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Sammanfattning 

Inledning: Den svenska hotellbranschen präglas av dåliga villkor som gör det svårt att attrahera 

och behålla personal vilket har skapat hög personalomsättning. Åsikterna om hög 

personalomsättning är ett problem skiljer sig dock mellan olika aktörer på marknaden. 

Syfte: Att undersöka vad chefer på hotell anser om personalomsättning. Avgränsat till fast 

personal i receptionen på tre- och fyrstjärniga hotell i Stockholm, Sverige. 

Metod/material: Metoden som använts är sju stycken kvalitativa intervjuer. 

Resultat: Resultatet visar utmaningar och möjligheter  för chefers personaladministrativa arbete 

samt visar hur olika faktorer som lön, låg status, låga inträdeskrav och begränsade 

utvecklingsmöjligheter påverkar varandra och i sin tur personalomsättningen. 

Slutsats: Alla faktorer går inte att påverka men chefens arbete med rekrytering och att skapa en 

attraktiv arbetsplats föreslås som en bra startpunkt för att kunna förbättra hotellbranschens status 

och minska dess personalomsättning. Lovande trender i samhället tycks redan påverka synen på 

branschen till det bättre vilket ger cheferna ett bra tillfälle att förändra sitt arbete med 

personalfrågor och göra branschen mer attraktiv. 

 

Nyckelord: personalhantering, arbetsförhållanden, ledarskap, rekrytering, hotellreception. 
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Förord 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Tobias Nygren för att du ställt upp, peppat och utmanat 

oss under vår skrivprocess.  

 

Vi vill även ägna ett stort tack till samtliga av våra informanter för den tid ni avsatt och den 

kunskap ni delat med er av, utan er hade denna studie inte varit möjlig!  

 

 

  



 

6 

 

Introduktion 

Hotell- och restaurangbranschen är en av de största aktörerna inom den svenska besöksnäringen, 

ett samlingsnamn för de branscher som bidrar till turism och resande (Tourism in Skåne, 2016). 

Besöksnäringen är en stor näring, med ett exportvärde som nästan är dubbelt så stort som stål- 

och järnindustrins (ibid.). Branschen expanderar i hög hastighet och har som mål att fördubbla sin 

omsättning till år 2020 och bli vad de kallar Sveriges mest attraktiva bransch (BFUF, 2013). 

Men, branschen präglas av hög personalomsättning och anses vara en genomgångsbransch som 

ger många en första anställning innan de går vidare till andra yrken (ibid.). För hotell- och 

restaurangbranschen tros det bero på deras dåliga rykte som skapats av låga löner, dåliga 

arbetsvillkor, få karriärmöjligheter och låg status. För att nå de uppsatta målen, menar 

Besöksnäringens forsknings- och utbildningsfond, BFUF (2013; 2014) att branschen måste 

motarbeta de problem som finns i dagsläget för att kunna attrahera och behålla kompetent 

personal. 

 

Undersökningar av bland annat Petersson (2011) samt Englund och Fierro (2006) indikerar att 

attityden kring personalomsättning hos chefer på den svenska arbetsmarknaden skiljer sig från 

uppfattningen hos branschföreträdare och fackförbund. Det framkommer nämligen att det ibland 

är ett medvetet val att ha hög personalomsättning. Dock har de nämnda undersökningarna starkt 

restaurangfokus varvid frågan kring hur hotellsidan av branschen förhåller sig till ämnet kvarstår. 

Är hög personalomsättning ett problem som har en negativ påverkan på hotell? Eller anses det i 

själva verket bra? 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Måltidskunskap och värdskap beskrivs som en helhetssyn på restaurang- och hotellverksamheter 

genom de fem aspekterna; rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (Örebro 

universitet, 2016). Delarna innefattas i the Five Aspects Meal Model, en modell som beskriver 

serviceupplevelsen vid en måltid (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006) och 

samtliga delar återfinns i hotellupplevelser. Mötet beskrivs vara det första mötet mellan personal 

och gäst (ibid.), som på hotell är en viktig del av den produkt de erbjuder och därför anses 

personalen vara viktig för hotellets lönsamhet. Styrsystemet innefattar verktyg som styr 

personalen med regler, lagar, ekonomi och ledarskap (Gustafsson, m.fl., 2006). Det är också 
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styrsystemet som denna uppsats i huvudsak fokuserar på, där chefen i sitt ledarskap kan påverka 

personalomsättningen i receptionen på hotell. Styrsystemet finns även representerat i de faktorer 

som diskuteras ligga bakom hög personalomsättning, med exempelvis lagar kring löner och 

anställningsskydd. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Begreppet personalomsättning kan ha två olika betydelser; vilken utsträckning personal byter 

arbetsplats men även i vilken utsträckning personalen lämnar en bransch helt (Englund & Fierro, 

2006). Hotell- och restaurangbranschen är den bransch som har högst personalomsättning i 

Sverige, dels inom branschen men det är också en stor andel personal som lämnar branschen helt 

varje år (ibid.). Vidare presenteras tidigare forskning som studerat ämnet personalomsättning och 

faktorer som kan påverka synen på dess betydelse.  

 

Tillfällighetens påverkan på personalomsättning  

Personalomsättningen på hotell påverkas av det faktum att hotellbranschen länge förlitat sig på 

tillfälliga anställningar som ett sätt att uppnå flexibilitet på arbetsmarknaden (Davidson & Wang, 

2011). Tillfälliga anställningar medför ett flertal konsekvenser där krav på utbildningsinsatser 

ökar och därmed även företagens kostnader (ibid.). Upprepade upplärningsperioder stjäl tid från 

ordinarie arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till lägre effektivitet och resulterar i högre 

kostnader (Davidson & Wang, 2011). Att ofta byta personal innebär även humankapitalförluster, 

minskad företagslojalitet, försämrat varumärke, lägre servicekvalitet och försämrad produktivitet 

(ibid.). Dessutom ses tillfälligt anställda som osäkra i sin natur och det talar emot att kunna 

utveckla en stabil organisation (Davidson & Wang, 2011). När företagen vid upprepade tillfällen 

ersätter personal skapas påfrestande ompositioneringsprocesser för befintliga medarbetare och 

medför en risk att kvaliteten på tjänsterna försämras, något som borde ligga i hotellens intresse att 

motverka (Akgunduz & Cin, 2015).  

 

En annan bidragande orsak till tillfälligheten och den höga personalomsättningen, är ett 

generationsskifte där generation Y har gjort intåg i hotells frontlinjeavdelningar (Davidson, Timo 

& Wang, 2010). Denna generation är födda på 80- och 90-talet (Solnet, Kralj & Kandampully, 
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2012) och anses vara en utmaning för branschen då det är en krävande generation med låg 

tolerans för att ha tråkigt samt att de gärna ifrågasätter och uttrycker sina personliga åsikter 

(Davidson, Timo & Wang, 2010). Generationens styrkor anses vara att de är passionerade, 

självgående och ambitiösa (ibid.). Detta har medfört konflikter på hotellmarknaden då de strävar 

efter karriärutveckling, nätverkande, självförverkligande och samtidigt ställer stora krav på att ha 

en fungerande balans mellan arbete och privatliv, vilket inte helt stämmer överens med vad 

hotellbranschen kan erbjuda (Davidson, Timo & Wang, 2010).  

