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1 Indledning og motivation 

”Den perfekte storm” …. 

Sådan beskrives de akkumulerede udfordringer, som hospitalitybranchen har måtte udstå de seneste 2 år. 
Og det er slet, slet ikke slut endnu. (Sirvoy, 2021) 

Fra en flot fremgang i 2018 og 2019 blev branchen som med et trylleslag hermetisk lukket. Faren er nu 
endelig drevet over, og der er fuld tryk på igen. Marts 2022 overgik marts 2019 i antal hotelovernatninger. 
1,21 mio. hotelovernatninger blev det til. En stigning på 5% fra marts 2019 – altså før stormen ramte 
branchen.   

2020 og 2021 har selvsagt kostet på bundlinjen i branchen hele verden over og nu, hvor branchen har mere 
travlt end nogensinde (HORESTA, 2022), er det ikke til at finde kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er antallet 
af hotelværelser i Danmark steget fra 30.000 stk. i 2000 til et estimeret 60.000 stk. i 2024. (HORESTA, 2022) 
En fordobling på bare 24 år. Det er gode nyheder, når man som jeg har et hjerte, der banker for branchen, 
men det ser anderledes sort ud, hvis manglen på arbejdskraft betyder, at gæsterne ikke kan få den 
oplevelse, de havde ønsket.  

Hoteller og restauranter har efter Corona-krisen skulle ansætte mange nye medarbejdere. I 4. kvartal af 
2021 var hele 15,1% af arbejdsstyrken på hoteller og restauranter nyansatte. (Danmarks Statistik, 2022). 
Samtidig er ledigheden i Danmark på sit laveste i mange år, og i april 2022 var den helt nede på 2,4% af 
arbejdsstyrken, hvilket er det laveste niveau siden juni 2008. (Danmarks Statistik, 2022) 

Jeg har arbejdet i branchen i mere end 30 år, og jeg kan ikke forestille mig, at det på noget tidspunkt vil 
ændre sig. Jeg forstår godt, at det trækker ned at lønnen er lav og arbejdstiderne ofte ubekvemme, men for 
mig vil det altid opvejes af den arbejdsglæde, jeg oplever. Når en storm som denne rammer, bliver det mig 
derfor magtpålæggende at forsøge at gøre en positiv forskel.  Der er ikke råd til store lønstigninger, og det 
er ikke nemt at arbejde hjemmefra, på et hotel. Derfor må vi ryste posen og tænke i nye baner.  

Hvordan kan branchen blive en foretrukken arbejdsplads? Hvordan kan vi skabe muligheder for udvikling og 
karriere, som ikke findes nogen andre steder? Branchen er eminent til at sætte gæsterne i rampelyset. Men 
hvordan sørger vi for, at der også kommer spot på medarbejderne? Eller med andre ord - som det blev sagt 
på HORESTAs Årsdag 2021 ”Hvordan kan vi gøre branchen mere sexet?”. (Interviews, Bilag 3) 

Opgavens formål er at undersøge ét af de parametre, som længe har været brugt til at tiltrække og 
fastholde medarbejdere i andre brancher, men som først i de senere år så småt er begyndt at blive en del af 
min - nemlig struktureret onboarding og medarbejderudvikling. Kan dét tænkes at blive den gamechanger 
som gør, at medarbejderne vælger branchen til med fornyet interesse og ikke mindst, at deres oplevelse 
bliver som at bo på gode, gamle Hotel California: 

” You can check out any time you want,  
but you can never leave…” 

- Eagles 
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2 Problemformulering 
Hvilken betydning har struktureret onboarding og medarbejderudvikling 
for hoteller og konferencesteder i Danmark? 

Underspørgsmål 1: Hvad betyder struktureret onboarding og medarbejderudvikling for medarbejderne på 
hoteller og konferencesteder? 

Underspørgsmål 2: Hvordan prioriterer ledelsen onboarding og medarbejderudvikling for medarbejderne 
på hoteller og konferencesteder i dag, og hvad ønsker de at gøre fremover? 

Underspørgsmål 3: Hvilken betydning kan struktureret onboarding og medarbejderudvikling have for 
hoteller og konferencesteder? 

Underspørgsmål 4: Hvad kan hoteller og konferencesteder med fordel gøre for at forbedre deres 
onboarding og medarbejderudvikling? 

Underspørgsmål 5: Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have for et Hotel at implementere 
løsningsforslaget?Underspørgsmål 1 

3 Analyse 
3.1 Underspørgsmål 1 
Hvad betyder struktureret onboarding og medarbejderudvikling for medarbejderne på hoteller og 
konferencesteder? 

For at besvare dette underspørgsmål bedst muligt, har jeg valgt at dele det op i 2 dele: 

1. Hvad betyder struktureret onboarding for medarbejdernes arbejdsglæde? 
2. Hvad betyder struktureret medarbejderudvikling for medarbejdernes arbejdsglæde? 

3.1.1 Struktureret onboarding 
Mange virksomheder har fokus på at rekruttere godt og få de rigtige medarbejdere ombord. Men der er 
mange faktorer, som er med til at påvirke den nye medarbejders oplevelse af virksomheden i den første tid. 
Tiden fra en ny medarbejder ansættes, til han eller hun kan bidrage effektivt varierer enormt efter, hvor 
komplekse de nye arbejdsopgaver er. Derudover viser undersøgelser, at det er meget vigtigt at få et godt 
forhold til kollegerne. (Ballisager, 2022)  

Målet med onboarding er at hjælpe den nyansatte med at komme godt fra start og fordre både trivsel og 
oplæring i den nye rolle, hvilket fører til højere engagement, effektivitet og bedre fastholdelse. (Bauer, 
SHRM, 2010) 

Alligevel viser en undersøgelse fra Gallup (Gallup, 2022), at kun 12% af de adspurgte amerikanske 
medarbejdere var tilfredse med deres onboardingproces. I min spørgeskemaundersøgelse (Bilag 1) ser det 
heldigvis noget bedre ud, da hele 29% af deltagerne vælger Meget tilfreds på spørgsmålet om, hvor 
tilfredse de var med deres onboarding, da de startede i deres nuværende virksomhed. Det betyder dog 
stadig, at 71% mener, at der er plads til forbedring og da hele 58% var enten Lidt utilfreds eller Meget 
utilfreds ser det ud til, at det virkelig er et område, som branchen med fordel kunne have mere fokus på.  
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For at få et indblik i, hvad medarbejderne selv vægter i et onboardingforløb blev de spurgt dels, hvad der 
var en del af deres egen onboarding og dels, hvad de mener, er vigtigt for en struktureret og effektiv 
onboarding. I figur 1 er forskellene illustreret, og de viser tydeligt, at der er stor divergens i det opnåede og 
det ønskede indhold af onboardingen på alle de 9 punkter, som medarbejderne vægter højest. Særligt 
punkterne Viden om virksomhedens mission/vision, Viden om virksomhedens kultur, Fysisk kursus om 
virksomheden og En udførlig introplan viser en markant forskel mellem de opnåede og det ønskede niveau. 

”You never get a second chance to make a first impression” 
- Will Rogers 

 

Figur 1: Elementerne i onboarding – Egen tilvirkning                             
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Hvis vi ser på, hvor struktureret de oplevede deres onboarding, ser vi, at hele 40% vurderer, at den slet ikke 
var struktureret. (Fig.2)   

Det er imidlertid ved krydstabuleringen af tilfredsheden og den 
oplevede struktur, der ses en tydelig sammenhæng mellem 
graden af hhv. strukturen af og tilfredsheden med 
onboardingen. (Fig.3) 

Her fremgår det, at samtlige medarbejdere, som har oplevet 
en meget struktureret onboarding, var meget tilfredse med 
forløbet. Ved en lidt struktureret onboarding er tilfredsheden 
fordelt over hele spektret, mens den for kategorien ”Slet ikke 
struktureret” viser, at hele 39% var utilfredse med forløbet og 
slet ingen var tilfredse. 

               Figur 2: Graden af struktur – Egen tilvirkning 

 

Figur 3 – Tilfredshed + struktur – Egen tilvirkning 

Men hænger den strukturerede onboarding og så også sammen med arbejdsglæden? Ja, det tyder det på.  

Deltagerne blev spurgt, hvor glade de overordnet er for deres job på en skala fra 1-5 stjerner. Ingen svarede 
1, men hele 32% gav kun deres job 2 eller 3 stjerner. Det tyder på en vis utilfredshed og dermed formentlig 
lav arbejdsglæde.                                                                                                                                                                                                                                 
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Hvis vi krydstabulerer 
arbejdsglæde og 
struktureret onboarding, 
forekommer en klar 
tendens til, at de 
medarbejdere, som fik 
en struktureret 
onboarding, er gladere 
for deres job. (Fig.4)  

Dette underbygges af 
data fra en anden 
undersøgelse, som viser 
at medarbejdere, som 
har oplevet en effektiv 
onboarding havde hele 
30x højere tendens til at 
være tilfredse med deres 
job. (Peterson, 2022) 

Figur 4: Jobtilfredshed + Struktureret onboarding – Egen tilvirkning 

Samme tendens viser sig endog endnu tydeligere, når jeg krydstabulerer struktureret onboarding med 
hvorvidt medarbejderen regner med at være i sin nuværende virksomhed om 3 år. (Fig. 5) Af dem, som 
oplevede en meget struktureret onboarding, giver hele 80% af medarbejderne 4 -5 stjerner på spørgsmålet, 
om de regner med at være i deres nuværende virksomhed om 3 år. Det tyder på, at der også vil være en 
højere grad af fastholdelse, når medarbejderne har oplevet en struktureret onboarding.    

