 Forskningsprocessen 
Det tillvägagångssätt som har använts i den här studien är baserad på mina personliga 

preferenser. Genom att välja den empiriska vägen i tidigare rubrik blev det en 

förutsättning och självklart att göra en induktiv studie. Genom att samla in material från 

mina intervjuer har jag kunnat kategorisera innehållet. Kategoriseringen har även gett mig 

en möjlighet att tolka det empiriska materialet utifrån ett teoretisk perspektiv för att ge 

studien en tillförlitlighet. Jag har även använt mig av litteratur som är lämpligt för HRM 

för att skapa en giltighet till texten. Genom empirin har det varit möjligt att ta fram 

relevant teori. Empirin har även varit ett hjälpmedel att hitta nyckelord att använda vid 

skapandet av kategorierna. Dessa nyckelord har varit dels mina kategorier, 

organisationsstruktur, motivation och gästvänlighet. Men även human resource 

management samt service rent generellt. Dessa begrepp har jag kommit fram till genom 

de personliga intervjuerna jag har gjort. De har kommit fram då många av respondenterna 

och informanterna har tagit upp liknande aspekter, vilket då har blivit mina kategorier.  

 

Anledningen till att jag har valt att göra en induktiv studie och inte en deduktiv, alltså 

utgått från teorin och hittat något fenomen där som jag sedan ville testa i praktiken 

(Åsberg, 2001). Det var för att jag ville våga mig ut på nya, öppna vatten som jag inte har 

testat tidigare. Jag har tidigare aldrig gjort en induktiv studie och eftersom dessa sorters 

studier är till för att man ska utvecklas och utbildas ville jag göra det för att kunna 

utvecklas i dels mitt forskande men även mitt skrivande. Med tanke på min frågeställning 

kunde jag ha valt en deduktiv ansats då både HRM och hospitality då det är två 

välstuderade ämnen. 
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Grounded theory 

Grounded theory också grundad teori är en forskningsmetod av kvalitativ grund (Glaser, 

2010). Grounded theory syftar de beteenden och attityder som finns hos de eller det man 

studerar. Den här sortens studie grundar sig i verkligheten och vad som händer ute på 

fältet. Det finns teori som säger att grounded theory ska uppfylla sex stycken punkter och 

dessa är:  

1. Enable prediction and explanation of behaviour 

2. Be useful in theoretical advances in sociology 

3. Be applicable in practice 

4. Provide a perspective on behaviour 

5. Guide and provide a style for research on particular areas of behavior 

6. Provide clear enough categories and hypotheses so that crucial ones can 

be verified in present and future research.  

(Goulding, 2002) 

 

Dessa sex punkter har jag utgått ifrån och försökt uppfylla i min studie då jag har valt att 

göra en grounded theory studie. Jag har dock valt en organisatorisk vinkel och därmed 

inte använt mig av grounded theory fult ut. Jag har till större delen inspirerats av grounded 

theory och utgått från de delar jag tycker har passat sig för min studie. Genom att förklara 

hur en organisation är uppbyggd och hur den beter sig har jag kunnat dra slutsatser till 

hur leveransen i slutändan kommer se ut. Detta dock hos de särskilda organisationerna 

jag har besökt. Det är inte generella slutsatser utan kan enbart kopplas till de enskilda 

fallstudierna. Men trots det har min studie en teoretisk anknytning och därmed är det 

användbart och tillför ett nytt perspektiv på organisationsteorier.  

 

2.3 Forskningsstrategi  
Min forskningsstrategi, alltså hur jag har gått tillväga, är simpel. Jag har samlat in data 

från mina informanter. Informanterna är tre stycken personer och alla tre är chefer över 

tre olika hotell i Kalmars närområde. Jag har valt att nå ut till hotell i Kalmarområdet då 

det dels är lättillgängligt och det kändes allra mest genomförbart. Men även för att kunna 

jämföra dem och ställa dem mot varandra. Jag ansåg att det blev enklare att göra det 

genom att de ligger i samma stad och har till synes jämbördiga möjligheter. Det kanske 

inte gäller inte rent ekonomiskt utan snarare geografiskt, att de ligger i samma stad och 

har tillgång till samma antal människor och liknande. Två av dessa hotellchefer är alldeles 

nyligen tillsatta och den tredje har varit hotellchef under en längre period. De tre 

hotellcheferna har jag bett berätta för mig om den verksamhet som de bedriver, främst då 

inrikta sig på human resource management. Men de har även gett mig information kring 
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hur organisationerna är uppbyggda och huruvida det är vertikala eller laterala 

organisationer och liknande. Detta har jag gjort för att få en klar bild över hur 

organisationen arbetar med human resource management. För att gå ännu djupare på 

ämnet ville jag även ha medarbetarnas perspektiv på arbetet med HRM. Jag har då, efter 

intervjuerna med hotellcheferna, sammanställt ett antal frågor baserat på hotellchefernas 

svar som jag ställde till medarbetarna. Jag har främst inriktat mig på personal i frontlinjen 

då jag anser att de har den största kontakten med kunden och de har ett stort ansvar vad 

det gäller kundbemötande och hospitality.  

 

Jag har som sagt gjort intervjuer med dessa nyckelpersoner. Detta innebär i den 

vetenskapsteoretiska världen att jag har samlat in så kallad icke-numerisak data. Jag har 

samlat in tankar, åsikter och värderingar från nyckelpersonerna och måste koda av dem 

på ett visst sätt. Den numeriska data syftar istället till siffror och annat som går att 

analyseras genom ettor och nollor (Åsberg, 2001). Jag har valt icke-numeriska data då 

jag har fått en djupare bild av dessa tre organisationer. Jag är inte intresserad av siffror så 

som deras räkenskaper utan vill ha det mer subjektiva om hur saker och ting upplevs. Jag 

har fått en klar och tydlig bild över hur organisationen ser ut och det hade jag inte fått 

genom den numeriska data. Detta gör även att min studie får en ideografisk inriktning 

(Brotherton, 2008). Genom att göra studien på det här sättet går jag djupt på få särskilda 

fall och inte på många, ytligt. Jag kommer därför inte kunna dra några generaliserande 

kopplingar utan mina slutsatser kommer vara kopplade till de organisationer jag har 

studerat. Den ideografiska inriktningen innebär att jag har sökt det unika i det enskilda 

(Åsberg, 2001). Den ideografiska studien handlar om att göra specifika antaganden eller 

förutsägelser om en sak. Det tillvägagångssättet antar att det finns en heterogenitet 

deltaganden emellan (Molenaar, 2004; Molenaar & Campbell, 2009). Det nomotetiska 

tillvägagångssättet studerar på en mer generaliserande nivå och söker samband i något 

större än det enskilda. Den metodologin är vanlig i naturvetenskapliga studier (Åsberg, 

2001).  

 

2.4 Datainsamlingsmetoder 
I insamlingen av mitt empiriska material har jag använt mig av personliga intervjuer. 

Detta då jag ville få en närmare kontakt med de jag intervjuar och få personliga 

värderingar från dem och djupare tankar än vad man kan få vid enkäter eller dylikt. Innan 

man genomför sådana personliga intervjuer är det viktigt att tänka på förberedelserna. 
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Som utformare av intervju måste man specificera vad den här intervjun går ut på och 

tydliggöra problemet som man vill undersöka (Lantz, 2013). Dock är möjligheten större 

att få bra svar om man inom turismforskning använder sig av semi- eller ostrukturerade 

intervjuer. Detta då man kan få en större inblick i människors åsikter och tankar (Smith, 

2010).   

 

Tanken med personliga intervjuer är att få en särskild persons tankar och åsikter och 

försöka förstå hur de tänker kring en särskild aspekt. Man kan inte använda personliga 

intervjuer för att göra en generalisering utöver den särskilda personen men det kan ge en 

tydlig inblick i ett fenomen och det kan hjälpa till att försöka förstå fenomenet. Personliga 

intervjuer är semi-strukturerade vilket innebär att man har generella frågor som man 

ställer men har även möjlighet att ställa ämnesrelaterade frågor exempelvis genom 

följdfrågor (Smith, 2010).  

 

Sekundärdata 

Att använda sekundärdata innebär att använda sig av material någon annan har samlat in 

sedan tidigare. Det är en fördel att använda sig av sekundärdata för att få tillgång till stora 

mängder av information och sekundärdata kan även ha en större representativ effekt 

(Vartanian, 2011). Min sekundärdata kommer från de hotellkedjor jag har undersökts 

hemsidor. Jag har använt mig av bland annat deras visioner, missioner och mål. Det har 

jag gjort för att kunna ta reda på deras servicelöften, för att kunna få ett bredare perspektiv 

än vad som gavs av respondenterna och informanterna.  

 

Urval  

Jag har valt att använda mig av tre etablerade hotellkedjor som finns tillgängliga i Kalmar. 

Detta har jag gjort av ekonomiska och tillgänglighetsskäl. Men jag har även valt dessa tre 

hotell då tiden är av vikt och för att jag hade som ambition att träffa alla respondenter och 

informanter personligen för att få en genuin känsla. Men även för att de jag har intervjuat 

skulle få en bild av mig. Det var för mig ett sätt att få mer genuina och ärliga svar på 

frågorna jag ställde. Jag har valt att intervjua både en ledningsfigur och en medarbetare 

från frontlinjen i varje hotell. Detta då jag anser att jag inte hade fått en rättvis bild av 

organisationen om jag antingen hade enbart tagit en hotellchef då de säkerligen vill prata 

gott om sitt företag. Men jag ville inte heller enbart ha en medarbetares perspektiv då 

ledningen är en viktig del av organisationen.  
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2.5 Forskningskvalitet 
Mitt mål för studien har att genom säkra muntliga källor och skriftliga referenser kunna 

skriva en så tillförlitlig och giltig studie som möjligt. I mina personliga intervjuer har jag 

pratat med hotellchefer. Rickard Swärd från Scandic och Anette Söderström från First 

hotel Witt är båda två nyinsatta chefer. På grund av den anledningen kan deras kunskap 

kring organisationen sakna viss information och Anette sa även att hon inte är helt insatt 

i allt som First arbetar med. Detta kan göra att studien tappar visst värde när det gäller 

tillförlitlighet. Dock har både Swärd och Söderström arbetat på hotell tidigare och har 

erfarenheter med sig i bagaget. Den sista hotellchefen Ulrika Wirstam har varit chef 

längre än de tidigare nämnda och har definitivt koll på hur läget ser ut i organisationen.  