 

Dåliga villkor  

BFUF (2013) konstaterar att synen på besöksnäringen generellt är negativ gällande 

anställningstrygghet, arbetsmiljö, stress, dåliga löner och arbetstider samt låg status på yrken 

inom branschen. Dessa dåliga villkor anses vara anledningen till varför hotellbranschen har så 

hög personalomsättning, då de gör det svårt att attrahera medarbetare samt att kunna behålla dem 

(Ahmad & Scott, 2014). Att många andra branscher har bättre villkor, bättre löner, bättre 

arbetstimmar och karriärmöjligheter anses också vara dragningskrafter för befintliga anställda att 

lämna hotellbranschen (Davidson & Wang, 2011). Detta blir ett problem för hotell då det är en 

personalintensiv bransch där personalen är av stor betydelse för hotellets produkt (Ahmad & 

Scott, 2014). Davidson och Wang (2011) menar att om branschen inte klarar av att höja de låga 

lönerna och förbättra karriärvägarna för sina anställda, kommer hotell fortsätta ha hög 

personalomsättning, vilket författarna påpekar skulle anses ohållbart i många andra branscher. De 

anser därför att hotellbranschen bör ompröva sin personalpolitik och skapa strategier för att 

behålla arbetskraften längre (ibid.).  

 

Englund och Fierro (2006) presenterar andra ståndpunkter från företagare inom Stockholms 

restaurangvärld som inte anser att hög personalomsättning är dåligt. Det anses positivt eftersom 

företagen genom att byta ut personal med jämna mellanrum kan fortsätta betala låga ingångslöner 

och på så vis hålla nere sina lönekostnader (ibid.). Englund och Fierro (2006) själva är inte av 

samma åsikt utan menar att detta är en ond cirkel som skadar branschen då kompetent personal 

försvinner, som behövs för att fortsätta att utveckla branschen. De anser att företagen bör satsa 

långsiktigt på personalen och föreslår att personalomsättningen skulle kunna minskas genom 

individuell lönesättning. Författarna menar att detta påverkar personalens motivation positivt, 

vilket höjer deras effektivitet och i sin tur kan den ökade effektiviteten betala för de ökade 
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lönekostnaderna. Detta tycks inte företagen i studien vara intresserade av då de främst ser till de 

ökade lönekostnaderna samt de administrativa kostnaderna som skulle tillkomma (ibid.). 

Kostnaden för kompetens som går förlorad vid hög personalomsättning är dock företagen bra på 

att ignorera (Englund & Fierro, 2006).  

 

Karriärmöjligher  

Som redan konstaterats är högre löner, bättre arbetstider och karriärmöjligheter bland de 

viktigaste motivationsfaktorerna för både chefer och personal i driften, vilket påverkar att många 

väljer att lämna hotellbranschen (Davidson & Wang, 2011). Karriärmöjligheter är “limmet” som 

håller ihop de olika faktorerna som påverkar bättre lön och ger en mer säker anställning (ibid.). 

När Baum och Devine (2005) frågade hundratals hotellanställda angående deras framtidsplaner 

visade det sig att mer än hälften såg sin framtid inom branschen vilket visar på stor tillgivenhet. 

Det framkommer dock att en hög grad av de anställda som trivs bra på sitt arbete ändå kan tänka 

sig att byta arbetsplats inom det närmsta halvåret (BFUF, 2013). Baum och Devine (2005) menar 

att benägenheten att byta arbetsplats ökar då befordringsmöjligheterna på hotell är relativt låga 

vilket leder till sämre motivation för de som vill stanna inom branschen och framförallt inom 

samma verksamhet.  

 

BFUF (2013) konstaterar att det i dagsläget finns ett glapp mellan anställdas önskan om att göra 

karriär och den uppfattning som chefen har av att de anställda vill göra karriär, vilken är betydligt 

lägre. Därför krävs tydligare karriärvägar för att kunna behålla medarbetare där erfarenhet, 

utbildning, kompetens och långsiktighet värderas och belönas (ibid.). Englund och Fierro (2006) 

tror detta skulle kunna vända synen på att branschen idag ses som en genomgångsbransch, där 

cheferna inte motiverar personalen att stanna och personalen i sin tur inte ställer krav på 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Bristfällig syn på personalhantering 

Choi och Dickson (2009) beskriver hur personaladministration, ofta titulerad Human Resource 

Management, saknar ställning som en värdeadderande aktivitet på hotell. Hård konkurrens i 

hotellbranschen gör att allt större krav ställs att varje funktion på hotellet ska kunna bidra med 

ökat pengavärde för företaget (ibid.). Det är problematiskt för personaladministrationen, eller 
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cheferna som hanterar denna då det är svårt att mäta lönsamhet på kompetens, träning och 

vidareutbildning (Choi & Dickson, 2009). Att det ses som en kostnad och inte en värdeadderande 

aktivitet tycks vara märkligt då personalen anses vara avgörande för framgång på hotell, på grund 

av den höga personorienteringen inom hotellbranschens produkter (ibid.). Ahmad och Scott 

(2014) är inne på samma spår och menar att låga resurser till utbildning kan medföra försämrade 

prestationer av personalen. Samtidigt vill många företag inte lägga resurser på utbildning då 

personalomsättning gör att det ses som slöseri med tid och pengar (ibid.). Att många företag ser 

personalutveckling som en kostnad och inte en investering gör att arbetet för minskad 

personalomsättning blir en fråga om ekonomi (Englund & Fierro, 2006; Choi & Dickson, 2009).  

 

Låg utbildningsnivå  

Englund och Fierro (2006) diskuterar om åsikten att arbetet med personalfrågor är en kostnad och 

inte en investering kan bero på låg nivå av ledarskapsutbildning hos cheferna. Författarna menar 

att cheferna har ett kortsiktigt tänk då de saknar kunskap om fördelarna med personalutvecklande 

på lång sikt. Vidare diskuteras om denna kompetensbrist kan leda till ytterligare kompetensbrist i 

branschen (ibid.). BFUF (2014) konstaterar att utbildad personal är en bristvara som knappt 

täcker upp för 10 % av det personalbehov som finns varje år, vilket bedöms bidra till branschens 

låga status. Samtidigt är inte branschspecifik utbildning något som cheferna värdesätter eller 

belönar och många anställda ser därför inte anledningen att utbilda sig då det inte ger några 

fördelar (ibid.). BFUF (2014) är inte av samma åsikt utan menar att utbildad personal är viktig för 

framtiden och att det är nödvändigt med tydligare karriärvägar och långsiktig satsning på personal 

med relevant utbildning.  

 

Choi och Dickson (2009) tillägger att chefens kompetens kan minska personalomsättning. 

Författarna menar att utbildning av cheferna kan leda till mer passande val av personal för 

företaget vilket i sin tur leder till personal som i högre grad är tillfredsställda med sin 

arbetssituation. Detta minskar personalens intentioner att sluta och ökar deras effektivitet som 

därmed minskar företagets kostnader (ibid.). 
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Ledarskap och framgång  

Undersökningar visar att coachande ledarskap är viktigt för framtidens anställda och sociala 

aspekter som trevliga kollegor och bra chefer värderas högt i norden (BFUF, 2013). Chefen bör 

upprätthålla goda relationer med sina medarbetare genom att kommunicera och lyssna till sina 

anställda (Karatepe, 2015). Kommunikation har stark påverkan på anställdas tillit till företag och 

genom god kommunikation kan chefer säkerställa att anställda presterar väl (Brien, Thomas & 

Hussein, 2015). En närvarande chef ger stöd till de anställda vilket leder till lägre grad av 

utmattning och högre vilja att leverera kvalitativ service (Karatepe, 2015). Om det inte finns tillit 

till chefen blir det tydligt att anställda väljer att lämna arbetsplatsen även om lönenivån är 

tillfredsställande (Akgunduz & Cin, 2015). Chefen bör investera i selektiv bemanning, upplärning 

och utbildning för att säkerställa bästa servicekvalitet (Karatepe, 2015). Dessa investeringar 

resulterar i sin tur i att färre har som avsikt att lämna arbetsplatsen (ibid.). Det konkluderas att 

framgång på arbetsmarknaden nås genom att skapa en trivsam arbetsplats och ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke som lockar personal (BFUF, 2013).  

