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Vilka strategier används av aktörerna på den svenska hotellmarknaden? 



Sammanfattning 
 
Den svenska hotellmarknaden domineras till stor del av utländska aktörer. Stora hotellkedjor 
som Hilton, som representerar Storbritannien, Accor, som representerar Frankrike är bland de 
dominerande aktörerna. Bland de nordiska representanterna så är First/Tribe Hotels en 
organisation som ”sticker ut”. Alla dessa organisationer präglas av den organisationskultur 
som de uppstod i. De har alla arbetat fram framgångsrika strategier i sina respektive hemland. 
På den svenska marknaden så är konkurrensen bland dessa hotell är väldigt hög. Företagen 
försöker att åstadkomma fördelar gentemot sina konkurrenter genom olika strategier och 
koncept. En viktig del av arbetet är vilka Human resource strategier som används. För oss var 
det intressant att förstå hur dessa strategier var uppbyggda. Tar de olika hotellen med sig de 
strategier som de utvecklat i sitt ”hemland” eller anpassar man sig till de strategier som 
karakteriserar den svenska företagskulturen? Med bakgrund av detta kommit fram till följande 
problem: 
 
Vilka HR modeller använder de tre stora aktörerna när de agerar på den svenska 
hotellmarknaden? 
 
Vi har tittat på detta problem genom arbetstagarnas perspektiv och använt oss av en kvalitativ 
metod. Vi ville först förstå hur organisationskulturen så ut i varje hotells hemland och har 
därför använt oss av en deduktiv ansats. Vårt syfte var att kartlägga vilka HRM-strategier som 
används inom den svenska hotellmarknaden. Sedan ska vi undersöka om de aktuella 
aktörerna har anpassat sina HRM-strategier till den svenska organisationskulturen eller om 
de använder sig av HRM-strategier som används i deras respektive ”hemländer”. 
 Vi ansåg att Hofstede arbete om olika organisationskulturer och hans fyra dimensioner 
(maktdistans, individualism gentemot kollektivism, mannlighet gentemot kvinnlighet och 
osäkerhetsundvikande) var en bra ”grund” för att kunna upptäcka skillnader i de olika 
hotellens strategier. 
 
Vår förförståelse bygger på att vi är Hotell & Restaurang studenter och har en viss erfarenhet 
av branschen. Denna erfarenhet har präglat arbetet på det sätt att vi har haft vissa förutfattade 
meningar om vilka human resource som används på marknaden. Vi har genomfört 
semistrukturerade intervjuer med sex stycken respondenter. Vi valde att först transkribera all 
data som vi samlat in för att sedan sortera ut det data som vi tolkade var relevant för 
uppsatsen. Genom att vi har tolkat respondenternas svar djupgående för att förstå hur deras 
arbetssituation såg ut så har vi använt oss av en hermeneutikisk kunskapssyn. 
 
Genom att jämföra våra teoretiska antaganden med det empiriska materialet så har vi kommit 
fram till att aktörerna på den svenska hotellmarknaden anpassar sig till en stor grad till de 
svenska human resource strategier som präglas av den svenska organisationskulturen. Den 
enda avvikelse som vi upptäckte var att under variabeln osäkerhetsundvikande så ansåg vi att 
Accor präglades av den franska organisationskulturen och hade alltså inte fullt ut anpassat sig 
till de strategier som präglar det svenska human resource arbetet. Vi anser att vi har uppnått 
vårt syfte med denna uppsats och idag så har vi en större förståelse om vilka human resource 
strategier som är framgångsrika på den svenska hotellmarknaden. 
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1. Inledning 
 
Under denna inledande del av uppsatsen skall vi först presentera några förkortningar och 
termer i uppsatsen för att underlätta den kommande läsningen. Därefter kommer vi att 
presentera vårt problem och syfte med uppsatsen. 
 
 
1.1 Begrepp Förklaring 
 
HRM Human resource management är ett samlingsbegrepp som 

förenklat betyder chefs- och personalarbete inom en organisation. 
 
HR   Human resources 
 
PDI Power distance index (maktdistans) Skillnaden i makt mellan 

individer inom organisationen.  
 
GM   General Manager ( Hotell direktör)  
 
AS   Assistant Manager (Assisterande Hotell direktör) 
 
Front line employee  Medarbetare som har funktioner gentemot kunder (t.ex. 

medarbetare i receptionen) 
 
Front Line Manager Manager som är ledare för en enhet som interagerar med kunder 

(t.ex. Receptionschef)  
 
Line Manager  Avdelningschef  
 
 
 
1.2 Problembakgrund 
 
Många har någon gång i sitt liv varit borta från sitt hem och valt att vistas på hotell. Det finns 
många skäl till att resa bort vilket ibland innebär att vistas en eller flera nätter på ett hotell. 
Nöjesresor är för gemene man sammankopplat med hotellvistelser, under senare år har antal 
över nattningsnätter ökat generellt. Det är fram för allt affärs, och konferensresor som står för 
den största ökningen av övernattningar på hotell idag. Under 2005 så omsatte 
hotellverksamheten 22 miljarder kronor i Sverige och sysselsatte 28 000 medarbetare i de 
olika företagen.1 Den svenska regeringen har förstått branschens positiva betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen för Sverige och satsar på allt mer på att marknadsföra Sverige 
gentemot andra nationer för att attrahera mer inkommande turism till Sverige2.  
 
Vid en överblick av hotellindustrin i Sverige framgår det att flertalet av de stora aktörerna har 
sitt ursprung i andra länder där det råder andra kulturella inställningar. Utländska aktörer har 
genom förvärv av svenska hotell kedjor etablerat sig på den svenska marknaden och 
importerat sina framgångsrika koncept i Sverige. Vi har valt ut tre ledande aktörer som 
                                                
1 http://www.restauratoren.se/document/hotellaret2005.pdf  2007-02-01 kl.21,22 
2E Forslund. Turistriksdag eniga om marknadsföring.  Restauratören 2006 Volym 5, s17 



 4 

representerar olika nationella ursprung på den svenska marknaden idag, nämligen 
Storbritannien genom Hilton Hotells, Sverige genom Tribe Hotel management och Frankrike 
genom Accor Hotels Scandinavia. 
 
2001 förvärvade det engelskbaserade Hilton Group PLC upp svenskägda Scandic Hotels3.  
Hilton Group PLC härstammar från den välkända hotell familjen Hilton Hotels som 
grundades av Conrad Hilton 1919 i USA. Hilton familjen har över 500 hotell runt om i 
världen och kanske är världens mest kända hotell kedja.4 Med anledning av att Hilton Group 
PLC sålde samtliga av sina hotell till Hilton Hotels Coperation den 23 februari 2006 är 
numera Scandic-Hotels ett systerföretag till övriga stora hotell varumärken inom Hilton 
Hotels Coperation. 
 
First Hotels är en hotellkedja som bildades efter att det statligt ägda SARA Hotels 
avvecklades. First Hotels grundades 1993 och har idag 52 hotell under sitt varumärke5. First 
Hotels ingår i den norskägda koncernen First Hotels AS6. First Hotels är endast ett 
varumärkesbolag som är ägare av varumärket First Hotels. Tribe Hotel Management är 
bolaget som driver hotell och restauranger inom koncernen First Hotels AS. Hotell som inte 
drivs av Tribe Hotel management drivs av enskilda Franchice tagare7. Detta innebär att de har 
rätten att bedriva näringsverksamhet under varumärket First Hotel och har tillgång till 
gemensamma resurser när det markandföring och bokningssystem. Varumärket First Hotels är 
etablerat i Sverige, Danmark samt Norge.    
 
Accor Hotels är Europas största hotell kedja med över 4000 olika hotell. Kedjan är baserad i 
Frankrike men man har 168 000 anställda i 140 olika länder. Accor grundades 1967 av Paul 
Dubrule och Gérard Pélisson. Till en början så hette företaget Novotel och bestod bara av 
hotell men snart så hade grundarna öppnat eller förvärvat företag inom andra service 
branscher såsom restauranger och rese agenturer. 1983 så slog man ihop alla dessa företag 
under ett namn, Accor.8    
 
Samtliga hotellkedjor arbetar efter koncept som är utvecklade i ursprungslandets miljö, kultur 
och traditioner vilket medför att det förekommer olika styrformer med uppgift att upprätta 
system som är optimala för framgång.  System och koncept exporteras till de nationer där 
etableringen äger rum och de ursprungslandets framgångsrika strategier implanteras.  
 
En viktig del för framgång i dagens olika företag är HR-strategier som företaget använder sig 
av. Strategierna används i en organisation med inriktning att påverka personalfrågor och 
påverkar bland annat arbetsklimatet i en organisation. HRM har på senare tid attraherat ett 
ökat intresse från akademiker och företagsledare. Upptäckten av HRM:s betydelse för att 
uppnå framgångar i näringslivet och därför har forskningen inom detta område ökat markant 
de senaste två årtiondena. Man har upptäck att organisationers HR-strategier påverkar så 
viktiga variabler som effektivitet och vinst.9 
 

                                                
3 http://www.scandic-hotels.se/corporateinfo/902_AboutTheHiltonBrand.jsp.   2006-02-23  kl. 16,45 
4 http://www.hilton.com/en/hi/brand/about.jhtml;jsessionid=G1NFHVPLCX1F0CSGBIU2VCQKIYFC3UUC 
2006-02-23 kl 16,55 
5 http://www.firsthotels.se/FHTemplates/Page____495.aspx, 2006-12-05 18,29 
6 First Hotels årsredovisning, hämtad genom affärsdata 2006-12-05, 15,20 
7 Tribe Hotel Management årsredovisning hämtad genom affärsdata 2006-12-05, 15,33 
8 http://www.accor.com/gb/groupe/historique/en_bref/en_bref.asp  2006-02-23 18,00 
9 J M Christensen Hughes. HRM and universalism: is there one best way?. International Journal of 
Contemporary Hospitality Management. 14/5 2002. s221-228 s 221 
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HR-strategier är de strategier som används i en organisation angående personalfrågor. Dessa 
strategier påverkar arbetsklimatet i en organisation 
 
Sammanhanget av olika faktorer såsom rationell ekonomi, globalisering av affärskulturer och 
företag har ett ökande inflytande med hjälp av avancerad teknologi ökar likheterna mellan 
organisationsformer och olika former av HRM stilar. Den gemensamma faktorn för 
påståendena är den viktiga skillnaden i kulturer. Kulturella skillnader har i årtionden hindrat 
multinationella organisationen att vara multikulturella. Hofstede hävdar att alla organisationer 
är kulturellt bundna och att det inte finns några generella svar på hur dessa kulturella 
skillnader för management ska kunna lösas. 10  
 
Det finns många undersökningar som hävdar att skillnader i HR arbete mellan olika länder, 
inkluderat utbildning och utveckling, är beroende av nationella lagar samt nationella 
kulturella värderingar11. Hofstedes undersökning genomfördes på över 100 000 personer i 66 
olika länder och är därför ett bra verktyg när det att upptäcka olika kulturella skillnader 
mellan olika länder12. Vi fick en tillfredställd känsla när vi väl hade gått igenom Hofstedes 
tankar och kände att just dessa kulturella skillnader passade för att upptäcka de variationer vi 
hade för avsikt att mäta. Under den omfattande undersökningen kunde Hofstede identifiera 
fyra olika kulturella variabler, fyra olika kulturella dimensioner: maktdistans, 
osäkerhetsundvikande, individualsim vs kollektivism samt manligt vs kvinnligt13. Vi har för 
avsikt att undersöka hur dimensionerna uppträder i de tre länder, vilka hotellen härstammar 
ifrån, för att sedan undersöka hur dimensionerna påverkar hanteringen av arbetstagare i varje 
land, det vill säga deras HRM-strategier. Vi har valt en organisation, Tribe, som härstammar 
från den svenska hotellmarknaden för att se hur denna marknad uppträder. Vidare så 
representerar Accor Frankrike och Scandic-Hilton Storbritannien. Slutligen vill vi undersöka 
om de utländska hotellens traditionella HRM-strategier implementeras på den svenska 
hotellmarknaden eller om de olika hotellen anpassar sig till de HRM-strategier som är typiska 
för svenska organisationer. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilka HR-strategier använder de tre stora aktörerna när de agerar på den svenska 
hotellmarknaden?  
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka HRM-strategier som används inom den 
svenska hotellmarknaden. Sedan ska vi undersöka om de aktuella aktörerna har anpassat sina 
HRM-strategier till den svenska organisationskulturen eller om de använder sig av HRM-
strategier som används i deras respektive ”hemländer”. 

                                                
10 I Nikandru, E Apospori, N Papalexandris 2005. Changes in HRM in Europé. Emerald group publishing 
limited: Journal of European Industrial Vol 29 No. 7 s541-560 s541-542 
11 O Tregasksis, F Dany, A comparison of HRD in Franch and the UK, Journal of European Industrial Training 
20/1-1996 s 20-30 s.20 
12 F Harvey. National cultural diffrences in theory and practice. Information Technology & People. Vol.10 No.2 
1997 s.132-146 s132 
13 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse, andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. s 37 
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2 Teoretisk Metod 
Under denna del av uppsatsen ska vi presentera våra teoretiska uppfattningar och tankar 
 
2.1 Förförståelse  
 
Förförståelse är de allmänna förkunskaper som författarna besitter i inledningsskedet av 
uppsatts skrivandet. Förstahandsförståelse sammankollas med det självupplevda. Vilket 
innebär personliga erfarenheter som författarna har. Andrahands förförståelse sammankopplas 
med teoretiskt förförståelse vilket författaren besitter.14   
 
Förförståelsen författarna har införskaffat sig från böcker, artiklar, samt annan information 
författaren ges ingår alla i den teoretiska förförståelsen som författaren har. 
 
Båda författarna har tio års erfarenhet var av restaurangbranschen som har stora likheter med 
hotellbranschen när det gäller hur HR arbetet är utformat. Med relativt många år av 
arbetslivserfarenhet inom närliggande bransch finns det stora möjligheter att vi båda har fått 
omedvetna uppfattningar om hur vi anser att ett effektivt HR arbete ska vara utformat. För vi 
har båda haft väldigt dåliga erfarenheter av arbetsgivare som gång på gång inte har tagit 
någon hänsyn till sina arbetstagare och hur deras arbetssituation är och hur den kan förbättras. 
En av oss har ytterligare varit aktiv inom politiken och har med sig gamla värderingar om hur 
han anser att ett bra HR arbete ska utföras med bakgrund av de lagstiftningar som finns. Även 
med hänseende av detta har medlemmen försökt att tona ner sina egna värderingar och vara så 
neutral som möjligt i sin bedömning av de olika företagen. 
 
Att vi båda har liknande bakgrund och erfarenhet är positivt för vi har båda en bred insikt hur 
arbetet inom branschen är strukturerat och kan diskutera olika förhållningssätt mer ingående. 
Till lika del är det en nackdel att vi båda har relativ många års arbetslivserfarenhet för det kan 
vara svårt att tänka i nya banor vilket påverka hur vi analyserar respondenternas svar. Vi kan 
ha förutfattade meningar om det empiriska materialet och det finns en möjlighet att vår 
objektivitet påverkas under analysen. 
 
Vi har båda alltid haft ett intresse att i framtiden jobba inom hotellindustrin. Vi båda har ett 
tag känt oss mätta med våra respektive arbeten och under vår skolgång så har hotellindustrin 
gång på gång diskuteras som ett möjligt karriär val. 
 
2.2 Ämnesval  
 
Vi har valt att skriva om hur HR frågor behandlas av några av hotellmarkandens stora aktörer. 
Vår utgångspunkt för valet av inriktning på uppsatsen kommer från ett intresse för 
hotellbranschen, samt för frågor som rör arbetstagares möjligheter att utvecklas i branschen. 
Som student på Restauranghögskolan vid Umeå universitet har insikten ökat hur viktigt det är 
med ett väl planerad arbete med HR frågor. Vi har båda tidigare arbetslivserfarenheter från 
restaurangbranschen och har varit anställda på olika hotell, dock bara i köket och matsalen. 
Detta har varit en liten morot att försöka att reda ut hur HR frågor kan få en mer central roll i 
arbetet inom de olika organisationerna inom varje hotell. I branschtidningen Restaurangtören 
hittade vi en artikel som aktiverade tankarna på att skriva ett examensarbete om Human 
resource management. När besöksnäringen blir en allt mer viktig marknad för Sverige tycker 

                                                
14 M-B Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur 1993 s76 
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vi att det är viktigt att HR frågor tas på allvar på markanden. Flera av de stora aktörerna har 
inte några formella HR avdelningar och prioriterar inte dessa frågor. Vi tycker att det är ett 
måste för att Sverige ska fortsätta att vara en handelskraftig nation inom besöksnäringen. Om 
arbetstagarna i front line employee ledet inte har en bra arbetsmiljö reflekteras det till gästerna 
de upplever en sämre service nivå.  
För att undersöka saken närmare bestämde vi oss för att ta kontakt med tre stora aktörer på 
hotellmarknaden. Vi valde att kontakta Scandic, Tribe Hotel management samt Accor Hotel.    
 
2.3 Kunskapssyn   
 
Hermeneutiken syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform. En 
förutsättning, enligt hermeneutiken, för vår överlevnad är språket. Människans förmåga att 
kommunicera genom språket leder till att vår verklighet stängigt namnges och på så sätt kan 
vi genom tolkning förstå den.15 
 
 
Utgångspunkten för vår uppsats har varit att få en större inblick hur HR arbetat hos stora 
hotell kedjor är konstruerat samlat med hjälp av insamlad teori. Vi vill analysera resultatet 
från datainsamlingen och med hjälp av våra egna erfarenheter och lärdomar som vi fått under 
arbetets gång försöka klargöra om de undersökta aktörerna anpassat sina HR-strategier till den 
svenska organisationskulturen. 
 
Vi har en relativt stor inblick i ämnet som ska studeras med anledning av ett stort intresse för 
ämnet samt viss arbetslivserfarenhet inom området. Våra arbetslivserfarenheter har lett till att 
vi redan har tolkat verkligheten inom denna bransch till en viss mån. Vi hade redan en 
uppfattning själva hur arbetet bedrivits inom den svenska marknaden. Vi har även läst en del 
bransch tidningar där human resource arbetet i Sverige har berörts. För att få en djupare syn så 
har vi, med hjälp av vetenskapliga artiklar, studerat olika författares syn på hur human 
resource arbetet bedrivs i de aktuella länderna. Eftersom vi inte kunnat uppleva human 
resource arbetet på plats i alla de aktuella länderna så har vi, genom dessa författares verk, fått 
tolka verkligheten. Med tanke på den mångfald av verk som finns inom detta arbetsområde 
har vi tagit ut återkommande material som vi tycker representerar varje aktuellt land på bästa 
sätt.  
 
Vi anser vidare att för att uppnå vårt syfte med denna uppsats så behövde våra frågeställningar 
till respondenterna vara mer omfattande och djupare. För att få svar på vår problemställning 
så krävdes det att respondenten kunde diskutera på ett fritt sätt och, om vi kände att det 
krävdes, avvika från vårt frågeformulär. Detta ledde till att vi fick mer djupgående svar på 
våra frågor och det ställdes högre krav på oss att tolka dessa. 
 
Den största delen av analysen grundas på tolkningar som vi har gjort av de kvalitativa 
intervjuer som genomförts under arbetets gång. Eftersom det bara finns ett fåtal personer som 
arbetar enbart med HRM så fick vi en inblick i verkligheten genom dessa personers ögon. 
Genom att koppla ihop alla våra intervjuer med de vetenskapliga artiklar som vi läst så fick vi 
fram, en klar bild hur arbetet med berörda frågor hanteras inom på den svenska marknaden. 
 
Vi har en hermeneutisk kunskapssyn och därför har vi använt svaren från respondenterna för 
att analysera och tolka den information som vi har mottagit. Slutligen har vi tolkat och 

                                                
15 A Bryman,. Samhällsvetenskapliga metoder Trelleborg: Liber Ekonomi AB 2002), s 370-371 
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analyserat teorier som finns konstruerade i olika böcker och vetenskapliga artiklar. 
Informationen har sammankopplats med de uppfattningar som vi hade med oss tidigare innan 
arbetet påbörjades. På så sätt har vi fått fram en verklighet som representerar den svenska 
hotellmarknaden.   
 
2.4 Perspektiv 
 
Syftet med vår uppsats är att få en inblick i vilka HRM-strategier som använts av de ledande 
aktörerna på den svenska hotellmarknaden. Utgångspunkten har varit genom arbetstagarens 
ögon studera hur de olika företagen handskas med sin personal och i vilken grad som besluten 
har genomförts med avseende att enbart maximera företagets vinst eller att förbättra 
arbetstagarnas arbetsmiljö. Kan ett företags HR arbete vara en bidragande faktor till att vissa 
företag har lättare än andra att producerar långvariga vinster. Frågor som rör HR arbete är 
enligt oss återigen en fråga som börjar vara allt viktigare. Många företag sattsar för att ha en 
bra och varaktig relation med sina arbetstagare när konjekturen är bra.  
 