 

2.6 Metodkritik 
Under universitets gång och under alla utbildningar man har genomgått har man samlat 

på sig en mängd information. Den här informationen måste i sig processas och man ska 

analysera och tolka. Det kräver att man har ett kritiskt tänkande, vilket också tyder på en 

högre grad av utbildning. Det kritiska tänkandet finns till av fyra grundläggande 

anledningar. (1) Att skapa fler och bättre handlingsalternativ, (2) skapa säkrare slutsatser, 

(3) tydliggöra konsekvenser, (4) spegla mångfald (Eriksson och Hultman, 2014). Dessa 

aspekter gäller även i uppsatsskrivande. Jag anser att man ska ha med sig ett kritiskt 

tänkande i allt man gör och särskilt i vetenskapliga studier då flera synvinklar kan göra 

ditt arbete mer trovärdigt.  

 

Källkritik avser att göra en bedömning av hur korrekt datakällans information kan vara. 

(Eriksson och Hultman, 2014). I min studie har jag först och främst använt mig av 

primärdata och primära källor. Det vill säga respondenterna och informanterna som jag 

har pratat med. Jag har tidigare i texten gått in på hur dessa kan vara partiska och faktiskt 

inte ge så sanningsenliga svar som jag hoppas på. Men genom att utföra personliga 

intervjuer och träffa dem i person hoppas jag att risken för osanna svar har minskat.  

 

I övrigt har jag sekundära källor och därmed sekundärdata. Den här sekundärdata har jag 

samlat från böcker och relevant litteratur inom de ämnen jag studerar. Det vill säga human 

resource managament, hospitality, en del om motivationsteorier samt relevanta 

metodteorier. Dessa källor är hämtade från Linnéuniversitets sökmotor Onesearch som är 

tillgänglig för alla studenter. Den sökmotorn innehåller artiklar och böcker om diverse 
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ämnen. Jag har valt ut de som för mig är relevanta men jag har försökt använda mig av 

uppdaterade versioner och inte ta artiklar och böcker som sträcker sig alldeles för långt 

tillbaka i tiden. De böcker som jag har använt har jag hittat genom Onesearch, sökmotor, 

och alla böcker har funnits tillgängliga på Linneuniversitetets bibliotek i Kalmar.  

 

Jag har försökt att hitta de mest relevanta böckerna för varje ämne för att få en så pass 

tydlig bild över ämnet som möjligt. Men detta har varit svårt då jag innan den här studien 

var särskilt påläst om HRM, hospitality eller organisationteorier. Jag har grundläggande 

kunskaper men vet inte vilka som är de största forskarna inom dessa områden och därför 

kan jag ha missat relevant teori. 
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3 Tolkning av empiriskt material 

3.1 Hotellkedjor och deras löften 
Målet med den här studien har varit att jämföra dessa tre hotellkedjor. Genom att jämföra 

dem har det gått att kunna identifiera vilka faktorer som påverkar huruvida 

frontlinjepersonalen kan leverera en god service. De tre hotellkedjor som har medverkat 

i studien har olika servicelöften som ledningen vill ska förknippas med kedjan. Dessa 

servicelöften ska förmedlas på alla enskilda hotell på lokal nivå och dessa kommer jag 

jämföra då jag anser att de har en viktig del i hur personalen blir behandlad. 

Servicekvalitet är en av de viktigaste aspekter inom service-näringen (Fisk et al., 1993). 

Det är därmed viktigt för hotellen att anpassa sin servicekvalitet till vad de tidigare har 

utlovat till kunden. Detta då gästerna jämför upplevelsen med vad de faktiskt förväntade 

sig på förhand (Swan och Comb, 1976).  

 

Scandic hotels är en nordisk hotellkedja vars vision är att erbjuda exceptionella hotell vad 

det gäller leveransen av service. De uttrycker själva att de spenderar mer energi på att bli 

bättre på att leverera en god service till kunderna än att ha många hotell och få fem 

stjärnor. De siktar mot att skapa en fläckfri upplevelse för sina kunder och det gäller 

hotellgäster men även andra intressenter. Scandic är en kedja som trycker på att de vill nå 

gemene man. Deras målgrupp är alla, alltså ska vem som helst kunna bo på deras hotell. 

Det servicelöfte som Scandic har är att leverera en bra service för vem som en kommer 

in på hotellet. De vill även att hotellupplevelsen ska vara någonting utöver ett fint rum 

eller en bra middag. Personalen ska bidra till den goda upplevelsen hos gästen genom att 

leverera ett fint leende och genuin service. Scandic trycker mycket på att leverera ”det 

lilla extra” (Scandic 2).  

 

Förutom att försöka tillfredsställa kunderna genom att ha ett servicelöfte har även alla tre 

hotellkedjorna löften till medarbetarna. Scandic ha en slogan gentemot medarbetarna som 

lyder: Be caring, Be you, Be a pro, Be bold. Detta är vad de letar efter hos sina 

medarbetare och är en del av den starka företagskulturen som finns hos Scandic (Scandic 

1).  

 

De flesta hotellkedjor är komplexa organisationer men First hotels är något utöver det 

extra. Flying elephant är huvudorganisationen och är ett investerings- och 
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managementbolag som är beläget i Skandinavien. I Flying elephant ingår Tribe som First 

hotell Witt i Kalmar ägs av (Flying Elephant 2). Bolaget Flying elephant har tydliga 

ekonomiska visioner och mål. Den högsta strävan är att utvecklas ekonomiskt och få en 

hög avkastning. De har mål som innebär att optimera hotellportföljen samt skapa en 

ekonomisk vinst. Flying elephants finansiella mål är tydligare och mer centrala än 

Scandics (Flying Elephant 1).  

 

Men även First har servicelöften som de hoppas förverkliga, dessa är att skapa positiva 

och minnesvärda gästupplevelser. Hotellkedjans mål är att skapa en familj av varumärken 

som influeras av den skandinaviska gästvänligheten. Det de vill få fram genom detta är 

att gästerna kan, av varje First hotell, förvänta sig samma service och samma kvalitet. För 

att förenkla att alla hotell har samma kvalitet och service har First tre ledord som 

definierar hotellkedjan. Dessa ord är Joy, Care and Innovation. Dessa tre orden innebär 

att deras värderingar reflekteras i hur de behandlar varandra, kunder och affärspartners. 

First arbetar med sina anställda genom de tre ledorden, Joy, care and innovation och vill 

att medarbetarna som de anställer ska dela dessa värderingar och tro på deras sätt att 

arbeta (Flying Elephant 2).  

 

Best Western är en hotellkedja som, likt Scandic, inriktar sig mot alla människor, i alla 

åldrar och alla situationer. Deras servicelöften avser att leverera en högskalig 

gästvänlighet. Hotellkedjan vill leverera den bästa möjliga reseupplevelsen. De bygger 

sin verksamhet på tillit och kundnöjdhet. Detta anser de endast kan uppnås genom 

kommunikation och erfarenhet (Best Western).  

 

Best Western uttrycker själva att de värnar mycket om sin personal och att de erbjuder en 

annan sorts arbetsmiljö. De vill vara en arbetsplats där alla drar åt samma håll och mot 

samma mål. De bygger sin verksamhet på att hjälpa varandra och har infört ett informellt 

system som är uppbyggt på att alla medarbetare ska hjälpa varandra (Best Western).  

 

Norlandia som äger Kalmarsund hotell har även de ledord som de följer dessa är Be 

passionate! Dare! Feel Special! De är baserade på att de ska skapa en god arbetsglädje 

och ett engagemang hos de som arbetar. De vill främja om sin personal då hotellkedjan 

anser att personalen är det som gör kedjan framgångsrik (Norlandia Hotel Group).  
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Den här studien avser tre, till rumsantalet, ungefär lika stora hotell som ligger belägna i 

Kalmar. Två av dem ligger i stadskärnan och det tredje ligger i utkanten av staden. Dessa 

tre hotellen är Best Western Kalmarsund, First hotel Witt och Scandic Kalmar Väst. 

Samtliga hotellen ingår i en större koncern än det enskilda hotellet i sig. Best Western 

finns beläget i 100 länder över hela världen. Det hotellet som är beläget I Kalmar är ett 

Best western Plus hotell. Att vara ett Plus-hotell innebär att hotellet I sig måste inneha 

vissa riktlinjer och vissa egenskaper. Bland annat måste de kunna erbjuda frukost varje 

dag och trådlöst internet. Best Western Kalmarsund innehar ett medlemskap hos Best 

Western vilket innebär att de kan marknadsföra sig genom deras logga men även nå ut till 

kunder genom deras kanaler. Dock ägs hotellet av Norlandia Hotels and Resort (Ulrika 

Wirstam). First hotel Witt har en liknande organisationsstruktur då även de innehar 

medlemskap i First och kan likt Best Western marknadsföra sig med deras logga samt 

använda deras distributionskanaler för att nå möjliga gäster. Även Witt ägs av en extern 

partner denna heter Tribe som finns i både Sverige och Danmark samt Norge där de även 

har sitt huvudkontor.  Hotellet i Kalmar, Witt, har 122 rum samt konferenslokaler att 

erbjuda gästerna. Scandic ser lite annorlunda ut jämfört med de tidigare nämda hotellen. 