 

Utöver arbetet inom organisationerna finns flertalet lovande trender i samhället som kommer 

påverka branschens utveckling de kommande åren (BFUF, 2014). Turismen ökar och intresset för 

mat, dryck, resor och andra upplevelser har aldrig varit större i Sverige än idag (ibid.). Detta gör 

att fler ställer högre krav på marknadens aktörer, vilket ställer högre krav på personalen. Den 

tidigare så oseriösa branschen börjar därmed få ett seriöst, vuxet och affärsmässigt rykte vilket 

BFUF (2014) tror kommer leda till högre status på yrken inom branschen. BFUF (2014) menar att 

högre status kommer göra att personalomsättningen sjunker då branschen blir en mer attraktiv 

arbetsplats. Frågan är om situationen ser likadan ut i en hotellreception som för branschen i stort? 

Är personalomsättning ett problem och hur förhåller sig arbetsgivarna till detta? 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad chefer på hotell anser om personalomsättning. 

 

- Är hög personalomsättning negativt?  

- Vilka faktorer påverkar personalomsättningen? 

- Vad kan chefen göra för att påverka detta?  
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Studien avgränsas till fast personal i hotellreceptionen och till den chef som ansvarar för 

personalen i denna avdelning. Vidare avgränsas undersökningen till tre- och fyrstjärniga hotell i 

Stockholm, Sverige. 

 

 

Metod och material 

Litteratur- och datainsamling 

Till den teoretiska bakgrunden har fakta samlats in med hjälp av en litteratursökning i 

söksystemet Summon och databasen Leisure Tourism. I enlighet med vad Patel och Davidsson 

(2011) skriver, har ämnesord formulerats som berör olika centrala begrepp inom det ämne som 

valts för studien, som sedan använts som sökord i databaserna. För denna studie är använda 

sökord: hotel, staff turnover, human resource management, turnover costs. 

 

Samtliga sökord och använda kombinationer har sammanställts i en sökmatris som visar antal 

träffar, lästa abstrakt och artiklar utefter varje sökning. För sökmatris se bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier 

- Artiklarna innehåller relevant information utefter syftet till denna uppsats. 

 

Exklusionskriterier 

- Artiklar skrivna innan år 2000. Vi resonerar att äldre artiklar riskerar vara irrelevanta på 

grund av fokus på äldre generationer. Då generation Y började göra entré inom hotells 

frontlinjepersonal cirka år 2000 (Davidson, Timo & Wang, 2010) bedöms detta vara en 

passande utgångspunkt i litteraturen.  

- Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska. 
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Metodval  

Denna studie grundar sig på en kvalitativ forskningsstrategi där vikten ligger på ord i insamling 

av data (Bryman, 2011). Till studien valdes intervjuer som är den mest använda metoden i 

kvalitativ forskning och det är bland annat dess flexibilitet som gör dem attraktiva att använda 

(ibid.). Kvalitativa intervjuer syftar till att rikta intresset mot intervjupersonernas ståndpunkter 

och att få tillgång till fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011), vilket gjorde att denna metod 

ansågs vara den mest lämpliga för denna studies syfte. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade där frågor formulerades på förhand (Bryman, 2011). Frågorna 

formades utefter viktiga teman för studiens syfte och som öppna frågor för att lämna utrymme för 

flexibilitet och ge intervjupersonerna möjlighet att tänka fritt och utveckla sina svar (ibid.). 

Frågorna sammanställdes i en intervjuguide som sedan användes som mall vid genomförandet, se 

bilaga 2. 

 

Pilotstudie 

För att försäkra oss om att undersökningen i sin helhet skulle bli så bra som möjligt, utfördes två 

pilotstudier innan de riktiga intervjuerna genomfördes. En pilotstudie är en testintervju som 

används för att upptäcka problem med formuleringen av frågor, som exempelvis otydlighet eller 

ordningsföljd (Bryman (2011). Detta gav möjlighet att kunna åtgärda och omformulera dessa 

frågor och på så vis få bättre lämplighet i informanternas svar (ibid.). I pilotstudierna upptäcktes 

att vissa frågor var tvungna att omformuleras för att bättre passa in i undersökningens syfte.  

 

Urval av intervjupersoner 

Då vi i denna studie valt att fokusera på personalomsättning i receptionen bedömdes lämpliga 

intervjupersoner vara de chefer som ansvarar för personalen i denna avdelning. Titeln på dessa 

personer varierar ofta med exempelvis storlek på hotellet och därför inkluderar urvalet både 

receptionschefer och hotellchefer. Personaladministrationen, human resources, valdes medvetet 

bort då dessa personer misstänktes ha för välformulerade strategier gällande hur personalfrågor 

bör hanteras, som eventuellt inte överensstämmer med hur det faktiskt fungerar i praktiken. Detta 

då denna personal ofta har utbildning i personalvetenskap och inte nödvändigtvis har 

hotellbakgrund. Därför fokuserar denna undersökning på de ansvariga chefer som är närmre 
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driftpersonalen. Ett urval grundat på intervjupersonernas relevans för forskningsfrågorna kallas 

målinriktat urval (Bryman, 2011). För att höja chansen att tillfrågade personer skulle vilja 

medverka i undersökningen kontaktades chefer som varit i kontakt med Restaurang- och 

hotellhögskolan genom studenter, lärare och evenemang. Detta visade sig vara ett effektivt 

tillvägagångssätt som resulterade i hög svarsfrekvens.  

 

I studien medverkade slutligen sju informanter med blandad ålder och kön. Hotellen de arbetar på 

har en spridning mellan fristående boutiquehotell, mindre koncerner och internationella 

kedjehotell, presenterade i tabell 1. Definitionen mindre koncern används endast om koncernen 

innehar fler hotellverksamheter. Storleken på hotellen har definierats som litet om verksamheten 

har under 150 rum, medel 150-300 rum och stort över 300 rum.  

 

Tabell 1. Beskrivning av medverkande informanter.  

Chef Utbildning Typ av organisation Storlek på hotellet 

A Hotell Kedja Stort 

B Hotell Kedja Medel 

C Hotell Kedja Medel 

D Hotell Mindre koncern Litet 

E Annan Mindre koncern  Litet 

F Annan Fristående Litet 

G Annan Fristående Litet 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats. Eftersom möjligheten gavs valde 

författarna att båda närvara vid samtliga sju intervjutillfällen för att i efterhand lättare kunna 

diskutera vad som faktiskt sagts. För att underlätta intervjuprocessen var den ena författaren 

ansvarig för att ställa frågorna medan den andra lade fullt fokus på att lyssna på hur frågorna 

besvarades för att ställa följdfrågor om något var oklart. Efter informanternas godkännande 

spelades intervjuerna in för att underlätta bearbetning och analysering samt för att säkerställa att 

studien fångade informanternas egna ordval (Bryman, 2011). Till detta användes författarnas 

mobiltelefoner. 
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Bakgrundsfakta om informanterna i form av bland annat ålder, utbildning och position på 

arbetsplatsen noterades i början av varje intervju. Detta då Bryman (2011) menar att det gör 

bearbetningen mer hanterbar och informationen lättare att sätta in i ett sammanhang vid 

analysering. 