2.5 Angreppssätt 
 
Vi har haft befintliga teorier som utgångspunkt och har överfört teorierna till empirin vilket 
benämns som ett deduktivt angreppssätt. Författaren bildar genom litteraturstudier 
uppfattningar och teorier som passar in i verkligheten. Beskrivningen om hur företeelse 
fungerar ligger i fokus.16 
 
Vi har valt att använda ett deduktivt angreppssätt i uppsatsen. Vi ansåg att om vi ska få en klar 
uppfattning om de skillnader som finns mellan de aktuella ländernas HR-strategier måste vi 
först studera hur varje organisation bedriver sitt arbete på ”hemmaplan”. Genom vår 
förförståelse förutspådde vi att de berörda organisationerna har varit tvungna att, till en viss 
grad, anpassa sig till den svenska marknaden. Vi ville få en korrekt uppfattning om hur det 
såg ut på varje hotells ”hemmamarknad” och därför började vi med att studera, med hjälp av 
vetenskapliga artiklar, hur organisationskulturer uppträdde på varje markand. Vidare antog vi, 
genom vår förförståelse, att de respondenter som vi hade kontaktat var utbildade inom den 
nordisk human resource kulturen och kanske inte kunde ge en bra bild av de andra ländernas 
arbete. Med bakgrund av detta har teorierna som tidigare forskare kommit fram till varit 
utgångspunkten för insamlingen av data till uppsatsen. Vi utgick från olika infallsvinklar, 
synpunkter och idéer om hur företagen som beskrivs i uppsatsen har strukturerat sitt arbete 
med HR frågor i de länder där de först ”uppstod”. Med hjälp av intervjuer med samtliga 
respondenter har deras svar jämförts med de teorier som vi har läst. Utifrån den insamlade 
informationen har vi gjort analyser och kommit fram till vår syn av markanden och vilket 
effekt olika syner har på HR arbetet inom respektive företag och branschen i sin helhet. Vi 
anser att detta har varit det mest effektiva sättet för oss att kunna besvara vår 
problemformulering. För att uppnå vårt syfte med uppsatsen föredrog vi att först studera 
teorier som beskrev olika organisationskulturer för att på så sätt kunna utforma relevanta 
frågor till våra respondenter. Hofstedes teorier ansåg vi vara de mest erkända och vårt 
teoriavsnitt baseras på hans fyra dimensioner. 

                                                
16  A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,  s.20ff 
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2.6 Val av metod 
 
Vi har valt en kvalitativ metod för vår uppsats. Vilket har till effekt att vi har valt ett fåtal 
respondenter som vi har haft djupgående samtal med för att få en uppfattning om verkligheten 
inom branschen.17  
 
Anledningar var att det fanns bra teorier som var i enlighet med problemformuleringen. Dessa 
användes som utgångspunkter för uppsatsen. Teorierna tyckte vi gav en bättre bild av hur de 
organisationer vi undersökte arbetade och vi skulle vara bättre förberedda inför varje intervju. 
Genom semistrukturerad kvalitativ datainsamling har vi genomfört två intervjuer med 
respektive studerat företag. Anledningen till att vi valde att genomföra en kvalitativ 
undersökning var fåtalet personer som är sysselsatta med frågor inom uppsatsens 
ämnesområde. Dessa, ansåg vi, kunde med hjälp av öppnare frågor lättare kunna förklara hur 
deras HR strategier var utformade vilket skulle medföra att vi skulle få mera tillförlitliga svar 
på vår problemformulering, vilket i sin tur skulle leda till att vi kunde uppnå syftet med vår 
uppsats.  
 
Respondenterna är två medarbetare inom varje organisation, en med HR frågor som 
ansvarsområde dels en medarbetare i Front Line funktion, sammanlagt sex respondenter. Med 
hjälp kvalitativa intervjuer har vi haft en möjlighet att få en bättre kontakt med 
respondenterna och ha en möjlighet att avläsa deras svar på ett effektivare sätt. Det blir en mer 
personlig kontakt mellan oss och respondenterna vilket ger upphov till ett större förtroende 
från respondenternas sida. Svaren blir mer utförliga, om inte respondenten har uppfattat 
frågan har vi möjlighet att förklara frågan på ett annorlunda sätt.  
 
2.7 Val av teorier 
 
Genom att studera den svenska hotellmarknaden så har vi identifierat tre stora aktörer som 
representerar nationella bakgrunder. Vi har undersökt respektive lands Human resource 
strategier för att sedan koppla ihop dessa med Hofstedes teorier om de fyra ”dimensionerna”. 
Vilka är maktdistans, kollektivism gentemot individualism, kvinnlighet gentemot manlighet 
och osäkerhetsundvikande. Hofstedes teorier kom vi i kontakt med när vi var i färd med att 
studera de olika ländernas HRM. Det är många författare som har använt sig av teorierna för 
att beskriva de kulturella skillnader som ligger till grund för hur HR arbetet bedrivs i olika 
länder. Teorier tyckte vi beskrev skillnader mellan olika länder på ett klart och enkelt sätt och 
vi valde att använda teorierna som en ”grund” för våra teoretiska antaganden 
 
2.8 Sekundärkällor 
 
Sekundärkällor är teorier som redan tidigare har sammanställts och analyserats för andra 
ändamål. Vi använder data som någon annan har sammanställt och analyserat och  
utsätter datainsamlingen för en ny analys18.  
 
Sekundärkällorna som vi har använt oss av är teorier som är hämtade från vetenskapliga 
artiklar som har skrivits inom ämnesområdet. Detta har givit oss en solid grund för våra 
                                                
17 A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s 249 
18 M-B Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s.117-118 
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undersökningar. Sekundärkällorna har vi erhållit via Emerald artikeldatabas som den primära 
källan. Artikeldatabaserna som har används är Busniess source premier och Emerald fulltext. 
 
Genom artiklar kom vi i kontakt med Hofstedes forskning. Hans bok vilket behandlar olika 
nationella kultur skillnader mellan nationer. Hofstedes fyra dimensioner kom att ligga till 
grund för vårt teoriavsnittet. Andra källor av använts är branschtidningen Resturantören, de 
olika hotellkedjornas Internet hemsidor samt SHR hemsida. 
 
2.9 Källkritik sekundärkällor 
 
Under arbetes gång har vi använt sig av flera olika artiklar.    
 
Det förekommer vetenskapliga artiklar som är närmare tio år gamla, vilket kan leda till att 
litteraturen källan inte avspeglar det dagsaktuella förhållandet för respektive ämnesområde.  
Det är speciellt en artikel vi vill avspelar denna kritik på. (A comparison of HRD in France 
and the UK, 1996).  
 
Artikeln ”Human resource management in Sweden” är skriven av en individ som är relativt 
negativ till arbetarrörelsen inblandning på den svenska arbetsmarkanden. En individ från 
arbetarrörelsen kommer troligen att en helt annan uppfattning om läget på den svenska 
arbetsmarkanden. Vi har haft England som utgångspunkt när vi diskuterat Storbritanniens 
HRM med anledning av att Scandic-Hilton var i Engelskt ägo när uppsatsen började att 
planeras. I februari 2006 har amerikanska Hilton Hotels Coparation köpt upp engelska Hilton 
group, skillnaderna i HRM kulturer går knappt att urskilja enligt Scandic-Hiltons HRM 
manager. Vi ville dock klargöra vilket förhållningssätt som har använts. Intervjun med 
Scandics human resource manager genomfördes med hjälp av telefon.  
 
Hofstedes verk ”Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse” och speciellt 
hans modell om de ”fyra dimensionerna” ligger till grund för vårt teoriavsnitt. Detta verk kan 
ibland tyckas bli för dominant men vi har försökt att kritisk granska detta avsnitt med hjälp av 
vetenskapliga artiklar som berör samma ämne. Vi har försökt få in många olika ståndpunkter 
som härrör till ”de fyra dimensionerna” och på så sätt få många olika synsätt på dimensioner. 
 
Vi har vidare inte hittat teoretiskt material som förklarar exakt hur den svenska 
företagskulturen ser ut baserat på Hofstedes dimensionen. Vilket har inneburit att vi till en 
större grad, jämfört med de Storbritannien och Frankrike, vi har tolkat hur svenska 
företagskultur ser ut kopplat till Hofstedes dimensioner genom att mer självständigt tyda 
annan teoretiskt material. 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt tar vi upp de teoretiska förutsättningarna för vår uppsats. Vi visar att Human 
resource strategier bottnar i kulturella värderingar ett samhälle har samt skillnaden i dessa 
värderingar hos de hotell aktörer vi valt att undersöka. 
 
3.1 Kultur 
 
Kulturen är inlärd, inte ärvd.  Varje människa karaktäriseras av tankesätt, behov och 
handlingsmönster som lärts in under en livstid. Dessa ”mentala program” och beror på den 
sociala miljö som människan har vuxit upp i. Familj, skola, arbetsplats och samhället är 
”mjukvaror” som programmeras in i människan. Mjukvaror är olika i olika sociala miljöer. 
Olika sociala miljöer har olika kulturella uppfattningar. Förenklat kan kulturer sammanfattas 
tankesätt, känslor och handlingsmönster som karaktäriseras hos människor i olika sociala 
miljöer.19  
 
Kulturella skillnader finnas i olika nivåer där variabler som kön, region, religion m.m. 
påverkar de kulturella skillnaderna. Vi ska dock i uppsatsen koncentrera oss på kulturella 
skillnader på nationell nivå, det vill säga mellan olika länder. 
Nationella kulturer har sin härkomst från många olika faktorer som finns inom en nations 
samhällsstruktur. Nationella kulturer skapas och formas med hjälp av nationella värderingar, 
den nationella skolans värderingar samt andra verktyg som stadsmakten använder för att 
förmedla sina tankar och värderingar. Samtliga av dessa verktyg är ett resultat av den lokala 
nationens politiska ansträngningar och dess arbetsmarkands politik20. Detta innebär att olika 
nationer har olika syn på hur Human resource management (HRM) ska utformas. Nationer 
som är geografiskt nära varandra har troligtvis stora likheter med varandra, när det gäller 
uppfattningen och användningen av HRM21. Utbildningsaktiviteterna som sker inom 
organisationer påverkas i största grad av hur den lokala arbetsmarkanden är utformad och 
vilket konjektur arbetsmarknaden befinner sig i22.  
 
För att upptäcka skillnader mellan olika nationers organisationskulturer kan man dela in 
organisationernas beteende i fyra olika dimensioner enligt Hofstedes. Dimensioner kan 
demonstrera olika skillnader mellan organisationskulturer. De fyra dimensioner fick Hofstede 
fram genom en stor undersöknings där han i 60 länder intervjuade över 100 000 personer 
genom enkäter23. Vi har uppfattningen att dimensionerna inte på något sätt kan ge en riktig 
bild om hur kulturen uppträder i alla länder eftersom det kan finnas variationer inom landet. 
En organisation kan skilja sig mycket från en annan beroende på storlek, organisations 
uppbyggnad mål m.m. även inom länder och regioner. Genom  den omfattningen Hofstedes 
undersökning har haft anser vi att de fyra dimensioner ger en övergripande bild av hur HR 
strategier inom ett land kan uppträda. De fyra dimensionerna är: 
 
 

1. Maktdistans 

                                                
19 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse. s12ff  
20 O. Treganskis, F.Dany, A comparison of HRD in France and the UK, s 20-30, s20  
21 Åsikter av författarna Johan Wikström, Nima Saeedi 
22 O. Tregaskis, F. Dany, A comparison of HRD in France and the UK, s20  
23 F Harvey. National cultural diffrences in theory and practice. Information Technology & People. Vol.10 No.2 
1997 s132-146 s. 132 
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2. Kollektivism gentemot individualsim. 
3. Kvinnlighet gentemot manlighet. 
4. Osäkerhet undvikande 24 

 
3.1.1 Maktdistans 
 
Maktdistans kan definieras som ”skillnaden i makt mellan en person som är i en högre nivå 
och en person som är i en lägre nivå inom en organisation”25 . 
 
Hosftede genomförde en undersökning inom IBM hur maktdistansen varierade mellan 
länderna där IBM var verksam inom. Han konstruerade en skala som mäter skillnaden på 
maktdistans mellan olika länder som han benämnde power distans index (PDI). Ju lägre 
maktdistans det råder i en organisation, desto lägre blir värdet på PDI skalan.26 
 
Maktdistans är således den ojämlikhet som råder mellan arbetsgivarna och arbetstagarnas 
maktinnehav i ett företag. Dimensionen informerar oss om beroendeförhållandena i en 
organisation, hur beroende är medarbetaren av sin chef när han utför sitt arbete. I länder med 
låg PDI är beroendet av cheferna begränsat och det råder ett ömsesidigt beroende mellan 
chefer och arbetstagare. I länder med hög maktdistans är däremot arbetstagarna mer beroende 
av sina chefer för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Man ska komma ihåg att dimensionen 
kan variera beroende på variabler som organisationsstorlek, bransch, mål m.m. även i 
organisationer i samma land. 
 
Skillnader i maktdistans mellan länder grundar sig väldigt mycket på hur familjesituationen 
ser ut. I länder där det råder stora skillnader i maktförhållandet mellan föräldrar och barn, där 
barnen ser sina föräldrar som ”chefer”, existerar det stora skillnader i maktbalansen mellan 
chef och arbetstagare i organisationskulturen. I länder där maktskillnaden är mindre inom 
familjen är således också maktskillnaden mindre mellan chefer och arbetstagare inom 
organisationskulturen.27  
 
En nation med låg maktdistans anses det inte vara någon skillnad mellan att vara en 
tjänsteman som sitter på sitt kontor hela dagarna och är sysselsatt med administrativa 
arbetsuppgifter eller en medarbetare som har sina huvudsakliga arbetsuppgifter gentemot 
tjänster eller kunder. Tjänstemannen förflytta sig gärna från sitt kontor och vara behjälplig till 
sina medarbetare som för tillfället har en hög arbetsbelastning.28  
Flertalet av dessa nationer har även en relativ gott finansiellt välstånd29. 
 
Övriga indikationer på att det råder en låg grad av maktdistans är att organisationsledning har 
en stor tillit åt avdelningschefer inom organisationen. Ledningen litar på att avdelnings 
cheferna ska använda sina tidigare erfarenheter för att leda organisationen mot de uppsatta 
målen.30   
 

                                                
24 I Nikandru, E Apospori, N Papalexandris 2005. Changes in HRM in Europé. s. 542 
25 F Harvey. National cultural diffrences in theory and practice. s. 133 
26 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse. s 54-55 
27 Ibid. s 40ff 
28 Ibid. s 72 
29 Ibid. s. 74 
30 Ibid s. 72 
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Organisationer som har en låg grad av maktdistans är organisationer som har som grundtänkte 
att alltid följa de lagar och regler som råder. Organisationen respekterar de medarbetare som 
vill vara fackligt aktiva samtidigt som organisationen har en bra dialog med de fackliga 
organisationerna.31 
 
Även i skolan förekommer det skillnader i maktdistans mellan länder. I länder där det råder 
hög maktdistans så är läraren väldigt auktoritär och elevens inlärningsnivå är beroende av hur 
bra läraren är. I dessa länder så satsas utbildningsbudgeten på framförallt universiteten. Till 
skillnad från detta så ses lärare som jämlikar i länder med en låg maktdistans. Elevens 
kunskapsnivå är beroende på en tvåvägskommunikation mellan eleven och läraren. I dessa 
länder så satsas den mesta delen av utbildningsbudgeten på grundskolan.32 
 
3.1.2 Kollektivism gentemot individualsim 
 
Dimensionen kan definieras som att ”individualism gäller i samhällen där bandet mellan 
individerna är lösa och kollektivism gäller i samhällen där banden mellan människor är 
väldigt starka”. I ett individualistiskt samhälle förväntas var och en sköta sig själv och värna 
om sina egen familj. I ett samhälle där det finns en stark kollektivism integreras människor 
redan från födelsen i starka sammansatta grupper där alla hjälps åt för att nå gemensamma 
mål. 33 
 
I ett samhälle med en individualistisk företagskultur så förväntas den anställde att bete sig på 
ett sådant sätt att sina egenintressen tillfredställs först och främst. I organisationen  måste 
arbetet organiseras så att organisationens intressen sammanfaller med medarbetarens 
intressen. Medarbetaren är en individ med egna behov. Vid nyanställningar inom 
organisationen prioriteras människor som inte har några kontakter inom organisationen sen 
tidigare. Nyanställningar av medarbetare sker inte med personer som redan har familjära 
relationer i organisationen. Anledningen är att relationen kan leda till intressekonflikter. Vid 
nyanställning är det arbetsuppgiftens art som är viktigast, medarbetaren anställs med 
bakgrund av medarbetarens kompetens och inte av personliga relationer med organisationen.34   
 
I skolan i individualistiskt samhälle så förväntas eleverna uttrycka sig individuellt och eget 
arbete sätts mer i fokus. Syftet med utbildningen är främst att lära hur eleverna ska uppträda i 
arbetslivet. En högre examen innebär ett ekonomiskt verktyg som hjälper eleven erhålla 
attraktiva jobb på arbetsmarknaden.35 
 
I ett samhälle med kollektivistisk företagskultur så anställer organisationer aldrig bara en 
individ utan en person som ska tillhöra en ”ingrupp”. Den anställde ska uppföra sig i enlighet 
med ”ingruppens intressen”, vilka inte alltid sammanfaller med den anställdes egenintressen. 
Vid anställning av en ny individ prioriteras individens personliga egenskaper för att passa bra 
in i den ”ingrupp” som han/hon kommer att tillhöra. Individen utvärderas för att försäkra 
organisationen att individen kommer att finna sig väl tillrätta med de värderingar och mål som 

                                                
31 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse s 77 
32 Ibid s 66-68 
33 C. Communal, B. Senior, National culture and managment: messages conveyed by British, Frensh and 
German advertisements for managerial appointments, Leadership & Organisation Development Journal 20/1-99 
s. 26-35 s.29 
34G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse s.82-83 
35 Ibid. s 111-112 
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finns inom företaget. Individen är viktigare än uppgiften och en personlig relation bör 
upprättas innan uppgiften presenteras för arbetstagaren.36  
 
Utbildningen i ett kollektivistiskt samhälle har till huvudsyfte att lära eleven hur denne ska 
”uppträda” i samhället, hur han/hon ska passa in. De flesta beslut och handlingar som görs 
under skolarbetet är bestämda i samförstånd med skolklassen eleven tillhör. En examen 
behöver inte leda till ett attraktivt arbete utan tillför i första hand tillgång till en högre 
samhällsklass än den man tillhör.37 
 
3.1.3 Kvinnlighet gentemot manlighet 
 
Dimensionen syftar på skillnader i organisationer som kännetecknas av ”konkurrens och 
självsäkerhet (manliga) gentemot organisationer där de anställda prioriterar livskvalitet och 
trivsel (kvinnliga)”38. 
 
Vid uppdelning av båda dimensionerna i två ”poler” är den maskulina ”polen” en avspegling 
av samhällen där: 
 
• Där medarbetarna eftersträvar förtjänster – möjligheten att tjäna mycket. 
• Att arbetstagaren för erkännande för ett bra jobb bra utfört är mycket viktigt. 
• Att ha möjlighet att avancera och bli befordrad till högre nivåer är en drivkraft 
• Att ha krävande och utmanande arbetsuppgifter vilket leder till att arbetstagaren 

känner att hon/han får bra respons av arbetsgivaren är viktigt för motivationen. 
• Kvantitativa och snabba problemlösande metoder sätts i föredras. 