Scandic Kalmar Väst ingår i kedjan Scandic Hotels Group och ägs även av dem (Rickard 

Swärd). De har ett mer centraliserat styre än Best Western och Witt men även kanske en 

större gemenskap med de som ingår i kedjan. Det är det största av dem tre hotellen och 

har 148 rum samt konferensavdelning.  

 

Efter intervjuerna med dessa tre hotellchefer har tre tydliga kategorier vuxit fram. De tre 

främsta kategorierna som framgår från intervjuerna är organisationsstrukturen och vilken 

roll den spelar för medarbetarna, då främst frontlinjepersonalen. Den andra punkten är 

motivation, alltså hur man ska få sin personal att bli motiverad till att göra bättre arbete. 

Den tredje och sista genomgående punkten är gästvänlighet som de alla trycker på att det 

handlar om i grund och botten. Det främsta målet i alla dessa tre organisationer är att få 

kunden nöjd. 
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3.2 Organisationsstruktur 

Att strukturera någonting innebär att organisera någonting och skapa ramar kring hur 

man ska utföra en speciell uppgift eller liknande. Det finns många olika definitioner på 

hur en organisations struktur ska se ut eller kan se ut (Forssell & Westerberg, 2017). Det 

finns även många olika sorters strukturer. En organisation kan ha en formell struktur 

vilket innefattar funktionella strukturer och matrisstrukturer (Bolman och Deal, 2012). 

Strukturer över lag har blivit en allt mer viktig del när man ska organisera, inte bara ett 

företag utan i det vardagliga livet. Men det är särskilt viktigt när det gäller 

organisationer, särskilt om det är stora kedjor som hotell. Organisationer kan ses som 

ett system som måste optimeras och en plats där man hela tiden ska sträva efter att hitta 

den rätta balansen mot centralisering och decentralisering (Corvellec och Holmberg, 

2010). 

 

Organisationsstruktur var den största av de tre aspekterna som intervjuerna kunde få fram. 

Scandic som är väldigt centralstyrt har tydliga chefsled som följs. Det börjar med Rickard 

Swärd, hotellchef för Scandic Kalmar väst. Han ansvarar för två mellanchefer som den 

ena sköter receptionen och den andra mat och dryck. De har det främsta ansvaret för 

personalhantering i sina områden och sköter den dagliga driften där. Men för att det inte 

är ett privat och enskilt hotell har de regler och riktlinjer att följa som kommer från 

Scandic. Dessa regler och riktlinjer avser allt från personalhantering till den dagliga 

driften. Men dessa regler är bara riktlinjer för hur organisationen i Kalmar ska arbeta, på 

plats bestämmer de hur de ska arbeta med personalen. Hur de ska få sin personal och må 

bra etc. Detta får de genom intranätet som Scandic har, där finns det information om 

exempelvis lönerevisioner, nyanställningar och sjukskrivningar med mera.  Det finns 

även en utvald person som arbetar med HR-frågor i just sydost-regionen. Denne ska 

fungera som ett stöd för hotellet när de behöver hjälp med exempelvis schemaläggning. 

Den här personen som benämns som bemanningsplanerare fungerar som en livrem och 

är en viktig funktion för organisationen. Dock kan den här personen vara svårtillgänglig, 

vilket kan vara ett resultat av att det finns flera hotell som denne arbetar med (Rickard 

Swärd). Denna struktur har en hierarkisk grund och kan ses som pyramidformad. Detta 

är en struktur som har levt kvar sen 1800-talet och är gammalmodig. Hotell som har den 

här strukturen på organisationen kan få lida av det då den inte kan göra de nödvändiga 
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ändringar som krävs för att attrahera de kommande generationers resenärer och därmed 

bli konkurrenskraftiga (Chacko et al., 2012).  

 

Modell 1.1 

 
Modell 1.1 över är en beskrivning av hur hierarkikedjan ser ut hos Scandic samt First 

hotel. De har liknande organisationsstrukturer på sina lokala hotell.  

 

Likt Scandic är First hotel Witt centralstyrt och följer dels de regler och riktlinjer som 

First medlemskap innebär men även de regler som Tribe, ägarkoncernen har satt upp. 

Tribe är en hotellgrupp som äger cirka 15 hotell i både Norge, Sverige och Danmark. På 

Witt behöver de som sagt följa riktlinjer från båda dessa organisationer och har folk som 

arbetar med försäljning även dem från båda hållen. Men på den lokala nivån arbetar 

hotelldirektören som direkt chef och under henne finns receptionschef och en som 

ansvarar för frukosten samt andra driftsmänniskor som både har fast och extraanställning. 

Witt är en så pass liten organisation att de försöker anställa till det lägsta möjliga tänkbara, 

de vill enbart kunna gå runt på ett 24 timmarsschema, 365 dagar om året. De har alltså 

anställda så det exakt täcker det minimikravet som finns. Det innebär då också att när 

behovet är större för personal och de har större beläggning under exempelvis 

sommarhalvåret tar de in extrapersonal (Anette Söderström).  

 

En hierarki utgörs av en beskrivning av hur de organisatoriska nivåerna är relaterade till 

varandra och vilka maktrelationer som finns. Scandic och First har tydliga hierarkiska 

strukturer i organisationerna och har centraliserad styrning. Detta visas i modell 1.1 som 

jag har sammanställt ovan. En hierarki innebär att det finns en formell ansvarsfördelning 

Hotellchef

Receptionschef

Anställda

Food and 
Beverage 
Manager

Anställda 
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där befogenheterna till att ta beslut och liknande skiljer genom olika nivåer. Modellen 

visar även hur styrningen sker vertikalt, likt en pyramid där de som arbetar på ”golvet” 

oftast är flest. Scandic och Witt har flera organisatoriska nivåer som skiljer sig åt i ansvar 

och beslutbefattning, detta är ett klassiskt exempel på hur en hierarkisk samt vertikalt 

styrd organisation fungerar (Forssell och Westerberg, 2007).  

 

Scandic och Witt tillhör båda två stora koncerner och är en stor verksamhet vilket innebär 

att fler människor behövs för att bedriva verksamhet. På grund av storleken blir även 

behovet av strukturer större och det måste inom organisationen finnas etablerade 

ansvarsförhållanden. Detta då ledningen ska ha möjlighet att kunna hantera människor på 

olika platser och för att kunna samordna dem på ett fungerande sätt. Den vertikala 

strukturen som Scandic och Witt har innebär också att det måste finnas något slags 

formellt ansvar hos specifika personer. Det måste alltså finnas någon som bestämmer över 

någon annan (Forssell och Westerberg, 2007).  

 

Scandic och Witt är så kallade linjeorganisationer vilket innebär att de har en tydlig 

orderkedja, en linje från ledning ner till verksamheten. Det är på det här sättet de flesta 

organisationer har varit eller är uppbyggda. Trots att en vertikal, hierarkisk struktur nästan 

är en förutsättning för vissa organisationer och för vissa situationer som för Scandic och 

Witt finns det problem. Alla olika organisatoriska strukturer har särskilda problem att ta 

itu med. Det kan bero på att människor som ingår i organisationen har olika sätt att tolka 

information eller inte beter sig på det vis som ledningen vill. I linjeorganisationer som 

Scandic och Witt kan det ofta finnas styrglapp, vilket till viss del visade sig i de intervjuer 

som gjordes. Styrglappen som uppstår beror på att kedjan från toppen till golvet kan var 

lång. En lösning på detta kan vara decentralisering, alltså att en organisation skapar 

divisioner att arbeta utifrån. Scandic har en lösning genom att decentraliseras geografiskt 

vilket innebär att de arbetar utifrån den lokala aktören. Vilket i det här fallet är Scandic 

Kalmar Väst, som sköter sin verksamhet till största delen själva. Detta innebär att den 

ansvarsfördelning som finns inom organisationen har flyttats neråt i organisationen. 

Denna förflyttning av ansvar gör också att besluten fattas närmare produktionen som gör 

att beslutsleden blir kortare (Bolman och Deal, 2012).  
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I och med att First hotel Witt har vissa policys att följa kan det också ta lång tid och som 

det verkar är vissa aspekter inom organisationen otydliga och inte så väl kommunicerad 

ner till de lokala hotellen. Detta leder till att beslutsprocesser kan ta lång tid och det är 

många steg. I vissa speciella fall kan det vara så att ägaren Asmund Hare vill vara delaktig 

i vissa beslut som tas och då kan det ta betydligt längre tid än vad som kanske var 

nödvändigt. Men det finns andra beslut som tas betydligt kvickare. Exempelvis har First 

hotel Witt precis genomgått en omorganisering då den tidigare hotelldirektören sa upp 

sig. Men bara dagen efter det hade skett hade en ny hotelldirektör blivit insatt (Anette 

Söderström).  

 

Best Western Kalmarsund hotell är som sagt en platt organisation vilket innebär att de 

beslut som tas inte har så långa vägar. Kalmarsund hotell är en sådan organisation där det 

krävs snabba beslut hela tiden och därför fungerar den platta organisationsstrukturen. 

Decentraliseringen bidrar även till att det är korta beslutsled genom att det lokala hotellet 

får ta egna beslut kring det mesta. Detta gör beslutsleden kortare då de inte behöver 

godkännande från högre rang så som hotellägare (Ulrika Wirstam).  