 

Figur 5: Fastholdelse og onboarding – Egen tilvirkning 
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En undersøgelse (Laurano, 2015) viser da også, at onboarding er et vigtigt parameter i fastholdelsen af 
medarbejdere og kan øge fastholdelsen af nyansatte med op til 82% og en anden (Formstack, 2016) at 
omkring 69% af medarbejdere, som har oplevet en rigtig god onboarding, er tilbøjelige til at blive i 
virksomheden i mindst 3 år.  

3.1.2 Struktureret medarbejderudvikling 
I begge mine egne medarbejderundersøgelser (Bilag 1 & Bilag 2) har jeg spurgt deltagerne, hvad de ville 
lægge vægt på, hvis de skulle vælge ny arbejdsgiver. Her svarer over 50%, at de ville lægge mest vægt på 
deres muligheder for at dygtiggøre sig og få nye kompetencer, mens 49% svarer, at det er vigtigt at få 
mulighed for at udvikle sig som menneske.  

Medarbejderne blev også spurgt, hvor vigtig læring og udvikling er for deres arbejdsglæde. Ingen vurderede 
vigtigheden til 1 eller 2 stjerne og kun 2% vurderede den til 3 stjerner. Hele 98% vurderede altså, at læring 
og udvikling har en meget stor betydning for deres arbejdsglæde.  

I en dugfrisk kandidatanalyse fra Konsulenthuset Ballisager (Ballisager, 2022) svarer 24% af de 
medarbejdere, som ikke er glade for deres nuværende job, at det er fordi, de ikke føler, at de udvikler sig i 
deres arbejde.   

Hvis man derimod ser på, hvor vigtigt medarbejderne oplever at det er for deres nærmeste leder, tegner 
der sig et lidt andet billede. Medarbejderne vurderer at kun 43% af deres nærmeste ledere anskuer 
vigtigheden af medarbejderens udvikling til 4 eller 5 stjerner og hele 40% kun til 1 eller 2 stjerner.  

Når man krydstabulerer medarbejdernes vurdering af vigtigheden af læring og udvikling for deres 
arbejdsglæde med i hvor høj grad, de vurderer, at de lærer og udvikler sig konstant i deres arbejde, ses 
ligeledes et interessant gap. (Fig. 6) Vi så ovenfor at 98% af medarbejderne vurderede vigtigheden af læring 
og udvikling for deres arbejdsglæde med 4 eller 5 stjerner. Men kun 60% af dem vurderer, at de lærer og 
udvikler sig konstant i deres arbejde. Hele 25% af de medarbejdere, som vurderer læring og udvikling 
meget højt for deres arbejdsglæde mener ikke, at de lærer og udvikler sig konstant i deres arbejde.   

            

 Figur 6: Vigtigheden og oplevelsen af udvikling – Egen tilvirkning 
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Medarbejderne blev tillige bedt om at vurdere, om deres virksomhed har en tydelig udviklingsplan for 
medarbejderne. Her vurderer bare 18% virksomheden til 4 eller 5 stjerner, mens over 50% af de 
medarbejdere, som vurderer vigtigheden af læring og udvikling til 4 og 5 stjerner, har valgt at svare med 
kun 1 eller 2 stjerner. (Fig.7) 

På det åbne spørgsmål ”Hvad skal der til for, at du stadig er i branchen om 5 år” er udvikling da også et 
tydeligt gennemgående tema. ” Bedre mulighed for udvikling”, ” En anden stilling hvor jeg føler mig mere 
værdsat eller udvikling i nuværende rolle” (Bilag 1 & 2)  

Det kunne tyde på, at det ville have en stor, positiv betydning for medarbejderne, hvis virksomhederne 
havde mere fokus på deres læring og udvikling. Både den nærmeste leder og virksomheden som 
arbejdsgiver.  

 

Figur 7: Udviklingsplan og arbejdsglæde – Egen tilvirkning 

3.1.3 Employee Experience 
Onborading og medarbejderudvikling er en del af Employee experience (EX) - en betegnelse for 
medarbejderens oplevelse med virksomheden. Den kan have mange, mange touch points og kan have 
positiv eller negativ indflydelse på for eksempel engagement, produktivitet, sygdomsfravær, fastholdelse 
m.m. En undersøgelse viser, at virksomheder, som lykkes med at skabe en fantastisk EX, opnår op til 4x 
højere profit og har 40% lavere medarbejderudskiftning. (Gingras, 2021) 

Ifølge EX3-modellen (Systems, 2022) er der 3 nøgleelementer (Fig.8), som skal være på plads for at skabe 
en god EX. 

 Engagement handler om, at medarbejderen ser sit job som givende, tilfredsstillende og 
meningsfuldt. Stolthed og glæde ved arbejdet og følelsen af at gøre en forskel giver medarbejderen 
lyst til at gøre sit bedste og tilmed mere, end det er forventet.  

 Enablement fokuserer på at supportere medarbejderen og give denne værktøjer og kompetencer 
til at gøre sit arbejde tilfredsstillende. Det betyder, at der skal være de nødvendige ressourcer, 
træning og processer på plads for at medarbejderen har mulighed for at præstere i sit job.  
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 Empowerment handler i høj grad om at medarbejderen får mulighed for at tage ansvar og kender 
sine rammer og målsætninger. Ledelsen skal have tillid til, at medarbejderen kan og vil handle 
hensigtsmæssigt og sørge for, at der er klare rammer og ansvarsfordeling, så alle ved, hvilken 
råderet, de har.   

Hvis man sammenholder denne model med undersøgelsen om struktureret onboarding og 
medarbejderudvikling, passer undersøgelsen fint ind i alle 3 dele af modellen.  

Engagement: God onboarding giver medarbejderen en grundforståelse af virksomheden. Kultur, 
mission/vision og værdier er alt sammen, som er med til at danne det overordnede billede og følelsen af 
meningsfuldhed i jobbet. De tilbyder også tilsammen en be- eller afkræftelse af, at der er et godt match 
mellem medarbejderen, jobbet og virksomheden. Derudover er punktet udviklingsmuligheder indeholdt i 
Engagement.   

Enablement: Ved at sikre god onboarding, klæder virksomheden sine medarbejdere på til at mestre deres 
job. ”Jeg tror at det er vigtigt at der bliver samlet op løbende så man får rettet op på de fejl man laver i 
begyndelsen og dermed udvikler sig til en bedre medarbejder” (Bilag 1)  

Oplæring, træning og videndeling er alle dele af denne enablement, som hjælper medarbejderen med at 
kunne bidrage bedst muligt. Når virksomheden investerer i medarbejderens træning og udvikling, fører det 
til kompetenceløft og bedre ydeevne. Det er tilfredsstillende for medarbejderen at få succes i sin rolle. ” At 
blive bedre til alt hvad jeg gør. Personlig udvikling er altafgørende”, ” Det er motiverende, at vi hele tiden 
får lov til at højne vores serviceniveau” (Bilag 2) 

Empowerment: Onboarding og medarbejderudvikling påvirker ikke direkte medarbejdernes empowerment, 
men det ser ud til, at de gerne vil tage mere ansvar. På spørgsmålet om, hvad der motiverer dem allermest i 
deres arbejde, svarer de: ”At jeg kan tage egne beslutninger og har indflydelse på arbejdsrutiner”, ” At 
bevæge mig frit og at blive vist tillid”, ”Frihed under ansvar” (Bilag 2) 
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          Figur 8: EX3-model. – Egen tilvirkning 

Det samme gør sig gældende, hvis man sammenholder undersøgelsen med Daniel Pinks teori om indre og 
ydre motivation. (Pink, 2011) Ifølge Pink bliver mennesket ikke længere motiveret af ydre påvirkninger som 
belønninger eller straf i samme grad som før. Derimod er det moderne menneske drevet af indre 
motivation, som opnås ved at have både mandat og kompetencer til at mestre og udføre et meningsfyldt 
stykke arbejde. Pink beskriver et eksistentielt menneskeligt behov for forbedring, personlig fremdrift og 
udvikling. Hans 3 drivere af engagement hedder Purpose, Mastery og Autonomy og er med mindre 
afvigelser meget lig EX3. Dog har Pink i forhold til EX3 mere fokus på autonomi og fleksibilitet i arbejdet – 
en mulighed som særligt Post-Corona har vist sig at blive mere og mere efterspurgt (Ballisager, 2022) Dette 
kunne fx imødekommes med selvledende teams, mulighed for at arbejde hjemme indimellem, et software, 
hvor de selv kan vælge vagter eller en 4-dages arbejdsuge. Dette ligger dog udenfor denne opgave.  

3.1.4 Delkonklusion 1 
Analysen viser, at medarbejderne på hoteller og konferencesteder kunne være mere tilfredse med den 
onboarding og medarbejderudvikling, de får på deres arbejdsplads. Medarbejdere, som ikke er tilfredse. er 
mindre tilbøjelige til at være i virksomheden om 3 år. Der er virkelig plads til forbedring på alle 3 parametre 
i EX3-modellen, og deri ligger et kæmpe potentiale for virksomhederne.  
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3.2 Underspørgsmål 2 
Hvordan prioriterer ledelsen onboarding og medarbejderudvikling for medarbejderne på hoteller og 
konferencesteder i dag, og hvad ønsker de at gøre fremover? 

For at få et billede af, hvor meget lederne på hoteller og konferencesteder prioriterer struktureret 
onboarding og medarbejderudvikling, vil jeg inddrage data fra en undersøgelse, jeg har lavet i en anden 
sammenhæng blandt ledere og direktører på hoteller og konferencesteder. (Bilag 4) 

Heraf fremgår det på spørgsmålet om HR, at det i 48% af virksomhederne er svareren selv eller en anden 
leder, som ”får det klaret” mellem de andre opgaver. (Fig.9) Det forekommer i hele 74% af alle 
virksomheder med op til 60 medarbejdere.  Det er faktisk først, når virksomheden kommer op på mellem 
101 og 200 medarbejdere, at det overhovedet forekommer, at der er en ansat, som tager sig af disse 
opgaver på fuld tid. Særligt overraskende er det, at der selv i virksomheder med flere end 100 
medarbejdere stadig i 8% af tilfældene er en leder, som ”får det klaret” mellem de andre opgaver. Det 
kunne tyde på, at dette fokus – som i spørgsmål 1 blev vurderet som meget vigtigt for både at tiltrække og 
fastholde medarbejderne og for deres engagement, produktivitet og arbejdsglæde – ikke vægtes lige så 
højt af ledelsen.  