 

Metod för analys av data 

Dataanalysen påbörjades genom att intervjuerna transkriberades, det vill säga att de verbala orden 

skrevs ner i textform (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2012). Den transkriberade texten 

bearbetades sedan utefter Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys med inslag från 

Adolfsson och Kennes (2013) publikation. I enlighet med metoden valdes meningsenheter ut ur 

texten som sedan komprimerades till kondenserade meningar och sedan till koder. Koderna 

sorterades till underkategorier, sedan till kategorier för att slutligen bilda teman kring de åsikter 

chefer har om personalomsättning i hotellreceptionen, se exempel i tabell 2. För att följa en röd 

tråd rekommenderas att utifrån koderna ge materialet en alfabetisk kategorisering där a) kod följs 

av a) underkategori och så vidare (Adolfsson & Kenne, 2013) vilket även författarna till denna 

studie valt att tillämpa, se figur 1.  

 

Tabell 2. Hur meningsenheter formas till kategorier genom innehållsanalys.  

Meningsenheter Kondenserade 

meningar 

 

Koder Underkategorier Kategorier 

Dels tiderna, det tror 

jag är ett problem och 

där får vi ju kämpa med 

den äldre personalen 

som hellre vill jobba 

dagtid och anser att 

helger kan bli drygt. 

(Informant F) 

 

Att jobba kvällar 

och helg är 

något som ses 

som ett problem 

inom yrket 

Kvällar och 

helger 

Arbetstider Utmaning: 

dåliga 

villkor 

Framförallt är det 

lönerna, lönesättningen 

är ju för låg för att man 

ska kunna attrahera 

under en längre period. 

(Informant C) 

 

För låg 

lönesättning för 

att attrahera 

personal en 

längre tid. 

Låg 

lönesättning  

Lön Utmaning: 

dåliga 

villkor 
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Figur 1. Innehållsanalys från intervjumaterial, från koder till tema.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Vid en vetenskaplig undersökning måste författarna alltid respektera fyra krav som ställs för att 

skydda medverkande informanter, vilka är; information-, samtycke-, konfidentialitet- och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa krav är till för att säkerställa att informanterna till studien 

förstår vad som är syftet med deras medverkan, vad studien ska användas till samt att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan om de skulle ångra sig (ibid.). Våra informanter 

informerades om syfte, konfidentialitet samt nyttjande via ett informationsbrev då de tillfrågas 

om att medverka i studien (se bilaga 3). Det planerades också att påminna om dessa vid varje 

intervjutillfälle. Samtyckeskravet anses respekterat då informanterna fick välja om och när de 

ville medverka. Vidare skyddas de medverkande informanternas identitet av att de endast tituleras 

med en bokstav i presentationen av resultatet. Bokstäver i alfabetisk ordningsföljd har tilldelats 

informanterna utan koppling till deras riktiga namn. 

 

 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat och vad informanterna anser om 

personalomsättning på hotell. Kort information om studiens informanter återfinns i tabell 3.  
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Tabell 3. Beskrivning av medverkande informanters personalomsättning och arbete.   

Chef Utbildning Typ av 

organisation 

Storlek på 

hotellet 

Personal-

omsättning 

Aktivt arbete 

med personal-

omsättning 

A Hotell Kedja Stort Låg Ja 

B Hotell Kedja Medel Låg Nej 

C Hotell Kedja Medel Låg Nej 

D Hotell Mindre koncern Litet Medel Ja 

E Annan Mindre koncern  Litet Låg Ja 

F Annan Fristående Litet Låg Ja 

G Annan Fristående Litet Hög Nej 

 

Personalomsättning  

Personalomsättningen i branschen konstateras vara ett problem i dagsläget och samtliga 

informanter är eniga om att hög personalomsättning är negativt. Majoriteten av informanterna 

anser att minst två år är en önskvärd period för personalen att stanna, vilket G motiverar med att 

det tar minst ett halvår att lära upp en nyanställd. Fem av sju informanter har reflekterat kring 

kostnaderna och att ny personal kräver upplärning, att upplärning tar mycket tid och kostar 

mycket pengar. Därför är de överens om att det ur ett ekonomiskt perspektiv är bättre att arbeta 

för att behålla personalen en längre tid.  

 

F nämner att det enda negativa med att personal stannar länge är om det inte blir någon 

personalomsättning alls. Samtliga informanter anser att det är bra att få in ny personal med jämna 

mellanrum då nyanställda är på hugget och kommer in i verksamheten med fräscha ögon, nytt 

tänk och nya idéer på hur saker kan genomföras. E säger att det är bra att ny personal för in ny 

kunskap i företaget eftersom hennes företags sätt att arbeta på inte nödvändigtvis är det bästa och 

B beskriver att nyanställda bidrar med hög motivation. Den rutinerade personalens fördel är att de 

kan allt samt vet hur verksamheten och dess gäster fungerar. F beskriver att de som arbetat länge 

fungerar som en stabil bas som underlättar upplärning och gör verksamheten mindre känslig för 

plötsliga händelser, exempelvis sjukskrivningar. C poängterar att det kan vara väldigt slitsamt 

med hög personalomsättning då personalen varje gång måste lära känna nya kollegor samtidigt 

som de måste sköta sitt arbete. A tillsammans med C, E och F diskuterar vikten av balans i teamet 
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och att en blandning av åldrar, erfarenhet, kön och bakgrund är bra. De konstaterar att det är en 

viktig del av chefens jobb att arbeta med teambygge för att skapa ett fungerande arbetsklimat där 

en ny kandidat kompletterar de egenskaper som behövs vid det tillfället.  

 

Utmaning: en tillfällig anhalt  

Det första problemet som beskrivs vara en bidragande orsak till hög personalomsättning är yrkets 

status som tillfälligt arbete, ett yrke som är lätt att “halka in på”. D beskriver det som; ett arbete 

innan man hittar ett “riktigt jobb”. Yrkets status är en utmaning då arbetet inte ses som speciellt 

viktigt och det menar B blir problematiskt då det i själva verket är service som är nyckeln. För att 

höja statusen på yrket anser han att synen på service måste förändras.  

 

Jag tror att man har haft synen väldigt länge att det bara är någon som står bakom repa-

disken och så har man liksom ingen koll på allt maskineri bakom utan det ses bara som en 

repa. Precis lite som det här att ”du kan lika gärna bara städa”. Det är bara någon som 

liksom visar; såhär checkar du in och såhär checkar du ut och såhär tar du betalt. 

(Informant B, 2016) 

 

Informant G lägger dock till att eftersom människor reser mer inspireras fler av olika länder och 

tar med sig detta tillbaka. Hon menar att det ökar vetskapen både hos de som reser och arbetar, 

vilket i sin tur leder till högre krav från varderas sidor. Därmed menar hon att yrkesstoltheten och 

statusen är på väg upp. 