 
I motsatts till detta så kan feminina samhällen avspeglas med: 
 
• En bra chefsrelation eftersträvas där det finns en bra och fungerande interaction med 

sina överordnanden 
• Ett utvecklat och fungerande samarbete mellan olika medarbeta och avdelningar sätts i 

fokus 
• Att arbetet erbjuder en möjlighet att skaffa ett bra boendeområde som passar ens 

familj bra. 
• Att uppleva en anställningstrygghet som leder till att arbetstagaren känner att 

samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer att fortsätta under en 
bestående tidsperiod och avslutas med arbetstagarens godtycke.39   

 
När det gäller konflikter går det att urskilja en skillnad mellan maskulina och feminina läder. I 
maskulina länder anses att en konflikt löses bäst med hjälp av en ”bra strid”. I feminina länder 
förespråkas förhandling och kompromisser i konfliktsituationer. Andra skillnader är i 
maskulina samhällen finns en livssyn som innebär att människa ”lever för att arbeta” medan 
livssynen i feminina samhällen är tvärtom där anser människan att ”arbete finns för att 
leva”.40 
 
                                                
36 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse. s82-83 
37 Ibid. s111-112 
38 C. Communal, B. Senior, National culture and managment: messages conveyed by British, Frensh and 
German advertisements for managerial appointments, s. 29 
39 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse . s. 105-106 
40 Ibid. s 118 ff 
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Jobbintresset hos elever i feminina samhällen ligger till grund för vilken utbildning de väljer. 
Att misslyckas med sina studier ses inte som en allvarlig händelse och det är viktigt att man 
inte höjer sig över normen, att man visar medelresultat. Lärarna uppskattas när de är 
vänskapliga gentemot eleverna och män och kvinnor studerar ofta samma ämnen. I maskulina 
samhällen utgör karriärmöjligheterna grunden för elevernas utbildningsval. Att misslyckas i 
skolan är ses som ett nederlag vilket medför att det råder en tävligsanda över skolarbetet, alla 
vill vara bäst. Ju mer en lärare briljerar desto bättre är han/hon. Män och kvinnor studerar i en 
högre utsträckning olika ämnen.41 
 
3.1.4 Osäkerhetsundvikande 
 
Osäkerhetsundvikande syftar på förekomsten av informations- och beslutsfattande system 
som styr hur arbetstagarna ska bete sig i olika situationer. Dimension preciseras av hur stor 
grad människorna i ett samhälle känner sig osäkra i okända och främmande situationer. Ju  
större osäkerhet som förekommer bland arbetstagarna, ju större är behovet av informations 
och beslutssystem.42 
 
I länder med stor osäkerhetsundvikande är behovet av många regler stort. Arbetstagarna vill 
vägledas av skrivna eller oskrivna regler i varje situation. I länder med liten 
osäkerhetsundvikande kan det finnas en känslomässig rädsla för formella regler. Regler ska 
bara skrivas i yttersta nödfall. I dessa samhällen stimuleras arbetstagarna till innovationer i sitt 
arbetssätt och har en hög tolerans mot avvikande idéer.43 
 
Elever som lever i samhällen med ett lågt osäkerhetsundvikande föredrar ostrukturerade 
inlärningsmetoder. Diskussioner föredras och en lärare kan säga ”jag vet inte” på en fråga 
eller ett problem. Når man framgång så tillskrivs den egna förmågan i första hand. I samhällen 
med ett högt osäkerhetsundvikande vill eleverna att undervisningen ska vara strukturerade och 
läraren ska ha svar på alla frågeställning som kommer upp. Framgång förklaras i första hand 
med turliga omständigheter.44 
 
3.1.5 Vår syn på de fyra dimensionerna  
 
Vi har uppfattningen att maktdistans är en faktor som både kan hämna och förstärka en 
organisation. Inom hotell och restaurangbranschen har det tidigare funnit en mycket starkt 
tradition av en hög maktdistans under tidigare sekel. Dels på grund av att det fanns många 
medlemmar av organisations ledning som hade utländsk härkomst, till största delen från 
central- och Sydeuropa. Under åren lopp har dock nivån av maktdistans blivit allt mindre, dels 
på grund av att organisationerna har blivit allt mindre på grund av de kostnader som är 
sammankopplade med medarbetarna inom organisationen. Det finns naturligtvis skillnader 
inom branschen beroende vilket segment organisationen är verksam inom. En organisation 
som har en hög service och kvalités grad, har oftast en högre grad av maktdistans än en 
organisation som segmenterar sig gentemot barnfamiljer.  
 
Vi anser att det är en förutsättning att det råder kollektivism inom en serviceorganisation, om 
inte alla arbetar efter samma mål och gör det tillsammans blir aldrig resultatet till perfektion. 
Perfektion är en förutsättning för överlevnad inom service branschen. Kunder och gäster 

                                                
41 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse 150-154 
42 F Harvey 1997. National cultural differences in Theory and practice. s.133 
43 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse. s152ff  
44  Ibid. s 194-195 
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märker väldigt tydligt om det inte råder kollektivism inom organisationen. Besked som 
lämnas har en tendens att variera från medarbetare till medarbetare. I många situationer är 
arbetet stressigt och fruktansvärt mentalt krävande. Då är det viktigt att stämningen inom 
organisationen är på topp, annars blir resultatet lidande. 
 
En serviceorganisation behöver både manlighet och kvinnlighet för att fungera på ett 
förtjänstfullt och strukturerat vis. Det är som nämnt tidigare av yttersta vikt att det råder ett 
stort samarbete inom organisationen. Enligt vår syn är det viktigt att ha en kombination 
mellan manligt och kvinnligt för att en organisation ska fungera. Cheferna ska både vara en 
kamrat som kan hjälpa till är de behövs men ändå inte ständigt behöva bevisa vem det är som 
bestämmer. Servicebranschen är mycket hård och krävande med ofta långa dagar, det är inte 
ovanligt att arbetsdagarna ibland är upp till tolv timmar. Mellan de lokala organisationerna är 
det vanligt förekommande att det finns tvister som kan blir relativt bittra. Det är inte ovanligt 
att det råder regelrättigt krig mellan kök och frukost personal. Vilket vi anser är tydliga 
manliga förtecken. Samtidigt som det råder stor kvinnlighet inom de lokala organisationerna.    
 
Vi har uppfattningen om att det är svårt för en service organisation att fungera smidigt om det 
råder en allt för hög grad av osäkerhetsundvikande. Det måste naturligtvis finnas ramar som 
strukturerar medarbetarnas arbete. Reglerna kan dock inte verka i ett syfte att styra 
medarbetarna för mycket. Medarbetarna måste få en möjlighet att vara flexibla och arbeta 
självständigt utifrån varje situation som uppstår. Vi uppfattade en av organisationerna i vår 
studie att ha en större grad av osäkerhetsundvikande än de andra. Men att jämföra detta 
osäkerhetsundvikande med någon annan branschen är mycket svår enligt vår mening. Hotell 
och restaurangbranschen är för oss olik andra branscher på arbetsmarkanden. 
 
3.2 Human resource management i Storbritannien, Norden och Frankrike 
 
Vi ska nu presentera teorier om hur HRM arbetet är ser ut i de aktuella länderna.  
 
3.2.1 Human resource management i Storbritannien       
 
Under senare år har HRM tänkandet i Storbritannien fått allt större utrymme på 
arbetsmarkanden. Den störta anledningen är att arbetsmarknadslagarna har blivit allt mer 
detaljerade. Globaliseringen har även blivit allt mer märkbar på arbetsmarkanden i 
Storbritannien, vilket har ökat strävan att försöka minimera organisationernas kostnader. 
Kostnaderna består till största delen av lön och skatter till arbetstagare. En fråga som blir allt 
mer aktuell i Storbritannien, inom HRM området, är att de moderna organisationerna har gjort 
stora kraftansträngningar för att bryta ner sociala och psykosociala barriärer som tidigare har 
funnits i många organisationer. Organisationer som inte lyckas att förbättra de nämnda 
områdena inom personalarbetet, riskerar att uppnå sämre resultat under de kommande åren.  
Faktorerna som talar för att organisationerna ska lyckas är den ökade yrkesskickligheten hos 
organisationernas HR avdelningar. 45 Vi har uppfattningen att på senare tid så har rollen som 
HR manager har utvecklats och HRM har fått en mer central roll i organisationer i 
Storbritannien.  
 
Medlemskapet i Europeiska unionen har bidragit till att Storbritannien har varit tvunget att se 
över sina arbetsmarknadslagar. Vilket har inneburit en ökning av kraven från fackliga 
organisationer som har minskat antalet dagar då Storbritannien har varit drabbat av strejk. 
                                                
45  S. Richbell, Trends and emerging values in the human resource management the UK scene, International 
Journal of Manpower, may 2001 volume 22, Issue , page 261-268 s262 
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Den aktuella arbetsmarkandslagstiftningen har bidragit till att organisationernas HR strategier 
är mer inriktade på arbetstagarnas välmående samt involvering och hängivenhet till 
organisationen.46 Vi anser att detta indikerar att maktdistansen mellan chefer och arbetstagare 
längre ner i organisationen har minskat. Det fackliga inflytandet begränsar chefernas 
auktoritet och gapet mellan de anställda i organisationen minskar.   
 
I Storbritannien har det varit vanligt med en hög arbetsbelastning, den genomsnittliga 
arbetsveckan har varit mycket högre än övriga Europeiska länder. Med hjälp av ”The Works 
Councils”, som är en förenklad sammansättning av organisationens resultat och mål, har 
arbetstagarna en möjlighet att få en inblick hur det går för företaget. En effekt är att HR 
avdelningarna i organisationerna kan skapa interna kommunikationsvägar med arbetstagarna 
vilket i sin tur leder till ett bättre arbetsklimat, samarbetet mellan botten och toppen i företaget 
har förbättras.47  
 
Arbetstagarna i Storbritannien anses vara mer individuella än andra länder i Europa. En 
förklaring är att systemet med standard löner inte längre är lika vanligt. När allt fler 
arbetstagare har individuell lön ställer det högra krav på HR avdelningarna att på ett effektivt 
sätt upprätta trovärdiga system för lönesättning. Debatten om lika lön för lika arbete har 
aktuelltcerats, vilket ytterligare ställer krav på förhandligs förmåga hos de tjänstemän som 
arbetar med HRM strategier.48 Vi anser att detta indikerar att organisationer i Storbritannien 
präglas av en individualistisk företagskultur. Systemet med individuell lön innbär att 
arbetstagarna har ett större ansvar för sin egen arbetssituation och att man i första hand själv 
ansvarar förr att man har den lön och arbetssituation som man strävar efter. Dock kan vi se att 
man sakta med hjälp av olika metoder, som t.ex. ”The Works Council” försöker få in mer 
kollektivism i företagskulturen. 
 
3.2.2 Utbildning som är relaterad till Human resource management i Storbritannien 
 
I Storbritannien har det tidigare funnits ett väl dokumenterat utbildnings vakuum, det har inte 
funnits många management utbildningar. Det har bidragit till att Storbritannien inte kan 
konkurrera på ett konkurrentmässigt sätt som länder med liknande ekonomisk situation. Det är 
tydligt att det behövs fler aktiva åtgärder av regeringen i frågor som rör det nationella 
utbildningsförfarandet. Den låga utbildningsnivån är resultatet av den låga insikten av 
välutbildade medborgares roll i samhället återspeglas på arbetsmarkanden. Vilket i sin tur har 
inneburit att arbetsgivare inte har sett fördelarna med att anställa redan välutbildade 
medarbetare i lika stor uträckning som andra nationer. Utbildning ses som en kostnad istället 
för en investering. Engelska arbetsgivarna har allt mer koncentrerat sig på att internutbilda 
sina medarbetare genom olika trainee program. ”The learning organisation” är benämningen 
på detta fenomen som innebär att utbildning som utförs inom organisationen och inte sker i ett 
klassrum. Utbildningen är förlagd ”ute på fältet” för att förbereda trainee eleverna för 
vardagliga arbetssituationer, och är en del av processen för att få fram bra managers för 
ledande positioner inom organisationen i framtiden. Många unga människor gör därför sin 
entré på arbetsmarkanden utan någon formell utbildning. Denna variabel är dock under stor 
omställning och organisationer i Storbritannien har förstått betydelsen av att ha välutbildade 
arbetstagare.49 

                                                
46 S. Richbell, Trends and emerging values in the human resource management the UK scene, International 
Journal of Manpower, may 2001 volume 22, Issue , s261-268 s.262-263 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 T. Jackson, International HRM: a cross-cultural approach 2002, Sage Publications Incoperated, sid 127 



 18 

 
Bristen på utbildning kan tydas som att Storbritannien har en kollektivistisk företagskultur. 
Utbildning är inte viktig för att komma in på arbetsmarknaden. Vi anser dock att processen 
mot mer välutbildade arbetstagare gjort att det har skett en förändring inom det brittiska 
utbildningsförfarandet och att idag så är det än mer viktigt med en bra utbildningsgrad för att 
få anställning. Detta indikerar att Storbritannien börjat glida över till en mer individualistisk 
företagssyn än tidigare. 
 
Om vi sammanfattar Storbritanniens företagskultur kan vi säga att maktdistansen är mellan 
arbetsgivare och arbetstagare är relativt låg i. Betydelsen av HRM har gjort att brittiska 
managers har utvecklats till bra ”lagledare”. Däremot är den brittiska management kulturen 
individualistisk även om man försökt att implementera kollektiviska ideologier. 
Osäkerhetsundvikande år lågt, vilket innebär att brittiska managers har en demokratisk stil 
som uppmuntrar arbetstagaren att ta egna beslut. Brittiska managers kännetecknas av en 
självsäker ledarstil där kvantitativa resultat sätt i fokus vilket karakteriserar en manlig 
organisationskultur.50  
 
3.3 Human resource Management i Sverige 
  
Sverige har varit känt världen över för det lugn som har funnits på arbetsmarknaden. Med en 
av världens lägsta tal av dagar då någon del av arbetsmarknaden befinner sig i strejk. 
Anledningen till det låga strejktalet är de lagar och förordningar som reglerar den svenska 
arbetsmarknaden. Under de gångna 20-30 åren har det varit ett lugnt klimat på den svenska 
arbetsmarknaden, beroende på Medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om 
anställningsskydd (LAS). HRM arbetet inom organisationer på den svenska arbetsmarknaden 
har påverkats enormt mycket med hänsyn till MBL samt LAS. Just LAS är ett viktigt verktyg 
för att forma ett effektivt HRM arbete med hänsyn till arbetstagarens intressen som den 
primära faktorn. I LAS regleras hur anställningsskydd är uppbyggt. 51 Innebörden enligt vår 
mening är att maktdistansen är väldigt låg i Sverige. MBL och LAS medför att arbetsgivarna 
får en väldigt låg auktoritetsställning gentemot sina arbetstagare (om man jämför med andra 
länder). Arbetstagarna är väl skyddade av lagen och har mycket att säga till om i företaget. 
LAS medför även att det blir svårt för arbetsgivaren att säga upp folk utan giltiga skäl. Detta 
innebär att svenska arbetstagare känner en hög anställningstrygghet och en hög 
anställningstrygghet indikerar att Sverige har en feminin företagskultur. 
 
En effekt av det väl utbyggda välfärdsystemet i Sverige är att frånvaron från arbetet har varit 
högre i Sverige än i många andra länder. Det finns naturligtvis positiva samt negativa effekter 
av att statsmakten tar väl hand om sina medborgare. Det blir kostsamt för arbetsgivarna att ha 
mycket extra personal samt en extra ansträngning på HR personalen som har till uppgift att på 
ett smidigt sätt ge sjukskrivna arbetstagare möjlighet att återkomma till sitt arbete så snart 
som möjligt.52 Detta anser vi indikerar på att HRM har fått en allt mer betydande roll inom de 
svenska organisationerna eftersom sjukfrånvaron har blivit en allt större kostnad för 
företagen. Det blir viktigt att på ett snabbt och smidigt sätt få tillbaka ordinarie medarbetare i 
arbetet. 
 
 

                                                
50 C. Communal, B. Senior, National culture and managment: messages conveyed by British, Frensh and 
German advertisements for managerial appointments, s 29 
51 T. Jackson, International HRM: a cross-cultural approach, Sage Publications incorporated 2002  s57ff 
52 Ibid  s57ff 
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Förändringarna på arbetsmarkanden resulterar att HR-avdelningarna måste ändra sina 
strategier. Det blir allt viktigare med att genomföra ordentliga arbetsanalyser för 
nyrekryteringar för att få en så effektiv organisation som möjligt. Det är viktigt att den 
nyrekryterade medarbetaren passar in i organisationens arbetssätt och strategier. 53 Sverige har 
med anledning av höga kostnader för arbetskraft blivit en av pionjär nationerna för en 
utarbetat metod att beräkna kostnaderna för HRM. Som tidigare har nämnts har det blivit allt 
viktigare för företag att ha en väl fungerande HR-strategi i Sverige. På grund av att service 
sektorn är en stor del av den svenska ekonomin är det viktigt att service organisationerna 
håller sig väl uppdaterande när det sker förändringar på markanden. Lika viktigt är att HR- 
avdelningarna inom organisationerna tidigt utvecklas i takt med den övriga organisationen 
inom företaget. 54 Vi tyder betydelsen av nyrekrytering arbetet samt betydelsen av att den ny 
anställde ska passa in i organisationen på att Sverige präglas av en kollektivistisk 
företagskultur. Det läggs ner mycket tid och resurser för att den nyanställde ska passa in i 
företaget. De utvecklade regler som finns för arbetstagarens anställningsskydd medför att det 
blir väldigt viktigt att hitta ”rätt person”.  
 
På den svenska arbetsmarknaden finns det i dagsläget en tendens att allt mer HR arbete 
handhas av t.ex. Line managers. För att den ”lokala” managern har en större möjlighet att 
påverka sina medarbetare och på ett enkelt och effektivt sätt har tillgång till arbetstagarens 
prestationer och kunskaper. HR-avdelningar har en tendens att allt mer vara en support 
funktion som har en expertis som enbart efterfrågas i situationer där problem av något slag 
inträffar. HR-avdelningarna har med anledning av detta blivit ett effektivt hjälpmedel till Line 
managers och andra ansvariga medarbetare för personalfrågor. HR-avdelningarna i svenska 
organisationer har fått en central samt allt mer en strategisk roll. Det är HRM managern som 
utarbetar samtliga strategier.55 Detta tyder vi som ytterligare en indikation på att 
maktdistansen är låg inom den svenska företagskulturen. Line managers har väldigt stort 
ansvar vilket för oss även indikerar att osäkerhetsundvikandet är lågt. De har stor möjlighet att 
ta egna beslut även om de till viss del är styrda av HR manager.  
 
3.3.1 Utbildning relaterad till Human resource managment i Sverige  
 
Redan i ett tidigt stadium i utbildningsprocessen lär sig medborgarna att tänka kritiskt och lära 
sig arbeta i arbetslag, samt att få insikten hur demokratiska system fungerar56. På senare år har 
utbildningen inom HRM mer och mer hämtat inspiration från USA och den anglosaxiska 
kulturen57. I likhet med andra nationer har inte alltid utbildad personal just för HR-frågor varit 
anställa att ansvara för HR-frågor i Sverige58. Under 1980-talet och framåt har det funnits 
flera olika alternativ till kompetens höjande åtgärder, genom Komvux samt andra kommunala 
utbildningsalternativ. Flera av svenska universitet och högskolor har utformat program som är 
upprättade med syfte för att höja kompetensnivån inom svenska organisationers HR 
avdelningar. Utbildningarnas kvalité har skiftat mellan de olika skolorna, resultatet är dock att 
HR-avdelningarna har fått mer kompetenta medarbetare. HR medarbetarna har en större insikt 
i ämnen som företagsekonomi, lagstiftning samt psykologi. Inom den grupp av individer som 
söker sig till högskoleutbildningar inom HR området är det mestadels kvinnor, vilket har lett 

                                                
53 E. Kahlke, V. Schmidt, Arbetsanalys och personalbedömning, Studentlitteratur 2002 s48 
54 M. Hunter, Human resource management in Sweden, Employee relations vol 17 issue 7 1995 s 57-83  
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57 M. Hunter, Human resource management in Sweden, s 65 
58 Ibid 
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till att kvinnor till stor del ansvar för HR frågor inom svenska organisationer. 59 Vi anser att 
detta visar att utbildningsfrekvensen i Sverige ökar bland arbetstagarna vilket skulle indikera 
en maskulin företagskultur. Vi anser dock att Sverige fortfarande präglas av det faktum där 
utbildningsbakgrund än så länge inte är den viktigaste faktorn vid anställningsförfarandet, i 
alla fall inte vid anställning av medarbetare i botten av organisationen. Denna slutsats har vi 
främst kommit fram till genom egna erfarenheter och vi vill fortfarande säga att Sverige har 
en feminin företagskultur. Bara det faktum att många får studera på Komvux säger att man i 
Sverige får misslyckas med sina studier utan att man för den skull skulle vara chanslös senare 
i arbetslivet. Att vi i tidig ålder lär oss att arbeta i arbetslag och tänka i demokratiska banor är 
en stark indikation på att vi lever i en kollektivistisk företagskultur.  
 
Om vi ska sammanfatta den svenska företagskulturen anser vi att den präglas av låg 
maktdistans, kollektivism, feminism och en låg osäkerhetsundvikande. 
 
3.4 Human resource Management I Frankrike 
 
Human resource arbetet i Frankrike speglas, som resten av samhället, av elitism och 
auktoritet60. Franska manager benämns ofta ”cadres”. Uttrycket ”Les cadres” beskriver hur 
denna professionella gruppering värdesätter variabler som hierarki och disciplin framför 
drivkraften att tjäna pengar. En auktoritär ledarstil är att föredra och det finns lite utrymme för 
sensivitet gentemot arbetstagarna inom organisationer. Kvantitativa och snabba 
problemlösarmetoder förordas under arbetsgångs- och konflikt situationer. Det råder en stor 
löneklyfta mellan olika nivåer i organisationer.61 Vi kan med hänsyn till den strikt hierarkiska 
arbetsmiljön anta att det bildas det stora klyftor mellan managers och dess underordnade, det 
vill säga en hög maktdistans råder på arbetsplatsen. Det faktum att det används kvantitativa 
problemlösarmetoder indikerar på en manlig företagskultur. Vi anser också att det stora gapet 
innebär att arbetsmetoderna blir väldigt styrda av arbetsgivarna vilket vi tolkar som om att det 
råder en stor grad av osäkerhetsundvikande i den franska företagskulturen. 
 