 

Figur 9: Ansvar for rekruttering, oplæring og udvikling af medarbejdere – Egen tilvirkning 

De samme ledere blev også spurgt, hvad de mener, er de største HR-udfordringer i branchen.  

 Mangel på arbejdskraft i branchen (Delvist enig 28%, Helt enig 60%) 
 Antallet af erfarne og kompetente medarbejdere i branchen er faldende (Delvist enig 40%, Helt 

enig 48%) 
 Stor medarbejderudskiftning (Delvist enig 44%, Helt enig 44%) 
 Det er dyrt og ressourcekrævende at rekruttere og oplære nye (Delvist enig 20%, Helt enig 68%) 
  Det tager lang tid for nye medarbejdere at blive lige så effektive som deres kolleger (Delvist enig 

36%, Helt enig 52%) 
 Der er ikke fokus nok på medarbejderudvikling og kompetenceløft (Delvist enig 16%, Helt enig 40%) 
 De nye generationer er mindre engagerede og loyale (Delvist enig 60%, Helt enig 8%) 



Mette Pettersson International Hospitality Management Bacheloropgave 
Class A, 3. semester        Cphbusiness  10.juni 2022  

12 
 

 Der er ikke nok tid til oplæring, opfølgning, støtte og samtaler med nye medarbejdere (Delvist enig 
40%, Helt enig 32%) 

Der ser umiddelbart ud til, at de adspurgte er meget bevidste om udfordringerne, men på trods af det, 
bliver der øjensynligt ikke lagt særlig stor vægt på HR-funktionerne i virksomhederne.  

For at få en dybere forståelse for ledernes synsvinkel, har jeg foretaget 29 interviews med ledere, 
direktører, HR-ansvarlige m.fl. på både hoteller, konferencesteder og restaurantkæder. Disse interviews har 
fundet sted i perioden mellem november 2021 og maj 2022. (Interviews, Bilag 3) og har været fokuserede 
på, hvad de adspurgte ledere gør i dag, og hvad de kunne ønske sig at ændre på fremover. 

Wonderful Copenhagen afviklede i efteråret et workshopforløb for branchen, hvor der var fokus på, hvad 
struktureret rekruttering og onboarding kan gøre for virksomhederne. “Spørgsmålet er ikke, OM de skal 
fokusere på onboarding og medarbejderudvikling. De vil og skal ansætte en HR-medarbejder. Det er 
udelukkende et spørgsmål om HVORNÅR, og hvordan vi kan støtte dem indtil da” (Interviews, Bilag 3) 

3.2.1 Hvad gør de i dag i forhold til onboarding? 
Særligt i de større kæder og koncerner er man begyndt at investere i sine medarbejderes onboarding og 
udvikling. Som i Nordic Choice ”Vi har for 1 måned siden investeret i en medarbejderapp med et 
onboardingforløb på alle vores 200 hoteller”. (Interviews, Bilag 3) 

I kæder som Arp-Hansen, Comwell og Scandic, som har en HR-afdeling og både midler og ressourcer til at 
prioritere den vigtige onboarding har de også allerede implementeret forskellige former for 
onboardingforløb. 

Der er dog også kæder, som ikke har samme fokus, og i Danske Hoteller A/S, er ledelsen først nu ved at få 
øjnene op for problemet:  ”Vi har 24 hoteller, og hvert hotel gør præcis, som det passer dem. De ansætter, 
oplærer og offboarder, som de synes. Der er meget stor forskel på både medarbejdernes tilfredshed og 
kompetencer de forskellige steder. Det kan gæsterne mærke” (Interviews, Bilag 3) 

Eller i Arp-Hansen, hvor en af direktørerne udtaler: ”Siden juni (2021) er medarbejderne blevet kørt ind med 
en skovl. Det er nærmest omvendt onboarding” (Interviews, Bilag 3) 

Det enkelte hotel ser det som en næsten uoverkommelig opgave at skulle udvikle et onboardingforløb, og 
det bliver som oftest blot til små om end vigtige indsatser. I en mindre kæde som Sinatur Hoteller udtaler 
en direktør, at de for nylig har indført, at alle nye fuldtidsansatte skal igennem ”et lille onboardingforløb, 
hvor jeg fortæller dem om stedet, og de får et indblik i min ledelsesstil” (Interviews, Bilag 3) 

Det er bekymrende, at der ikke bliver lagt mere vægt på onboardingen af nye medarbejdere, og der er da 
heller ikke nogen tvivl hos ledelsen om, at det er nødvendigt at prioritere. Direktøren for et kursuscenter 
udtaler: ”Vi ved godt, at vi slet ikke gør nok i forhold til onboarding i dag. Men det skal der helt sikkert rettes 
op på, hvis vi skal være konkurrencedygtige i markedet. (Interviews, Bilag 3) 

Desværre er der både mangel på tid og kompetencer, og det kan have lange udsigter – særligt hos de 
hoteller og konferencesteder, som ikke er en del af en kæde eller en koncern, hvor de kan trække på en 
fælles HR-afdeling.   

3.2.2 Hvad gør de i dag i forhold til medarbejderudvikling? 
I januar annoncerede Comwell, at de har valgt at investere 2mio. kr. på at sende alle fastansatte 
medarbejdere på efteruddannelse. ”Det er nødvendigt, hvis hotelkæden skal bibeholde sit høje 
serviceniveau og samtidig kunne fastholde medarbejderne” (Comwell, 2022)  
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Mange af de interviewede ledere har det umiddelbart højt på listen at udvikle og efteruddanne 
medarbejdere. Nogle opfordrer aktivt medarbejderne til at vælge relevante kurser og vil gerne investere i 
dem. Men det bliver kun ganske sjældent til noget.  

Det største problem er, at det er ekstremt svært at finde tid til kurser i en travl hverdag. Dagene går op i 
drift, drift, drift og både ledelsen og den enkelte medarbejder er bevidste om, at kollegerne skal løbe ekstra 
hurtigt, mens han eller hun er væk på kursus. Derudover er der generelt mangel på hænder i driften, og 
selv hvis man har planlagt et kursus i god tid, kan man risikere på dagen at stå med fuldt hus og 2 syge 
kolleger, hvilket for de fleste gør det umuligt at tage afsted. Derfor er det desværre mere reglen end 
undtagelsen, at der meldes fra kursusdage i sidste øjeblik.  

Under Corona var der en del hoteller og konferencesteder, som benyttede sig af muligheden for at sende 
deres medarbejdere på forskellige kurser og efteruddannelser. Desværre er der bred enighed om at det 
ikke var en stor succes. Mange medarbejdere i branchen er vant til at være på gulvet det meste af dagen og 
har netop valgt branchen, fordi den giver dem mulighed for at være i direkte kontakt med gæsterne i stedet 
for at sidde ved et skrivebord bag en skærm. Derfor var der en del medarbejdere, som ikke fik det ønskede 
udbytte af kurserne. ”Mine medarbejdere hadede mig for det” (Interviews, Bilag 3), ”Vi har under Corona 
haft 550 online kursusdage, men de fleste var dårlige, fordi de var kurser beregnet til tavleundervisning, 
som bare blev kørt online” (Interviews, Bilag 3) 

En anden udfordring er, at de gang på gang har oplevet, at der er investeret i efteruddannelse, og en 
medarbejder er kommet hjem fra kursus med ny viden og gode idéer, der desværre ikke har været 
mulighed for at implementere straks grundet arbejdspres og tidsmangel. ”Vi aftalte at vente til der kom en 
stille periode. Men den kom aldrig” (Interviews, Bilag 3) Det betyder som oftest, at det lærte bliver glemt, 
før det bliver delt med kollegerne og implementeret, og det lærte går dermed tabt. Det er demotiverende 
for alle parter. 

Andre virksomheder tilbyder først udvikling for medarbejderne, når de kommer op på et vist niveau. Det 
kan virke som fastholdelsesfaktor, men det betyder også, at nogle medarbejdere måske er ansat længe 
uden at føle, at de udvikler sig. ”Vi har 2-dages kurser for alle mellemledere og ledere i DISC og 
situationsbestemt ledelse. Det fungerer rigtig godt. Men der er ikke rigtigt noget for resten af 
medarbejderne” (Interviews, Bilag 3)  

Og så er der nogle virksomheder, hvor de går all-in på medarbejderudvikling: Jeg lukker hele hotellet i 2x2 
dage og tager alle medarbejderne med på kursus i social kapital” (Interviews, Bilag 3) 

3.2.3 Hvad vil de gerne gøre mere af fremover? 
Da jeg startede på min interviewrunde, forventede jeg, at økonomien ovenpå Corona ville betyde, at alle 
tiltag i retning af at investere i medarbejdere var lagt på hylden. Mange af lederne fortæller da også, at det 
har været på lavt blus, men det er faktisk ikke nedlukningerne eller økonomien, som spænder ben længere. 
Det er derimod tid. Netop nu mærker de følgerne af de manglende hænder, som fører til et alt for et stort 
arbejdspres og dalende trivsel blandt medarbejderne. Derfor er der ikke mulighed for at prioritere at 
udvikle og implementere nye onboardingprocesser eller planer for medarbejderudvikling. Når der igen en 
dag kommer lidt luft, er det ifølge de interviewede et af de tiltag, som vil blive prioriteret.  