 

Utmaning: ett yrke som inte passar alla 

Samtliga informanter konstaterar att receptionistyrket inte passar vem som helst, vilket gör att 

personalomsättningen blir högre när de som testat yrket också inser detta. C beskriver att yrket är 

hektiskt och kan vara väldigt slitsamt att arbeta inom vilket i kombination med dåliga villkor gör 

att yrket är lätt att lämna. C säger därför att det inte fungerar att se yrket som något halvdant, 

möjligen för en kort period men inte på lång sikt. Hon menar att det krävs passion, att man helt 

enkelt måste brinna för människor. 
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Jag tror att många i hotellbranschen är här för att man får vara med människor och för att 

vi älskar att ta hand om gäster och tänker lite sådär ”strunt samma om vi tjänar lite sämre, 

men vi har ju jävligt kul”. (Informant D, 2016) 

 

D poängterar att han som chef måste arbeta mycket med uppmuntran för att få sin personal att 

tänka som ovan på grund av de dåliga villkoren som präglar branschen. Dessutom beskriver F att 

unga idag är mer måna om var de arbetar, att de vill ha det sociala även på jobbet och trivas på 

vad det är för typ av ställe, vilket också ställer krav på chefen. E säger att hon försöker skapa 

sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen för att engagera sin personal vilket bidrar till en mer 

trivsam, roligare och bättre samstämning på arbetsplatsen. D tillägger att personalen lätt blir som 

en familj eftersom de arbetar mycket kvällar och helger tillsammans.  

 

Utmaning: dåliga villkor 

Samtliga informanter beskriver att många slutar inom yrket på grund de obekväma arbetstiderna, 

framförallt äldre personal. G menar att det är en svår bransch att arbeta inom när man har barn då 

samhället inte är uppbyggt efter skiftarbete. C tror att även de låga lönerna tvingar bort äldre då 

lön anses bli viktigare med åldern. Istället attraherar lönerna ung personal vilka tenderar att byta 

arbetsplats oftare. Detta bidrar till högre personalomsättning. 

 

Jag tror främst att det beror på att man vill vidare. Som här kommer man inte längre än till 

en viss nivå. Det är många på högre nivå som sitter länge på sina poster. Då blir det svårt 

att avancera. Sen tjänar man inga pengar, inte ens på mellanchefsnivå är det prat om några 

pengar. Och det tror jag tvingar folk bort från branschen, för man får inte ut cash. Och 

knappt några förmåner. (Informant C, 2016)  

 

A beskriver att dåliga villkor försämrar yrkesstoltheten och kan få anställda att lämna receptionen 

för ett yrke med fördelaktig lön och fler möjligheter till avancemang. Han menar att yrkesstolthet 

skapas genom belöning och att hotellen bör hitta belöningssystem för långsiktighet. C, D, E, och 

G hävdar att inte bara låg lön får folk att sluta utan även bristen på andra förmåner som 

karriärmöjligheter eller andra utvecklingsmöjligheter inom företaget. Utan förmåner och 

möjligheter att växa kommer de anställda som är driftiga tröttna och byta arbetsplats, säger G. 

Informanterna menar att unga idag vill göra karriär snabbt och de beskrivs ha lite för bråttom. C 
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tillägger att det ställer högre krav på henne som chef att behärska dem. Dessutom pressas 

cheferna av att unga är mer kräsna, vet om sina rättigheter och ställer krav. C och E är mycket 

positivt inställda till denna framåtanda och beskriver att det sätter en sund press på branschen och 

chefernas kunskap inom avtal och arbetsrätt.  

 

Utmaning: brist på utbildad personal 

Något som informanterna konstaterar är ett problem är att många chefer inte har utbildning och 

saknar ett “utvecklingstänkt”, något som D menar gör branschen eftersläpande. Han beskriver att 

eftersom många av cheferna har arbetat sin väg upp, är de för fokuserade på att arbeta hårt och 

värderar därför inte akademisk utbildning på samma sätt som unga gör. Detta blir problematiskt 

då sex av sju informanter anser att utbildningsgraden bör öka för att höja statusen på branschen. 

A menar att ju fler som har branschspecifik utbildning desto högre kommer yrkesstoltheten bli. 

Informanterna konstaterar att utbildning bidrar till att utveckla människor samtidigt som det ger 

en bredare förståelse av en hotellverksamhet. Sex av sju informanter värdesätter utbildning hos 

arbetssökande då det kan innebära en kortare upplärningsperiod och därmed minskade kostnader. 

C konstaterar att branschutbildad personal har ett tydligare intresse för receptionistyrket men att 

de ofta vill göra karriär fortare. Där ser G en fördel med personal som har hotellutbildning då det 

visar att personalen tagit ett aktivt val att arbeta inom hotell vilket gör att hon vågar satsa 

långsiktigt på dem. C tillägger att alla måste bidra och lägga stor vikt vid att rekrytera och behålla 

rätt personal om vi ska lyckas höja statusen på yrket.  

 

Möjlighet: rekrytering 

För att minska personalomsättningen föreslår samtliga informanter att lägga stor kraft på 

rekrytering då felrekrytering medför stora kostnader samt tär på personalen. Samtliga är eniga om 

att rätt kandidat innebär att passa in i organisationen med rätt attityd och rätt personlighet för 

service. För att undvika felrekrytering föreslår C att ta hjälp av en kollega för att få en andra åsikt 

samt förespråkar provjobb för potentiell personal. A rekommenderar att arbeta proaktivt och 

kommunicera med de anställda för att få tydligare indikationer om någon vill sluta och på så vis 

få möjligheten att påbörja en nyrekrytering tidigare. Han poängterar att det är viktigt att innan en 

anställning skapa en förståelse för vad tjänsten innebär så att både den potentiellt anställdes och 
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arbetsgivarens förväntningar kan tillgodoses. A, C och F beskriver att nätverkande, bland annat 

via skolor, är en annan metod för att underlätta rekrytering. 

 

Möjlighet: att skapa en attraktiv arbetsplats 

För att minska personalomsättningen vill informanterna skapa en attraktiv arbetsplats genom att 

erbjuda förmåner som; gymkort, friskvårdsbidrag, pensionssparande, semesterförmåner samt 

tydliga karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. D beskriver; 

 

Dagens unga ställer högre krav än tidigare och därför måste företagen bli tydligare med 

vad de har att erbjuda den nya generationen. Visst kan man välja att strunta i det, men då 

tror jag att vi kommer att få väldigt kass personal. Man måste som arbetsgivare helt enkelt 

erbjuda bättre “helhetspaket” UTÖVER lön. (Informant D, 2016) 

 

A, C, D och E nämner att lön är en möjlighet att höja statusen på yrket. Individuell lönesättning 

föreslås för att uppmuntra långsiktighet och belöna kompetens. B och G arbetar istället med ett 

provisionssystem för att motivera de anställda att öka merförsäljningen och därmed få en högre 

lön. 

 

En annan viktig motivationsfaktor som informanterna belyser är karriärmöjligheter. Det är flera 

av informanterna som nämner att det är problematiskt i deras verksamheter då de har få 

karriärvägar att erbjuda, framförallt inom de mindre verksamheterna. Informanterna beskriver att 

de istället rekryterar personal i sidled. För de internationella kedjorna beskrivs 

karriärmöjligheterna som större, framförallt om personal är villig att flytta på sig. A, E och F 

uttrycker detta som en av branschens största fördelar, att den är internationell och att yrket går att 

ta med sig överallt i världen. För att minska personalomsättningen i de verksamheter som har få 

karriärmöjligheter beskrivs kompetensutveckling vara ännu viktigare och samtliga informanter 

säger att det är en bra metod för att motivera personalen. E menar att utbildning och utveckling är 

en investering då bredare kunskap inom företaget ses som en fördel oavsett avdelning. Det tycks 

dock inte alla vara överens om då flera inte arbetar med detta.  
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Nej tyvärr. Jag skulle vilja göra så mycket mer… Men pengar finns inte, eller jo pengar 

finns men tyvärr, det är nog en lite snål ledning där. [...] De internutbildningar som har 

varit, har i så fall varit gratis via kedjan. (Informant B, 2016)  

 

Vanligare tycks vara att personalen får möjlighet att utvecklas genom att prova andra avdelningar 

på hotellen eftersom det ger en bredare förståelse för hur verksamheten ser ut och fungerar, menar 

C. E poängterar att det minskar konflikter och förbättrar samarbetet mellan avdelningar vilket 

ökar trivseln på arbetsplatsen. A och G föreslår medarbetarsamtal som en bra metod där chefen 

tillsammans med varje anställd sätter upp en individuell plan för hur den anställde ska nå både 

företagets och den anställdes egna mål. B, C, D, och G anser att intresset för utveckling oftast är 

större från arbetsgivarens sida än från personalens, vilket D tror beror på att personalen ser jobbet 

som tillfälligt. D beskriver; 

 

Min dröm är ju att personalen ska komma och be mig om saker, att de ställer lite krav. [...] 