Det är främst den individuella prestationen som värderas, den anställde får mer ansvar för sin 
egen individuella utveckling. Detta underminerar emellertid inte HR-avdelningens funktion 
utan de har tillsammans med avdelningschefen och vd i organisationen ett ansvar för 
arbetstagarens utveckling, främst i syfte för att åtnjuta och bevara arbetstagarens lojalitet. 
HRM har i takt med neoliberalismens utbredning fått arbeta med nya ”psykologiska kontrakt” 
mellan arbetstagaren och organisationen där organisationen inte lägre erbjuder lånetids- 
anställning utan arbetstagaren ansvarar själv för sin personliga arbetsmässiga utveckling. 
Detta medför att human resource managers har en tendens att ge mycket uppmärksamhet till 
de arbetstagare som har stor möjlighet till vidareutveckling inom organisationen.62 Vi kan här 
se att individualismen föredras framför kollektivismen med andledning av att arbetstagaren 
själv får ta ansvar för sin individuella utveckling. Vi kan också se att företagen försöker att få 
arbetstagarnas lojalitet genom att erbjuda dem bra respons istället för anställningstrygghet. 
Detta indikerar på en manlig företagskultur. 
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Ett franskt talesätt lyder ”art de bien vivre en France” vilket betyder konsten att ha ett gott 
levande i Frankrike63. Vi anser att det är viktigt för fransmännen att ha en bra levnadsstandard 
och att arbetstagaren vill genom sitt arbete uppnå just detta vilket antyder en mer feministisk 
framförhållning. Men de flesta undersökningar vi studerat visar motsatt resultat där variabler 
som karriärutveckling, hierarki och aggressiv konflikthantering kommer i första hand.  
 
Vi anser att det franska tankesättet befinner sig mitt i mellan den nordiska och den brittiska, 
den är mer maskulin än den nordiska men mer feminin än den brittiska. Franska managers 
föredrar att jobba inom en strukturell organisation med ett välutvecklat regelverk. Regler och 
förordningar utvecklas för att minska osäkerheten inom organisationen och arbetsgången ska 
präglas av en förutsägbarhet som leder till att arbetstagaren vet exakt hur denne ska bete sig i 
olika arbetssituationer.64  
 
Fransk arbetsmarknadslagstiftningen har en stor påverkan på HR-managers arbete. Det är 
främst två lagar, dels införandet av 35 timmar arbetsvecka och lagen om krav på 
utvecklingsträning inom organisationer, som mest influerat arbetssättet för HRM. Lagen om 
35 timmar arbetsvecka innebär att HR-managerns har mer fått ta en aktiv roll när det gäller att 
optimera valmöjligheter och kontrollera kostnader som uppkom vid införandet av denna lag. 
Lagen om utvecklingsträning innebär att organisationer med fler än 15 anställda måste avsätta 
en summa som motsvarar minst 1,5 procent av den totala lönekostnaden för utbildning och 
träning av arbetstagarna. I organisationer med färre än 15 anställda så är kravet 0,15 procent 
av den totala lönekostnaden. Lagen har inneburit att HR-managers uppdrag är att utveckla 
träningsscheman för arbetstagarna och har fått en mer framskjuten placering på agendan hos 
organisationer i Frankrike.65 Vi tolkar detta som att som att den franska regeringen genom 
dessa lagar försöker minska gapen mellan toppen och botten i organisationer i syfte att minska 
maktdistansen. Vi får uppfattningen att statsmakten vill rubba den strikt konservativa 
företagskultur som har genomsyrat det franska samhället i århundraden. 
 
3.4.1 Utbildning relaterad till Human resource managment i Frankrike 
 
Majoriteten av ledarna i framstående franska organisationer och övriga samhället har en 
examen från ett välkänt universitet, universiteten benämns vanligtvis ”grand ecoles”. 
Studenterna vid majoriteten av de välrenommerade universiteten tillhör toppskiktet av det 
franska akademiska rörelsen. Med en examen från ett prestigefyllt universitet är vägen öppen 
att få en ledande post på den franska arbetsmarknaden utan att ha praktiska förkunskaper. Att 
få en examen från en ”grand ecoles” innebär alltså att man får en nyckel till de prestigefyllda 
jobben i Frankrike.66 Detta får till effekt att den franska regeringen satsar stora delar av sin 
utbildningsbudget på dessa universitet vilket antyder att det råder en stor maktdistans. En bra 
examen blir ett ekonomiskt verktyg vilket karakteriserar en individualistisk företagskultur. 
 
Frankrike speglas fortfarande av den sociala stratifiering som har speglat det franska 
samhället i århundraden67. Detta innebär att människor delas upp i olika sociala klasser 
beroende på familjär bakgrund, yrke m.m. De människor som tillhörde den högsta 

                                                
63 C. Communal, B. Senior, National culture and managment: messages conveyed by British, Frensh and 
German advertisements for managerial appointments, s 28 
64 Ibid. s 28 
65 J-L Cerdin, J-M Peretti, Trends and emerging values in human resource managmnet in France. s.217-218 
66 O Tregasksis, F Dany, A comparison of HRD in Franch and the UK, s 22 
67  S Roussillon, F Bournois, Identification and development of potential for management and executive positions 
in France, s.342 



 22 

klassificeringsnivån tilldelas de mest framstående positionerna i det franska samhället. I 
dagens Frankrike avspeglas detta i det franska utbildningssystemet genom att i ett tidigt skede 
dela upp elever i olika klasser beroende på deras prestation i skolan68. Detta innebär att elever 
redan i tidig ålder måste prestera goda resultat för att få chansen att studera vid de bästa 
skolorna i framtiden69. Förr i tiden så lades stor vikt på social klass under antagningsprocessen 
på ”grand ecoles” universiteten. Eleverna som antogs tillhörde den översta klassen i det 
franska samhället. Idag så har man kommit till den slutsatsen att eliten måste komponeras av 
många olika grupper för att man ska bibehålla demokratin, därför antas elever både från de 
offentliga utbildningsenheterna såsom från de privata.70 Om vi jämför betydelsen av 
utbildningskravet i den franska arbetsrörelsen gentemot den nordiska och den brittiska ser 
man snabbt att en bra utbildning i Frankrike är en förutsättning för att få access till de högsta 
posterna på den franska arbetsmarknaden medan i Sverige och Storbritannien inte fästs 
samma vikt vid utbildning utan värdesätter praktisk erfarenhet i större grad. Detta anser vi 
visar på att det råder en individualistisk företagskultur. 
Om vi ska sammanfatta den franska företagskulturen så kan vi urskilja att det råder en stor 
maktdistans, hög osäkerhetsundvikande, individualism och ett manligt tänkande. 
 
3.5 Modell 
 
För att lättare kunna analysera de empiriska material som vi får fram har vi utvecklad en enkel 
modell som bygger på antaganden som vi gjort av det teoretiska materialet. Här använder vi 
oss av Hofstedes fyra dimensioner och kopplar de aktuella ländernas organisationskulturer, 
som vi själva har uppfattat dem, till dessa teorier. De nivåer som vi presenterar för varje 
dimension bygger endast på skillnader mellan dessa tre länder. Skulle fler länder undersökas 
så kanske nivåerna sätt annorlunda ut. 
 
 Sverige Storbritannien Frankrike 
Maktdistans Låg Låg Hög 
Ind. Vs. Kolle. Kollektivism Individualism Individualism 
Fem. vs. Mask. Feminint Maskulint Maskulint 
O. undvikande Låg Låg Hög 

 
Tabell 3.1 Sammanfattning av ländernas organisationskultur. Egen konstruktion 

                                                
68 O Tregasksis, F Dany, A comparison of HRD in Franch and the UK, Journal of European Industrial Training 
20/1-1996 sid 20-30 
69 C. Communal, B. Senior, National culture and managment: messages conveyed by British, Frensh and 
German advertisements for managerial appointments, Leadership & Organisation Development Journal 20/1-99 
sid 26-35  
70 S Roussillon, F Bournois, Identification and development of potential for management and executive positions 
in France, Career development international 2/7-97 sid 341-346  



 23 

4 Praktisk metod 
Detta avsnitt redovisar hur vi praktiskt gått tillväga när vi sammanställde denna uppsats. 
 
4.1 Urval 
 
Urvalet som vi har använt oss av i första hand var ett ickesannolikhetsurval. 
Ickesannolikhetsurval innebär att forskaren utifrån sina egna bedömningar väljer ut olika 
informationsenheter. Detta kan också kallas för subjektiva urval.  Kännedomen om 
populationen gör att forskaren väljer ut de personer som kan representera den population 
vilket studeras.71  
 
Valet av urvalsmetod var gjord med hänsyn till de få respondenter som har arbetsuppgifter 
som är relaterade till uppsatsens ämnesområde. Populationen som vi valde ut består av tre 
aktörer på den svenska hotellmarkanden Scandic-Hilton Internationell, Accor Hotels 
Scandinavia samt Tribe Hotell management. Vi valde inte enbart nämnda aktörer med 
utgångspunkt med den bristfälliga populationen. Aktörernas nationella ursprung har även varit 
en avgörande utgångspunkt för urvalet eftersom hela syftet uppsatsen är att undersöka olika 
HRM stilar i olika länder och om HRM stilar från andra nationer implementeras i den svenska 
hotell markanden. Vi visste genom vår förförståelse att Scandic-Hilton hade sitt ursprung i 
Storbritannien, att Accor kommer från Frankrike och att Tribe Hotell management kommer 
från Sverige ursprungligen. Dessa organisationer hade alla en medarbetare som var ansvarig 
för HR frågor och dessa valdes ut för en första intervjuomgång. 
 
Andra steget i intervjuförfarandet skedde genom ett snöbollsurval som innebär att de första 
respondenterna rekommenderade övriga respondenter längre ner i organisationens hierarki72. 
Eftersom att detta intervjuförfarande hade förlagds till sommar samt att alla hotellkedjor inte 
fanns representerade i Umeå och det faktum att vi skulle befinna oss i olika städer så valde vi 
att genomföra individuella intervjuer. Johan befann sig Göteborg och tog där kontakt och 
genomförde intervjuer med hotell som representerade Accor och Tribe. Dessa två hotellkedjor 
finns inte representerade i Umeå. Vi tog kontakt med Scandic-Hilton i Umeå och genomförde 
intervjun där.  
 
4.2 Primärkällor 
 
Primärtmaterial är data som författarna sammanställer från direkta observationer och 
intervjuer73.  
 
Våra primära källor är respondenterna som är medarbetare i utvalda aktörer på den svenska 
hotellmarkanden samt författarnas egna kunskaper som har införskaffats under tiden som 
arbetstagare i flertalet organisationer på den svenska hotell marknaden. Utifrån 
respondenternas svar på författarnas frågor samt egna erfarenheter har författarna kopplat 
teorier till empirin.   
 

                                                
71 M-B Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s.95-96 
72 A Bryman,. Samhällsvetenskapliga metoder s115 
73 I Arbnor, B Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, Lund: Studentlitteratur 1994 s. 244 
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4.2.1 Källkritik primärkällor  
 
En av oss har under en period jobbat inom en av de organisationer som vi har undersökt. 
Med anledning av denna anställning kan han ha redan klara uppfattningar om hur aktörens 
organisation är utformad samt arbetsmetoderna aktören använder för att uppfylla de uppsatta 
målen. Författarna fick en uppfattning att respondenterna svarade ärligt på frågorna. Det finns 
dock alltid en möjlighet att respondenterna längre ner i organisationen inte alltid är 
öppenhjärtade med sina svar när personer högre upp i hierarkin kommer att få del av den klara 
uppsatsen.  
 
Med en av respondenterna genomfördes en telefonintervju. Respondenten hade ett väldigt 
hetiskt schema vilket gjorde att en telefonintervju var det enda sättet att få en intervju 
genomförd. Respondenten var från Danmark vilket ledde till att vi alltid inte kunde 
kommunicera på det svenska språket utan var tvungna att använda engelska vid vissa 
frågeställningar. Vi kände senare att vi kanske inte kunde förmedla exakt vad vi hade tänkt 
oss vid alla frågor. Dessa kommunikationsproblem i kombination med utebliven personlig 
kontakt med respondenten medförde att vi inte samlade in, lika mycket och utförlig, data från 
denna respondent jämfört med de andra respondenterna. 
 
4.3 Datainsamling      
 
Data insamling har skett genom en semistrukturerad, kvalitativ metod. De första 
respondenterna som vi inriktade oss på var human resource ansvariga vid varje hotellkedja. 
Eftersom dessa jobbade på en central nivå och vi gärna ville genomföra personliga intervjuer, 
så förlagdes dessa samtal till respondenternas arbetsplatser. Alla tre respondenterna har sina 
kontor i Stockholm och vi lyckades genomföra intervjuer med två av respondenterna på deras 
respektive kontor under samma dag. Den tredje respondenten var, på grund av andra 
åtaganden, tvungen att skjuta upp intervjun och eftersom vi var tvungna att återvända till 
Umeå så genomfördes den sista intervjun med hjälp av telefon. Nästa steg var att vi 
intervjuade en line manager samt en front line employee vid varje hotellkedja. Två av dessa 
intervjuer genomfördes i Göteborg och den sista genomfördes i Umeå. Intervjuförfarandet var 
likartat vid samtliga tillfällen. Vi åkte till respondenternas respektive arbetsplats där 
personliga intervjuer kunde genomföras.  
 
Vi hade förberett en intervjumall som respondenterna hade fått ta del av på förhand så att 
respondenterna fick en inblick i ämnet som skulle ligga för agendan. Varje samtal spelades in 
med hjälp av en kassettbandspelare. Detta material transkriberades sedan av oss och skickades 
tillbaka till samtliga respondenter. Materialet har sedan varit grunden för arbetes empiri 
avsnitt. Intervjuerna sammanställdes och enbart svar och endast svar som hade anknytning till 
uppsatsen syfte och problemformulering redovisades.   
 
För att få en inblick i hur human resource arbetet bedrevs på respektive hotellkedjas 
”hemmaplan” har vi studerat litteratur som vi hittat i databaserna Business source premier och 
Emerald fulltext. Genom sökfunktionen i dessa databaser så har vi fått fram vetenskapliga 
artiklar som beskriver human resource arbetet i respektive land. Vi valde ut de artiklar som vi 
ansåg representerade varje nation och genom att läsa igenom och studera artiklarna så fick vi 
en insyn hur human resource management arbetet bedrevs inom varje nation.  
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4.4 Access 
 
Författarna man måste ha problemet att få tillgång respondenter med relevanta kunskaper i 
åtanke när en intervju ska genomföras. Den handlar i grunden om tillträde till data och/eller 
information.74 Ett initialt problem som författarna kan stöta på är så kallade gatekeepers. 
Gatekeepers är medarbetare som fungerar som talesmän för ett företag75. En gatekeepers 
bestämmer om författarna ska få access till det instrument inom företaget som förfogar över 
den information som författarna söker. 
 
Vi upplevde aldrig att det var några större svårigheter att få kontakt med respondenterna via 
företagens gatekeepers. Dessa var personer som jobbade inom de aktuella företagens 
kundtjänst och som hänvisade oss till de personer som kunde hjälpa oss med vår uppsats. Vi 
var noga med att presentera oss när första kontakten togs med respondenterna, för att försöka 
att bygga upp ett så stort förtroende som möjligt. Med anledning av att vi inledningsvis hade 
för avsikt att vara så klara som möjligt med våra förehavanden inträffade aldrig på några 
större komplikationer. Före varje intervjutillfälle så hade vi förberett en intervjumall som vi 
skickade till respondenterna. Detta medförde att respondenterna fick en inblick i vilka frågor 
som vi ville diskutera och de hade tid att förberedda sig. Detta gjorde att vi kände att vi i 
första hand skapade ett förtroende hos respondenterna eftersom vi gav dem möjlighet att 
förbereda sig. I andra hand så fick vi access till den information som vi eftersträvade. Vid 
varje intervjutillfälle kändes respondenterna öppenhjärtiga och det kändes aldrig som om 
respondenterna försökte undanhålla information från oss. 
 
Problemen som uppstod berodde på att respondenterna i många fall hade en begränsad tid för 
att möta oss. Respondenterna som var HR manager var ansvariga för HR frågor inom hela 
Skandinavien vilket minimerade möjligheterna till att träffa oss. När respondenterna var trots 
sitt hektiska schema otroligt tillmötesgående när vi genomförde intervjuerna.  
 
Respondenterna som var sysselsatta med arbetsuppgifter inom Front Line organisationerna 
hade något mindre hektiskt schema vilket ledde, från vår ståndpunkt, till ett något 
stillsammare intervju förfarande.   
 
4.5 Databearbetning 
 
I första hand har databearbetningen skett genom att vi har sökt och valt ut vetenskapliga 
artiklar och böcker som vi bedömde var relevanta för vårt arbete. Dessa lästes igenom och de 
delar som vi bedömde som intressanta valdes ut. Det insamlade materialet användes till 
empiridelen i vår uppsats. 
 
När vi sedan hade genomfört våra intervjuer så transkriberade vi samtalen med hjälp av de 
ljudupptagningar som hade spelats in under intervjuerna. När vi hade transkriberat varje 
samtal så valde vi ut de delar som vi tyckte var relevanta för vår empiridel. Vårt mål var att 
visa upp vilka arbetssätt de organisationer vi undersökte använder sig av. 
 

                                                
74 A Bryman,. Samhällsvetenskapliga metoder s 122 
75 Ibid s 282 
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5. Empiri 
 
Detta avsnitt bygger på intervjuer som genomförts med de ansvariga för HR  frågor för varje 
hotell kedja samt line managers som jobbar inom dessa kedjor. 
 
5.1 Tribe Hotel Management 
 
5.1.2 Intervju med HR Manager på Tribe Hotel Management 
 
Intervju med Eva Toll, HR Manager på Tribe Hotel Management 
 
Samtliga GM inom Tribe har det yttersta ansvaret för HR frågor på respektive hotell. Alla 
GM stöds av en medarbetare i ledningen som arbetar med HR frågor. GM har ansvaret för 
frågor som berör utveckling - personalsamtal, utbildning m.m. Varje GM har på sitt hotell i 
sin tur hjälp av Line managers för att se till att HR-frågor behandlas och utförs på ett bra sätt. 
 
Utbildning 
 
Utbildningsförfarandet inom Tribe har tvingats reducerats med effekten att vissa moment ur 
schemat HR som tidigare var obligatoriska för alla anställda inte längre genomförs. Innan 
konjekturnedgången i början av 2000-talet fanns det ett kontinuerligt utbildningsprogram 
under arbetsnamnet First Academy. Ägarna tyckte att kostnaderna var för stora och var inte 
beredda att fortsätta med programmet av ekonomiska anledningar. First Academy ”lades på 
is” och har ännu inte återupptagits. First Academy omfattade olika ledarskap och 
chefsutbildningar. I inledningsskedet efter nedläggningen gjordes försök att med hjälp av 
inhyrda konsulter fortsätta med utbildningarna. Kostnaderna för konsulterna blev högre än 
tidigare och detta försök lades ner relativt fort.  Idag har Tribe direktörsmöten två gånger om 
året där HR-frågor behandlas. GM ansvarar för att det en gång om året genomförs 
utvecklingssamtal med personalen. Utöver detta har personalen, i regel, personalmöten en 
gång i månaden. Vid personalmöten samlas hela personalstyrkan och arbetsläget diskuteras. 
Varje avdelning har i regel avdelningsmöten var 14:e dag. 
 
Mentorprogram  
 
Tribe har utvecklat ett mentorprogram för nyanställda som benämns ” de elva grundstenarna”.  
Program lär nyanställda hur de ska uppträda i olika situationer samt vilka grundläggande 
värderingar som finns inom Tribe. Nyanställd ska veta vilket tillvägagångssätt som ska 
användas i externa och interna situationer. ”De elva grundstenarna” har precis börjat 
implementeras i alla Tribes och fortlöpande även till övriga franchisetagare. Ett 
utbildningsschema, för främst de nyanställda är under utveckling, där arbetstagarna under de 
sex första månaderna i företaget ska bekanta sig med ”de elva grundstenarna”. Efter ska 
medarbetaren börja lära sig andra arbetsuppgifter inom organisationen. Tribe har en utarbetad 
strategi om hur detta ska se ut men de har inte börjat genomföra detta än. Tribe har som 
målsättning att möjliggöra att alla arbetstagare får möjlighet att lära sig samtliga 
arbetsfunktioner inom hotellet, speciellt på små enheter som är känsliga mot resursluckor som 
kan uppstå i den lokala organisationen vid höga arbetsbelastningar. Tribe är positiva till 
arbetsrotation men man anser att måste hitta rätt person till rätt plats, inte bara genomföra 
arbetsrotation för att det ska se bra ut. 
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Vid nyanställning så fokuserar Tribe främst på intern rekrytering. De uppmanar sina 
arbetstagare att söka interna tjänster som är lediga. Om ledningen får in ansökan från både 
interna - och externa aktörer läggs mer resurser på att utvärdera de internas ansökningar. 
Friskt blod utifrån är dock viktigt med jämna mellanrum.  Det är viktigt att båda variabler 
fungerar för att uppnå en effektiv organisations struktur. Viktiga egenskaper som eftersträvas 
när en GM rekryteras är starka säljande egenskaper. Det är viktigt att en GM har ett brett 
kontaktnät med närliggande och övriga näringslivet i landet och vara hotellets ansikte utåt. 
Med hänsyn till säljande egenskaper har kraven på GM förändrats på de senaste åren. 
Ursprungligen var GM civilekonomer som hade goda i kunskaper hotellets ekonomi skulle 
hanteras. Men numera så söker Tribe personer som kan sälja företaget tjänster på ett effektivt 
och strukturerat sätt. När tjänster för GM ska tillsättas är det därför vanligt att Tribe primärt 
använder sig av ett externt rekryterings förförande.  
 
Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare 
 
Arbetstagare inom organisationen uppmuntras till att ta egna initiativ och egna beslut. Tribe 
anser att det är ett måste för att inte begränsa arbetstagaren i sitt tjänsteutövade samt 
tillhandhålla en kvalitativ och personlig service till gästerna vilket är en viktig beståndsdel i 
Tribes värderingar. Innovation är ett nyckelord inom organisationen, det viktigaste är att 
arbetstagaren har rätt attityd. När Tribe nyanställer värdesätter de den tilltänkte medarbetarens 
attityd mera än dess betyg. Att arbetstagaren kan passa in i gänget är en egenskap som de 
främst söker efter. Arbetstagaren ska kunna samarbeta och kunna skapa kontakter. Är 
arbetstagaren duktigt teoretiskt men är oduglig praktiskt så passar arbetstagaren inte i Tribes 
organisation. 
 
Idag har Tribe relativt många extraanställda inom sin organisation. Andelen hotellrestauranger 
som drevs av Tribe var väldigt stor när varumärket ”First Hotels” introducerades på den 
svenska markanden, vilket resulterade i fler extraanställda än i dags läget. Idag har Tribe 
minskat sin andel hotellrestauranger som drivs i egen regi och anlitar lokala entreprenörer att 
utföra dessa tjänster. Trots att antalet arbetstagare är relativt bestående så kan man generellt se 
att andelen extraanställda ökat. Tribe känner att deras organisation blir mer flexibelt med en 
hög grad av extraanställda. Med hänsyn till av organisationens utformning med all 
städverksamhet samt större delen av hotell restauranger som drivs av lokala entreprenörer är 
antalet sjukskrivningar relativt få. Även om Tribe har många extraanställda så är 
personalomsättningen låg inom organisation.  
 
Ett bra samarbete med arbetstagarorganisationerna ser Tribe som någonting positivt. Som 
arbetsgivare tycker Tribe att det är perfekt att ha lokala ombud, då slipper Tribe kontakta en 
ombudsman så fort som ett problem uppstår. Många problem kan därför lösas snabbt och 
effektivt. Tribe har för tillfälligt inte många arbetstagare som är aktiva i någon 
arbetstagarorganisation. Tribe har en ambition att antalet ska öka. Men man kan ju inte tvinga 
sina anställda att vara medlemmar i arbetstagareorganisationer eller att befintliga medlemar 
ska vara aktiva. Det existerar alltid ett spel mellan Tribe och de olika 
arbetstagarorganisationer där det gäller att ge och ta. 
 
Beslutfattande inom organisationen 
 
När det gäller beslutsfattande försöker Tribe att tillgodose alla i organisationen och att alla ska 
komma till tals. Det beror dock på arten av beslut samt om det är väsentligt för 
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organisationen. Om varje arbetstagare skulle vara involverad i alla beslut skulle 
organisationen bli kostsam och trögstyrd.  
 
Det är naturligtvis alltid GM som fattar majoriteten av besluten. Personalen har en viss inblick 
i beslut som fattas genom arbetstagarorganisationerna. Detta leder till att det alltid finns 
menings skillnader mellan GM och övrig personal. Men man anser att sina managers ändå 
åtnjuter respekt från de övriga arbetstagarna, det handlar alltid om en ömsesidig respekt. Tribe 
försöker vidhålla en så platt organisation som möjligt. De uppmuntrar sina anställda att 
ifrågasätta beslut till en viss grad. 
 
5.1.3 Intervju med Front Line Manager inom Tribe 
 
Intervju med Per Kranros, Front Line Manager på First Hotel G 
 
Auktoritet  
 
Frågan om auktoritet är en kluven fråga för respondenten, självklart är det en stor skillnad i 
titlar mellan en Front Office Manager och en GM. Respondenten är dock den som känner 
stamgästerna bäst och har den största inblicken i hur den dagliga driften utförs inom Front 
Office. Är det något tillfälle som en gäst är missnöjd med sin upplevelse är det alltid 
respondenten som hanterar frågorna. Respondenten har ett relativ stor frihet i sitt 
yrkesutövande samt har en likvärdig kunskap om kundhantering som hotellets GM.  
 
Regelverk 
 
Det finns inget internt regelverk som föreskriver hur olika situationer ska hanteras eller hur 
arbetet ska vara strukturerat. Det finns dock ett litet program som innehåller elva grundstenar 
som ska sammanfatta verksamheten inom Tribe och hur den ska vara strukturerad. 
Respondenten har dock på egen hand utformat en handbok för hur arbetet ska vara 
strukturerat inom den organisation som respondenten har ansvar för.  
 
Medarbetarna på First hotell G är inte på något sått individualister, snarare tvärt om. Det är en 
förutsättning att alla medarbetare arbetar i ett team för att verksamheten ska fortlöpa på ett 
smidigt och effektivt sätt. Respondenten tar utformningen av lobbyn som ett bra exempel där 
receptionen, baren och restaurangen är sammanbyggd. Om inte alla sammanbetar skulle det 
uppstå kaos. Respondenten nämner att det är vikigt att medarbetarna har mål att arbeta mot 
annars är det svårt att utvecklas. Om inte individerna inom organisationen utvecklas blir det 
till slut en stagnering i hela organisationen.  
 
Respondenten anser att hans organisations mål på sätt och vis sammanfaller med 
företagsledningens mål. Hur man än vrider på stenarna finns hans organisation till för att 
leverera upplevelser till gäster som ska vara nöjda när de lämnar hotellet. När gästerna har fått 
en bra upplevelse kommer de förmodligen åter och det skapas återköp. För hotellets mål är 
naturligtvis att generera vinster till ägarna. Respondenten berättar att organisationen lägger 
stor vikt på mer försäljning genom ”up sale” av rum.  
 
Arbetsklimatet för arbetstagarna  
 
På frågan om hur anställningsformerna ser ut inom Front Office organisationen svarar 
respondenten att det är som i övriga branschen. Det är inte många medarbetare som arbetar 
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inom reception till pensionsålder. Dels för att arbetet är krävande och ansträngande både 
fysiskt samt psykiskt. Många medarbetare har anställning i organisationen under kortare 
perioder för att de antingen studerar eller har andra huvudsakliga sysselsättningar. Det är 
naturligtvis medarbetare som avslutar sin anställning för att exempelvis börjar studera eller 
fortsätter med någon annan sysselsättning. Respondenter tycker det är viktigt att hans  
medarbetare har ambitionen att utvecklas. Respondenten anser att det blir lättare att arbeta om 
medarbetarna har mål att arbete efter.    
 
Respondenten tycker att medarbetarna på hotellet får en möjlighet att påverka när det är 
frågan om organisatoriska ändringar eller ombyggnationer på hotellet. Det blir dock lite svårt 
om alla hotell i kedjan ska vara delaktiga i varje beslut som fattas inom företaget.  
 
Personalsamtal är en faktor som tas på allvar inom Front Office organisationen på First hotell 
G. Ambitionen från respondenten är att ha minst två samtal per säsong. Det finns dock oftast 
inte möjlighet till att ha så många personalsamtal. Men respondenten försöker att genomföra 
minst två och helst tre personalsamtal samt ett lönesamtal per år. Anledningen är den ojämna 
arbetsbelastning som förekommer inom branschen. Respondenten har utarbetat olika mallar 
som används med hänsyn till vilken typ av samtal som är aktuellt. Respondenten har 
uppfattningen att det inte kan bli för många personalsamtal, vissa medarbetare vänder sig till 
honom om det uppstår problem. Andra gör det inte vilket ökar betydelsen av personalsamtal. 
 
Utbildning 
 
Utbildnings aktiviteterna på First Hotell G är begränsade till en brandutbildning dag per år 
vilket är ett måste för att bevara en hög säkerhetsstandard. Det finns heller inte något 
friskvårdsprogram inom företaget. Vetskapen om olika HRM kulturer är varierade, vissa 
medarbetare har läst hotell management utbildningar och har förmodlig fått en lite kännedom 
och kunskaper inom området.  
 
Lokalt HR arbete 
 
Inom organisationen på First hotell G är det avdelningscheferna tar handa om frågor rörande 
HR. Inom deras ansvarsområden ingår att anställa medarbetare samt avskeda medarbetare 
som inte av olika anledningar har möjlighet att arbeta efter de ramar som Line managern har 
ställt upp. Det är väldigt svårt för Eva Toll som är HR-manager för hela företaget att ha någon 
inblick hur arbetet utförs inom varje lokal organisation. Skulle det uppstå några problem finns 
alltid Eva Toll till hands med hårdvaran och hjälper till att lösa problemet. Med anledning av 
att arbetet är team orienterat märker de övriga medarbetarna fort om det är någon medarbetare 
som behöver extra assistans. Vilket är ett bra signal på att arbetet fungerar bra trots att 
medarbetarna har en mycket påfrestande arbetssituation i många stunder. Respondenten har  
sitt kontor placerat precis bakom receptionen vilket ger respondenten en god inblick i sina 
medarbetares arbetssituation. När det förekommer extrema arbetsbelastningar för 
medarbetarna är det självklart för respondenten att förflytta sig till receptionen och hjälpa till 
med incheckning samt andra vardagliga arbetsuppgifter. De få HRM-aktörer som finns inom 
organisationerna har inte haft någon påverkan av den fackliga närvaro som finns. Relationen 
med facket är god. Kollektivavtal som är fastställda av arbetsmarknaden partner respekteras 
ömsesidigt. Respondenten känner att han har en god kunskap om de gällande kollektivavtalen 
och känner att facket är medveten om situationen inom organisationen. Relationen med facket 
har alltid varit positiv för företaget och medarbetarna. Vid frågan om jobb rotation svarar 
respondenten att det är positivt men det ska ske med medarbetarens godtycke. Det är inte 
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någon idé att genomföra jobb rotation enbart för saken skull. Det har skett ett litet utbyte 
mellan medarbetare som är sysselsatta med bokningen och de medarbetare som är sysselsatta i 
receptionen. Ett utbyte av erfarenheter mellan de närliggande avdelningar möjliggör att 
organisationen blir mer flexibel och mindre känslig mot störningar som kan uppstå under 
perioder med hög arbetsbelastning.        
 
5.2 Scandic-Hilton 
 
5.2.1 Intervju med HR manager inom Scandic-Hilton 
 
Intervju med Allan Nielsen, HR ansvarig inom Scandic-Hilton Scandinavia 
 
Scandic har uppfattningen att alla manager i alla hotellet är ansvariga för HR frågor ska skötas 
korrekt. Scandic använder sig av en centraliserat HR avdelning för verksamheten. Vilket 
innebär att i Danmark, Norge och Finland så har Scandic-Hilton en person i varje land som 
har huvudansvaret för HR frågor. I Sverige så har finns det tre medarbetare som ansvarar för 
HR funktionen. Dessa utvecklar ”verktyg” som ska hjälpa Scandic-Hiltons GM och Line 
managers i HR frågor samt hjälpa till i aktuella frågor som kommer upp i den dagliga 
verksamheten. Samtidigt så är Scandic en hotellkedja som hela tiden expanderas. Hotell som 
nyligen har blivit en del av Scandic familjen kan ha enbart en person som sköter alla HR-
frågor. Allan Nielsen skulle tippa att så är fallet i fem-sex av Scandic 65 hotell. 
 
Mentorprogram  
 
Varje ny Line manager som anställs inom Scandic genomgår ett utarbetat 
introduktionsprogram vilket förmedlar grundläggande värderingar och interna regelsystem för 
hur den dagliga verksamheten ska bedrivas inom Scandic familjen. Vid tillfället för intervjun 
var Scandic i inledningsskedet för att introducera ett välarbetat HR-schema som alla Scandics 
GM ska få fortbildning under tre till fyra dagar. Inom Scandic familjen finns det en 
målsättning att alla arbetstagare ska få möjlighet att medverka vid ”Scandic Business School” 
som är ett internt utbildningsprogram som är lokaliserat i Stockholm minst en gång om året. 
Utvecklingssamtal sker en gång om året med samtliga arbetstagare inom Scandics 
organisation. HR-ansvariga har en ambition att genomföra utvecklingssamtalen under det 
första kvartalet under varje år. Med anledning att det är lättare att genomföra och utforma 
passande träningsprogram till arbetstagarna.  
 
Strategier 
 
Det finns stora skillnader mellan Scandics och Hiltons affärsstrategier. Scandic har sin egen 
strategi och Hilton sin. Det är även stora skillnader i övriga värderingar och strategier mellan 
varumärkena Scandic och Hilton. När Hiltons group förvärvade Scandic fanns filosofin att 
inget skulle ändras inom Scandic organisation det som fungerat förut kommer att fungera bra i 
framtiden. Norden är Norden och det kan man inte ändra på. I inledningsskedet efter förvärvet 
uppstod det olika missförstånd på grund av olika nationella värderingar och kulturer, men i 
dagsläget funkar allt bra. Att utveckla strategier lokalt är positivt. Hilton insåg att det var 
nödvändigt använda lokala strategier på den svenska marknaden  för att varje region har sina 
individuella hinder och strategier måste utvecklas och bearbetas på olika sätt. 
 
Scandic har som målsättning att i första hand försöka tillsätta en ledig tjänst internt om det är 
möjligt. Scandic har filosofin att deras utbildningsprogram ger deras arbetstagare en stor 
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möjlighet att utvecklas och sträva efter mer avancerade arbetsuppgifter. Är det två sökande 
som är likvärdiga så har de den person som tidigare arbetet inom Scandic en fördel. Antalet 
extraanställda inom organisationen har legat på en jämn nivå de senaste två åren. Scandic har 
målsättningen att ha en balanserad mix mellan tillsvidareanställda och extra anställningar. 
Den nuvarande mixen av anställningsformer anser HR managern Allan Nielsen fungerar 
väldigt bra och gör organisationen flexibel mot perioder av hög arbetsbelastning. 
 
Om man jämför med resten av världen så har Scandic i Sverige en bra kontakt med de olika 
arbetstagarorganisationerna. I Sverige är det mycket enklare att samarbeta arbetsgivaren blir 
inte motarbetat på samma sätt som t.ex. USA.  Resultatet blir att Scandic har en bra 
diskussion mellan alla i organisationen när ett viktigt beslut ska fattas. Naturligtvis måste GM 
ta vissa beslut på egen hand ibland, Allan Nielsen tycker dock att det är bra när det förs en 
diskussion mellan samtliga berörda parter innan ett beslut fattas. 
 
Det är olika status mellan ”toppen” och ”botten” i organisationen. Men självklart så kan alla 
prata ledigt med varandra. Allan Nielsen uppfattar det inte som att det är en stor skillnad på 
status mellan en GM och en receptionist men visst är det en viss skillnad. 
En GM har naturligtvis en annan ersättning än en ”front line employe”. 
 
5.2.2 Intervju med Front Line Manager inom Scandic 
 
Intervju med Annline Ohlsson, Front Office Manager inom Scandic-Hilton Plaza. 
 
Auktoritet  
 
Respondenten tycker att hon har stor möjlighet att säga vad hon tycker. Hon har en bra dialog 
med sina chefer samtidigt som hon självklart har respekt för dem som har arbetat där längre 
än henne. 
 
Scandic jobbar väldigt mycket efter koncept. Respondenten tycker att det är bra att det finns 
riktlinjer som hjälper de anställda att ta beslut. En fördel är att det möjliggör att man kan 
jobba inom alla Scandic hotell i Sverige eftersom alla har samma regelverk. Samtidigt så 
tycker hon att hon har en stor möjlighet att ta egna beslut som rör olika servicesituationer 
 
Regelverk 
 
Scandic jobbar ju väldigt mycket efter koncept. Respondenten tycker att det är bra att det 
finns riktlinjer som hjälper de anställda att ta beslut. En fördel är ju att man kan jobba inom 
alla Scandic hotell i Sverige eftersom alla har samma regelverk. Samtidigt så tycker hon att 
hon har en ganska stor möjlighet att ta egna beslut som rör olika servicesituationer.  
 
Vid besluts situationer försöker Scandic att få med arbetstagarna till en stor grad som möjligt. 
Vid schemaläggning och budgetering får arbetstagarna inom organisationen vara med och 
säga vad de tycker. Ett tydligt exempel är ett nytt koncept med inriktning mot hälsa som har 
införts. Medarbetarna har varit delaktiga i framtagandet och påverkat variabler som maträtter 
och motionsmöjligheter. När de har utbildningar inom hotellen samlas medarbetarna för att 
diskutera liknade frågor.  
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Arbetsklimatet för arbetstagarna  
 
Det är arbetsgruppen som utvärderas i första hand. Receptionen bedöms som en grupp, städet 
som en och restauranger som en. Respondenten jobbar främst för att få ihop ”teamet” för att 
prestera bästa möjliga resultat. 
 
När det gäller målsättningen för arbetet har respondenten personligen höga mål för sig själv. 
Men gruppen sätter ju ihop gemensamma mål som sätts i fokus. Målen utarbetas fram i grupp. 
Med hjälp av undersökningar för att se vad som ska åtgärdas och sätter upp målen där efter.  
 
Vill man avancera inom företaget så finns möjligheten. Scandic satsar mycket på sin 
interutbildning och vill att de anställda inom Scandic ska avancera. 
 
Respondenten känner att det finns en hög anställningstrygghet inom företaget. Respondenten 
har uppfattningen att det är upp till henna själv hur länge hon vill vara kvar inom 
organisationen. Hon har en bra och öppen dialog med sina chefer och känner sig trygg i 
företaget. 
 
Respondenten anser att arbetstagarna får ta mycket eget ansvar inom Scandic. Hon tycker att 
det är stimulerade att hon får ta mer ansvar. Hon lär sig nya saker genom att handskas med 
nya situationer.  
 
Två gånger per året genomförs utvecklingssamtal, ett lite större och ett lite mindre. 
Genom utvecklingssamtalen får respondenten feedback så hon ser vad hon har gjort dåligt och 
vad som hon har gjort bra, vilket ger respondenten en känsla av att vara mer delaktig i arbetet.  
 
Utbildning 
 
Personligen har respondenten varit på olika utbildningsprogram i snitt tre gånger per år. Hon 
anser att det främst är upp till var och en att ta egna initiativ och anmäla sig till olika kurser. 
Scandic har ett intranät där man lägger upp de olika utbildningar som erbjuds till de anställda. 
Om hon hittar en kurs som hon vill gå så tycker respondenten att det aldrig har varit något 
problem att få gå kurser som hon har varit intresserad av att gå. Om inte hon har fått gå kursen 
direkt så har hon alltid få gått kursen vid ett senare tillfälle. 
 
Information om HR arbetet får respondenten vid olika personalmöten. Men om det finns 
något speciellt utarbetad HR- schema har respondenten inte fått någon information om. Hon 
har inte hunnit komma i kontakt med detta schema i sådana fall. 
 
Lokalt HR arbete 
 
De gånger respondenten har varit i kontakt med facket så har det fungerat bra. Men hon har 
aldrig varit med om att facket har kommit till hotellet utan hon har fått kontakta facket när 
hon har haft frågor. De har en facklig representant på Scandic Plaza. 
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5.3 Accor Hotel Scandinavia 
 
5.3.1 Intervju med HR manager inom Accor Hotel Scandinavia 
 
Intervju med Jonas Persson, HR manager för Accor Hotel Scandinavia 
 
Alla medarbetare som innehar chefsposition och jobbar med de att leda övriga arbetstagarens 
arbete har i någon form av HR ansvar för de arbetstagare som arbetar under dem inom 
organisationen. Inom Accor Hotel Scandinavia är det endast Jonas Persson som enbart arbetar 
med HR-frågor.  
 
HR arbetets uppbyggnad 
 
Ingen av hotellen inom organisationen har en egen HR-avdelning, allt styrs centralt från 
huvudkontoret och är respondentens ansvarsområde. I första hand är det GM som är ansvarig 
för sin personal och att det utförs utvecklingssamtal och att det förhandlas om löner och andra 
förmåner. Är det någon arbetstagare som av någon anledning behöver rehabilitering av något 
slag är det upp till GM att lösa det på ett förtjänst fullt sätt. Om det skulle uppstå några 
frågetecken eller problem brukar GM ringa och rådfråga Jonas. Det diskuteras gemensamt hur 
problemet har uppstått samt hur problemet kan lösas på bästa möjliga sätt.   
 