HR-Ansvarlig i Danske Hoteller A/S udtaler et ønske om at ”…strømline onboardingprocesser og 
kommunikere Best Practice til alle medarbejdere” (Interviews, Bilag 3) 
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Det er intet problem at bruge penge på udvikling og læring. Tværtimod! Til hvert bestyrelsesmøde forventer 
de mindst 1 slide med oversigt over personaleudviklende tiltag” (Interviews, Bilag 3) 

3.2.4 Delkonklusion 2 
Onboarding og medarbejderudvikling står højt på ønskelisten hos ledelsen på hoteller og konferencesteder. 
De interviewede ledere er overordnet meget bevidste om, at de skal handle nu for at stå stærkere på sigt. 
De er allesammen enige om, at det ville være en rigtig god investering. Men det ikke er økonomien, der er 
problemet. De fleste har midlerne til det. Men de har ikke tiden, kompetencerne og ressourcerne. 

3.3 Underspørgsmål 3 
Hvilken betydning har onboarding og medarbejderudvikling for hoteller og konferencesteder? 

Ifølge en analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2020 (Damm & Pedersen, 2020) er 
hotel- og restaurationsbranchen det mest ustabile jobmarked i Danmark. Hvor gennemsnittet af job, der 
udskiftes, ligger på 8% årligt, ligger tallet for hotel- og restaurationsbranchen på hele 21,4% årligt. Det høje 
tal kan til dels forklares med, at mange virksomheder har store sæsonudsving, og at en del af 
medarbejderne er deltidsansatte studerende og andre, som kun er ansat for en periode. En bekymrende 
undersøgelse fra England i november 2021 (Medallia, 2021) viser, at hele 38% af de adspurgte 
medarbejdere i branchen overvejer eller allerede har planer om at skifte jo indenfor de næste 2 måneder.  

Der er ingen tvivl om, at den store medarbejderudskiftning er en enorm omkostning for virksomhederne. 
Det antages, at det koster virksomheden mellem 14 og 16 ugers løn i gennemsnit at ansætte en faglært 
medarbejder.  (Smith L. , 2019) Andre kilder peger på, at omkostningerne nærmere ligger mellem 100% og 
300% af en årsløn. (Ferrazzi, 2015). 

Der er stor forskel på, hvilken profession, der er tale om, og omkostningen kan variere efter kompleksitet 
og er også afhængig af udbud og efterspørgsel. I en tid, hvor ledigheden er lav og branchen mangler 
hænder som aldrig før, vil omkostningen antageligt være noget højere – dels fordi det tager længere tid at 
finde den rigtige kandidat og dels fordi virksomhederne kan blive nødsaget til at ansætte en medarbejder 
med en anden profil, end de søger. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, (Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, 2022) blev opslåede stillinger på hoteller og restauranter i perioden juni-
november 2021 i hele 42% af tilfældene enten ikke besat eller besat med en medarbejder, som ifølge 
virksomheden ikke havde de ønskede kvalifikationer. Udover de dermed stigende 
rekrutteringsomkostninger betyder det også, at hele 66% af de ramte virksomheder oplevede 
begrænsninger i produktion og dermed omsætning.  Ved at fokusere på effektiv onboarding og 
medarbejderudvikling, bliver det mere opnåeligt at træne disse ikke-kvalificerede medarbejdere til hurtigt 
at præstere godt alligevel, hvis blot de har den rette indstilling. 

”Hire for attitude – train for skills” 
- Herb Kelleher 

 

 



Mette Pettersson International Hospitality Management Bacheloropgave 
Class A, 3. semester        Cphbusiness  10.juni 2022  

15 
 

Struktureret onboarding og medarbejderudvikling har også en direkte effekt på medarbejdernes 
engagement, hvilket har stor betydning for både omsætning og bundlinje:  

Højt engagerede medarbejdere er i gennemsnit 20% mere produktive. 
(Gallup, 2022) & ( (Kammerlander, 2022) 

Højt engagerede medarbejdere har i gennemsnit 41% lavere (syge-)fravær 
(Gallup, 2022)  

Højt engagerede medarbejdere lægger en 57% større indsats på jobbet 
(Kammerlander, 2022) 

Højt engagerede medarbejdere får 10% højere gæsteanmeldelser 
(Gallup, 2022) 

Højt engagerede medarbejdere opnår et 20% højere salg 
(Gallup, 2022) 

3.3.1 Millennials 
Millennials er en fællesbetegnelse for de generationer, som er født op til og lige efter årtusindskiftet – 
nærmere betegnet mellem 1981 og 2012. (Beresford, 2021) Det vurderes, at millennials i 2025 vil udgøre 
75% af den globale arbejdsstyrke. (Rasmussen, 2019). Det er således vigtigt at forholde sig til deres krav og 
forventninger til arbejdsgiveren.  

Millennials er “Digitalt indfødte” (Prensky, 2001), og er den første generation, som ingen erindring har om 
tiden før de digitale platforme. Internettet, smartphones og andre teknologiske landvindinger er en naturlig 
del af deres liv, og de er digitalt velbevandrede.  

Millennials kaldes også for ”Generation Me Me Me” fordi de er meget fokuserede på deres egen udvikling 
eller for ”Generation Why”, fordi de utrætteligt søger det meningsfulde i livet (Grønfeldt, 2022) Andre 
mener, at Millennials nærmere bør kaldes ”Generation Vi Vi Vi” (Hansen, 2015) fordi de altid har deres 
netværk i lommen, og dermed aldrig er alene.  De orienterer sig i høj grad efter, hvad andre mener og gør 
og har behov for hele tiden at få valideret, hvad de selv gør. De vægter det sociale meget højt – også på 
arbejdspladsen.  

Derudover ønsker de en flad ledelsesstruktur og ikke for mange regler. De tager gerne ansvar og ønsker 
medindflydelse på egne opgaver, men har samtidig brug for klare rammer og målsætninger.  

For millennials er værdifaktoren i jobbet vægtet højere end selve lønnen og de søger jobs, som er 
meningsfulde, sjove og som skaber personlig udvikling. Hvis der ikke er mulighed for udvikling og for at 
kravle op ad karrierestigen, så vil en millennial hurtigt søge videre mod en anden arbejdsgiver. En 
undersøgelse om millennials kalder dem Job-Hoppers og viser, at hele 60% af dem anser sig selv for ”delvist 
engagerede” i deres nuværende ansættelse og er åbne for nye jobmuligheder. (Adkins, 2022) 

Ifølge den nyeste kandidatanalyse (Ballisager, 2022), er der i en jobsøgningssituation kommet større fokus 
på løn og fleksible arbejdstider – særligt for de respondenter, som tilhører generation Millennials.  
Det samme ser dog ikke ud til at være tilfældet i hospitalitybranchen. Medarbejderne i 
spørgeundersøgelsen (Bilag 1) blev spurgt, hvad de ville lægge vægt på, hvis de skulle vælge en ny 
arbejdsgiver, og her var både løn og fleksible arbejdstider rangeret lavt på listen. (Figur 10) 
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Figur 10: Ønsker til en arbejdsgiver – egen tilvirkning. 

Disse modstridende resultater er interessante, og kan muligvis forklares med, at medarbejdere i branchen 
ser deres arbejde mere som en livsstil eller som et job, hvor meningsfuldheden og følelsen af at være en del 
af noget større opvejer de ellers forholdsvist lave lønninger. Det understøttes også af Daniel Pinks 
motivationsteori (Pink, 2011) som finder, at højere løn eller bonusser ikke fører til indre motivation.  

Når en virksomhed ønsker at tiltrække og fastholde millennials er det derfor essentielt at have ekstra fokus 
på: 

 et stærkt tilhørsforhold og gode sociale relationer på arbejdspladsen 
 at definere og kommunikere virksomhedens vision og værdier 
 at definere og værne om virksomhedens kultur 
 at sørge for at medarbejderen finder sit job meningsfuldt og givende 
 konstant, individuel og anerkendende feedback, så de ved, om de er på rette vej 
 klare målsætninger og muligheder for faglig og personlig udvikling 
 medindflydelse og uddelegering af ansvar under tydelige rammer 

 

3.3.2 Fordele ved effektiv onboarding 
Effektiv onboarding opfylder flere af punkterne nævnt ovenfor og spiller en afgørende rolle for 
engagement, loyalitet og fastholdelse af medarbejdere. Ifølge en undersøgelse foretaget af Brandon Hall 
Group (Laurano, 2015) kan en stærk onboardingproces forbedre fastholdelsen med op til 60% i de første 3 
år. Det vil altså betyde en lavere medarbejderudskiftning og dermed markant lavere omkostninger til 
nyansættelser.  

Når selve rekrutteringen er på plads, begynder den næste opgave. Det vurderes, at ”kun” 21% af 
omkostningerne ved en nyansættelse går til selve rekrutteringen. (Muehlmann, 2018)  
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        Figur 11: Fordeling af omkostninger ved nyansættelse – egen tilvirkning 

Det betyder altså, at 79% af omkostningerne er forbundet med den nye medarbejders ”time to 
performance” – altså den tid det tager for en ny medarbejder at komme op på niveau med sine kolleger 
målt på effektivitet og produktivitet.   (Fig. 11) 

Heraf vurderes det, at 53% er de såkaldte adaptionsomkostninger – altså omkostninger forbundet med at 
den nye medarbejder i den første tid vil være mindre effektiv og produktiv end sine kolleger.  

Derudover er 26% af omkostningerne såkaldte afbrydelsesomkostninger. Når en ny kollega skal integreres, 
oplæres og hjælpes godt fra start, kræver det hjælp fra de eksisterende medarbejdere. Det betyder, at de 
også vil være mindre produktive i perioden. 