Jag hade älskat om någon hade kommit och bara ”fan, jag skulle vilja gå den här 

utbildningen” [...] Men hittills är min erfarenhet att det inte kommer några sådana 

önskemål. Och jag vill inte heller slösa pengar eller tid på att någon ska gå en utbildning 

som de kanske egentligen inte vill. (Informant D, 2016) 

 

G belyser ledarskap och att chefen måste ha ett öga för att se om någon har potential att 

vidareutvecklas inom ett specifikt område. F menar att det många gånger finns outtalade 

önskemål och att det därför är viktigt att han som chef skapar ett bra klimat där de anställda 

känner att de kan be om vad de behöver eller vill ha.  

 

 

Diskussion av resultatet 

Resultatet lyfter flera utmaningar som påverkar personalomsättning i steg vilket författarna 

försökt illustrera genom pilarna i figur 2. Negativa konsekvenser av de olika utmaningarna visas 

genom de blå pilarna i figuren. De viktigaste möjligheterna som diskuterats i resultatet för positiv 

motverkan av problemen har markerats med gröna och violetta pilar. 
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Figur 2. Personalomsättningens komplexitet.  

 

Åsikterna kring personalomsättning 

Litteraturen är motstridig om hög personalomsättning inom besöksnäringen skulle vara ett 

problem där det å ena sidan uttrycks att det måste motverkas (BFUF, 2013) medan andra studier 

framhäver fördelar med hög personalomsättning (Englund & Fierro, 2006). De intervjuade 

cheferna i vår studie är eniga med att hög personalomsättning är negativt och betonar två 

diskussioner för hur det påverkar en hotellreception. De instämmer med litteraturen att hög 

personalomsättning är påfrestande för personalen och försämrar arbetsklimatet (Ahmad & Scott, 

2014; Akgunduz & Cin, 2015). Vidare anser informanterna att hög personalomsättning är dåligt 

då det är tidskrävande och kostsamt både vid rekrytering och upplärning. Detta stämmer inte 

överens med den bild som Englund och Fierros (2006) informanter målat om att det är 

kostnadseffektivt med hög personalomsättning. Författarna tror att det kan bero på att de 
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representerar två olika yrkesgrupper inom branschen, hotellpersonal i vår studie och 

restaurangpersonal i Englund och Fierros (2006) studie. Det kan därför finnas skillnader i kraven 

på en nyanställd då arbetsuppgifterna skiljer sig och gäster kan ha olika höga krav på personalen i 

en hotellreception och i en restaurang.  

 

Författarna vill belysa att ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är graden av 

utbildning hos informanterna till de två olika studierna. Som nämnts i den teoretiska bakgrunden 

diskuterar Englund och Fierro (2006) om låg grad av utbildning kan ha gett deras informanter ett 

kortsiktigt kostnadstänk. Här identifierar författarna en skillnad då samtliga av informanterna till 

vår studie har akademisk utbildning och i högre grad vill satsa långsiktigt på sin personal. De är 

överens om att det är mer kostnadseffektivt att arbeta för att behålla personal en längre tid, vilket 

är i linje med Davidson och Wang (2011). Chefernas brist på utbildning lyfts som ett problem och 

starkast är åsikterna hos de fyra informanter som har hotellutbildning. Vi kan därmed konkludera 

att chefens utbildning är viktig för att kunna motverka den kortsiktighet som belysts som ett 

problem idag. 

 

Författarna måste dock belysa att det finns en kortsiktighet även i våra informanters svar. 

Englund och Fierros (2006) informanter ser till direkta kostnader som lön, medan våra tar steget 

längre och berör de indirekta kostnaderna för humankapitalsförluster. Dock når ingen av dem hela 

vägen fram till det resonemang som Davidson och Wang (2011) för kring att hög 

personalomsättning kan leda till att företagets varumärke skadas. Om detta beror på att 

informanterna inte nått den insikten eller om det beror på formuleringen av de frågeställningar 

som lyfts vid våra intervjutillfällen är ovisst.   

 

I resultatet framkommer dock att en viss grad av personalomsättning behövs i en verksamhet då 

det behövs ny personal som ser på rutiner ur en annan synvinkel och kan bidra med nya idéer som 

höjer effektiviteten. Dessutom beskrivs fördelar med ny personal som att de är arbetsvilliga med 

hög motivation vilket överensstämmer med Karatepe (2015). Personal som varit i verksamheten 

en längre period beskrivs som en stabil bas med stor kunskap om hur verksamheten och dess 

gäster fungerar. Då uppfattningen är att det tar minst sex månader att lära upp ny personal behövs 

den personalen som har erfarenhet. Därför vill cheferna i studien att deras personal ska stanna i 

minst två år på arbetsplatsen. Därmed kan författarna fastställa relevansen av ett långsiktigt 

personalarbete. 
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Utmaningar 

De problem som informanterna till vår studie belyst som faktorer till ökad personalomsättning i 

en hotellreception tycks överensstämma med de problem som BFUF (2013) beskrivit för 

besöksnäringen i stort. Diskussionen som informanterna för är komplex då de faktorer som 

påverkar personalomsättningen återkommer eftersom de påverkar varandra och skapar en dålig 

cirkel.  

 

En tillfällig anhalt 

Det första problemet informanterna beskriver är att yrket ses som en tillfällig anhalt vilket de i 

enlighet med Ahmad och Scott (2014) menar beror på de dåliga villkoren. Informanterna 

fortsätter beskriva att tillfälligheten dessutom ökar på grund av att branschens låga inträdeskrav i 

kombination med att de dåliga villkoren attraherar ung personal som byter arbetsplats oftare 

(Davidson, Timo & Wang, 2010). Vårt resultat visar att det är ett enkelt yrke att börja arbeta inom 

och att utbildningsgraden är låg vilket gör att yrkesstoltheten och statusen på yrket sjunker. I 

nästa steg skapar detta tillfällighet då inte alla vill stanna inom ett lågstatusyrke. Om chefen ser 

yrket som tillfälligt och tror att personalen också ser yrket som en genomgångsfas, vill inte chefen 

investera i utvecklingsmöjligheter för de anställda då det ses som slöseri med pengar (Ahmad & 

Scott, 2014; Informant D, 2016). Detta i sin tur kan få personalen att vilja byta till ett yrke med 

utvecklingsmöjligheter (Baum & Devine, 2005; BFUF, 2013; Davidson, Timo & Wang, 2010; 

Englund & Fierro, 2006; Informant G, 2016). Cirkeln är sluten och personalomsättning är ett 

faktum. Men, det finns vägar att påverka. 