 

Hotell Kalmarsund innehar som jag nämnt tidigare medlemskap i Best Western som är 

en större hotellkedja som finns belägen över hela världen. Men Kalmarsund hotell ägs 

dock av Norlandia hotel group som är hemmahörande i Sverige och Norge (Norlandia 

Hotel Group). Både medlemskapet hos Best Western samt ägandet från Norlandia innebär 

att hotellet har vissa policys att följa från båda partnerna. Dessa policys involverar allt 

från ekonomiska aspekter som prissättning till human resource management. Men de 

flesta policys berör kvaliteten på hotellet samt hur servicen ser ut och hur den ska 

levereras. Men trots att det finns vissa aspekter som måste följas verkar Kalmarsund hotell 

vara decentraliserat från Best Western då de på lokal nivå får ta mycket beslut själva. De 

hotell som går under Best Westerns varumärke är enskilda och har alla enskilda ägare och 

tar därmed egna beslut. Kalmarsund hotell har i och med det egna ansvaret skapat egna 

policys att arbeta efter. Dessa policys har de anställda skapat tillsammans. Kalmarsund 

hotell är ett mindre hotell och få anställda. Detta innebär att de har stor sammanhållning 

och kontroll. De har en hotellchef som arbetar på plats men hon arbetar inte enbart som 

hotellchef utan kan även arbeta som receptionist. De har inga överordnade utan jobbar 

alla tillsammans och har samma rang. Detta är anledningen till att de kan göra saker som 

att skapa alla policys tillsammans. Den platta strukturen på organisationen gör också att 
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alla medarbetare har kontakt med varandra och alla vet vad alla gör. Kontrollen är hög 

och det är lätt att hålla reda på saker och ting (Ulrika Wirstam).  

 
Modell 1.2. Kalmarsundhotells mer informella och vertikala organisationsstruktur 

 

Kalmarsund har en mer decentraliserad och horisontell organisationsstruktur. Den är 

decentraliserad då både hotellet i sig och medarbetarna har en stor frihet men under 

ansvar. De som arbetar få ta många egna beslut och har allihopa stora ansvarsområden 

och detta ger möjlighet till ledningen att koncentrera sig på de centrala uppgifter vad 

gäller det mer administrativa. Hotellet i sig har även det en stor frihet från kedjan, därmed 

även stort ansvar. Det horisontella arbetssättet grundas på att arbetsindelningen inte går 

uppifrån och ner utan alla som finns inom organisationen befinner sig på samma nivå. 

Det finns inga tydliga organisatoriska nivåer (Lindkvist et al., 2006).  

 

Kalmarsund hotell har till synes en informell organisationsstruktur. De ser hela tiden till 

att personalen får uppfylla sina behov i arbetet och har en god gemenskap. Den goda 

gemenskapen bidrar till att medarbetarnas sociala behov i sin tur blir uppfyllda vilket är 

en central punkt i de informella strukturerna (Lindkvist et al., 2006). Men det sker även 

en lateral samordning, där människornas beteende är i fokus. Det är en snabbare form av 

samordning som är mindre formaliserad och mer flexibel. Hörnstenarna i den laterala 

samordningen är informell kommunikation och formella möten. Kalmarsund hotell har 

detta i form av sina frukostmöten samt genom att medarbetarna och ledningen har så pass 

god kontakt med varandra (Bolman och Deal, 2012).  

 

Organisationsstrukturer ämnar sträva efter en harmoni inom företaget. En organisation 

vill skapa harmoni mellan medarbetarna och arbetsförhållandena. Organisationerna 

existerar för att skapa formella relationer och visa hur hierarkin inom företaget är 

uppbyggt. Strukturen ska visa de olika verksamhetsnivåerna samt visa vilken position du 

har som medarbetare. Den hierarkiska strukturen ska minska kontrollgapet mellan 

ledning och medarbetare, alltså ska ledningen genom tydlig struktur ha kontroll över hela 

Hotellchef Receptionsansvarig Anställda
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organisationen. Organisationsstruktur handlar i grund och botten om att alla bade 

individer och grupper strävar mot ett gemensamt mål (Barney och Griffin, 1992).  

 

Fokusera på personalen 

Det finns en ständigt pågående diskussion kring förhållandet mellan människor och 

organisationer. Det ena åsiktslägret betraktar förhållandet som det mellan en utnyttjande 

organisation och utnyttjande individer. Det andra menar att individers och organisationers 

behov kan förenas så att individernas energi och talanger tas tillvara och gagnar 

organisationen. Globaliseringen och de moderna organisationernas tilltagande storlek och 

makt har resulterat i en intensifiering av denna diskussion (Bolman och Deal, 2012). 

HRM är en förutsättning i de flesta organisationer men jag tror att alla arbetar med dem 

på olika vis och det har också visat sig vara så med stöd av de intervjuer jag har gjort. Det 

finns olika förhållningssätt till HRM och i sättet att hantera sin personal men i grund och 

botten handlar det hos alla tre kedjorna att få personalen att må bra så att de kan göra ett 

bra jobb.  

 

Just vad det gäller hanteringen av personal har Scandic fria händer och de policys som 

finns är flexibla och töjbara. Denna flexibilitet har inneburit för Scandic Kalmar Väst att 

de har kunnat införa en jämställdhetsplan. De har även genomgått andra processer för att 

få medarbetarna att få en god upplevelse på arbetsplatsen. De har utvecklat en 

mötesprocess i form av ett stormöte med alla de anställda, för att få de anställda 

engagerade i vad som pågår samt som en kanal för medarbetarna att få säga sitt. Dessa 

möten ska nu under Swärds regi ske fyra gånger om året. Dock som en kompensation för 

att stormötena inte sker så ofta har de även veckomöten där viktiga saker som hänt under 

veckan tas upp (Rickard Swärd). 

 

Trots att det finns klara och tydliga riktlinjer är det även hos First, likt Scandic, mycket 

fria händer vad det gäller just personalhanteringen. Ett tydligt exempel på hur riktlinjerna 

kan töjas på avser vaktmästaren på Witt. Han ska gå i pension och därför behöver 

hotelldirektören anställa en ny. Men istället för ge någon en fastanställning kan hon 

bestämma att hyra in en vaktmästare från en extern part för att enbart ta in denne vid 

behov. Det finns även speciella regler för hur det får anställas inom företaget, det kan 

vara vissa kanaler man ska nå ut till folk igenom. Men oftast sker det på så sätt att någon 

går från att ha varit extraanställd till att få en fast anställning (Anette Söderström).  
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Det är viktigt att se till alla aspekter när man anställer nytt folk och chefer ska verkligen 

försöka undvika akut-anställning. För att undvika det gäller det att ta hand om sin personal 

och sköta de mänskliga resurserna på ett effektivt och bra sätt (Torrington, et al., 2014) 

Som Söderström sa måste man se internt, om det finns någon inom organisationen som 

är lämplig för en tjänst men även externt. Det kan vara så att organisationens policys säger 

att man måste söka medarbetare från externa parter. Det gäller också att anställa rätt 

personer, inte bara göra det på rätt sätt. Som chef måste man anställa någon som passar 

in i organisationen och har de rätta kvaliteterna och egenskaperna.  

 

Just nu är det för Witt, likt vid nyanställning, tvetydiga och svårtolkade policys kring hur 

de ska arbeta för att få sin personal att må bra och trivas på arbetet. Men Tribe arbetar på 

att ta fram en manual i hur man dels ska utföra nyanställningar men även i avseendet 

personalhantering. First arbetar efter tre ledord och de är joy, care and innovation i allt 

de gör. Så de tre ledorden måste hotelldirektören använda sig av när hon anställer nya 

människor när hon vill motivera sin personal osv (Anette Söderström).  

 

I teorin som avser personalhantering och hur man ska få sin personal att må bra finns det 

olika kriterier. Det säger även Söderström på First hotel Witt:  

 

”Det är hotellets eget ansvar att skapa ett bra klimat för medarbetarna att arbeta i.” 

     (Anette Söderström) 

 

 Litteraturen har många olika aspekter på det hela. En viktig punkt i HR-teorierna är att 

organisationer måste arbeta HRM  på något vis och som jag skrev gör alla de tre 

hotellen som studien avser det (Bolman och Deal, 2012). Men inom hospitality 

branschen, där hotell ingår, kan det vara svårt att veta hur man ska hantera personalen. 

Detta då det kan vara svårt att få frontlinjepersonal att vara genuint gästvänliga. De 

behöver visa kunden att de är glada samt behöver medarbetarna vara den bästa 

versionen av sig själva hela tiden och detta kan vara en svårighet för ledningen att 

uppnå. Att försöka ha en medgörlig personal går inte uppnå genom olika regler och 

policys som införs, utan det är ett tankesätt som måste överföras från deras överordnade. 

Många organisationer har även uttryckt att beteenden hos medarbetarna, i hotellens fall 

frontlinjen, direkt påverkar en organisations avkastning och vinst (Lashley och 

Morrison Butterworth-Heinemann, 2010).   
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Det finns olika faktorer för att på ett effektivt sätt hantera sin frontlinje personal. Först 

och främst handlar det om att anställa rätt personer. Det innebär att det måste finnas 

särskilda rekryteringsmetoder, både externt och internt. Dessa kan vara att undersöka 

vilka egenskaper man söker hos en medarbetare, kolla de referenser som anges på CV:t 

men även under arbetsintervjuer fråga efter de färdigheter som organisationen söker 

(Torrington et al., 2014). Men det finns också andra aspekter att arbeta med vad det gäller 

human resource management. Det kan exempelvis vara att faktiskt ha och använda sig av 

en HR-filosofi. Men även skapa trygga arbetsvillkor för de anställda, det kan innebära att 

man har möjlighet att utvecklas inom organisationen men det berör även aspekter som 

fast anställning istället för timanställning. Andra aspekter är att dela vinsterna med de 

anställda, investera i personalen genom att skicka iväg dem på utbildningar, ge 

medarbetarna större inflytande, främja jämlikhet och bejaka mångfald (Bolman och Deal, 

2012).  