Effektiv onboarding har en markant effekt på disse 79% af omkostningerne. Ifølge undersøgelser foretaget 
af Human Panel (Aduszkiewicz, 2021) vil en medarbejder i gennemsnit først være produktiv på niveau med 
sine kolleger efter 10 måneder. (Fig. 12). Andre undersøgelser peger på, at en ny medarbejder er fuld 
produktiv efter 20 uger (Bliss, 2015) med en stigning i produktiviteten på 25% for hvert trin, indtil de når 
100% efter den 20. uge. (Fig. 13) 

 

  

 

 

       Figur 12: Employee lifetime value. (Aduszkiewicz, 2021) Figur 13:  (Employee Time-to-Productivity, 2021) 
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Hvis virksomheden kan nedsætte de omkostninger, som hæfter sig til henholdsvis adaption og afbrydelser 
vil der altså relativt hurtigt kunne opnås en besparelse og en højere produktivitet.  

Undersøgelser viser, at effektiv onboarding kan nedsætte time-to-productivity med op til 60%. (Bauer, 
SHRM, 2010) Det betyder altså, at virksomheden kan spare op til 60% af de før nævnte 79% af 
omkostningerne ved en nyansættelse - blot ved at indføre en effektiv og struktureret onboardingproces.  

Ydermere vurderer en undersøgelse (Bauer, SHRM, 2010), at effektiv onboarding løfter den overordnede 
gæstetilfredshed med hele 53%. 

Derudover vil der som oftest være en periode fra en stilling bliver ledig, indtil den genbesættes. I denne 
periode vil de resterende medarbejdere opleve et øget arbejdspres for at løfte opgaverne. Det fører som 
oftest til lavere effektivitet. (Smith G. , 2022) 

3.3.3 Medarbejderudvikling som konkurrenceparameter 
Jeg har tidligere påvist, at medarbejderudvikling er vigtigt for medarbejdernes trivsel, engagement og 
arbejdsglæde. Det øger også både deres produktivitet og fastholdelse.  

Men kan det også tænkes, at medarbejderudvikling kan være et egentligt konkurrenceparameter? Hvis det 
er så vigtigt for medarbejderne, og den store mangel på medarbejdere bringer virksomhederne i knæ, 
kunne det være en strategi, som er værd at undersøge.  

Lad os for eksemplets skyld skifte kunderne eller gæsterne i Bowman´s Strategy Clock (Evans, 2020) ud med 
medarbejderne. Ved at lægge større vægt på medarbejderudvikling, vil en virksomhed kunne tilbyde 
kandidaterne noget, som de lægger stor vægt på, men som de ikke oplever, de får andre steder. Hvis et 
hotel eller konferencested blev opfattet som førende indenfor medarbejderudvikling, vil det således kunne 
blive en del af en stærk differentieringsstrategi, som fint passer ind i både EX3 (Figur 3) og Pinks 
motivationsteori (Pink, 2011) 

Hvor Bowman taler om prissætning, kan man her i stedet forestille sig, at de motivationsfaktorer, som 
drives af medarbejderudvikling, vil modvirke den lønstigning, som manglen på medarbejdere og mange 
nyansættelser ofte medfører.  

”Train people well enough so they can leave.  
Treat them well enough so they don’t want to” 

- Richard Branson 

Det store fokus på medarbejderudvikling vil også kunne bruges som en del af virksomhedens employer 
branding og føre til, at flere kandidater ville søge job hos virksomheden.   

Med flere ansøgere til ledige stillinger og mere medarbejderudvikling, vil virksomhedens samlede 
kompetencer løftes, og det vil betyde en konkurrencemæssig fordel – dels i forhold til at tiltrække og 
fastholde medarbejdere og dels overfor virksomhedernes gæster.  Et højere kompetenceniveau og et højt 
engagement hos medarbejderne medfører højere gæstetilfredshed og loyale gæster, som også er villige til 
at anbefale virksomheden til andre. Som ekspert i Customer Experience, Stine Ringvig Marsal sagde i et 
interview: ”For at sikre en god customer experience er det afgørende at klæde sine medarbejdere ekstremt 
godt på til at løfte opgaven” (Interviews, Bilag 3) 
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Et større fokus på medarbejderudvikling kan således blive en konkurrencemæssig fordel, som vil føre til 
økonomisk gevinst, som så igen kan bruges på yderligere udvikling af medarbejderne – her illustreret ved 
”The Virtuous Circle”. (Harter, Schmidt, & Killham, 2003)  

                        

Figur 14: The virtuous circle – egen tilvirkning 
 

3.3.4 Delkonklusion 3 
Der er meget store gevinster at komme efter ved at implementere struktureret onboarding og 
medarbejderudvikling på hoteller og konferencesteder. Både økonomiske og menneskelige. 
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3.4 Underspørgsmål 4 
Hvad kan hoteller og konferencesteder med fordel gøre for at forbedre deres onboarding og 
medarbejderudvikling? 

Baseret på den foregående analyse er jeg kommet frem til 3 løsningsforslag, som alle 3 ville have en positiv 
effekt på medarbejdertrivsel, engagement, effektivitet, fastholdelse og økonomi.  

3.4.1 Løsningsforslag 1 - Struktureret onboarding 

Hvis man spørger medarbejderne, (Bilag 1) om de mener, der er brug for en struktureret onboarding er 
svaret meget tydeligt. Hele 86% er enige i, at det ville skabe værdi for virksomheden. (Fig. 15) 

 

Figur 15: Værdi af struktureret onboarding – Egen tilvirkning 

Der er forskellige holdninger til, hvad en sådan bør indeholde og hvor længe den bør vare.  

Jeg vil tage udgangspunkt i Bauers  6 punkter for at belyse, hvordan branchen kan skabe en effektiv 
onboardingproces (Bauer, Preppio, 2022) 

Compliance 
Det første punkt handler om, at nogle helt grundlæggende praktiske ting skal være på plads. Der skal 
forhandles og underskrives en kontrakt, som fastlægger medarbejderens løn, pensionsordning, ferie, 
opsigelsesregler m.m., og de praktiske foranstaltninger som understøtter denne skal sættes i værk.  

Derudover dækker compliance også reglerne for opførsel, sundhed og sikkerhed. Her skal altså indgå viden 
om GDPR, brandsikkerhed, beredskab, hygiejne, alkohol-, pause- og rygepolitik m.m.  

Dette bør udleveres skriftligt, så alle punkterne huskes og standardiseres i udførlig medarbejderhåndbog, 
som er opdateret og skrevet i et sprog, som understøtter virksomhedens DNA.   
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Clarification 
For at kunne begynde at bidrage i en ny position er det vigtigt at kende rammerne. Virksomheden bør 
klæde den nye medarbejder på til at kende svaret på spørgsmål som presser sig på. Hvor kommer 
virksomheden fra? Hvor er den på vej hen? Hvad er midlet og målet, og hvornår er vi der? Hvordan kan jeg 
bidrage til virksomhedens mission og vision? Kort sagt – hvornår er jeg en succes i mit nye job?  

I medarbejderundersøgelsen (Bilag 1) blev deltagerne bedt om at vurdere i hvor høj grad de ved, hvad der 
forventes af dem, og hvornår de har gjort et godt arbejde. På spørgsmålet svarer hele 42% med 1-3 stjerner 
ud af 5. Det kunne tyde på, at medarbejderne ikke føler sig helt sikre i deres rolle og ikke føler, at de har 
klart definerede målsætninger. Det er bekymrende, da megen data viser, at mennesker præsterer bedre, 
når vi har klare mål, som vi kan stræbe mod. (Robbins, 2015) 

Ledelsen bør sætte klare mål for eller gerne med den nye medarbejder og herefter prioritere jævnlig 
feedback for at sikre produktivitet og engagement. 

Figur 1 viste da også, at ”Viden om virksomhedens mission og vision” lå meget højt på listen over ønsker for 
medarbejderne i en onboardingproces, men kun var en del af processen i meget få tilfælde.   

Dette punkt kan med fordel deles med resten af virksomheden, så alle medarbejdere får det samme 
budskab og en fælles retning.  

Confidence 
I medarbejderundersøgelsen (Bilag 1) svarede hele 41% med kun 1 - 3 stjerner på spørgsmålet ”Jeg føler 
mig godt klædt på til at varetage mine opgaver i alle situationer”. Det hænger sandsynligvis sammen med 
ovenstående punkt, for hvis man ikke er helt sikker på, hvor man skal hen og hvordan, så skaber det også 
usikkerhed om, hvorvidt man er i stand til at nå i mål. Det kan føre til utryghed og mistrivsel, hvis man ikke 
føler, man kan leve op til forventningerne, og det er meget vigtigt, at ledelsen her har værktøjskassen i 
orden og mestrer fx Situationsbestemt Ledelse. (Bering, 2020) 

Når en medarbejder tror på, at han eller hun har de nødvendige evner, kompetencer og muligheder for at 
klare sine opgaver, vil det øge både trivsel og produktivitet.  (Core, 2013) 

For at booste nyansattes tillid til, at de er klædt på til at varetage deres opgaver, bør onboardingprocessen 
sikre, at medarbejderen ved, hvordan han eller hun forventes at agere i en given situation. Det kan gøres 
ved en grundig indføring i virksomhedens kultur, servicekoncept og grundlæggende træning i godt 
værtskab.  

Connection 
En undersøgelse fra Gallup (Gallup, 2018) viser, at det har en stor effekt på vores engagement og 
produktivitet, hvorvidt vi har en god ven på arbejdet eller ej. Derfor er spørgsmål om relationerne på 
arbejdspladsen også en vigtig del af deres Q12-undersøgelse (Gallup, 2022), som måler forholdet mellem 
medarbejdernes engagement og virksomhedens resultater: ”My supervisor, or someone at work, seems to 
care about me as a person” og ”I have a best friend at work”.  