 

En attraktiv arbetsplats 

Resultatet till vår studie belyser att hotellbranschen är en speciell bransch att arbeta inom och att 

receptionistyrket är ett krävande yrke som inte passar alla. För den som brinner för människor 

beskrivs dock yrket som tryggt med karriärmöjligheter över hela världen och dessutom otroligt 

kul. Detta kan kopplas till den nya generationen som tycks värdera att ha roligt på sin arbetsplats 

och värnar om sociala aspekter (Davidson, Timo & Wang, 2010; Informant F, 2016). Att lyfta de 

aspekterna med receptionistyrket ses därmed som en ypperlig möjlighet för branschen att 

attrahera personal och rekommenderas för cheferna att ta vara på. Studiens informanter 

konkluderar i enlighet med BFUF (2013) att det sätter press på chefens arbete med att skapa en 

attraktiv arbetsplats där personalen trivs och vill stanna en längre period. För att göra detta lägger 
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den teoretiska bakgrunden stor vikt vid chefen och dess ledarskap. Coachande ledarskap beskrivs 

som allt viktigare (BFUF, 2013) och det lyfts att chefen bör arbeta med bra kommunikation och 

vara närvarande då det skapar goda relationer med de anställda och minskar deras intentioner att 

sluta (Karatepe, 2015; Brien, Thomas och Hussein, 2015). Det kan kopplas ihop till 

informanternas förslag att arbeta aktivt med uppmuntran, sociala tillställningar och diverse 

förmåner. Höjd lön beskriver informanterna skulle kunna höja personalens motivation och 

statusen på yrket. De förslår individuell lönesättning och provisionssystem. Författarna 

ifrågasätter dock om detta borde vara första prioritet då det skulle krävas drastiska 

löneförhöjningar för att väga upp för övriga villkor. Akgunduz och Cin (2015) konstaterar 

nämligen att lön är sekundärt om inte arbetsklimatet är tilltalande. 

 

Det konstateras att vidareutveckling och karriärmöjligheter är viktigt för att få anställda att stanna 

på arbetsplatsen (BFUF 2013; Informanter, 2016; Karatepe, 2015) framförallt för den nya 

generationen. Samtidigt vill inte cheferna investera i personalen då de ser det som en kostnad och 

inte en värdeadderande aktivitet för företaget (Ahmad & Scott, 2014; Choi & Dickson, 2009; 

Englund & Fierro, 2006; Informant B, 2016). Vårt resultat belyser att chefernas intresse för att 

vidareutveckla personalen är större än personalens intresse vilket motsägs av BFUF (2013) som 

menar att det är chefens uppfattning av personalens vilja som inte stämmer överens med 

personalens faktiska vilja. Författarna konkluderar att det kan finnas kommunikationsbrister 

mellan de chefer som medverkat i vår studie och dess personal som skapar denna missuppfattning 

eftersom informanternas uppfattning inte stämmer överens med BFUFs (2013). Att arbeta för 

goda relationer med ett öppet kommunikationsklimat visas därför blir ännu viktigare för att kunna 

fånga upp anställda med intresse och potential vilket återigen sätter press på chefen. Att 

identifiera den långsiktiga viljan blir lättare hos den personal som har utbildning (Informant G, 

2016) och författarna vill därför understryka att utbildning återigen är ett aktuellt ämne för vidare 

diskussion inom branschen.  

 

Rekrytering 

Som metod för att finna den rätta personalen och därmed minska personalomsättningen lyfts en 

viktig diskussion om rekrytering (Informanter, 2016). För att underlätta rekrytering bör chefen 

arbeta proaktivt med det goda ledarskap som tidigare diskuterats eftersom god kommunikation 

med personalen möjliggör längre tid för rekrytering (Informant A, 2016). Att ta hjälp av en 
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kollega, använda provjobb och att aktivt nätverka föreslås vara andra bra metoder. Det poängteras 

att det är viktigt att visa en rättvis bild av tjänsten för att kunna tillgodose både chefens och den 

anställdes förväntningar vilket i högre grad får personalen att trivas och minskar deras intention 

att sluta (Choi & Dickson, 2009; Informant A, 2016). Rekrytering möjliggör att spara in 

kostnader genom att välja en kandidat som kräver kortare upplärning samt möjliggör att välja 

utbildade kandidater som vill satsa långsiktigt på branschen (Informant G). Genom noggrann 

rekrytering kan alltså personalomsättningen minskas, yrkesstoltheten höjas och statusen som 

tillfälligt arbete motverkas. Det går dock inte att ignorera svårigheterna med rekrytering till vår 

bransch då receptionistyrket, och branschen, präglas av dåliga villkor; dåliga arbetstider, låga 

löner, stressig arbetsmiljö, låg status och få karriärmöjligheter, vilket har fått både chefer och 

anställda att se yrket som tillfälligt. Diskussionen om rekrytering blir därmed något enkelspårig 

och man måste komma ihåg att rekrytering endast är ett litet steg i en lång process för att kunna 

öka attraktiviteten på yrken inom hotellbranschen. 

 

Det finns en stor hängivenhet till branschen (BFUF, 2014) och lovande trender i samhället som 

gör att framtiden för branschen ser ljus ut trots dåliga villkor. Intresset för branschen och dess 

produkter växer och kraven ökar vilket har börjat förändra branschens status till det bättre 

(BFUF, 2014; Informant G, 2016). Om branschens aktörer klarar av att skapa attraktiva 

arbetsplatser där utveckling och långsiktighet belönas, kan det första steget tas i att motverka 

branschens tillfällighet. En mer attraktiv arbetsplats lockar mer personal och möjliggör för 

arbetsgivaren att vara mer noggrann i sin rekrytering vilket i sin tur leder till bättre trivsel, ökar 

yrkesstoltheten och minskar personalomsättningen. Men detta ställer som följd krav på en vilja 

att förändras och sätter press på att cheferna ska våga satsa.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Som grund till arbetet ligger tidigare forskning med huvudfokus på BFUF (2013; 2014) samt 

Englund och Fierro (2006) som representerar relativt ny forskning på den svenska marknaden 

men som saknar hotellinriktning. Exklusionskriteriet gällande forskning före år 2000 riskerar ha 

uteslutit litteratur om hur personalfrågor bör hanteras. Då litteraturen identifierade ett 

generationsskifte på arbetsmarknaden bedömdes det lämpligt för att minska risken att 

generationsskillnader skulle ha utslag på studiens resultatdiskussion. 
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Den kvalitativa metoden som användes för insamling av data bedöms framgångsrik då den 

genererade utförliga svar för studiens syfte. Tack vare pilotstudier blev frågorna välformulerade 

och gav informanterna stor flexibilitet att utveckla sina svar. I efterhand kan det dock konkluderas 

att författarna blev något ivriga i de diskussioner som fördes då de ledde till ett mycket 

omfattande material. Transkribering, bearbetning och analysering blev långt mer tidskrävande än 

författarna planerat och en stor del av materialet fick i slutändan kasseras.  

 

Trots omfattande material består dock studien endast av sju personers åsikter vilket gör att det 

inte går att generalisera i slutsatserna utifrån studiens resultat. För att möjliggöra detta skulle 

studien behöva kompletteras med kvantitativ data vilket inte tidsrymden för detta arbete tillät. 

Även studiens urval är något som författarna anser kan kompletteras. Detta då urvalet är 

begränsat och inte representativt för hela Stockholmsmarknaden då ett flertal stora aktörer inte 

medverkat. Dessutom har personalomsättningen varit låg på majoriteten av hotellen som 

medverkat, vilket kan ha lett till att svaren inte betonat samma problem som hotell med hög 

personalomsättning möjligtvis hade gjort.  