 

De tre hotellen som studien avser har checkat av en del av dessa punkter men alla tre 

saknar också vissa väsentliga delar. Scandic jobbar mycket med internrekrytering och vill 

hela tiden att personalen ska utvecklas inom företaget. De har även en stark företagskultur 

och har en stark HR-filosofi. Likadant gäller för Witt, be erbjuder stora 

utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare i och med Tribe Academy, dock har de 

uttryckligen inte en lika stark HR-filosofi. Det gäller även Kalmarsund. De har ingen HR-

filosofi utan jobbar lite som det kommer. De har inga särskilda policys på det lokala 

hotellet som de arbetar efter vad det gäller just HR. Dock är de duktiga på att ge 

medarbetarna större inflytande och de jobbar mycket med motivation.  

 

Medarbetarnas perspektiv  

Det ledningen har sagt om First hotel Witt stämmer delvis överens med det medarbetarna 

faktiskt upplever på arbetsplatsen. Medarbetarna har en skriven handbok för hur de ska 

arbeta och de policys som finns är tydliga och utförliga. Receptionschefen har även hon 

gjort en lathund för vad som ska göras under en dag, som en checklista för att allting alltid 

ska göras på samma vis. Utan den checklistan hade det inte fungerat lika bra som det gör 

idag. Medarbetarna på Witt tycker precis som de på Scandic att det hela egentligen 

handlar om sunt förnuft dock har de relativt hårda riktlinjer som måste följas. Det gäller 

exempelvis vid kompensation när en kund är missnöjd. De har bara en viss summa de kan 

dra av på logikostnaderna. Om kunden inte är nöjd trots det går det stegvis högre upp 

inom organisationen, men det kan bli en längre process (Andrea Karlsson).  
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De som har ett arbete inom frontlinjen på Scandic Kalmar Väst anser att de policys och 

riktlinjer som Scandic har är välformulerade och väl kommunicerade men det är 

egentligen inte det de arbetar efter. Först och främst arbetar de efter det sunda förnuftet 

och de flesta som arbetar där vet vad som krävs av dem. Men detta har de inte lärt sig från 

de policys som finns. När det sker en nyanställning på företaget sker inte dennes 

introduktion genom instruktionsböcker utan det är personalen som lär varandra och lär av 

varandra. Dock har ledningen och frontlinjen är välfungerande relation och de stormöten 

som arrangeras tydliggör för medarbetarna hur de ska arbeta (Sofia Södergren).  

 

 

När en organisations individer finner mening och tillfredsställelse i sitt arbete gynnas 

organisationen eftersom den då kan göra effektivt bruk av deras energi och kompetens. 

När så inte är fallet finns det risk för att de anställda drar sig tillbaka, bjuder 

organisationen motstånd eller kanske till och med gör uppror och det är någonting som 

alla i slutänden förlorar på. Progressiva organisationer tillämpar en rad olika så kallade 

engagemangstekniker för att förbättra sin personalhantering. En del av dessa strategier 

går ut på att stärka banden mellan individ och organisation genom bra löner, 

anställningstrygghet, internrekrytering, fortbildning och vinstdelning. Andra strategier 

fokuserar på att öka individernas makt och fylla arbetet med mening genom ökat 

medbestämmande, arbetsberikning och teamarbete, främjande av demokrati och 

jämlikhet och bejakande av mångfald. Ingen av dessa strategier är särskilt effektiv på 

egen hand. För att lyckas krävs det en sammanhållen helhetsstrategi som vilar på en 

långsiktig personalfilosofi (Bolman och Deal, 2012).  

 

Ofta har företag någon slags enhet som arbetar med HRM, det kan vara bara en person 

men även en större grupp. De arbetar med att hantera människorna inom organisationen 

genom en serie av aktiviteter och beslut för att hjälpa medarbetarna att få arbetet gjort och 

uppnå företagets mål (Jerris, 1999). 

 

Den enheten som jobbar med personalavdelning blir en så kallad HR-avdelning. Den 

avdelningen består av professionellt utbildade personer. I dagens samhälle handlar det 

om för HR-avdelningar att arbeta med motivationsteorier av alla dess slag. De som arbetar 

med personalhanteringen och mänskliga resurser måste kunna balansera medarbetarnas 

behov med organisationens behov på ett fungerande sätt (Jerris, 1999). 
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Scandic har den funktionen ovan och således finns det ett inlett arbete med HRM som jag 

har nämnt tidigare och enligt personalen själv fungerar den. De får det stöd de behöver 

genom en god kontakt med ledningen och den personalansvariga (Sofia Södergren). Witt 

har även de ett utformat HR-arbete, dock kan detta utvecklas som jag även det har nämnt 

tidigare. Det är outvecklat på de plan som rör just motivation av personalen, vilket gör att 

personalen inte får samma drivkraft. Detta gäller särskilt de som vill utvecklas i arbetet 

(Andrea Karlsson). Medarbetare som hela tiden vill utvecklas och lära sig letar efter 

utmaningar och behöver det (Button et al., 1996). De vil gärna engagera sig i saker som 

utmanar dem i arbetet (Kim och Lee, 2013). 
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3.3 Att motivera frontlinjepersonal 
Interna utvecklingsmöjligheter  

Scandic jobbar till synes och från ledningens perspektiv mycket med att motivera sin 

personal och för att få dem att vilja göra ett bra jobb och trivas på sin arbetsplats. Det 

hotellchefen på Scandic Kalmar Väst mest främjar är de utvecklingsmöjligheter som 

finns. De har utvecklingssamtal med medarbetarna där de diskuterar arbetsplatsen samt 

hur de vill utvecklas inom Scandic. Det finns möjlighet för medarbetarna att både 

utvecklas inom den lokala organisationen men även inom koncernen i stort. Rickard 

Swärd tog upp som exempel att om någon skulle vilja prova arbeta på ett storstadshotell 

jämfört med det lilla hotellet i Kalmar kan man få göra det. Men utvecklingen gäller inte 

enbart arbetspositioner utan det finns även möjligheter att vidareutbilda sig och bli 

vassare på vissa saker (Rickard Swärd).  

 

Även First hotel Witt har vissa utvecklingsmöjligheter inom företaget och de är villiga att 

pusha sina anställda för att utvecklas. Ett exempel på utvecklingsmöjligheter är Tribe 

academy som är en utbildning som anordnas för personer företaget ser vara blivande 

hotelldirektörer. De personerna som går tribe academy är handplockade, talangfulla 

människor som vill ta sig vidare i sin yrkesmässiga karriär. Tribe academy är det främsta 

sättet att utvecklas inom organisationen och även för personalen så de känner att de har 

möjlighet att utvecklas (Anette Söderström).  

 

Som jag har nämnt tidigare är både Scandic och Witt centraliserade organisationer och 

Kalmarsund är mer decentraliserad. Den decentraliserade arbetsformen är bra att använda 

sig av när det gäller just arbetsmotivation. Detta då fler personer får ta fler beslut och kan 

därmed testa sig själva i olika beslutssituationer. Det gäller inte bara de enskilda 

medarbetarna utan även det lokala hotellet då de förväntas kunna lösa problem och ta 

beslut som avspeglar kedjan på rätt sätt. Men decentraliseringen stimulerar även den 

interna rekryteringen, alltså att folk kan gå uppåt i organisationen, medarbetarna blir 

rekryterade till högre befattningar. Decentraliseringen ger även upphov till större 

flexibilitet och snabbare beslut inom organisationen på operativ nivå. Men vad det gäller 

medarbetarna blir de mer synliga i de större organisationerna (Bolman och Deal, 2012). 
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För att medarbetarna ska trivas och kunna göra ett bra jobb är det en förutsättning att det 

finns olika utbildningar inom organisationen. Men det måste också finnas olika 

belöningssystem för att de ska vilja göra ett bra jobb. Detta är sagt att öka utförandet av 

arbetet. Men för att utveckla medarbetarna är det också viktigt att ge dem feedback samt 

att ge dem möjlighet att utvecklas inom organisationen. Men ledningen måste vara 

försiktiga i att flytta medarbetare till högre rang för att inte skapa osämja inom 

organisationen (Torrington et al., 2014). 

 

Ansvar under frihet 

En annan aspekt som de arbetar mycket med på Scandic är att fler personer ska våga fatta 

fler beslut. Det handlar om att organisationen främjar tillväxt hos de personerna som 

arbetar inom organisationen. Medarbetarna ska våga fatta egna beslut och därmed ska de 

även våga göra fel samt förstå att det är acceptabelt att ibland begå misstag. Det är viktigt 

att personalen under den frihet de har fått håller sig till det regelverk som finns, men det 

är en del av ansvarstagandet. Men som nämnt tidigare är regelverken flexibla och det är 

dels för att hotellbranschen är så osäker och osammanhängande. De beslut som tas måste 

anpassas till den särskilda situationen. De på Scandic tror även att ämnet ansvar och frihet 

är stort för framtiden. Vi lever i en värld som ständigt är i en förändringsprocess och en 

ny generation är på väg in i arbetslivet. 90-talisterna eftersträvar inte den höga lönen som 

tidigare generationer har gjort utan för dem handlar det mer om frihet och kunna sätta sin 

egen agenda. Den förändringen måste branschen och marknaden hänga med i. Hotellen 

måste kunna attrahera den målgruppen av arbetare (Rickard Swärd).  

 

Ansvarstillägget är även det väldigt viktigt för att få personalen att vilja göra mer och bli 

mer motiverad. De kan exempelvis få en extra uppgift eller inneha ett annat 

ansvarsområde. Det är något som Witt inte har lyckats jättebra med. Receptionschefen 

har haft problem med att få personalen att ta egna beslut. Detta beror på att det inte har 

funnits tillräckligt med riktlinjer för vad dem får göra och inte. Det är en 

utvecklingsmöjlighet för hela organisationen (Anette Söderström).  