For at inkorporere dette i onboardingen, er det vigtigt at få skabt en følelse af socialt tilhørsforhold. Dette 
bør starte allerede inden 1. arbejdsdag med velkomsthilsner fra ledelse og med en ”Buddy”, som er en 
eksisterende medarbejder, der har til opgave at fungere som den nyansattes støtte i onboardingprocessen. 
En undersøgelse viser, at 97% af nyansatte udtaler, at de er blevet mere produktive på deres arbejde ved at 
mødes med deres ”Buddy” mere end 8 gange i løbet af de første 3 måneder. (Subramanian, 2022) 
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Culture 
En organisationskultur er essensen af de antagelser og overbevisninger, der gennem tiden er blevet til 
mønstre, medarbejderne handler efter. (Schein, 2017) Ligger vores fokus på kontrol eller kreativitet? 
Lægger vi vægt på samarbejde eller individuelle resultater? Er ledelsen synlig, motiverende og i øjenhøjde, 
eller er der et tydeligt hierarki? ”Hele ledelsen og administrationen sidder på den anden side af gaden – det 
er ikke hver dag, jeg kommer over på hotellet” (Interviews, Bilag 3) 

Det er vigtigt for en virksomhed at være bevidst om kulturen for at kunne værne om den eller ændre den. 
”Vi har ikke rigtig en kultur, tror jeg – den er i hvert fald ikke kommunikeret, hvis vi har” (Interviews, Bilag 3) 

Sikkert er, at der altid vil være en kultur – spørgsmålet er bare, om den er hensigtsmæssig eller ej i forhold 
til virksomhedens vision, strategi og målsætninger. Det er altså afgørende at ledelsen kan skabe og 
kommunikere den kultur, der stræbes mod, og at der i virksomheden skabes kulturbærere, som kan 
udbrede og værne om den. 

Det er vigtigt, at den nye medarbejder bliver grundigt introduceret til virksomhedens kultur, og det 
anbefales at definere og kommunikere det allerede i onboardingprocessen.  

Checkbacks 
Under hele onboardingen bør der være en forventning om løbende feedback fra den nye medarbejder. Dels 
for at sikre, at processen er effektiv og møder medarbejdernes forventninger, og dels for at virksomheden 
kan få glæde af den nye medarbejders erfaring og input til operationelle forbedringer. Når der kommer 
friske øjne på vores processer, vil der ofte kunne kastes lys på ineffektive arbejdsgange eller mulige 
forbedringer. Desværre sker det ofte, at en ny medarbejder ikke har den nødvendige tryghed til at komme 
med forslag til ændringer, og de derfor ender med at blive glemt efterhånden som de nuværende processer 
læres.  

Derfor vil en form for logbog for nye medarbejdere være givende, så disse muligvis værdifulde input ikke 
går tabt, men bliver noteret og kan hentes frem i 1:1 med lederen. 

Det er ligeledes vigtigt, at medarbejderen kontinuerligt får feedback på sit arbejde. Det kan gøres ved 
ugentlige 5-minutters møder med nærmeste leder, hvor der evalueres på medarbejderens indsats og 
fremgang og opnås en fælles forståelse for udviklingsområder. Det vil være med til at gøre medarbejderen 
tryg og engageret – særligt i begyndelsen. 

3.4.2 Løsningsforslag 2 - Struktureret medarbejderudvikling 
Den tidligere analyse viser, at både medarbejdere og ledelse ønsker at prioritere medarbejdernes faglige og 
personlige udvikling højere. Der er enighed om, at det er vigtigt for både arbejdsglæde og engagement og 
dermed også for medarbejderfastholdelsen. ”Der er et stort behov for at udvikle medarbejderne. Der er 
kæmpe forskel fra det ene sted til det andet, og det er klart at medarbejderne søger derhen, hvor de kan 
udvikle sig mest” (Interviews, Bilag 3) 

Den store udfordring er, at det er svært at finde tid til at tage en eller flere medarbejdere ud af driften. For 
de virksomheder, som allerede har fokus på udvikling, er det som oftest blot i form af en opfordring til 
medarbejderne, som desværre også alt for ofte drukner i daglig drift. Hvis en virksomhed vil positionere sig 
som en arbejdsplads, der virkelig prioriterer medarbejderudvikling, er det derfor vigtigt at lave en 
struktureret udviklingsplan for medarbejderne.  

Det kunne for eksempel være en let tilgængelig oversigt over kurser og efteruddannelse, gerne 
skræddersyet til branchen, for også at styrke dette tilhørsforhold. Det bør tydeliggøres, hvad der er af 
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muligheder, men også hvad der er af forventninger til medarbejderens eget initiativ i forhold til udvikling, 
og det skal være nemt at melde sig til. 

Udover kurser og efteruddannelse er det vigtigt at sørge for, at ledelsen er kompetent til at imødekomme 
medarbejdernes behov for feedback og anerkendelse. Det ses ofte, at medarbejdere med en vis anciennitet 
forfremmes til ledere, men det er ikke altid, kompetencerne for god ledelse er til stede. Det anbefales 
derfor, at de medarbejdere, som udviser talent og engagement, allerede på et tidligt tidspunkt tilbydes 
ledelsestræning, som er i overensstemmelse med virksomhedens kultur og værdier. Det vil dels give dem et 
boost og dels sikre, at der altid er medarbejdere, som kan træde til, hvis en leder skulle forlade 
virksomheden. Der vil med andre ord skabes en pipeline for kompetente ledere, som også vil fungere som 
fastholdelsesparameter.  

Læring i en travl hverdag 
For at få indblik i, hvordan virksomheden bedst kan imødekomme medarbejdernes ønsker om struktureret 
onboarding og medarbejderudvikling, samtidig med at den daglige drift fylder meget i det daglige, blev de 
spurgt, hvordan de lærer bedst i en travl hverdag. (Fig. 16) 

 

Figur 16: Læring i en travl hverdag – Egen tilvirkning 

Derfor anbefales det, at virksomheden investerer i såkaldt Blended Learning, som er en kombination af 
digital læring, social læring og fysisk læring. ” Vi mangler noget digital læring til at understøtte de fysiske 
workshops” (Interviews, Bilag 3) 

3.4.3 Løsningsforslag 3 - Løbende medarbejdersurveys 
Utilfredshed og disengagement er som oftest noget, der komme snigende og ikke manifesterer sig for 
ledelsen, før det har stået på i nogen tid. Derfor er det vigtigt, at ledelsen hele tiden holder sig informeret 
om medarbejdernes trivsel og engagement og indhenter feedback om, hvad der er bedst, og hvad der kan 
blive endnu bedre. Mange virksomheder i branchen lægger stor vægt på feedback fra gæsterne, men har 
mindre fokus på feedback fra medarbejderne.  

Derfor vil jeg anbefale, at man indfører jævnlige undersøgelser af medarbejdernes engagement og trivsel. 
Det kunne for eksempel gøres med en månedlig ENPS-måling (Employee Net Promoter Score, 2022) eller 
ved at benytte Gallups Q12 (Gallup, 2022), som undersøger medarbejdernes engagement baseret på 12 
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spørgsmål. Nedenfor ses de 12 spørgsmål med referencer til nogle af de teorier, der er brugt i den 
foregående analyse: 

1. I know what is expected of me at work. (Millennials, Clarification) 
2. I have the materials and equipment I need to do my work right. (EX3) 
3. At work, I have the opportunity to do what I do best every day. (EX3, Confidence)  
4. In the last seven days, I have received recognition or praise for doing good work. (Millennials & 

EX3) 
5. My supervisor, or someone at work, seems to care about me as a person. (Connection) 
6. There is someone at work who encourages my development. (Millennials, EX3, Confidence) 
7. At work, my opinions seem to count. (Millennials, Culture, Engagement)  
8. The mission or purpose of my company makes me feel my job is important. Engagement, 

Millennials) 
9. My associates or fellow employees are committed to doing quality work. (Culture, Connection) 
10. I have a best friend at work. (Connection, Millennials) 
11. In the last six months, someone at work has talked to me about my progress. (Engagement, 

Enablement, Millennials) 
12. This last year, I have had opportunities at work to learn and grow. (Millennials, Enablement)  

Hvis ledelsen prioriterer at måle på medarbejdernes engagement løbende, vil det gøre det muligt at rette 
op på eventuelle problemer allerede i opløbet. Det vil også give medarbejderne en følelse af at blive hørt 
og have indflydelse på egen arbejdssituation, hvilket betyder op til 4x større sandsynlighed for, at de føler 
sig empowered (Beheshti, 2019).  Det kræver dog, at virksomheden prioriterer at handle på den feedback, 
der måtte komme. Ellers kan det tværtimod have den modsatte virkning og føre til disengagement.  

3.5 SFA analyse 
For at sikre en hurtig og markant effekt, anbefales det om muligt, at virksomheden implementerer alle 3 
anbefalinger ovenfor. Det er dog en stor mundfuld, og derfor vil jeg analysere, hvilket af de 3 forslag der 
umiddelbart er mest bæredygtigt i forhold til at tiltrække, onboarde og fastholde medarbejdere.  

3.5.1 Suitability 
 
Struktureret onboarding 
Ifølge analysen er der en klar sammenhæng mellem struktureret onboarding og medarbejdernes 
arbejdsglæde. De, som har oplevet en struktureret onboarding er mere tilbøjelige til at være glade for 
deres arbejde og også til at ønske fortsat at være ansat i virksomheden om 3 år. Analysen viser også, at selv 
de, som vurderer, at de har gennemgået en struktureret onboarding, stadig mener, at der er plads til 
forbedring på en række punkter. Struktureret onboarding er en mangelvare, som langt de fleste   
medarbejdere mener, kan skabe stor værdi for virksomheden. Derudover indikerer analysen i 
underspørgsmål 3, at struktureret onboarding spiller en afgørende rolle for medarbejdernes engagement 
og loyalitet og forbedrer fastholdelsen markant. Ifølge underspørgsmål 2, er det også en prioritet for 
ledelsen at få skabt en effektiv onboardingproces. 