 

Metoden att använda ett målinriktat urval fungerade väl för studiens syfte då det genererade 

utförliga svar angående chefernas åsikter kring hur personalomsättning bör hanteras samt hur de 

faktiskt arbetar med detta. Trots att personaladministrationen valdes bort i det målinriktade 

urvalet av intervjupersoner, hade en av studiens informanter personalvetarbakgrund. Detta visade 

sig dock inte ha något utslag i resultatet då informantens svar var väl förankrade i det arbete hon 

utför som chef i hotelldriften.  

 

Att båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer var till stor fördel för att i efterhand 

kunna diskutera hur saker sagts och vad informanten därmed ville förmedla. Att fördela rollen 

som intervjuare underlättade flytet i samtalet då det gav den andre personen större möjlighet att 

ställa följdfrågor.  
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Etisk reflektion om studiens genomförande 

För att respektera de fyra etiska kraven; informations- samtyckes- konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011) var tanken att presentera dessa muntligt vid varje intervjutillfälle. 

Detta visade sig vara svårare än planerat då flera av informanterna var stressade och ivriga att 

påbörja intervjun. Dock fick samtliga informanter ta del av denna information då de tillfrågades 

om medverkan, se bilaga 2. Då informanterna till studien kontaktats via författarnas nätverk i 

branschen, blev det svårt att hålla informanternas medverkan helt anonym. Informanternas åsikter 

eller arbetsplatser kan dock inte urskiljas i resultatet då samtliga anonymiserats och sedan 

tilldelats bokstäver. Därför bedöms konfidentialitetskravet vara respekterat.  

 

 

Slutsats 

Cheferna i denna studie anser att hög personalomsättning är negativt. De belyser att många 

faktorer påverkar personalomsättning varav flera är svåra för chefen att hantera. Slutsatsen 

författarna drar av både informanternas svar och litteraturens ståndpunkter är att inte alla faktorer 

går att påverka men för att förbättra hotellbranschens status och minska dess personalomsättning 

så måste arbetet påbörjas någonstans. Hög press sätts på chefens kunskaper och arbete för en 

attraktiv arbetsplats samt noggrann rekrytering. Lovande trender i samhället tycks redan påverka 

synen på branschen till det bättre vilket ger cheferna ett bra tillfälle att förändra sitt arbete med 

personalfrågor och göra branschen mer attraktiv. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie illustrerar en lägesrapport om personalomsättning i hotellreceptioner idag. Studien 

adresserar varför personalomsättning är ett problem, hur det påverkar verksamheten samt belyser 

områden som kan ligga i fokus för chefers arbete med personalfrågor. Undersökningen kan 

användas för att öka medvetenheten hos chefer på hotell men framförallt för vidare forskning 

inom ämnet.  

 

Förslagsvis kan vidare forskning utföras med en kvantitativ metod för att kunna validera 

informationen och dra slutsatser. Kvantitativa studier skulle också kunna göras om hur 
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personalomsättningen i hotellreceptioner faktiskt ser ut då hotellen i denna studie har lägre 

personalomsättning än vad som påstås för branschen i stort. Närmare studier skulle kunna utföras 

om receptionspersonalens arbetssituation och motivationskrafter för att utforska om teorin 

stämmer överens samt att studera om chefer och anställda delar samma syn på problemen i 

branschen. Vidare kan jämförelser göras mellan olika organisationer med hög respektive låg 

personalomsättning för att studera framgångsfaktorer i det personaladministrativa arbetet.  

 

I denna studie lyfts vikten av chefens kompetens vid ett flertal tillfällen och diskussioner förs 

kring utbildningsbrist hos chefer i hotellbranschen. Därmed föreslås vidare forskning för att 

undersöka om avsaknad på utbildning hos chefer påverkar personalomsättning samt hotellets 

lönsamhet. Skillnader i chefskap kan studeras grundat på chefernas utbildningsbakgrund för att se 

om branschspecifik utbildning har en inverkan och nytta för verksamheten och dess personal.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Demografiska fakta om intervjuperson och dess arbetsplats: 

Ålder, kön, utbildning, titel, år i branschen, år som chef, antal rum på hotellet, typ av hotell.         

 

     Personalomsättning 

● Vad ser du för problem i branschen idag, som påverkar personalomsättning? 

● Hur ser du på personalomsättningen i din avdelning/Hur ser det ut för er? 

● Hur arbetar ni med personalomsättning i er verksamhet? 

- Arbetar ni aktivt för att motverka detta? Satsar er verksamhet pengar på detta.  

- Arbetar ni aktivt med internutbildning? Ställer dina anställda krav på 

utvecklingsmöjligheter? 

- Belönas erfarenhet, utbildning, kompetens och långsiktighet i er verksamhet 

(lönefördelar, karriär, internrekrytering) 

- Hur ser karriärmöjligheterna ut i eran verksamhet?  

 

     Rekrytering av personal  

● Hur resonerar du kring rekrytering av ny personal?  

- Är det enkelt att hitta ny personal? Finns det problem eller fördelar? Vad? 

● Vad ser du för för- och nackdelar med nyanställda kontra de som arbetat en längre tid? 

● Tycker du att utbildning inom branschen är viktig? 

● Vad anser du om utbildning och erfarenhet när du anställer ny personal? 

 

      Avrundning 

● Vad tror du är viktigt för dagens anställda i yrket, varför är det så många som slutar? 

● Vad tror du är de största motivationsfaktorerna att vilja stanna i branschen? Trots dåliga 

villkor? 

● Tror du att förbättrade villkor såsom lön, skulle kunna höja statusen på yrket?  

● Anser du att läget som det ser ut i branschen idag måste förändras? Hur? Varför? 

● Tycker du att hög personalomsättning är dåligt? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev vid sökande av respondenter 

 

Hej, 

Vi är två studenter på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan som just nu skriver vårt 

examensarbete. Vår uppsats handlar om att undersöka hur chefer på hotell förhåller sig till och 

resonerar kring den höga personalomsättningen som är i branschen, där vi har valt att främst 

fokusera på receptionspersonalen på hotell.  

 

Intresset för ämnet har uppkommit då båda författare varit i kontakt med ämnet på våra 

arbetsplatser och att det är ett känt fenomen att hotell- och restaurangbranschen ofta bara ses som 

en ”mellanlandning” på arbetsmarknaden. Frågor som väckts hos oss är bland annat hur 

personalomsättningen ser ut i receptionen, om det är ett problem idag och hur cheferna i så fall 

arbetar med detta. 

  

För att få en bättre förståelse kring detta kontaktar vi er, då vi önskar utföra intervjuer med den 

person som har ansvar för rekrytering av personal till receptionen. Vi vore oerhört tacksamma om 

du eller den som har detta ansvar på ert hotell skulle vara villiga att ställa upp och avsätta max en 

timme för att hjälpa oss att utforska detta ämne för vår studie. Vi finns tillgängliga de kommande 

tre veckorna och är väldigt flexibla gällande tid och plats för intervjun. 

  

Vi vill starkt påpeka att all information som behandlas, enbart är för studiens syfte och kommer 

att behandlas konfidentiellt. Namn och arbetsplats kommer därför inte att nämnas. Vi vill även 

understryka att det inte finns något rätt eller fel svar till denna studie då vårt syfte är att illustrera 

en lägesrapport av branschen. 

  

Tveka inte att höra av er om ni skulle ha några eventuella frågor och vi ser fram emot att höra 

från er angående eventuellt intresse för att delta i vår undersökning. 

 

Vänliga hälsningar, 

Emelie Persson & Tove Axeen 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro universitet  

 