 

Medarbetarna på Kalmarsundhotell har mycket stort ansvar vilket får dem att vilja ta mer 

beslut. De har totalbeslutsfrihet vad det gäller serviceleveransen. Allt som görs ska dock 

göras för kundens bäst och som de tidigare hotellen ska de anställda ha ”sunt förnuft”. 

Detta innebär att inte ta några irrationella beslut, utan tänka efter vad man gör och varför 

man har tagit det beslutet man har. Ett exempel på denna beslutsfrihet är gällande 
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kompensation för gäster som inte är nöjda. Om en medarbetare får ett klagomål ska detta 

lösas utan hjälp från någon annan.   

 

”Medarbetarna har ägandeskap över det egna problemet” 

     (Ulrika Wirstam) 

 

Citatet ovan är vad Kalmarsund hotell arbetar utifrån och det är så de löser sina problem. 

Det innebär att när en kund benämner ett problem för dig måste du lösa det, på egen hand. 

Det som benämns extra mycket är vikten av att kundproblemen måste lösas på plats. Det 

går inte lösa en gästs problem efter att denne har åkt därifrån. Medarbetarna ska inte 

hänvisa till chefen eller dylikt då denne kanske inte befinner sig på hotellet förrän nästa 

dag, då gästen redan har åkt hem. Detta är anledningen till att personalen har så pass 

mycket frihet (Ulrika Wirstam).  

 

Liksom de flesta begreppen inom organisation är motivation ganska tvetydigt och oklart. 

Men inom teorins värld beskrivs motivation som de särskilda faktorerna hos en individ 

som väcker, kanaliserar och bevarar det beteende som individen har gentemot ett visst 

mål. I det här fallet gäller det organisationens mål och vad organisationen strävar efter. 

Motivation beror på en mängd olika aspekter och kan ses på flera olika sätt. Dels kan en 

människa vara utifrån styrd, vilket innebär att det är möjligt att kontrollera en människas 

beteende. Detta då genom antingen belöning eller straff. De yttre motivationsfaktorer är 

de som skapade utifrån och ligger utanför det en person kan kontrollera. Som individ kan 

man givetvis reagera på de yttre motivationsfaktorerna men inte styra över dess gång.  En 

individ kan också vara styrd inifrån sig själv vilket resulterar i att personen motiverar sig 

själv, bara ingen ställer sig i vägen för detta. Det är alltså människan själv som skapar 

dessa inre motivationsfaktorer och de kan vara knutna till en önskan om att 

vidareutvecklas inom organisationen (Hedegaard och Hein, 2012). I mitt fall om hotell 

kan det exempelvis vara när någon försöker nå Tribe academy inom First-koncernen.  

 

Det finns tre aspekten som kan påverka motivationen enligt Hedegaard och Hein (2012) 

och dessa är:  

1. Motivation beror på förhållanden hos den enskilda människan 

2. Motivation beror på förhållanden inom företaget 

3. Motivation beror på förhållanden i samhället 
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Inom teorierna kring motivation är en vitt känd teori Herzbergs tvåfaktorsteori. Den är 

baserad på att det finns två sorters motivationsfaktorer som påverkar en medarbetare och 

individ. Dessa motivationsfaktorer är hygiensfaktorer och motivationsfaktorer 

(Hedegaard och Hein, 2012).  

 

Hygienfaktorerna är till för att minska missnöjdheten hos personalen. Det är faktorer som 

avser själva arbetet i sig så som lön, arbetssäkerhet, arbetsvillkor, kvalitet av övervakning, 

företagspolicys, administration och de relationer man bygger på arbetsplatsen. Det som 

händer när behovet av dessa faktorer inte möts hos individen är att graden av missnöjdhet 

ökar. Dock kan inte hygienfaktorerna påverka huruvida en individ är motiverad att arbeta 

utan en avsaknad av faktorerna kan göra individen missnöjd. Men genom att underhålla 

och uppehålla hygiensfaktorerna kan man överkomma missnöjdheten och få tillbaka 

motivation till ”noll”. Men de kan aldrig skapa en positiv attityd kring arbetet eller öka 

motivation kring att vilja arbeta (Mullins och Dossor, 2013).  

 

Motivationsfaktorerna däremot är en viktig del i att människor ska kunna göra ett bra jobb 

på arbetsplatsen och syftar aspekten som gäller ansvar. Motivationsfaktorerna avser 

bibehållandet av en hög motivationsgrad hos medarbetarna. Men motivationsfaktorerna 

avser även tillväxtfaktorer. Tillväxtfaktorerna är direkt relaterade till utformningen av 

arbetet och vad medarbetarna måste utföra. Medarbetarna måste känna att de har 

möjlighet att utvecklas och lyckas inom organisationen. Men de måste även få den 

uppmärksamheten som krävs, de måste få ta ansvar och känna att de kan utvecklas på ett 

personligt plan. Tillväxtfaktorerna avser alltså vilket arbete medarbetarna kan utföra. 

Styrkan hos tillväxt- och motivationsfaktorerna påverkar känslan av att vara tillfredsställd 

eller inte. Dock kan den inte göra en medarbetare missnöjd (Mullins och Dossor, 2013).  

 

Jag anser att medarbetarna måste vara ständigt motiverade för att kunna göra ett bra jobb 

och för att trivas på sin arbetsplats. Som jag har nämnt tidigare är trivseln en viktig faktor 

för att kunna göra ett bra jobb som medarbetare. Motivationen är därmed en viktig del av 

trivseln. Motivationen och dess faktorer avser många delar av arbetet, om inte alla.  
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3.4 Gästvänlighet 

En organisation som arbetar med gästvänlighet och har det som en central punkt, en 

grundsten i organisationen måste ha en villig och arbetsam personal för att lyckas. 

Medarbetarna måste vara på ett visst sätt och ha vissa egenskaper för att fungera som 

frontlinje-personal. De måste vara personliga och effektiva men även komma bra överens 

med andra och ha viljan att utvecklas. Det är egenskaper som man inte kan lära folk som 

inte besitter dem sedan tidigare. Det är därför viktigt att anställa folk som möter dessa 

egenskaper. Det kan vara svårt att hitta medarbetare som besitter dessa egenskaper men 

det kan vara direkt avgörande för organisationen och är något som är värt att lägga 

väsentlig tid och kraft på (Lashley, Morrison Butterworth-Heinmann, 2000).  

 

Gästnöjdheten är det som är målet i grund och botten. Meningen är att kunden ska gå från 

hotellet och känna att den har fått den upplevelsen som den förväntade sig. Men för att 

uppnå en hög gästnöjdhet och inte ha missnöjda gäster måste personalen må bra. 

Värderingarna hos hotellet stämmer överens med de som ledningen har och hotellchefen 

vill verkligen verka för att nöjd personal genererar nöjda gäster. Här spelar relationen 

mellan ledning och medarbetare stor roll. Det är i grund och botten ledningen ansvar att 

ta hand om sin personal och de måste göra ett bra jobb för att medarbetarna ska kunna 

göra ett bra jobb. Relationen mellan ledningen och medarbetarna ska fungera som en 

temperaturmätare för att ledningen ska kunna veta vad som behövs för att kunna ge 

medarbetarna det de vill ha (Rickard Swärd).  

 

Medarbetarna behöver stöd från sin ledning men samtidigt handlar service och 

gästvänlighet mer om sunt förnuft än det som faktiskt kommer från ledningen. Detta kan 

bero på att Scandic Kalmar Väst är ett relativt litet hotell och ligger i en mindre stad. De 

har mestadels stammisar och affärsresenärer. Affärsresenärerna är inte särskilt krävande, 

de vill få sitt rum, äta sin middag och sova. Efter det är de nöjda och därmed uppstår 

sällan några större konflikter. Genom att de har stamgäster lär de sig också vad gästerna 

vill ha. Någon gäst kanske vill ha kaffe på rummet, då ordnar de det och så vidare. De har 

mycket ansvar och försöker göra små grejer till en rutin och det ger gästvänligheten 

ytterligare en kick i rätt riktning (Sofia Södergren).  
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Man måste ha med sig personalen i allt man gör, för annars trivs inte medarbetarna. Trivs 

inte medarbetarna kan det få förödande konsekvenser och de kan inte leverera den service 

som hotellen vill. Det går att hålla upp en fasad en kortare stund och låtsas som att allting 

är bra men det brister till slut och fasaden rasar (Anette Söderström). Trivs man inte kan 

man inte göra ett bra jobb och vara trevlig och därmed drabbas gästerna. Medarbetarna 

orkar heller inte vara trevliga mot gästerna i all evighet utan att faktiskt trivas på jobbet. 

Det ska vara roligt, man ska ta hand om varandra och vara innovativa. Medarbetarna och 

organisationerna strävar hela tiden efter att göra kunden nöjd och helst ska kunden vara 

nöjd redan när den lämnar hotellet. Det finns dock gäster som inte nöjer sig med 

någonting, kanske enbart att få login gratis. Då blir beslutskedjan en längre process då 

frontlinjen inte kan ge all kompensation de kanske skulle vilja. Vissa aspekter och 

problem måste tas upp med antingen receptionschefen eller ledningen. Men målet är att 

hela tiden lösa allting på plats (Andrea Karlsson).  

 

Men ska behandla gästerna på ett sammanhållet sätt men när problem sker får man ta det 

från fall till fall. Exempelvis hade First hotel Witt problem med sina tv-apparater och 

vissa sa ingenting alls om detta och det störde inte dem alls. Dock var det andra gäster 

som skulle se en viktig fotbollsmatch och de blev upprörda när det inte gick. Dessa fick 

kompensation på 200 kronor, utan någon slags diskussion. Detta för att göra gästen nöjd 

(Anette Söderström). 