Struktureret medarbejderudvikling 
Medarbejderne efterspørger i høj grad både faglig og personlig udvikling. Hvis virksomhederne vælger at 
investere massivt i medarbejderudvikling og dermed med tiden bliver opfattet som førende indenfor 
medarbejderudvikling, vil det kunne bruges som en del af deres Employer Brand og give 
konkurrencemæssige fordele både med hensyn til tiltrækning og fastholdelse. Desuden vil den oplevede 
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værdi for medarbejderen være med til at holde lønningerne på et acceptabelt niveau, da den oplevede 
værdi af medarbejderudviklingen sandsynligvis ville vægte tungere.  Ledelsen er generelt villig til at 
prioritere medarbejderudvikling højere fremover. 

Løbende medarbejdersurveys 
Ved at have kontinuerligt fokus på medarbejdernes engagement og trivsel, er det muligt at få øje på 
begyndende utilfredshed og løbende justere, så man imødekommer eventuelle problemer. Det betyder, at 
virksomheden hele tiden kan analysere og optimere på medarbejdernes arbejdsglæde og loyalitet. 
Ledelsen mener dog ikke umiddelbart, at medarbejdermålinger er særligt afgørende for at tiltrække og 
fastholde medarbejdere.  

3.5.2 Feasibility 
 

Struktureret onboarding 
Ifølge analysen i underspørgsmål 3, er der store besparelser at hente ved at indføre struktureret 
onboarding. Ledelsen er generelt villig til at investere i løsningen, og det er altså ikke økonomien, som er 
problemet. Dog vil det være en omfattende opgave at udvikle materialet og implementere et system, og 
det er ikke sikkert, at nogen i virksomheden har de rette kompetencer. Derudover er tid en afgørende 
faktor i en travl hverdag.  Derfor vil det være hensigtsmæssigt at købe ressourcerne udefra til denne 
opgave.   

Struktureret medarbejderudvikling 
Medarbejderudvikling kan potentielt blive et stærkt fastholdelsesparameter og vil derfor betyde 
besparelser på udgifter til rekruttering. Kompetenceløftet vil også på sigt føre til økonomisk gevinst ifølge 
The Virtuous Circle. Men for at kunne gøre medarbejderudvikling til et konkurrenceparameter, kræver det 
en meget stor investering. Det er et stort puslespil, som kommer til at påvirke hele organisationen. 
Derudover vil det kræve, at medarbejderne kan tages ud af den daglige drift for at deltage i 
efteruddannelse, hvilket nødvendiggør endnu flere ressourcer til at dække deres vagter, mens de er væk.   
 
Løbende medarbejdersurveys 
Det er forholdsvist nemt og ikke særlig omkostningsfuldt at indføre løbende medarbejdersurveys. Dog kan 
man forestille sig, at svarprocenten vil falde med tiden, og at værdien af undersøgelsen dermed vil aftage. 
Denne løsning kræver desuden, at både ledelse og andre interessenter hele tiden analyserer og er villige til 
at handle på den indsamlede feedback. Ellers kan det have en direkte modstridende effekt.   
 

3.5.3 Acceptability 
 

Struktureret onboarding 
Eftersom løsningen er til for at forbedre forholdene for både medarbejdere og ledelse og for at sikre 
markante besparelser, ventes den ikke at møde modstand. Gæsterne vil også få glæde af, at nye 
medarbejdere hurtigere kommer på niveau med deres kolleger. Dog kan det tænkes, at nogle 
medarbejdere ikke vil få gennemført deres onboardingforløb og dermed ikke opnår fordelene. 

 
”Vi har haft en medarbejderapp i 4 år nu. Det fungerer rigtig godt – både til onboarding og intern 
kommunikation” (Interviews, Bilag 3) 

Det er jo virkelig, hvad vi mangler. Det er genialt!” (Interviews, Bilag 3) 
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Hvornår skal vi starte? (Interviews, Bilag 3) 

”Hvis I kan få mine medarbejdere med på idéen er den f****** fantastisk!” (Interviews, Bilag 3) 

Struktureret medarbejderudvikling 
Denne løsning vil skabe fordele for både medarbejdere og gæster. Den meget store investering vil føre til 
en konkurrencemæssig fordel i forhold til begge parter. Dog kan der opstå konflikter medarbejderne 
imellem, hvis nogle er meget væk fra driften, så de andre skal løbe hurtigere, eller hvis nogle føler sig 
forfordelt eller overset i forhold til den udvikling, de får tilbudt. Kompetenceløft kan også føre til at 
medarbejderne søger væk, fordi de kan avancere i et nyt job.                                        

”The only thing worse than training your people and having 
them leave is not training them and having them stay” 

- Henry Ford 

Løbende medarbejdersurveys 
Løsningen vil sandsynligvis blive vel modtaget af både medarbejdere og ledelse. Men der er fare for, at den 
på sigt vil miste sin værdi, hvis der ikke er kontinuerligt fokus på den. Besparelse og fordele er uvisse.  
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3.5.4 SFA Matrix 
Nedenfor har jeg estimeret de 3 løsningsforslag på en skala fra 1-10 i forhold til deres suitability, feasibility 
og acceptability. 

 

 

Figur 17: SFA Matrix – egen tilpasning 

På baggrund af analysen vurderes det, at løsningsforslag 1 – Struktureret onboarding – vil være det mest 
relevante, og derfor vil opgaven forholde sig til de økonomiske aspekter af løsningsforslag 1. 

4 Underspørgsmål 5 
Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have for et Hotel at implementere løsningsforslaget? 

For at kunne beregne, hvad det valgte løsningsforslag har af økonomiske konsekvenser for et hotel eller 
konferencested i Danmark, må der opsættes en række præmisser, baseret på den forudgående analyse. Jeg 
har valgt at bruge meget konservative tal i beregningen - sammenlignet med tal fra analysen - for ikke at nå 
frem til urealistiske resultater.  
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Som eksempel har jeg valgt Hotel XX, som ligger i København og har en tilhørende restaurant.  Præmisserne 
for beregningen er at hotellet:  

 Har 100 medarbejdere 
 

 Har en nettoomsætning på 90 mio./år 
(Asnæs & Vangstrup, 2022) 
 

 Følger branchens gennemsnitlige medarbejderomsætning på 21,4% 
 

 Har en gennemsnitlig omkostning på 10 ugers løn ved en nyansættelse. 
(Som påvist i analysen, koster det mellem 14 og 16 uger løn i gennemsnit at ansætte en faglært medarbejder. Da mange 
medarbejder i hospitalitybranchen er ufaglærte og/eller timelønnede, sættes omkostningen til 10 uger.) 
 

 Har gennemsnitlig månedsløn på kr. 26.000,- 
(Lønstatistik, 2022) (Jobindex, 2022) 
 

 Forbedrer ved hjælp af en struktureret onboardingproces fastholdelsen med 30%. 
(Som påvist i analysen, kan en effektiv onboardingproces forbedre fastholdelsen med op til 60% de første 3 år) 
 

 Nedsætter ved hjælp af en struktureret onboardingproces Time-to-Productivity med 30%. 
(Som påvist i analysen, kan en effektiv onboarding nedsætte Time-to-Productivity med op til 60%)  
 

 Forbedrer ved hjælp af en struktureret onboardingproces gæstetilfredsheden med 25%. 
(Som påvist i analysen, kan en effektiv onboardingproces forbedre gæstetilfredsheden med op til 53%) 
 

 Opnår ved hjælp af en struktureret onboardingproces 10% højere engagement hos medarbejderne. 
(Ifølge analysen ligger medarbejdernes jobtilfredshed allerede på 3,9 ud af 5 mulige, og deres vurdering af eget 
engagement på 4,4 ud af 5 mulige. Derfor er der ikke den store plads til forbedring) 
 

 Opnår ved hjælp af en struktureret onboardingproces 10% lavere (syge-)fravær med 2,52% 
(Ifølge analysen har højt engagerede medarbejdere har i gennemsnit 41% lavere (syge-)fravær) 
Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening lå det gennemsnitlige sygefravær i 2019 på 2,8% (Fraværsstatistik, 2022) 
 

 Opnår ved hjælp af en struktureret onboardingproces 2% højere salg 
(Ifølge analysen kan højt engagerede medarbejdere opnå et 20% højere salg) 
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4.1 Beregninger 

  TIDLIGERE RESULTATOPGØRELSE   
HORESTAS 
NORMTAL 

        

  Poster  Hotel XX  Normtal 
1 Hotelomsætning 67.680.000 100,0% 

1.1 Værelsessalg  56.174.400 83,0% 
1.2 Lokaleleje 3.722.400 5,5% 
1.3 Leje af udstyr 1.285.920 1,9% 
1.4 Omsætning fra spa, wellness og aktiviteter  4.466.880 6,6% 
1.5 Øvrige indtægter 1.962.720 2,9% 
2 Vareforbrug  1.218.240 1,8% 
3 Bruttoresultat hoteldrift  66.461.760 98,2% 

        
4 Direkte omkostninger hotel 22.334.400 33,0% 

4.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. Rengøring 7.715.520 11,4% 
4.2 Udgift til rengøringsselskab 5.685.120 8,4% 
4.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 744.480 1,1% 
4.4 Linnedudgift 1.692.000 2,5% 
4.5 Omkostninger vedr. spa, wellness og aktiviteter 744.480 1,1% 
4.6 Kommissioner 4.331.520 6,4% 
4.7 Øvrige direkte omkostninger  1.329.235 2,0% 
5 Hotelbidrag 44.127.360 65,2% 

        
6 Restaurantomsætning 22.320.000 100,0% 

6.1 Salg af drikkevarer 7.588.800 34,0% 
6.2 Salg af madvarer 14.418.720 64,6% 
6.3 Entreindtægter 0 0,0% 
6.4 Øvrige Indtægter 312.480 1,4% 
7 Vareforbrug/råvarer 6.093.360 27,3% 
8 Bruttoresultat restaurantdrift 16.226.640 72,7% 