Strategier  
 
I dagsläget är verksamheten i Sverige indelat i tre geografiska områden med vardera en 
områdeschef (Väst, Syd, Öst). Om uppställa strategierna av någon anledning inte skulle 
fungera som det var tänkt är det viktigt att lokalisera problemen samt åtgärda problemen 
innan de fortskrider. Tillvägagångssättet är att Jonas diskuterar det inträffade med VD:n  och 
kommer fram till varför det inte fungerar och försöker åtgärda problemet. När det sedan det 
fastställts en strategi följer alla GM de fastställda strategierna. Innan beslut fattas rådfrågas 
naturligtvis alla general managers. Det är omöjligt att genomföra strategierna om inte alla GM 
tror på idéerna.          
 
Inom Accor koncernen är det en strävan i så stor utsträckning som möjligt ha en enhetlig 
strategi, men det är ju inte alltid möjligt. I olika delar av världen finns det kulturella skillnader 
som har stor betydelse. Men det är viktigt att förmedla gemensamma värderingar och 
förhållningssätt i olika frågor. Organisationen ska vara transparant och Accor ska inte hålla 
något för sig själva utan dela med av erfarenheter. Om detta sker ”bildas det ringar på vattnet” 
som har positiva effekter för hela organisationen. Den globala ledningen för koncernen 
försöker införa ett globalt synsätt på hur olika frågor ska hanteras på ett förtjänstfullt sätt. 
 
HR - Hjulet  
 
Varje GM får ett schema som inom Accor benämns för HR-årshjulet och det är uppdelat på 
årets alla månader. HR-hjulet bestämmer riktlinjerna för hur HR-arbetet ska vara uppbyggt 
månad för månad. Inom HR-hjulet finns det uppställda givna tidsramar för varje aktivitet. 
Vilket i sin tur leder till ett välstrukturerat HR-arbete inom organisationen. När alla planerade 
aktiviteter inom HR-hjulet är slutförda för respondenten en rapport från varje enskild enhet. 
Respondenten förmedlar i sin tur informationen vidare uppåt i organisationen. Med 
utgångspunkt från den givna informationen fattas beslut som kan förbättra HR-arbetet inom 
organisationen. Aktiviteter som anses vara ekonomiskt försvarbara implementeras så snart 
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som möjligt. Trots att under senaste tiden inte har utförts särskilt många utbildningsaktiviteter 
aktiviteter är det något som har hög prioritet inom organisationen. 
 
Under november månad genomförs en attitydundersökning som består av 27 frågor och ska 
besvaras av samtliga medarbetare. Frågeformuläret finns att tillgå inom intranätet. Genom 
attitydundersökningen får Accor fram den psykosociala arbetsmiljö och problem som kan ha 
uppstått i kontrast med arbetsmiljökartläggningen som mer tar fasta på hårda faktorer i form 
av arbetsredskap och inte arbetstagarnas psykosociala problem som kan uppstå inom en 
organisation. Har Accor koll på dessa två faktorer uppstår en relativ bra arbetsmiljö. För det är 
ju det man förväntar sig när man kommer till sin arbetsplats att nämnda faktorer ska vara väl 
fungerande och medarbetarna ska kunna känna sig trygga och genomföra ett bra arbete. I 
slutet av året genomförs det en genomgång av marknadsplaner och strategier för 
nästkommande år. Vid planering av marknadsplaner kan det förekomma att kompetensen inte 
finns inom organisationen. Vid kompetensbrist inom något område i organisationen är det ett 
måste kompetens förstärkningar rekryteras externt. Resultatet blir att en utbildningsplan där 
Jonas presenterar en nationell plan som han skickar till alla enheter med alla steg och vad man 
behöver tänka på. 
 
Utbildning 
 
Förra året så hade alla GM två dagar utsatta för utbildning. Tyngdpunkten var vid dessa 
tillfällen en säljutbildning som hade påbörjats året innan, totalt blev det 6 utbildning dagar 
fördelade under två års tid. Det var ingen planerad utbildning specifikt inom HR området.  
För Accors ”front line employes” så förekommer det minst en fortbildningsdag per år och 
arbetstagare. I vissa fall kan det vara någon eller några fler fortbildning dagar per år. 
 
Arbetsmiljö 
 
På senare tid  har Accor upptäckt att det inte enbart är fysiska arbetsmiljön som är viktig, Den 
fysiska arbetsmiljön går att förebygga genom att införskaffa riktiga arbetsredskap från början. 
Men den psykosociala delen beror på individen och hur den kan samarbeta inom 
organisationen. Därför är det så viktigt med introduktionen för nya arbetstagare inom 
organisationen. Det är viktigt att förväntningar och arbetsbeskrivningar introduceras på ett 
tidigt stadium. När det är klart vilka arbetsuppgifter som finns och hur de ska utföras är det 
sällan några problem med den enskilda arbetstagaren inom organisationen. I de fall där det har 
fuskats med introduktionen och den nya arbetstagare inte riktigt vet hur organisationen 
fungerar finns det risk för att problem uppstår. Alla nya arbetstagare får en mentor som ska 
hjälpa till att anpassningen till organisationen ska gå smidigt och effektivt. Idag  har Accor 
internationellt stora problem med att behålla sina arbetstagare ”ett extra år”, för många är 
branschen ett steg i väntan på t.ex. utbildning eller andra planerade aktiviteter. Accor vill 
förmedla till sina arbetstagare att det finns bra möjligheter till att göra karriär inom hotellet 
och branschen. Därmed läggs det ner stora resurser på introduktionsfasen för nya arbetstagare 
och att arbetstagarna kontinuerligt får fortbildning under sin anställningstid. Hotellen i 
Sverige är ISO certifierade så det finns en arbetsmall som ska följas. Inom Ibis finns det 
dessutom ett program som går under arbetsnamnet ”player” vilket är ett slags internt 
utbildningsprogram. Hotellvärdinnorna/värdarna förflyttar sig mellan de olika 
arbetsuppgifterna. Först lär sig medarbetarna t.ex. receptionen och alla procedurer som 
receptionen omfattar. I nästa steg går medarbetaren vidare till var och en av hotellet 
arbetsområden. När arbetstagaren har arbetat inom alla arbetsområden och fördjupat sig inom 
två områden så har denne uppnått nivå ett i player systemet och får 500 kr mer i lön varje 
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månad. Det finns två ytterligare nivåer, när arbetstagaren har nått den tredje nivån har 
arbetstagaren nått en utbildningsnivå som berättigar till att söka assistent eller GM positioner.  
 
Rekrytering  
 
Accor lägger resurser på att befintliga GM ska få ansvar över större hotell eller få möjlighet 
att utvecklas utomlands. Accor har även ett internt utbildningsprogram som benämns 
Académie Accor. Utbildningsprogrammet har till uppgift att sköta den interna utbildningen. 
Ett bra exempel är att Accor nu för tillfället är i akt med att införa en introduktion av ett nytt 
Front Office system. Finns det ingen inom Accor Scandinavia som kan ansvara för 
utbildningen sker den i Frankrike eller någon från Frankrike kommer till Sverige och ansvarar 
för utbildningen.  
 
När det gäller nyrekrytering så vill man ha en balans mellan intern- och extern rekrytering. 
Dels försöker Accor att behålla individer som är bra för organisationen. Accor försöker även 
att få in ”nytt blod” som kan tillföra organisationen något. Det har funnits problem med att 
behålla arbetstagarna i vissa delar av Accor koncernen. Ett specifikt hotell hade haft en 
personal omsättning på närmare 90 procent under ett år. För Accor del i det skandinaviska 
bolaget är det nästan tvärt om. De har nästan en för liten personalomsättning. I dagsläget har 
Accor duktiga general managers när det gäller organisation och skötseln av själva hotellen. 
De är dock sämre på att sälja in hotellen till blivande kunder. Om det är någon GM som 
avancerar inom organisationen eller väljer att lämna företaget är det prioriterat att tillsätta 
tjänsten med en person som har stärka sälj och markandförings egenskaper 
När Accor nyanställer är faktiska meriter viktiga, men det är inte de huvudsakliga kriterierna 
som Accor söker när de ny rekryterar. En ny GM tillsättas prioriteras inte enbart ekonomisk 
kunskap och att förmåga att diktera arbetsuppgifter till arbetstagarna. Det är naturligtvis 
meriterande att den tilltänkta GM har goda ledaregenskaper och kan engagera sina 
arbetstagare att nå uppsatta de mål som finns uppsatta. Hellre en GM som är ”mindre brigtht” 
och passar bra i organisationen än en ”bright” individ som inte platsar i organisationen. Om 
det skulle behövas ska GM kunna kliva in och städa rum och fylla upp luckor vid tillfällen 
med extrema arbetsbelastningar.  
 
Anställningsformer 
 
Accors mål är att få bort extra anställningar så mycket som möjligt. Företaget tycker att det 
blir dyrare och framför allt mindre effektivt att ha många medarbetare som är extra anställa. 
När ett vikariat som ska tillsättas görs ansträngningar att göra anställningarna så långa som 
möjligt. Det tar alltid tid för en arbetstagare att lära känna sina medarbetare och 
organisationen för att uppnå maximal effektvitet. Accor anser att de tjänar bara pengar på att 
ha medarbetarna anställda så länge som möjligt. Längre anställningar gör det möjligt för 
arbetstagaren att skapa en jämnare servicekvalité som skapar mervärde för sina kunder som i 
sin tur leder till återköp.  
      
Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagareorganisationer  
   
Samarbetet med arbetsgivarorganisationerna är olika i Sverige och Danmark med anledning 
av skillnaderna i arbetsrätten. I Danmark är arbetsrätten utformad på annorlunda sätt än i 
Sverige, det är lättare att anställa arbetstagaren men även lättare att avskeda arbetstagaren som 
inte har möjlighet att anpassa sig till organisationen. Danska arbetstatarorganisationer arbetar 
på ett annat sätt än deras svenska syster organisationer. I Danmark har Accor mött ett starkt 
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motstånd till ”Player systemet”. Arbetstagarorganisationerna i Danmark är negativt inställa till 
jobbrotation. Största delan av företrädarna för arbetstagarorganisationer i Sverige är positiva 
till ett liknande system. I Danmark skapas på detta sätt fler arbetstillfällen men individen blir 
inte lika flexibel istället, vilket leder till att enskilda arbetstagaren inte har samma möjlighet 
till avancemang begränsas. Jonas anser att det är positivt med att ha en god dialog med 
företrädare för arbetstagarorganisationerna. För det gör det enklare för honom att förhandla. 
Istället för att ha förhandlingar med flera olika parter sker förhandlingar med en individ som 
representerar alla anslutna arbetstagare. Men det är viktigt att företrädarna för 
arbetstagarorganisationen har god förankring med sina medlemmar så att allas åsikter kommer 
till svars. Det är viktigt att diskussionerna är sakliga, att det inte enbart kommer att handla om 
olika paragrafer i lagboken.  
 
Status inom organisationen  
 
Självklart förekommer det en stats skillnad mellan en GM och övriga medarbetare. Men 
skillnaderna är dock inte särskilt stora och beror i så fall på hotellets storlek. Är det ett litet 
hotell får man jobba mer som ett enat lag. Behövs det ska GM arbeta på ”golvet” tillsammans 
med arbetstagarna. Medan detta kan vara lite komplicerat när det är frågan om större hotell 
samt att det finns större resurser som kan fördelas om för att täcka höga arbetsbelastningar 
inom vissa arbetsområden. Accor har en ganska låg löneskillnad mellan sina anställda. För de 
kollektivanslutna medarbetarna är det gällande kollektivavtal som är riktlinjen. En assistent 
manager har en ersättning av ca 17-18´i månadslön medan en GM har en ersättning i spannet 
mellan 24 000-28 000 i månadslön. Det beror naturligtvis på hur stor omsättningen är, hur 
många arbetstagare som GM är arbetsledare för. Även hur länge som managern har varit 
anställd inom företaget. Det finns en provision del som bygger på 20 procent av den totala 
årsinkomsten för respektive hotell designat för GM samt assistent managern. 
 
Organisations struktur  
 
Jonas anser att Accor har en platt organisation med korta beslutsvägar, företaget strävar efter 
att avståndet mellan ”front line employee” och GM ska vara så litet som möjligt. Men varje 
arbetstagare har olika roller och har olika ansvarsområden inom organisationen. När det är 
dags att tillsätta en ny tjänst, t.ex. en GM, så genomförs alltid förhandlingar med 
arbetstagarorganisationen enligt gällande lagstiftning. I vissa fall när det gäller stora 
investeringar måste det ibland att vara snabba beslut vägar. Större investeringar måste 
naturligtvis godkännas från ledningen i Paris. Det är inget beslut VD över Skandinavien själv 
kan fatta. Men för att vara en organisation med 168´ medarbetare är vi en ovanligt lite 
byråkrati inom organisationen. 
 När det gäller att ge arbetstagare beslutsfrihet så har Accor på sina Ibis hotell en kvalité 
garanti som de kallar för 15 minuters regel. Finner kunder något som inte är godtyckligt inom 
15 minuter regeln ska det åtgärdas direkt. Åtgärder kan omfatta att kunder får ett nytt rum 
eller att t.ex. en fjärrkontroll till TV byts ut. Övrigt har hotellvärdinnorna/värdarna möjlighet 
att utföra kompensations åtgärder om det infinner sig inom rimliga gränser. Vill kunderna ha 
en tidig frukost ska det inte behövas godkännande från någon högre chef. Det är viktigt att 
medarbetarna har handlingsutrymme att förmedla en avspänd attityd mot företagets kunder. 
15 min regel är ett sätt för Accor att ge empowerment till sina arbetstagare.   
 
5.3.2 Intervju med assistent manager inom Accor Ibis hotel  
 
Intervju med Anette Löfgren, assistent manager inom Accor Ibis hotel 
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Maktdistans  
 
Det förekommer inte några skillnader i makt och auktoritet mellan arbetstagare och cheferna. 
Respondenten upplevde inte att det fanns några större skillnader i makt mellan henne och 
hennes chef. Samarbetet fungerar väldigt bra, men det är GM som fattar de slutgiltiga 
besluten ”jag är bara Annikas assistent”. I GM frånvaro är det dock respondenten som har 
högsta ansvaret för driften av hotellet. Inom Accors organisationen finns det inga ”oskrivna 
regler” med det finns uppsatta mål som organisationen ska uppfylla.  Ett internt regelverk 
fungerar som verktyg för att förverkliga uppsatta mål. De olika verktygen är uppsatta av 
organisationsledningen. Med anledning av att Ibis Gbg-city är ISO-certifierat finns det 
omfattade regelverk som måste uppfyllas för att hotellet få vara ISO-certifierade. Skulle det 
uppstå några oklarheter finns det alltid någon på huvudkontoret som kan svara och  
besvara och ge svar på frågorna. Respondenten berättar gärna om den goda gemenskapen 
mellan alla medarbetarna. Alla strävar efter samma mål, vilket är en förutsättning för den 
dagliga driften av hotellet. Det finns individuella mål som individer inom organisationen 
presterar emot. Den individuella prestationen sätts dock aldrig i första fokus, det är hela 
organisationen som är det primära.  
 
Accor i Sverige har mål att prestera i mot som är framtagna av ledningen i Frankrike. 
Ledningen i Sverige har arbetat fram metoder/verktyg för att införliva de målsättningar som 
finns från Frankrike. Sedermera har även Ibis Gbg-city lokala mål som är fastställda. Vilket 
beskriver hur verksamheten ska vara uppbyggd för att målen från ledningen i Sverige ska 
uppfyllas.  
 
Närheten mellan GM samt assisterande manager och de övriga medarbetarna är väldigt nära 
enligt respondenten. GM samt assisterande manager försöker alltid att vara i mitten av 
organisationen för att alltid vara tillgängliga. Om det någon gång skulle uppstå något problem 
så tar respondenten som är assisterande manager hand om problemet och för det vidare till 
GM. Skulle det problemet kvarstå tar sedan GM det vidare till respektive individ i ledningen. 
Det anses alltid bäst att lösa alla problem när de uppstår för att arbetet inom organisationen 
ska fungera på bästa sätt. Om en medarbetare av någon anledning har något problem syns det 
ganska snabbt, i och med att alla arbetar så nära varandra.  Medarbetarna har aldrig haft några 
problem med att kontakta antingen GM eller respondenten om det skulle uppstå några 
problem.  
 
Organisationens struktur  
 
Organisationen inom Accor Scandinavia är ganska platt vilket har som effekt att individer 
som vill avancera inom den svenska organisationen inte har så stora möjligheter på grund av 
att utrymmet mellan VD och arbetstagare är väldigt liten. En positiv effekt är 
kommunikationen inom organisationen förbättras. Flertalet av Ibis hotellen i Sverige är 
ganska små, det finns en GM samt en assisterande manager. Resterande av medarbetarna är 
hotellvärdar/värdinnor. På andra marknader som Accor är representerade är organisationen 
strukturerad annorlunda. Nivåerna mellan olika steg i organisationen är oftast mycket vidare. 
Det finns därför lättare vägar att avancera inom organisationen. Inom Ibis i Sverige finns det 
tre olika tjänstebefattningar på varje hotell. GM som har det huvudsakliga ansvaret för driften 
av hotellet, assisterande manager som har ansvaret när GM inte befinner sig på hotellet. 
Övriga medarbetare inom varje hotell är hotellvärdar/värdinnor. Inom den globala 
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organisationen finns det en strävan att individen ska avancera inom organisationen efter en 
viss tidsperiod.  
 
Lokala Organisations mål 
 
Nästa år ska Ibis Gbg-city börja att arbete med nya mål för den lokala organisationen, vid 
sådana tillfällen finns det möjlighet att det finns behov för en ny arbetsfunktion. Ibis Gbg-city 
försöker alltid att laborera med de resurser som finns att tillgå för att medarbetarna ska få en 
bra stimulation i sitt yrkesutövande. Inom enheten Ibis Gbg-city har det genom åren alltid 
varit en väldigt låg omsättning på medarbetare.  
 
Lokal rekrytering  
 
Det är inte ofta som några nya tjänster annonseras ut, tjänster som finns att söka annonseras 
via organisationens intranät. Med anledningen av det är väldigt liten personalomsättning inom 
organisationen behövs det att någon väljer att avsluta sin anställning för att en ny medarbetare 
ska rekryteras. Inom den lokala organisationen på Ibis Gbg-city har det funnits möjlighet till 
att nya medarbetare rekryteras är när ordinarie medarbetare är i behov av ledighet på grund av 
graviditet. Nyligen slutade dock en medarbetare på grund av att vederbörande flyttade från 
Göteborg. Målsättningen är inom Accor Scandinavia att alla tjänster ska leda till fasta tjänster. 
Vilket leder till att medarbetare som har varit anställda under perioder av hög beläggning är 
de första som tillfrågas när det uppkommer ett vikariat eller någon ledig tjänst. 
Organisationen blir betydligt effektivare med medarbetare som har en fast anställning. 
Hotellet blir mer flexibelt och mindre känslig mot störningar i verksamheten. Med 
anledningen av att den nationella organisationen är platt finns det möjlighet för alla inom 
organisationen att påverka besluten som fattar i mer eller mindre uträckning.  
 
Arbetsmiljö  
 
Hotellet har alltid en strävan att försöka att arbeta med nya mål för att medarbetarna ska 
känna sig manade att fortsätta att arbeta inom hotellet. Det senaste året har hotellet arbetat 
mot olika mål som är inriktade mot hälsa. För att ta vara på medarbetarnas åsikter finns det 
möjlighet att komma med förslag till ändringar eller andra önskemål. Om det finns ett behov 
och en efterfrågan vidarebefordras förslaget vidare till ledningen som undersöker om det finns 
möjlighet att införliva önskemålen under nästkommande arbetsperiod.  
 
Inom Accor Scandinavia finns det en klar och öppen dialog mellan olika positioner inom 
organisationen. Skulle det någon gång uppkomma en fråga som inte går att besvara inom den 
lokala organisationen är det aldrig några problem för medarbetarna att vända sig till ledningen 
i Stockholm. Antigen via mail eller via telefon, de brukar svara så fort som möjligt. Det är 
absolut inga problem att ta kontakt med vd Stefan om det skulle vara något som är ett 
problem. Om ett problem uppstår försöker hotellet först att lösa problemet lokalt innan någon 
annan förfrågas. När personer från ledningen är i Göteborg brukar de bo på hotellet, vilket ger 
organisationsledningen möjlighet till en närmare dialog med medarbetarna. 
 
Strävan från HR managern Jonas Persson är att det ska genomförs minst ett 
Utvecklingssamtal under varje år. Jonas har utformat ett ”HR-hjul” som beskriver hur han vill 
att HR arbetet ska vara strukturerat. Medarbetarna på Ibis Gbg-city har ett flertal samtal per 
år. Varje nyanställd medarbetare ska inom sex månader medverka i en grundutbildning där 
Ibis och Accors värderingar och tankar presenteras, vidare utbildningar är varierande. Under 
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nuvarande år har några av medarbetarna medverkat i en säljkurs. Finns det önskemål om 
andra utbildningar är det aldrig några problem att göra förfrågningar hos ledningen. Om 
förfrågningarna görs innan nästkommande års utbildningsplaner beslutas. Anser ledningen 
och det finns ett stort utbildningsintresse inom företaget försöker ledningen att tillgodose 
behoven. 
 