 

Kalmarsund hotell lever på sina stamgäster och därmed måste de kunna leverera till alla 

gäster, hela tiden och om någonting inte är bra kan de tappa en viktig inkomst. Detta 

gäller alla hotell men extra mycket när hotellet lever på stamgäster. Kalmarsund försöker 

hålla uppe gästvänligheten och gästnöjdheten genom igenkänning. De vill vara ett intimt 

och personligt hotell vilket de lyckas med genom att vara ett litet hotell som har i princip 

samma personal hela tiden. Men även genom att känna de som är gäster. Ofta benämner 

de sina gäster vid namn då de har varit där flera gånger tidigare. Det är inte bara viktigt 

för medarbetarna att ha en god gemenskap på hotellet utan det är även viktigt för gästerna. 

Målet är att gästerna ska känna en tillhörighet till medarbetarna (Ulrika Wirstam).  

 

När det gäller kommersiella organisationer som arbetar med hospitality är medarbetarna 

både någonting som levererar hospitality men även en större kostnad. Organisationerna 

måste därmed hitta en balans mellan till vilken grad hospitality ska levereras och hur 
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mycket gästerna är villiga att betala. Många organisationer, likväl de som har deltagit i 

studien, påstår att medarbetarna är det viktigaste men det visar sig inte alltid utåt. Utan 

när det går sämre för ett företag är det oftast personalkostnaderna man minskar på 

(Lashley och Butterworth-Heinmann, 2000). Ett exempel på detta kan First hotel Witt stå 

för, de har alltid ett minimum av personal (Annette Söderström). Detta tror jag kan bero 

på att de vill skära ned på kostnaderna. De har uttryckligen sagt att de vill ha så hög 

avkastning som möjligt och strävar hela tiden efter det i deras arbete (Flying elephant 1).  

 

Mycket i hospitality-sektorn handlar också om det sunda förnuftet och medarbetarnas 

egna initiativ (Lashley och Butterworth-Heinmann, 2000). Detta tror jag beror på att man 

som nämnt tidigare vill kunna lösa problemen på plats och därför måste medarbetarna 

kunna fatta egna beslut, snabbt. Men bara för att de kan fatta snabba beslut betyder inte 

det att de alltid är bra, det är då det sunda förnuftet kommer in. Det sunda förnuftet anser 

jag handla om hur normer ser ut. Vad är det vanligaste sättet att hantera den här 

situationen på och så vidare.  

 

Men det finns vissa problem vad det gäller servicekvalitet då det är ett svårgripbart ämne. 

Servicekvalitet är multidimensionellt och har flera olika dimensioner av kvalitet. Till 

största delen är servicekvalitet ett immateriellt ämne och kan därför ses som abstrakt. 

Samt är servicekvalitet beroende på gapet mellan det kunden förväntar sig av servicen 

och vad organisationerna faktiskt levererar. Dessa aspekter leder till att organisationerna 

måste ha en hög grad av kontroll över kunderna och vad deras förväntan är på servicen 

(Kandampully et al., 2001). Detta kan göras genom deras servicelöften som jag nämnde 

tidigare. Vad det faktiskt är som organisationerna vill leverera och förmedla till gästerna. 

 

Ett sätt att utvärdera sin servicekvalitet är vad litteraturen kallar SERVQUAL. Detta kan 

på så sätt även se till att organisationen matchar sitt servicelöfte med vad som faktiskt 

levereras. SERVQUAL är ett verktyg som ska utvärdera hur hög kvaliteten är på den 

levererade servicen. Utvärderingsverktyget utgår ifrån att det finns ett gap mellan 

organisationernas servicelöften och vad som faktiskt levereras, vilket gör att kunden inte 

får det den förväntar sig (Kandampully et al., 2001).  
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Det är viktigt för hotell att medarbetarna är kundorienterade då det motverkar utebliven 

motivation. Om medarbetarna inom organisationen har en kundorientering och strävar 

efter att göra det som är bäst för kunden kommer långsiktigt arbeta för att göra kunden 

nöjd. Detta gör de genom att bland annat identifiera vad kunden behöver, men också 

genom att hitta ett sätt som passar att kommunicera med kunden. Kundorientering är en 

aspekt som kan öka och förbättra kundnöjdheten. Men den kan även öka kundens tillit 

gentemot företaget (Sousa och Coelho, 2013). 
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4 Slutsats 
Baserat på de intervjuer jag har gjort och det insamlade materialet har jag utformat en 

modell som representerar vilka aspekter som är viktiga för hotellkedjor i Kalmar i 

avseendet human resource management (HRM). Under dessa aspekter finns det 

subgenrer som kommer tolkas här i slutsatsen. Men jag vill inleda med att beskriva den 

utformade modellen.  

 

Organisationsstruktur visade sig vara en given kategori i detta sammanhang. Alla tre 

hotellcheferna har diskuterat organisationens struktur i avseende på human resource 

management. Det har visat sig ha den mest betydande rollen för dels hur de arbetar med 

HRM. Det finns policys från kedjorna men även hur strukturen ser ut på de lokala 

hotellen. Det innefattar hur relationen ser ut mellan ledning och medarbetare.  

 
Modell 7.1.  

 

 

 

Organisationsstruktur

0

MotivationGästvänlighet

Servicelöfte
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Men genom insamlingen av både empiri och teori har jag kommit fram till att inom HRM-

sektorn, så som hotell, är HRM den viktigaste aspekten. Jag har sagt det tidigare i studien, 

men det är en av de viktigaste aspekterna och ett genomgående tema i uppsatsen: 

 

”Personalen är det viktigaste för att en organisation ska överleva” 

     (Anette Söderström) 

 

Alla har olika sätt att se på HRM och det finns aspekter som är viktiga hos olika 

organisationer. Alla organisationer är uppbyggda på olika sätt och har olika mål. Men det 

alla strävar efter är att göra gästen nöjd. Jag tror även att alla i slutändan faktiskt vill tjäna 

pengar, varför skulle man annars vilja göra kunden nöjd så att de kommer tillbaka?  

 

Men för att göra gästen nöjd måste man möta deras förväntningar. Dessa förväntningar 

kommer från något särskilt ställe. Bland annat imagen som hotellet har som på deras 

hemsida osv. Men även hur hotellen i sig ser ut måste leva upp till det varumärke de 

tillhör. Kan annars förvärra för hela varumärket. Men även det servicelöfte som hotellen 

har. Alla tre hotellen har olika visioner som de vill nå och missioner för hur de ska nå 

dem och dessa blir i sin tur servicelöften. Det de vill förmedla till gästerna. Men hur 

levereras dessa servicelöften hur arbetar de lokala organisationerna för att framhäva och 

förmedla dessa servicelöften. Jag har tidigare i texten brutit ner dessa tre aspekter som är 

organisationsstruktur, motivation och gästvänlighet.  
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4.1 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen har stor påverkan på personalen och jag kommer nedan dra mina 

slutsatser kring hur och varför det har så pass stor betydelse att det har utgjort största 

delen av studien. Men först vill jag ge en återkoppling till vad jag har kommit fram till.  

 

Alla tre organisationer som jag har besökt ser olika ut och har olika mål. Målen skiljer sig 

på koncern och franchisenivå samt på lokal nivå. Hos högsta ledningen i alla tre 

organisationerna är det primära målet att nå en hög kundnöjdhet och ha återkommande 

gäster. Men det finns bakomliggande faktorer och detta är exempelvis hos First hotel Witt 

att nå en så hög avkastning som möjligt. Det visar sig även på lokal nivå där de enbart 

har personal så de ska kunna bedriva verksamhet 24 h om dygnet 365 dagar om året. De 

väljer att ha det så för att spara in ekonomiskt. Eftersom organisationen är uppbyggd på 

så vis påverkas självklart medarbetarna och de får slita en hel del. Detta är ett tydligt 

exempel på hur organisationsstrukturen påverkar medarbetarna. First hotel Witt löser 

detta bra genom att ha extrapersonal som de tar in vid behov men genom intervju med 

medarbetare är det tydligt att frontlinjepersonalen har ett tufft jobb.  

 

Vad det gäller Scandic finns det en tydlig koppling mellan den allra högsta ledningen och 

det lokala hotellet. Den kopplingen är tydligare än i de andra två hotellen då Scandic är 

en koncern och en sammankopplad organisation. De övriga hotellen är bara 

franchisetagare hos Best Western respektive First hotels. Men eftersom Scandic i Kalmar 

är del av en större koncern har de även mer riktlinjer och policys att följa och anpassa sig 

efter. Och det är självklart en aspekt som påverkar medarbetarna men istället för att det 

har en negativ påverkan kan det ses positivt. Den positiva aspekten tar plats på så sätt att 

det finns en större mängd utvecklingsmöjligheter. Scandic är en hotellkedja där det är lätt 

att flytta från hotell till hotell och se sig om på andra platser och andra hotell runt om i 

landet. Detta kommer jag beröra mer i slutsatsavsnittet som avser motivation, då detta 

kan vara en stor motivationsfaktor.  

 

Kalmarsund Best Western har visat sig vara lite av ett undantagshotell och är det som 

skiljer sig markant från de andra två. Det är som sagt en platt organisation och mer 

centraliserad än de andra två och har en styrning som skiljer sig. Detta är självklart också 

något som påverkar medarbetarna. Ett exempel är relationen mellan ledning och 

medarbetare på det lokala hotellet. Det finns ingen hierarkisk ordning utan alla jobbar 
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under samma förutsättningar och eftersom hotellchefen både arbetar som då chef och 

receptionist, finns det inte någon tydlig chefsroll. Detta anser jag kan vara både positivt 

och negativt. Det kan vara positivt i det avseendet att det inte finns något styr gap mellan 

ledning och medarbetare. Det gör också att medarbetarna kan leverera det ledningen vill 

och på så sätt kan göra kunden nöjd. Men det kan vara negativt i form av respekt och 

beslut. Min tanke är att för att kunna ta beslut som chef måste man ha respekt hos 

medarbetarna, samtidigt som man ska visa respekt mot dem. Men det måste finnas någon 

slags hierarkisk styrning för att det ska kunna fungera över huvud taget. Detta leder mig 

vidare till nästa avsnitt som avser beslutsprocesser.  