        
9 Direkte omkostninger restaurant  13.414.320 60,1% 

9.1 Løn, pension og feriepenge ekskl. Rengøring 10.758.240 48,2% 
9.2 Udgift til rengøringsselskab 937.440 4,2% 
9.3 Løn, pension og feriepenge til rengøring 624.960 2,8% 
9.4 Duge, servietter m.v. 334.800 1,5% 
9.5 Emballage og transport vedr. mad ud af huset  0 0,0% 
9.6 Øvrige direkte omkostninger 758.880 3,4% 
10 Restaurantbidrag  2.812.320 12,6% 
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   TIDLIGERE RESULTATOPGØRELSE 
(FORTSAT)     

11 Omsætning i alt 90.000.000 100,0% 
11.1 Hotelomsætning 67.680.000 75,2% 
11.2 Restaurantomsætning 22.320.000 24,8% 
12 Resultat før fællesomkostninger  46.939.680 52,2% 

        
13 Fællesomkostninger i alt  21.150.000 23,5% 

13.1 Gager og løn inkl. feriepenge og pension til administration  5.130.000 5,7% 
13.2 Øvrige personaleomkostninger 1.260.000 1,4% 
13.3 Lokaleomkostninger 2.790.000 3,1% 
13.4 Indvendig reparation og vedligeholdelse  1.530.000 1,7% 
13.5 Marketing og repræsentation 2.520.000 2,8% 
13.6 Administration  2.880.000 3,2% 
13.7 Management-og franchiseafgift  3.060.000 3,4% 
13.8 Øvrige fællesomkostninger 0 0,0% 
14 Resultat før husleje, renter, afskrivninger m.v. 25.789.680 30,8% 
        

15 Forpagtning/husleje 17.460.000 19,4% 
16 Ejendomsomkostninger 1.800.000 2,0% 

18.1 Afskrivning på inventar/biler 2.610.000 2,9% 
18.2 Afskrivning på bygninger 720.000 0,8% 
19 Resultat før skat  3.199.680 3,5% 

 
Figur 18: Tidligere resultatopgørelse for Hotel XX – Egen tilvirkning 

Af de nævnte medarbejderomkostninger vil de samlede udgifter til rekruttering være 
 (21,4% af medarbejderne x 10 uger á en ugeløn på kr. 6000) = kr. 1.284.000,- 

Af de nævnte medarbejderudgifter vil de samlede udgifter til (sygdoms-)fravær være 
(2,8 % af 100 årslønninger á kr. 312.000) = kr. 873.600,- 
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I den nye resultatopgørelse har jeg justeret følgende: 

Linie 1: Hotelomsætningen er hævet med 2%. Det er realistisk, at en struktureret onboarding + et generelt 
kompetenceløft vil betyde forhøjet omsætning i form af fx værelsesopgraderinger, salg af gaveartikler, 
kommisionsgivende udflugter m.m. 

Linie 2: En del af disse mersalg vil ikke påvirke vareforbruget. Derfor er det kun hævet med 1%. 

Linie 4: Disse mersalg vil ikke påvirke de øvrige omkostninger ret meget, da der ikke skal flere 
medarbejdere til at skabe dem. Derfor er det kun hævet med 1%. 

Linie 6: Restaurantomsætningen er hævet med 2%. Det er realistisk, at en struktureret onboarding + et 
generelt kompetenceløft vil betyde forhøjet omsætning i form af mersalg af drikkevarer, desserter, aperitifs 
o.l.  

Linie 7: Vareforbruget stiger derfor også med 2% 

Linie 8: Den øgede omsætning vil ikke påvirke de øvrige omkostninger ret meget, da der ikke skal flere 
medarbejdere til at skabe dem. Derfor er det kun hævet med 1%. 

Linie 13: Den forhøjede omsætning i både hotel og restaurant vil muligvis skabe lidt mere administration. 
Derfor hæves disse omkostninger med 1% 

Linie 20-22: Disse linjer viser de besparelser på medarbejderomkostninger, som ifølge de opstillede 
præmisser beregnes således: 

Reduceret rekruttering:  
Før havde virksomheden en medarbejderudskiftning på 21,4% af de 100 medarbejdere. Det medførte en 
omkostning på kr. 1.284.000,- . Medarbejderudskiftningen reduceres med 30% og der opnås en besparelse 
på (21,4 medarbejdere – 30% x kr.60.000) = kr. 385.200,- 

Reduceret Time-to-Performance 
Time to performance beregnes som 30% (reduktion) af 79% (adaptionsomkostninger og 
afbrydelsesomkostninger, som først indtræffer efter ansættelsen) af omkostningerne for de ca. 15 
medarbejdere, som stadig skal ansættes.   
(kr. 910.000 x 79% x 30% reduktion) = kr. 215.670,- 

Besparelse på reduceret sygefravær 
Sygefraværet reduceres med 10% fra 2,8% til 2,52% 
(kr. 873.600 - 2,52 % af 100 årslønninger på kr. 312.000) = kr. 87.600.- 

Linie 24: Hospitality Akademiet (Hospitality Akademiet, 2022) tilbyder et branchespecifikt læringsunivers 
med et struktureret onboardingforløb + læring til eksisterende medarbejdere. (Platformen HospA på et 
øjeblik, 2022) Prisen er kr. 3000,-/år pr. medarbejder og inkluderer både digital, social og fysisk læring.  

Linie 25: Opstartsgebyr 1. år for Hospitality Akademiet 

Jeg er bevidst om, at linie 20-25 normal ville være indregnet i de ovenstående poster, men jeg har valgt at 
tilføje dem nederst for eksemplets skyld. 

Med de opstillede præmisser, giver løsningen er ROI på: ((992.012 – 375.000)/375.000) x 100) = 164  
Derudover kommer de afledte fordele som følge af højere gæsteloyalitet og medarbejderengagement. 
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    NY RESULTATOPGØRELSE 
Tilføjede 

ændringer   
        

  Poster  Hotel XX  Afvigelse  
1 Hotelomsætning 69.033.600 kr. 2,0% 
2 Vareforbrug  1.230.422 kr. 1,0% 
3 Bruttoresultat hoteldrift  67.803.178 kr.   

        
4 Direkte omkostninger hotel 22.781.088 kr. 1,0% 
5 Hotelbidrag 45.022.090 kr.   

        
6 Restaurantomsætning 22.766.400 kr. 2,0% 
7 Vareforbrug 6.276.161 kr. 2,0% 
8 Bruttoresultat restaurantdrift 16.490.239 kr.   

        
9 Direkte omkostninger restaurant  13.682.606 kr. 1,0% 

10 Restaurantbidrag  2.807.633 kr.   
        

11 Omsætning i alt 91.800.000 kr.   
11.1 Hotelomsætning 69.033.600 kr.   
11.2 Restaurantomsætning 22.766.400 kr.   
12 Resultat før fællesomkostninger  47.829.722 kr.   

        
13 Fællesomkostninger i alt  21.361.500 kr. 1,0% 
14 Resultat før husleje, renter, afskrivninger m.v. 26.468.222 kr.   
        

15 Forpagtning/husleje 17.460.000 kr.   
16 Ejendomsomkostninger 1.800.000 kr.   

18.1 Afskrivning på inventar/biler 2.610.000 kr.   
18.2 Afskrivning på bygninger 720.000 kr.   
19 Foreløbigt resultat før skat 3.878.222 kr.   

        
  REDUCEREDE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER     

20 Besparelse på reduceret rekruttering 385.200 kr.   
21 Besparelse på reduceret Time-to-Performance 215.670 kr.   
22 Besparelse på reduceret sygdomsfravær 87.600 kr.   
        

23 Foreløbigt resultat før skat 4.566.692 kr.   
        
  NY DRIFTOMKOSTNING     

24 Årlig abonnement til Hospitality Akademiet 300.000 kr.   
25 Opstartsgebyr til Hospitality Akademiet 75.000 kr.   
26 Nyt resultat før skat 4.191.692 kr.   

Figur 19: Ny resultatopgørelse for Hotel XX – Egen tilvirkning 



Mette Pettersson International Hospitality Management Bacheloropgave 
Class A, 3. semester        Cphbusiness  10.juni 2022  

33 
 

5 Konklusion 
 

Hospitalitybranchen befinder sig stadig midt i orkanens øje. 
For at komme ud af det med skindet på næsen, er det nødvendigt at ryste posen. Denne opgave har søgt at 
belyse, om det fokus på struktureret onboarding og medarbejderudvikling, vi i årevis har set i andre 
brancher, også med fordel kan prioriteres på hoteller og konferencesteder.   

Analysen har påvist, at medarbejderne ønsker, at branchen begynder at prioritere både struktureret 
onboarding og medarbejderudvikling højere. Denne prioritering har ikke være almindelig i ledelsen 
tidligere, men der er bred enighed om, at tiderne har skiftet, og at tiltaget nu er så presserende, at det er 
rykket op i toppen af  på to-do-listen. Dog er branchen i øjeblikket så travl og samtidig så underbemandet, 
at der ikke er tid til at handle på dette ønske. 

For at opnå en stor effekt på relativt kort tid, vil et struktureret onboardingforløb baseret på blended 
learning være mest relevant. For at imødekomme den travle drift, kan det meste af processen outsources 
og på trods af investeringen, forventes virksomheden at opnå en rigtig fin ROI.   

Således kan det slutteligt konkluderes, at struktureret onboarding og medarbejderudvikling faktisk har 
potentiale til at blive den gamechanger, som kan hjælpe branchen med at blive mere attraktiv for 
medarbejderne. Med disse tiltag bliver det nemmere at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere, 
hvilket vil medføre en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst og flere afledte fordele.  

Struktureret onboarding og medarbejderudvikling har enorm betydning for hoteller og 
konferencesteder og kan på sigt være med til at få vinden til at vende. 
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