
 

Kurt Ritter hedersdoktor i Oxford  
(artikeln var publicerad i tidningen StandBy den 29 juli 2009) 

 
Schweizaren Kurt Ritter, president & vd på hotellkedjan 
Rezidor, har blivit tilldelad titeln som hedersdoktor vid Oxford 
Brookes University i Storbritannien.  

”Jag är väldigt hedrad och stolt over denna hedersutnämning. 
Det är inte bara en personlig bedrift, utan understryker 
samtidigt den nära relationen mellan Rezidor och Oxford 
Brookes”, säger Kurt Ritter.  
Sedan mer än tio år tillbaka har Rezidor och Oxford Brookes 
avdelning för “Hospitality, Leisure and Tourism Management” 
haft ett aktivt utbyte som inbegriper utbildning och träning, 
arbetslivserfarenhet och karriärmöjligheter.  
  
  
För 33 år sedan började Ritter som General Manager för SAS 
Hotel Luleå. För 20 år sedan utsågs han till VD och koncernchef 
och under hans ledning har Rezidor blivit ett av världens mest 
snabbväxande hotellföretag. Rezidors styrelse förlängde nyligen 
hans kontrakt till 2012. Kurt Ritter är svensktalande och anses 
vara en av de mest respekterade ledarna inom hotellnäringen. 
Han har bland annat tilldelats två Lifetime Achievement Awards 
de prestigefyllda MKG Group (2008) och International Hotel 
Investment Forum (2004).  
Rezidor har en hotellportfolio med fem distinkt skilda varumärken som 
tillsammans förfogar over 380 hotell med nära 81,000 rum i 59 länder. I Europa, 
Mellanöstern och Afrika driver Rezidor varumärkena Park Inn, Radisson Blu 
Hotels & Resorts (tidigare Radisson SAS Hotels & Resorts), The Regent Hotels 
& Resorts och Country Inns & Suites. Genom ett licensavtal med det italienska 
modehuset Missoni driver och utvecklar dessutom Rezidor nya 
livsstilsvarumärket Hotel Missoni. Rezidor är noterade på Stockholmsbörsen 
sedan november 2006.  

  

Toni kommentar: 



Gratulera Kurt Ritter, du lever i en egen division, skicklig och 
med visioner som ingen annan. Att din strategi ger klirr i 
kassan är bara att gratulera. 
Nu kan man fråga sig varför inte en enda svensk hotell ”guru” 
ens kommer i närheten av din kapacitet varken i ankdammen 
och definivt inte Internationellt. 
Det finns många räknenissar men inte en enda hotellchef bland 
kedjorna som förtjänar benämningen hotellchef. Med Karl 
Sekora i Göteborg försvann den siste hotellchefen av klass och 
branschen fattar ingenting, vem förvånar detta? 
 
Det är glädjande att Kurt fortsätter och överraska världen, 
hoppas hälsan håller isig, så får vi uppleva underverk även i 
framtiden. 
PS 
Den delade disken i små ”desk öar” är mitt eget lilla bidrag till 
hotellkedjan som togs på 80 talet, det enda jag är synnerligen 
förargad över att man tillät stolpskottet till hotell chef för SAS 
Royal Viking i Stockholm montera ned Orrefors trappan och 
ersätta den med glas som kunde komma från vilken Pizza krog 
som helst. 
Men i stora koncerner kan man inte vara med i alla hörn och 
visar att det är människan i företaget som präglar skeenden 
och är ansiktet utåt. Att vara en bra koncernchef utan bra 
lokala chefer räcker inte, eftersom jag bor rätt ofta på något av 
hotellen är min uppfattning att generellt lyckas man rätt bra. 
Men på SAS Bryssel hotellet behöver man nog se över 
managementet! 
Grattis Kurt! Du är en alldeles särskild begåvning. 
 
 
 