 

Beslutsprocesser 

Hur beslut sker och hur lång tid det tar för beslut som fattas tror jag är viktigt inom alla 

organisationer och det har visat sig vara viktigt även hos de tre deltagande hotellen. De 

har alla på något sätt benämnt hur beslut sker och att det viktigt att beslutsleden är så 

korta som möjligt. Beslut behövs tas när något problem har uppstått eller när någonting 

ska förändras.  

 

Beslut som sker i frontlinjen är oftast i relation till kunden då den har ett klagomål eller 

liknande. Då är det viktigt att ta vara på dessa problem och försöka lösa dem på bästa 

möjliga sätt och helst så fort som möjligt. När det gäller hospitality-branschen och hotell 

i allmänhet är det viktigt att problemen löses på plats, då det är svårare att göra kunden 

nöjd när den inte längre finns tillhanda. Medarbetarna ska också se till att den som gästen 

tog upp problemet med ska lösa det. Gästen ska inte behöva höra att den får prata med 

chefen för att få sitt klagomål kompenserat eller dylikt. Kalmarsundhotell jobbar mycket 

med det genom att ha som arbetsmoral att ”äga” problemet. Vilket innebär att den som 

fick klagomålet till sig ska lösa det och denne har det yttersta ansvaret för att problemet 

löses. På Kalmarsundhotell ges personalen mycket fria händer och de får ta de beslut som 

krävs för att göra personalen nöjd. De har inte så mycket press ovanifrån. Medarbetarna 

på First hotel Witt, som har en mer hierarkisk styrning, har mer press från ledningen att 

rapporterna varje sak som sker. De har också som mål att lösa problemen på plats men 

som det verkar tas fler problem upp till ledningen. Scandic är likt First mer beroende av 

ledningen men siktar mot att alla problem ska lösas på plats. Men Scandic är ett hotell 

som till största delen har affärsresenärer då det ligger lite utanför stan och därmed inte får 

samma helggäster som First och Kalmarsund har. Detta gör att inte så mycket problem 

uppstår, affärsresenärerna är inte särskilt kräsna utan vill äta sin middag och sova i 
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sängen. Men när det uppstår problem ska dessa lösas på bästa möjliga sätt. Bästa möjliga 

sätt kan vara allt från kompensation som avser minskning av logikostnader eller en gratis 

middag och så vidare.  

 

Fokusera på personalen 

Human resource management avser en mängd olika aspekter och är ett komplext ämne 

som egentligen behöver en egen studie. Men jag har valt att försöka bryta ner det i mindre 

sektioner för att se hur First, Scandic och Best Western arbetar med HRM. Jag har tidigare 

skrivit om ett antal viktiga aspekter man ska ha med i sitt HR-arbete som organisation. 

Men jag har kommit fram till att inget av hotellen arbetar med alla dessa aspekter och 

trots det är de fungerande organisationer som har bedrivits en längre tid och till synes 

fungerar. Jag tror att HRM är något som alla måste utforma utifrån den organisationen 

man har och vad det är för sorts verksamhet man bedriver. Hotell och frontlinjepersonal 

träffar nya och olika människor varje dag. Jag tror därför att personalen behöver mycket 

stöd och uppbackning från ledningen. De behöver någonting att luta sig tillbaka mot när 

det uppkommer problem och klagomål från gästerna. Då tror jag det är viktigt att ha 

utformade policys och tydliga riktlinjer för hur arbetet ska skötas.  

 

Men HRM är så mycket mer än hanteringen av personalen. Det handlar om att det ska 

finnas utvecklingsmöjligheter och medarbetarna ska känna ansvar och inom 

organisationen ska det finnas en mångfald, jämställdhet och så vidare. Men som sagt tror 

jag inte någon av dessa organisationer arbetar med alla aspekter av HRM men några 

stycken finns i varje organisation. Scandic arbetar mycket med internrekrytering inom 

Scandic-koncernen. Det finns stora möjligheter att gå vidare inom organisationen som jag 

nämnde tidigare. Kalmarsundhotell arbetar med ansvarsfrihet och ger medarbetarna fria 

händer i de flesta aspekter och de får ta många egna beslut. First hotel Witt arbetar med 

utvecklingsmöjligheter på de lokala hotellen men man kan gå högra upp i rang. De har 

Tribe academy som är en utbildning för de som är extra duktiga och som organisationen 

kan en dag se bli hotellchefer.  

 

HRM är som sagt ett svårtolkat och komplext ämne som har många dimensioner. Men 

min syn på det hela är att hela tiden fokusera på att medarbetarna har de verktyg som 

krävs för att göra ett bra jobb och hela tiden hålla de motiverade för att göra ett så bra 

arbete som möjligt. Ett bra arbete gör frontlinjepersonalen genom att göra kunderna 

nöjda. 
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4.2 Motivation 
Motivation är liksom organisationsstruktur ett brett begrepp och kan betyda olika saker 

för olika människor. Men genom att identifiera motivation som något avseende arbetet 

och något som kan påverka hur en medarbetare gör sitt jobb blir det lättare att definiera. 

Motivation är någonting som alla tre hotellen diskuterar. Det är en viktig del i att ha en 

personal som mår bra samt för hotellets framgång. Som de alla tre har nämnt är en nöjd 

personal och en hög kundnöjdhet gemensamma nämnare.  

 

Inom motivation så är det många aspekter som ingår och det är likt human resource 

management något relativt ogripbart. Det kan finnas vissa aspekter som organisationerna 

arbetar med till fullo men vissa aspekter som saknas. Avsaknaden av vissa 

motivationsaspekter behöver dock inte innebära att motivationsfilosofin och arbetet med 

motivation är undermåligt. En motivationsfilosofi utifrån den egna organisationen tror 

jag är det bästa och man ska alltid försöka utgå ifrån individen, i det här fallet 

medarbetarna.  

 

Scandic, First och Best Western arbetar alla tre utifrån en motivationsfilosofi som avser 

frihet under ansvar. De flesta medarbetarna, om inte alla i frontlinjen, får själva ta besluten 

om huruvida gästen ska kompenseras eller ej när klagomål uppstår. Men även ta andra 

beslut kring hur medarbetaren ska kunna göra kunden nöjd, på plats.   

 

Ytterligare en motivationsfaktor som åtminstone två av dessa kedjor uttalat arbetar med 

är utvecklingsmöjligheter. Scandic ingår i en större koncern vilket innebär att det är lättare 

att få jobb inom koncernen. Det innebär att internrekrytering är en stor aspekt inom 

Scandic och detta motiverar medarbetarna. Det motiverar medarbetarna på så sätt att de 

vill göra ett bättre jobb för att kunna antingen kanske förflyttas till ett större hotell i en 

annan stad eller högre upp i organisationen. Ett exempel kan vara en receptionist som 

strävar efter att bli receptionschef. First har också detta i form av Tribe academy som jag 

har pratat om mycket tidigare. Men First hotel Witt i Kalmar och dess hotellchef arbetar 

med en annan aspekt som de andra två hotellen saknar. Det är engagemang. Hotellchefen 

på Witt strävar efter att vara så delaktig som möjligt i det dagliga arbetet och 

uppmärksamma de små sakerna. Ett exempel på detta är i frukosten att när någon har 

flyttat brödkorgen till ett annat, bättre ställe än tidigare att hon berömmer det och faktiskt 
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uppmärksammar det. Det gör medarbetarna mer motiverade till att fortsätta göra dessa 

små förbättringar som kan bli och generera till något stort i slutändan.  

 
4.3 Gästvänlighet 
Gästvänligheten på hotell och inom hotellkedjor är A och O. Det är vad hotellen lever på 

och vissa säger att en hög kvalité värdskap och gästvänligheten är viktigare än det fysiska 

på hotellet. Det kan jag hålla med om. Medarbetarna i frontlinjen är de som möter kunden 

och det är där kunden får sin första anblick av organisationen. Det innebär att om intrycket 

inte blir bra från början kommer troligtvis inte resten av vistelsen vara tillfredsställande 

heller.  

 

Men för att medarbetarna ska kunna uppehålla en hög kundnöjdhet genom att leverera en 

god gästvänlighet måste de bli behandlade på rätt sätt och ha rätt verktyg för att kunna 

gör det. Dessa verktyg är vad jag har pratat om tidigare. Det börjar med 

organisationsstruktur, det är grunden för alltihop. Organisationsstrukturen lägger grunden 

för vad som kommer ske längre ner i organisationen. Det är en viktig byggsten som måste 

vara stabil för att de lokala organisationerna ska kunna fungera på ett bra sätt och generera 

avkastning. Om det finns en fungerande organisationsstruktur kan man bygga vidare med 

hur man ska få kunden nöjd. Detta tror jag man gör genom att motivera personalen och 

försöka få dem att må bra. Cirkeln sluts i gästvänligheten. Det är dit alla vill nå och hoppas 

vara bäst på. Utan en gästvänlighet som fungerar kommer det inte finnas några kunder att 

vara vänliga mot.  

 

Alla tre aspekterna och kategorierna som jag har diskuterat och kommit fram till i studien 

har en viktig del i hur bra det går för ett hotell både ekonomiskt men även i kundnöjdhet. 

De tre aspekterna organisationsstruktur, motivation och gästvänlighet går in i varandra. 

Organisationsstruktur är enligt mig den viktigaste byggstenen men allt mynnar ut i att det 

ska finnas en hög gästvänlighet.  
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