 
Samarbetet mellan arbetstagareorganisationerna och arbetsgivaren   
 
Under många år har det funnits ett fackligt ombud på hotellet, men nyligen har medarbetaren 
flyttat. För närvarande finns det inte något fackligt ombud på hotellet. Respondenten tycker 
det är viktigt med en väl fungerade facklig organisation på arbetsplatsen. Respondenten skulle 
gärna se att facket hade möjlighet att visa sig mer på hotellet. Fackliga ombudsmän kommer 
någon gång per år på besök för att prata med sina medlemmar. En mer aktiv facklig närvaro 
stärker känslan av att facket arbetar för sina medlemmar enligt respondenten. Facket är en 
positiv inställning till jobb rotation som är välfungerade inom Ibis. Facket ser det som ett 
positivt element att deras medlemmar får en högre kompetens som gör det möjligt att arbete 
mer effektivt, och täcka eventuella luckor som uppstår i organisationen. Det ställs dock höga 
krav på medarbetarna för att de måste ha en lika hög kompetens inom alla arbetsområden 
enligt respondenten. Arbetsskadorna blir inte lika allvarliga när de inte hinner bli monotona. 
För att fördelningen av arbetet ska ske så effektivt som möjligt hålls ett personalmöte varje 
vecka, där den kommande veckans verksamhet diskuteras. Det har aldrig varit någon som har 
varit emot jobbrotation vid dessa möten.     
 
5.4 Kort Sammanfattning av empiri 
 
Sammanfattande Matris       
      

  Scandic- Hilton Hotels Tribe Hotel Management 
Accor Hotel 
Scandinavia 

        
HR Manager Ja Ja Ja 
Lokalt HR arbete Ja Ja Ja 
Arbetsrotation Nja Om medarbetaren önskar  Ja 
Anpassning till nationell kultur  Ja   Ja 
Lokalt HR arbete Ja Ja Ja 
Internt regelvärk Ja Nej Ja 
Relation med Facket Positiv Positiv Positiv 
Andel extra anställda Jämt antal Hög Låg 
Organisations struktur  Realtivt Hög Platt Platt 
Intern utbildning Ja Nej Ja 
Internrekrytering Ja Ja Ja 
Uppmuntrande till 
avancemang  Ja Ja Ja 
 
 
Tabell 5.1 sammanfattande matris av empiri Egen konstruktion 
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6. Analys 
 
Här ska vi försöka jämföra den empiri vi sammansatt mot de teoretiska antaganden som vi 
har gjort. För att underlätta läsaren så har vi under varje rubrik repeterat de slutsatser som 
vi har dragit om varje lands företagskultur i vårt teoriavsnitt med bakgrund av Hofstedes fyra 
dimensioner.   
 
6.1 Analys av Tribe Hotel Management AB 
 
Maktdistans  
 
Enligt teorin:  
 
Sverige 
Låg 
 
Utifrån intervjuer med respondenterna Eva som är ansvarig för HR-frågor och Per som är 
Front Office Manager på First Hotel G i Göteborg. Vi uppfattar Tribes organisation som en 
organisation med en låg grad av maktdistans. Med anledning av att organisationen är relativt 
platt samt att det råder en fri kommunikation mellan alla delar av organisationen. 
Organisationen är lyhörd för medarbetarnas åsikter och försöker att i största möjliga mån 
skapa ett arbetsklimat där samtliga medarbetare känner sig trygga i sin yrkesroll.  
 
I intervjun med respondenten Per framgår det tydligt att det är en låg maktdistans mellan Per 
och sina underordnade, ett tydligt exempel är när Per beskriver att han själv hjälper till med 
sedvanliga arbetsuppgifter i receptionen när det råder en hög arbetsbelastning för 
medarbetarna ute i receptionen. Det görs ingen skillnad på kroppsarbete ute i receptionen med 
sysslor som görs inne på kontoret.76  
 
Respondenten Eva berättade att HR-arbetet är decentraliserat och varje enhetschef är ansvarig 
för hur HR-frågor hanteras vilket ytterligare är en tydlig egenskap som organisationen med 
låg maktdistans använder sig av, vilket även tyder på att cheferna inom organisationen förlitar 
sig på medarbetarnas egna erfarenheter77.  
 
Respondenternas beskrivning av samarbetet med fackliga organisationer kan sammankopplas 
med att det är vikigt för organisationen att följa de regler och normer som har upprättats av 
arbetsmarkandens samtliga partner. Maktutövningen är saklig och val grundad inom 
organisationen. Med hänvisning till de träffar som respektive GM har med sina övriga 
kollegor inom Tribe samt de regelbundna personalmöten som äger rum på varje enskilt hotell 
där medarbetarna får säga vad de tycker om saker och ting visar att organisationsledningen tar 
medarbetarnas åsikter på allvar.78    
 
Samtliga av dessa indikationer som vi har nämnt hör väl ihop med en organisation som har 
liten maktdistans. Samtidigt är det relativt vanligt att nationer som har en relativ god 

                                                
76 G. Hofstede 2005. Organisationer och kulturer s 72 
77 Ibid s 72 
78 Ibid s 77 
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ekonomiskt välstånd har en nationell kultur som har en låg grad av maktdistans79. Vi anser att 
Sverige trots ekonomiska nedgångar fortfarande är en nation med ett ekonomiskt välstånd 
vilket styrker våran uppfattning om att Tribe har en låg maktdistans inom sin organisation.  
 
Maktdistans efter analys: 
 
Tribe 
Låg 
 
 
Individualism vs Kollektivism  
 
Enligt teorin: 
 
Sverige 
Kollektivism 
 
Vi har uppfattningen att Tribe är en kollektivistisk organisation. Faktorerna som vi grundar 
vårat resonemang på är för det första hur anställningsförfarandet är uppbyggt. Att 
organisationen först och främst letar efter en medarbetare inom den egna organisationen när 
en ny tjänst ska tillsättas. Med anledning av att nya medarbetare får anställning inom 
organisationen är det viktigare att medarbetaren passar in i organisationen än att de formella 
meriterna är höga. Organisationen gemensamma välmående går före eventuella medarbetares 
individuella välmående. Vilket tydligt framgår av intervjun med respondenten Per, när han 
säger att det är en förutsättning att den lokala enheten arbetar gemensamt för att uppfylla de 
mål som finns. 
 
 Mentorprogrammet som finns inom organisationen och går under benämningen ”De elva 
grundstenarna” tyder vi som ett förhållningssätt för nya medarbetare att känna sig som en del 
av den kultur som råder inom Tribe vilket i sin tur är ett tecken på att Tribe ständigt försöker 
att förstärka det kollektivistiska tänkandet inom organisationen.80  
 
Genom att Tribe tillåter sina medarbetare att få en möjlighet att prova på andra 
arbetsuppgifter inom organisationen genom arbetsrotation stärker det varan uppfattning att 
Tribe ständigt arbetar för att förstärka kollektivismen inom organisationen. Arbetsrotationen 
är dock frivillig som vi tolkar att det finns även lite individualism inom organisationen.       
 
För att täcka eventuella belastningstoppar har Tribe relativt många extra anställda, vi anser att 
detta förfarande kan leda till att organisationen uppnår en grad av individualism. Men vi anser 
att förfarandet ändå har tydliga tecken på kollektivism med anledning av att 
personalomsättningen är relativt låg inom organisationen. Medarbetarna verkar trivas med 
sina arbetsuppgifter trots att de inte har någon tillsvidare anställning. Om inte så var fallet 
skulle personalomsättningen vara stor. Inom Tribs organisation finns det är stor förståelse för 
det fackliga arbetet på arbetsmarkanden. Respondenterna tycker att det är viktigt att ha en god 
relation med facket vilket gör det möjligt för medarbetarna att tillhöra en lokal facklig 
organisation om så önskas. Detta förstärker vårt intryck på att Tribe är en organisation som 
arbetar aktivt för ett kollektivistiskt synsätt. Med hjälp av utvecklingssamtal som sker minst 

                                                
79 G. Hofstede 2005. Organisationer och kulturer s74 
80 Ibid. s 113-117 
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en gång per år men mer regelbundet om det finns tid förstärks känslan av ett kollektivisk 
tänkande enligt vår mening. Respondenten Per nämner att det ofta märks när någon 
medarbetare av någon har problem med något, vilket åter igen stärker våran inställning att det 
råder en starkt kollektivistiskt kultur inom Tribes organisation. Vi anser med anledning 
överstående resonemang att både den lokala kulturen på First Hotel G samt Tribes nationella 
kultur är kollektivisk.      
 
Individualism vs Kollektivism efter analys: 
 
Tribe 
Kollektivism 
 
 
Kvinnlighet gentemot manlighet 
 
Enligt teorin: 
 
Sverige 
Feminint 
 
 
När vi tolkar den data som vi har erhållit genom intervjuerna med respondenterna får vi en 
uppfattning om att det finns en mix mellan kvinnlighet och manlighet inom Tribes 
organisation. Uppfattningen styrker vi genom att det finns möjligheter att erhålla möjligheter 
till utmaningar och till avancemang för de medarbetare som önskar. Medarbetarna 
uppmuntras även, respondenten nämnde att han tyckte det var viktigt att hans medarbetare 
hade ett stimulerande och varierande jobb. Vi har även uppfattningen att internrekryteringen 
har vissa tendenser mot det maskulina hållet. Medarbetarna som har gjort stora prestationer 
har en möjlighet att avancera inom organisationen och på så sätt uppnå en högre finansiell 
ställning genom högre lön. Samt känna att det var viktigt att utvecklas, annars skulle 
organisationen till sist stagnera helt. Vilket vi tyder på att organisationen till viss del har ett 
manligt förehavande. Samtidigt får vi uppfattningen om att det finns klara tendenser till att det 
råder viss kvinnlighet inom organisationen. Vi får uppfattningen förhållandet mellan 
Managers och övriga medarbetarna är bra. Det finns en ömsesidig respekt för varandra och 
yrkesrollernas arbetsuppgifter vilket vi uppfattar som att det råder in viss grad av kvinnlighet 
inom organisationen. Respondenten Per nämner även samarbetet mellan receptionen och 
restaurangen vilket vi anser är tydliga exempel på ett kvinnliga tillvägagångssätt.81      
 
När respondenten Eva berättar om samarbetet med de fackliga organisationerna inom 
organisationen uppfattar vi det som just inom detta område finns stor portion av kvinnlighet. 
Eva tycker att relationen med facket är lite ”ge och ta” vilket enligt oss är tydliga kvinnliga 
tecken, istället för att strida om varje enskilt problem som kan uppstå mellan Tribes 
organisation och de fackliga organisationerna. Den positiva inställningen från respondenterna 
angående fackligt arbete inom organisationen tyder ytterligare på att det finns en stor portion 
kvinnlighet inom organisationen.  

                                                
81 Kapitel 3 s 12 
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För att dra en slutsats för hur upplägger i Tribes organisation är utformat mellan manligt och 
kvinnligt drar vi slutsatsen som tidigare nämnts finns vissa indikationer som tyder på att det 
finns små drag av manlighet inom organisationen. Organisationen använder sig dock i 
huvudsak av ett kvinnligt tillvägagångssätt. 
 
Kvinnlighet gentemot manlighet efter analys: 
 
Tribe 
Feminint 
 
 
Osäkerhetsundvikande  
 
Enligt teorin: 
 
Sverige 
Låg 
 
Vi har uppfattningen av Tribe är en organisation med ett lågt osäkerhetsundvikande, dels för 
att det inte finns några direkta formella regler från organisationsledningen. Trots att det inte 
finns några formella regler ser vi inga indikationer på att det skulle råda en hög grad av 
osäkerhetsundvikande. En anledning kan vara att många av hotellens restauranger är utlagda 
på entreprenad. Med våra erfarenheter från restaurangbranschen vet vi att det brukar finnas en 
högre grad av osäkerhetsundvikande än resten av arbetsmarkanden. Det ända som kan likna 
några formella regler på nationell nivå inom Tribe är de elva grundstenarna som vi tidigare 
har nämnt. Grundstenarna ger nya medarbetare en möjlighet att förstå hur organisationen 
inom Tribe är strukturerad.  
 
Respondenterna Per hade på egen tagit fram olika riktlinjer som han ansåg vara viktiga för att 
den lokala organisationen. Vilket vi anser förstärker intrycket av att Tribe har en låg grad av 
osäkerhetsundvikande. Bevisligen har Per stor friheten att utforma sin lokala organisation som 
han finner mest passande. Vilket även indikerar att Per har stort eget ansvar för hur 
organisationen ska vara strukturerad.82  
 
Medarbetarna känner sig inte låsta till organisationen och känner att det är ok att avsluta sin 
anställning inom organisationer och pröva nya saker som tex att börja studera. Organisationen 
har ett positivt synsätt med att medarbetare avslutar sina för att utvecklas ytterligare vilket vi 
tyder som ännu en indikation på att organisationen har en låg grad av osäkerhetsundvikande.83  
 
Osäkerhetsundvikande efter analys: 
 
Tribe 
Låg 
 
 

                                                
82 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse  s.111-112 
83 Ibid. s. 205 
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6.2 Analys av Scandic-Hilton 
 
Maktdistans 
 
Enligt teorin: 
 
Storbritannien 
Låg 
 
Båda våra respondenter har beskrivit att Scandic försöker ha ett gott samarbete mellan olika 
leden i organisationen. Visst finns det skillnader mellan de olika leden men dessa är väldigt 
små. Samarbetet med facket är även väldigt viktigt och funkar bättre i Sverige än t.ex. länder 
som USA. Detta tyder vi som att det existerar en liten maktdistans i organisationen. Små 
skillnader i auktoritet mellan olika arbetstagare stämmer in på de teorier, som präglar både 
Storbritannien och Sverige, som säger att maktdistansen i dessa kulturer är låg84. Eftersom vi 
inte hittade några större skillnader mellan olika grad av maktdistans mellan de båda 
företagskulturer anser vi att variabeln maktdistans inte har förändras inom organisationen när 
de etablerade sig på den svenska hotellmarknaden. 
 
Maktdistans efter analys: 
 
Scandic-Hilton 
Låg 
 
 
Individualism vs. Kollektivism 
 
Enligt teorin: 
 
Storbritannien 
Individualism 
 
Enligt respondenten Ann-Line är det först och främst är gruppens mål som sätts i fokus och 
sedan kommer individuella mål. När företaget anställer någon strävas det först och främst att 
hitta person ”internt” inom organisationen. Vi tyder förhållningssättet som en indikation på att 
företaget vill tillsätta tjänsten till en person som redan befinner sig inom organisationen 
eftersom personen redan vet hur organisationen fungerar och kan snabbt kommer att smälta in 
i sin omgivning. Vår uppfattning stärks av att företaget ger arbetstagarna möjligheten att 
medverka vid olika beslutsituationen stor grad, t.ex. vid utvecklig av nya koncept. Detta tyder 
på att man använder sig av ett kollektivistiskt tankesätt, gruppen kommer i första hand85. Men 
det finns faktorer som tyder på motsatsen. Allan Nielsen säger att man har som målsättning att 
alla anställda ska minst en gång om året utbilda sig vid ”Scandic Business School”. Men Ann-
Line säger att det är främst upp till de anställda själva att anmäla sig till kurser som de vill gå. 
Vidareutbildning är enligt företaget ett stor individuellt ansvar vilket indikerar en viss 
individualistisk företagskultur i enlighet med HRM i Storbritannien86. Överlag tyder vi dock 
dessa uppgifter som att i enlighet med det svenska synsättet sätts kollektivism framför 

                                                
84 Kapitel 3 s.12-16 
85 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse.s82-83 
86 S. Richbell, Trends and emerging values in the human resource management the UK scene, s.262 
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individualism, alltså har Scandic-Hilton anpassat sig till den svenska företagskulturen och har 
en kollektivistisk kultur87. 
 
Individualism vs. Kollektivism efter analys: 
 
Scandic 
Kollektivism 
 
 
Kvinnlighet gentemot manlighet 
 
Enligt teorin: 
 
Storbritannien 
Maskulint 
 
Ann-Line påpekar att hon känner en hög anställningstrygghet och hur viktigt dialogen mellan 
henne och olika avdelningar är. Dessa faktorer är symboler för ett kvinnligt synsätt inom 
företaget88. Men det finns andra faktorer som tyder på det motsatta. Ann-Line betonar hur 
viktigt hon tycker det känns för henne att hon får ta ansvar och utvecklas genom att sättas i 
nya arbetssituationer. Hon nämner också att hon har egna, personliga mål med sitt arbete. 
Allan säger att Scandics utbildnings program är viktigt för personalen eftersom den får dem 
att känna att de kan utvecklas och avancera inom organisationen. Dessa är typiska drag hos en 
organisation med mannlig företagskultur89. Om vi tittat ser tillbaka till våra samtal med de 
båda respondenterna så kan vi säga, även om vi fått svar som tyder på båda tankesätt, att 
Scandics präglas till en större grad av en kvinnlig företagskultur än ett manligt. Även detta 
visar på att Scandic-Hilton tagit efter den svenska företagskulturen90. 
 
Kvinnlighet gentemot manlighet efter analys: 
 
Scandic 
Feminint 
 
 
Osäkerhetsundvikande 
 
Enligt teorin: 
 
Storbritannien 
Låg 
 
Vi kunde se att alla nya Line managers får genomgå en utbildning i Scandics interna 
värderingar och regler innan de startar sitt arbete. Ann-Line sa även att hon tycker det var 
skönt med ett internt regelverk som förenklade hennes arbete och medförde att arbetstagarna 
visste hur det fungerade i andra Scandic hotell i landet. Detta tyder på att Scandic har 

                                                
87 Kapitel 3 s.16 
88 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse . s105-106 
89 Ibid s105-106 
90 Kapitel 3 s.16 
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utvecklat reglerna för att få till ett så stort säkerhetsundvikande som möjligt91. Ann-Line 
betonar dock att hon har stor möjlighet att fatta egna beslut i olika beslutsituationer och detta 
visar på att man har ett lågt osäkerhetsundvikande92. Vi anser efter våra samtal med de båda 
respondenterna kan vi se att båda betonar att man inom Scandic anser det är viktigt att betona 
vikten av att arbetstagarna att får ta egna beslut. Vi anser därför att i enlighet med både den 
svenska och brittisk företagskulturen så har man ett lågt säkerhetsundvikande inom Scandic 
organisation93. 
 
Osäkerhetsundvikande efter analys: 
 
Scandic-Hilton 
Låg 
 
 
6.3 Analys av Accor 
 
Maktdistans 
 
Enligt teori: 
 
Frankrike 
Hög 
 
När det gäller maktdistans kan vi se att ledningen vill ha en så liten skillnad mellan de olika 
positionerna i organisationen som möjligt. Företaget vill skapa ”korta beslutsvägar” vilket 
leder till att gapen mellan de olika arbetstagarna minskar. Man medger att det finns skillnader 
mellan olika hotell när det gäller denna dimension beroende på storleken på hotellen men att 
en jämställd arbetsmiljö eftersträvas. Löneklyftan mellan de olika positionerna i företaget är 
även relativt låga. GM samt assisterande manager försöker alltid att vara i mitten av 
organisationen för att på sätt minska ”gapet” mellan dem och de andra arbetstagarna. 
Lagstiftningen i Sverige gör det svårare att anställa nya medarbetare men samtidigt svårare att 
göra sig av med anställda. Annette säger att hon inte alls känner någon skillnad i auktoritet 
mellan sig själv och sina chefer utan att det känns som om de är jämbördiga medlemmar av 
organisationen. Jonas Persson medger att Accor i en sån stor utsträckning som möjligt att ha 
gemensamma, internationella strategier men det är väldigt viktigt att anpassa sig till olika 
lokala kulturer. Allt detta anser vi är kännetecken på att det råder en väldigt liten maktdistans 
inom Accors organisation i Sverige94. Här kan vi tydligt se att Accor i Sverige skiller sig  från 
organisationskulturen i Frankrike. I Frankrike så råder det en väldigt stor skillnad i en 
organisation och detta innebär att Accor har anpassat sina strategier när det gäller maktdistans 
till den svenska företagskulturen. 
 
 
 
 
 
                                                
91 F Harvey . National cultural differences in Theory and practice,  s. 133 
92 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse 2:a upplagan s. 194-195 
93 Kapitel 3 s.14,16 
94 F Harvey. National cultural diffrences in theory and practice. Information s. 133 
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Maktdistans efter analys: 
 
Accor 
Låg 
 
 
Individualism vs. Kollektivism  
 
   
Enligt teorin: 
 
Frankrike 
Individualism 
 
När en ny arbetsmedlem anländer får han/hon en grundlig genomgång angående vilka rutiner 
som gäller hos Accor. Det är viktigt att medarbetaren kan samarbeta med resten av 
arbetsgruppen, han/hon ska passa in i arbetsgruppen. Denna faktor är viktigare än den 
tilltänkta arbetstagarens förkunskaper. Jonas Persson betonar att den psykosociala miljön för 
arbetstagarna är en fråga som blir allt mer avgörande för organisationens framgång. En viktig 
del av den psykosociala miljön är att alla arbetstagarna passar in och kan samarbeta i 
arbetslagen de tillhör. HR-Hjulets främsta uppgift att skapa en trygg och väl fungerande 
arbetsplats så att arbetstagarna kan känna sig bekväma på sin arbetsplats och på så sätt 
prestera ett bättre arbete. Med andra ord så det viktigt för Accor att skapa en arbetsplats där 
alla arbetstagare verkligen trivs. Att varje nyanställd måste genomgå en introduktion kurs 
inom sex månader för att lära sig och företagets värderingar och mål bevisar att Accor först 
vill lära upp de nyanställda innan de kan fullt ut kan ingå i arbetslaget. Att skapa en bra 
arbetsmiljö, ett fungerande arbetslag och genomföra fullständig introduktion av nyanställda 
anser vi karakteriserar en kollektivistisk företagskultur95. Annette berättar även att det är 
organisationens mål som är de primära och kommer i första hand även om man har starka 
individuella mål. Hon betonar även hur viktig den goda gemenskapen inom organisationen är 
för den dagliga driften. ”Gruppen före allt”, är ett uttryck som vi anser beskriver Accors 
verksamhet i Sverige. I jämförelse med hur det ser ut i Frankrike kan vi iaktta stora skillnader. 
Den franska företagskulturen präglas av individualism, där individen sätts före 
organisationen96. Här anser vi att det är glasklart att Accor anpassat sig till den svenska 
företagskulturen, alltså till en kollektivistisk företagskultur. 
 
Individualism vs. Kollektivism efter analys: 
 
Accor 
Kollektivism 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
95 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse. s82-83 
96 Kapitel 3 s.18 
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Kvinnlighet gentemot manlighet 
 
Enligt teorin: 
 
Frankrike 
Maskulint 
 
Jonas berättar genom att motivera arbetstagarna, främst hotellvärdinnorna/värdarna, har 
företaget infört ett ”player” system där arbetstagarna får skifta mellan olika arbetsuppgifter. 
De arbetstagare som genomför detta program blir belönade med högre lön. Annette betonar 
att det inte är någon som är emot jobb rotation utan att arbetet inte blir lika monotomt. Vi 
anser att Anette uppskattar att få jobba med nya utmaningar. Det är ett tydlig sätt för att 
motivera arbetstagarna genom att ge dem nya utmaningar med lönehöjning som morot. 
Lönehöjningen innebär ju en bekräftelse från arbetsgivaren att arbetstagarna gör ett bra jobb 
och detta karakteriserar en maskulin företagskultur97.  
 
Jonas säger tvärtemot, att i jämförelse med Accor hotell i andra länder, har företaget inom 
Accor Skandinavien en väldigt låg personalomsättning. Jonas anser att det är positivt med 
arbetstagare som vill stanna inom företaget så länge som möjligt. Företaget har en väldigt låg 
grad av extra anställda. Detta innebär att anställda inom Accor  i Sverige har en hög 
anställningstrygghet. Vi anser att detta bevisar att det är mycket upp till den anställde hur 
länge de ska stanna inom Accors organisation. Detta indikerar på en feminin företagskultur98.  
Eftersom organisationen är väldigt platt, det är inte så stor skillnad på VD och andra 
arbetstagare. Effekterna av en platt organisation är att blir så är det till avancemang inom 
företaget. Detta leder dock till att kommunikationen inom företaget förbättras. Jonas säger 
motsatsen här och menar att Accor uppmuntrar arbetstagare som vill avancera vilket för oss 
betyder att Accor måste jobba mer för att uppmuntra sina anställda att våga avancera inom 
organisationen. Annette betonar hur viktigt det är med den goda gemenskapen inom företaget. 
Hon säger även att hon har en bra relation med sin närmaste chef. Att ha en bra chefsrelation 
och en bra relation mellan de andra i organisationen är andra variabler som kännetecknar en 
feministisk företagskultur99. Även om vi kunde hitta influenser som karakteriserar en 
maskulin företagskultur så kan vi utan tvekan säga att Accor i Sverige karakteriserar av en 
feminin företagskultur. Variabler som anställningstrygghet, kommunikation inom 
organisationen och en bra relation med sina medarbetare sätts i fokus. Jämfört med Frankrike 
som karakteriseras av ett maskulint samhälle kan vi klart se att Accor har anpassat sig till den 
svenska företagskulturen.  
 
Kvinnlighet gentemot manlighet efter analys: 
 
 
Accor 
Feminint 
 
 
 
 

                                                
97 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse . s105-106 
98 Ibid. s105-106 
99 Ibid. s105-106 
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Osäkerhetsundvikande 
 
Enligt teorin: 
 
Frankrike 
Hög 
 
Jonas är ensam huvudansvarig för HR-arbetet inom Accor Sverige. För att hjälpa alla GM 
som har HR-ansvaret för ”sitt” hotell har Jonas arbetat fram en modell, HR-hjulet som ska 
hjälpa alla GM i deras HR-arbete. Alla GM följer HR-hjulet och rapporterar sedan resultaten 
till Jonas. Detta är ett bevis på att Jonas genom HR-hjulet vill minska GM osäkerhet i  
HR-arbetet vilket leder till en ökad grad osäkerhetsundvikande100. Alla nyanställda får 
genomgå en grundlig introduktion. Vi anser att Accor tidigt strävar efter att de nyanställda så 
snabbt som möjligt lär sig allt om Accors interna mål och interna regelverk. Att hotellen i 
Sverige är ISO certifierade gör processen än viktigare. Arbetstagarna har många regler att lära 
sig och följa vilket gör att de blir relativt kontrollerade i sitt arbetssätt. Vi kan också se att för 
att undvika osäkerhet så tar man in ”lärare” från Frankrike när nya arbetsmetoder ska 
introduceras för att efterlikna arbetsmetoderna som bedrivs i Frankrike. Målsättningen för 
verksamheten i Sverige tas också fram av huvudledningen i Frankrike. Vi anser att man på ett 
klart och tydligt sätt kan se att organisationen vill minska osäkerheten inom företaget genom 
att skapa regler och riktlinjer som hjälper arbetstagarna i beslutsituationer. Alltså så råder det 
en hög osäkerhetsundvikande företagskultur inom Accor Sverige. Detta kan kopplas till det 
faktum att vi har dragit samma slutsats när det gäller den franska företagskulturen101. En 
variabel som motsäger denna slutsats är att den så kallade ”15 minuters regeln”. Här ger 
Accor arbetstagarna en möjlighet att ta initiativ lösa vissa akuta problem som kunder upplever 
under hotellbesöket. Detta visar på att Accor till en viss grad ger sina arbetstagare ”utrymmet” 
att på egen hand lösa problem i servicesituationer. 
Annette berättar att den nationella organisationen är så platt så får arbetstagarna stor möjlighet 
att vara med och påverka de beslut som rör den nationella organisationen. Vi anser dock att 
trots detta kan vi komma till den slutsatsen att osäkerhetsundvikandet är högt inom Accor 
Sverige. Man har tagit med sig detta kulturella tanke sättet från Frankrike, det vill säga att 
man har anpassat variabel till den svenska företagskulturen. 
 
Osäkerhetsundvikande efter analys: 
 
Accor 
Hög 
 
 

                                                
100 G Hofstede 1991. Organisationer och kulturer – om interkullturell förståelse. s152ff 
101 Kapitel 3 s16 
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7 Slutsatser 
 
Under detta avsnitt ska vi diskutera de slutsatser som vi har dragit av undersökning. Vi ska se 
om vi har fått svar på vår frågeställning samt om vi uppnått syftet med detta arbete. 
 
Det är för oss uppenbart att Tribe Hotel Management använder sig av den svenska HRM-
kulturen. Företaget är relativt nytt i jämförelse med andra aktörer som vi har studerat. 
Företaget har uppstått och influeras av den svenska organisationskulturen. Det finns tydliga 
element som visar att det finns en liten maktdistans, liten grad av osäkerhetsundvikande, en 
kvinnlig kultur samt ett starkt kollektivistiskt tänkande inom organisationen som inte bara är 
egenskaper inom den svenska HRM-kulturen. Det har aldrig varit några problem för Tribe att 
genomföra sina idéer för majoriteten av medarbetarna är av nordiskt ursprung och är 
uppfostrade sedan barnsben med den rådande nordiska kulturen.  
 
Scandic-Hilton har upptäck hur viktigt det är att anpassa sig till de lokala kulturer de olika 
hotellen omges av. Vi anser att de anpassat sig till den svenska företagskulturen när det gäller 
alla de fyra dimensionerna. Det som kan diskuteras är att det råder en relativt hög 
individualism inom företaget. Men vi anser att det kollektivistiska tänkandet är det 
dominerande och även om det råder en högre individualism än det ”typiska svenska företaget” 
så kan man säga att Scandic-Hilton anpassat sig helt till den svenska organisationskulturen. 
 
Accor anser vi har anpassat sig väldigt väl till den svenska företagskulturen. Om man tittar på 
organisationen i Sverige så kan man se väsentliga skillnader med den franska 
organisationskulturen. En stor anledning till denna anpassning är att organisationen är väldigt 
platt i Sverige. Det är väldigt små avstånd mellan toppen och botten av företaget. Detta 
innebär att typiska franska variabler i organisationskulturen som hög maktdistans och 
individualsim förvandlas till typiskt svenska variabler som kollektivism och låg maktdistans. 
Den enda dimension som utmärker sig är osäkerhetsundvikande. Vi anser att Accor har ett 
regelverk som styr arbetstagarna till en mycket högre grad än de andra två hotellen i 
undersökningen. Man ska dock komma ihåg att när vi undersöker ett serviceföretag som blir 
denna variabel lite mer ”känsligt”. Med detta menar vi att om ett företag implementerar 
samma regelverk som Accor använder, i en annan bransch (t.ex. bil tillverkningsindustrin), så 
kanske man kommer till en slutsats att det råder en låg osäkerhetsundvikande inom 
organisationen. Vi anser dock att just servicebranschen är speciell och mer beroende av 
improvisation. Därför har vi kommit till denna slutsats. Accor har alltså anpassat sig mycket 
väl till den svenska organisationskulturen förutom under variabel osäkerhetsundvikande där 
det fortfarande finns starka influenser från den franska företagskulturen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att vi anser att vi har besvarat vår frågeställning och uppfyllt 
vårt syfte med undersökningen. Aktörerna på den svenska hotellmarknaden anpassar sig väl 
till den svenska organisationskulturen. För att nå framgång så måste de identifiera kulturella 
skillnader och så snabbt som möjligt anpassa sina HRM-strategier till den lokala miljön som 
råder.  
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För att ytterligare förstärka vår argumentation att aktörerna har anpassat sig till den svenska 
markanden vill vi genom en modell förtydliga vårt resultat.  
 
 

  
Scandic 
Hotels 

Tribe Hotel 
Management 

Accor Hotels 
Scandinavia 

        
Maktdistans Liten Liten Liten 
Kollektivism vs 
Individualism Kollektivism Kollektivism Kollektivis m 
Kvinnligt vs Manligt Kvinnligt Kvinnligt Kvinnligt 
Osäkerhetsundvikande  Liten Liten Stor 
  
Tabell 7.1 Modell över aktörernas anpassning till den svenska hotellmarknaden.  Egen konstuktion 

 
Vi kan här klart och tydligt se att alla de tre organisationerna har anpassat sig till den svenska 
företagskulturen. Det enda som skiljer är att Accor, under variabeln osäkerhetsundvikande, 
har ett större fransk inflytande vilket innebär att osäkerhetsundvikandet är hög.
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8. Sanningskriterier  
 
Här ska vi diskutera arbetets sanningskriterier. Efter att ni har läst uppsatsen så kan ni få en 
bättre bild av den information vi förmedlar här. 
 
8.1 Giltighet 
 
Med giltighet menas att så många grupper inom ett företag och så många företag som möjligt 
måste studeras för att så många variabler som möjligt inom de studerande objekten ska 
upptäckas. Detta med anledning av att de sammankopplingar man gör med den valda teorin 
ska vara så korrekta som möjlig.102 
 
Giltigheten i denna uppsats kan sägas vara ganska låg. Vi har enbart valt att studera tre aktörer 
på den svenska hotellmarknaden och bara intervjuat två personer från varje organisation. 
Eftersom det finns många aktörer inom den svenska hotellmarknaden och varje aktör består 
av väldigt många medlemmar så har vi haft för få samtal med olika respondenter för att 
giltigheten i ska anses som hög. Vi tror dock att det vårt urval innebär att vi har kommit fram 
till organisationer som representerar varje nation på ett bra sätt. Vi har försökt välja ut de 
största aktörerna från varje land och på så sätt uppgradera giltigheten i vår uppsats. När det 
gäller respondenterna så har vi försökt att intervjua personer både från toppen av 
organisationen samt personer som jobbar på en lägre nivå. Eftersom det empiriska materialet 
som vi fick ut ifrån dessa personer var väldigt likvärd så anser vi att vi har uppnått en så hög 
giltighet som möjligt efter de förutsättningar vi hade. 
 
8.2 Överförbarhet 
 
Med överförbarhet menas om man kan tillämpa den teori, som man utvecklat under arbetes 
gång, i andra situationer och grupper103. 
 
Vi anser att överförbarheten i denna uppsats är relativt hög. Vi har kunnat identifiera stora 
likheter mellan de organisationer som vi har undersökt. Dessa har alla anpassat sig till den 
svenska kulturen för att nå framgång på den svenska marknaden. Alla de tre organisationerna 
som vi har undersökt är väldigt väletablerade och framgångsrika aktörer på den svenska 
hotellmarknaden och de resultat vi har kommit fram till bör då gälla andra aktörer i 
hotellbranschen som inte innefattades av denna undersökning.  
 
8.3 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet handlar om hur författaren och respondenten är överens om de tolkningar 
som författarna har gjort. Intersubjektivitet uppnås genom att respondenten får ta del av vad 
författarnas tolkningar och godkänner dem104. 
  
Det första vi gjorde när intervjudatumet var bestämt var att skicka respondenterna frågorna 
vilket av respondenterna möjlighet att förbereda sig på frågorna. 
När vi hade genomfört intervjuerna med respondenterna transkriberade vi intervjuerna på 
samma dokument som vi hade frågorna på. För att underlätta för respondenterna markerade vi 
vad respondenterna hade sagt med kursiv stil så det inte skulle uppstå några frågetecken om 
                                                
102 M-B Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s165 
103 Ibid, s169 
104 Ibid. s166-167  
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vad som hade sagts under intervjun. När transkriberingen var färdig gjorde vi en 
sammanfattning av intervjun som finns att återfinna i empiri avsnittet. Sammanfattningen och 
transkriberingen skickades till respondenten via mail eller den vanliga postgången. För de två 
intervjuerna som genomfördes i Göteborg i slutet av maj månad 2005 blev transkriberingen 
försenat under en lång tid. För att underlätta för respondenterna skickades en ljudkopia av 
intervjun med transkriberingen och sammanfattningen. En av respondenterna svarade med 
mail att allt var ok, övriga respondenter har inte återkommit med synpunkter på formuleringar 
och tolkningar som vi gjorde. Vi tolkar därmed att respondenterna har godtagit våra 
tolkningar av deras svar på våra frågor.   
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Bilaga 1 Intervjumall för de HR ansvariga för varje hotellkedja 
 
Frågor HRM ( HRM = Human Resource Management) 
 
Position för HRM i organisationen 
 

1. Hur många procent av organisationerna (hotellen) har en human resource avdelning 
eller manager?  

2. Hur många procent av organisationerna (hotellen) har en human resource manager 
som är med och utvecklar organisationens strategi internt och externt? 

 
Andel HR anställda 
 

1. Vad är snitt antalet anställda som arbetar med HR frågor vid varje hotell? 
 
Managers involvering i HR frågor 
 

1. I snitt hur många avdelnings Managers finns det i varje hotell? 
2. Hur stor är snitt lönen för dessa Managers? 
3. Hur ser snitt lönen ut för en HR Manager jämfört med övriga Managers inom en 

organisation? 
4. Hur många dagar i snitt per år utbildar sig HR Managern i varje hotell i HR frågor? 
5. Finns det något speciellt schema som HR Managern måste hålla sig till när det gäller 

HR frågor? 
6. Inom vissa områden inom service industrin finns det indikationer på att HR frågor mer 

och mer utförs av Line Managers, förekommer detta även inom eran organisation? 
- Om så är faller, fungerar HR avdelningen i så fall som ett ”back office”? 
-  Är det negativt eller positivt för medarbetarna och organisationen?  

 
De anställdas involvering i HR frågor 

 
1. I snitt hur många dagar utbildas de anställda i HR frågor per år? 
2. Finns det något speciellt HR schema som de anställda måste hålla sig till? (ex tränings 

dagar, frisk vård aktiviteter, utbildning m.m.). 
3. Hur stor är snitt lönen för de anställda (som inte är Managers)? 

 
Arbetskraft strategier 
 

1. I snitt hur stor del av era Managers är värvade utanför er organisation? 
2. Ökar eller minskar de tillfälligt anställda inom er organisation? 

 
Tränings strategier 
 

1. Hur många procent av era hotell har ökat den interna utbildningen inom 
organisationen? 

2. Hur många procent av era hotell har ökat den externa utbildningen inom 
organisationen? 

 
 
 



 
 
HRM utvärdering och analyser 
 

1. Hur ofta utvärderar ni era anställdas behov av utbildning inom er organisation? 
2. Har ni regelbundna personal möten och enskilda utvecklingssamtal? 

– Om så, hur ofta? 
 
HRM strategier från ”moderbolaget”  
 

1. Finns det lokala variationer på de HRM strategier som finns inom bolaget? 
- Om så är fallet, har dessa strategier utvecklats under tiden eller fanns det från början 
när etablerade sig på den svenska markanden? 
- Om de ändrades, vilken var anledningen? 

2. Påverkas strategierna av lokala kulturer? 
- Om så är fallet, på vilket sätt?  

3.  När det existerar mer en ett varumärke inom organisationen, har de olika 
varumärkena olika HRM strategier? 
-Om så är fallet, varför är det upplagat på det viset? 

4. Har lokala lagstiftningar någon inverkan på de lokala strategierna? 
5. På den svenska arbetsmarkanden har det tidigare funnits en stark närvaro av frackliga 

organisationer, har dessa organisationer påverkat HRM strategierna? 
- Är det i en positiv eller negativ inriktning i så fall? 

6. Anser ni att lokalt anpassa HRM strategier är positiva eller negativa?  
 

HRM Managers olika roller 
 
1. En Manager har i olika nationella kulturer samt lokala kulturer olika status gentemot 

sina underställda medarbetare, hur är det inom eran organisation? 
2.  Inom vissa kulturer kan det förekomma diskussioner mellan medarbetaren och 

ledning innan beslut träder i kraft, hur är det inom eran organisation? 
- Om så är fallet, vilket betydelse har medarbetarnas åsikter? 

3. Hur ser organisationen ut i inom er organisation, är det korta eller långa beslutsvägar? 
- Påverkar denna struktur HR inom organisationen?  

 
 

 
 
 
 



Bilaga 2 Intervjumall för Line managers 
 
Frågor HRM ( HRM = Human Resource Management) 
 
Arbetsstrategier 
 

1. Känner ni att det är stor skillnad I makt och auktoritet mellan er och era chefer? 
2. Känner ni er väldigt styrda av ett internt regelverk med skrivna och oskrivna regler 

eller har ni stor frihet till innovation i beslutfattande situationer? 
3. Känner ni att organisationer strävar efter att alla i arbetsgruppen ska samarbeta eller 

sätts den individuella prestationen i fokus? 
4. Känner ni att era mål med arbetet sammanfaller med de mål som organisationen satt 

upp? 
5. Känner ni att ni har möjlighet att avancera i organisationen? 
6. Upplever ni att ni har en trygghet i organisationen så att det är upp till er hur länge 

samarbetet mellan er och organisationen ska fortlöpa? 
7. Känner ni att ni har en bra och öppen dialog med era chefer? 
8. Känner ni att de tillfälligt anställda inom organisationen ökar eller minskar? 
9. Känner ni att ni får vara involverade i olika beslutssituationer som påverkar hela 

organisationen? 
 
Utvärdering och utbildning 
 

1. Hur ofta har ni utveckling – och personalsamtal? 
2. Hur många dagar i snitt genomgår ni olika utbildningsprogram varje år? 
3. Känner ni att organisationen uppfyller era behov av att utvecklas? 
4. Har ni något speciellt HR schema som ni måste hålla er till? 

 
Arbetstagare 
 

1. Vilken uppfattning har ni om det fackliga arbetet inom organisationen? 
- För och nackdelar? 
2. Finns det ett lokal fackombud inom organisationen? 
3. Finns det ett fackligt samarbete med andra Scandic hotell som ligger inom den 

närliggande regionen? 
4. Vilken uppfattning har ni om att det på senare tid är Frontline managern, som i större 

utsträckning än hotelldirektören, ansvarar för HR frågor i många organisationer? 
– Vilka för- och nackdelar finns det med en sådan arbetsuppdelning?  

 
 
 
 


