
Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet 

 

 

 

 

 
 

Utbildad; är det viktigt? 
Akademisk utbildning inom ett praktiskt yrke 

 

 

 

 

 

Datum: 31/5 2018 

Kursnamn: Examensarbete  

Kursnummer: MÅ024G  

Författare: Linus Arvidsson och 

Milton Ramsin 

 

 

 

Provkod: 0200  

Betyg:  

Handledare: Lotte Wellton 

Examinator: Inger M Jonsson 

Betygsbedömd den



 
 

 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C-uppsats 

Titel: Utbildning; är det viktigt? Akademisk utbildning inom ett praktiskt yrke 

Författare: Linus Arvidsson, Milton Ramsin 

Handledare: Lotte Wellton 

Examinator: Inger M Jonsson 

Sammanfattning 

Inledning: Visitas, en branschorganisation, rapporter från 2017 visar på att 41 % av 

restaurangföretagen upplever hög brist på personal. I detta arbete speglas hur arbetsledare på 

gourmetkrogar ställer sig till utbildad personal, rekryteringsfrågor samt branschens 

kompetensbehov i allmänhet. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om akademisk utbildning har någon betydelse för 

arbete inom restaurangbranschen, samt vad branschen har för syn på utbildade medarbetare. 

Metod/Material: För denna studie användes en kvalitativ metod, både för de utförda 

intervjuerna samt dataanalys, för att kartlägga intervjuobjekten uppfattning kring ämnet. 

Resultat: Akademisk utbildning har ingen betydelse vid rekrytering hos respondenterna. 

Samtliga ser inte en utbildning som något negativt, men säger att det inte är en avgörande 

faktor. Erfarenhet och personkemi är de två aspekter som väger tyngst, vilket de ser är på 

grund av en akademisk utbildning. 

Slutsats: Det är konsensusen hos de arbetsgivare som presenterades i denna studie att 

utbildning inte är viktigt i deras rekryteringsprocesser. Arbetsgivare har inte möjlighet att 

välja mellan utbildningsnivåer då det finns för lite arbetskraft i branschen som helhet. 

Författarna av denna studie menar att utbildning är användbart. En akademisk 

restaurangutbildning kan vara användbar i många andra fält som faller inom branschens 

paraply. Detta kan vara produktutveckling eller inom testkök på större organisationer, men 

restaurangarbete kräver mer färdigheter än vad utbildningarna erbjuder.  

Nyckelord: Restaurang, rekrytering, fine dining. 
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1. Förord 
Författarna, Linus Arvidsson och Milton Ramsin, vill tacka vår handledningsgrupp för 

konstruktiv kritik och inspiration. Vi vill även tacka vår handledare Lotte Wellton, för hjälp 

att utforma vårt syfte och tillvägagångssätt. Utöver dessa personer vill vi även tacka vänner 

och familj som assisterade med korrekturläsning. 

2. Inledning 
Mellan 2003 och 2013 ökade det totala antalet restauranger i Sverige med tjugofem procent 

(SR, 2013). Enligt Visita, en arbetsgivarorganisation som är aktiv inom besöksnäringen, kan 

detta bero på att Sverige har blivit mer kontinentalt och att ett restaurangbesök inte längre är 

en exklusiv del av de dagliga vanorna hos befolkningen (SR, 2013). Under decenniet, 2003 

till 2013, ökade även antalet anställda inom restaurangbranschen. Arbetsstyrkan ökade med 

nästan etthundra procent, från 55 000 medarbetare till 102 000. Under 2013 representerade 

anställda på restaurang fem procent av den totala arbetsstyrkan i Sverige (SCB, 2014). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kan restauranger delas upp i sju kategorier: hotellens 

restaurangförsäljning, kaféer/konditorier, snabbmatsrestauranger, trafiknära restauranger, 

nöjesrestauranger (pubar och barer), personalrestauranger och lunch-och kvällsrestauranger 

(SCB, 2014). Genom att utgå från dessa kategorier kan försäljning- och tillväxtmönster 

urskönjas. I denna studie kommer endast lunch- och kvällsrestauranger användas. 

Hela 41 % av restaurangföretag upplever hög brist på personal, det menar Visitas rapport om 

restaurangmarknadens konjunkturläge (2017). Restauranger är i stort behov av personal på 

alla nivåer men branschen anställer motvilligt personal som inte besitter relevant erfarenhet 

från tidigare arbetsplatser. Samtidigt finns det en motvilja mot att anställa individer med 

utbildning då det inte anses vara användbart (Cassel, Thulemark, Duncan, 2018). Pratten 

(2003) menar i sin studie att utbildad personal skulle bidra till högre gästnöjdhet. Detta 

förstärks även av Lundqvist (2006) som fann att under första halvan av 1900-talet, när 

majoriteten av personal var utbildad så var gästnöjdheten högre. Detta jämfört med hur det var 

när personal anställdes som inte var utbildad eller hade tidigare erfarenhet (Lundqvist, 2006). 

Dessa aspekter skapar en bild av restaurangbranschens problem och öppnar en väg för denna 

studie. Genom att urskönja hur viktigt, dagens aktörer inom branschen, anser att utbildning är 
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kan detta problem med personalbrist och den påstådda motviljan att anställa individer med 

utbildning belysas. 

Detta arbete kommer att enbart spegla hur lunch- och kvällsrestauranger, som faller under 

beskrivningen fine dining, ställer sig till utbildad personal, rekryteringsfrågor och 

kompetensbehovet i allmänhet. Denna inriktning är fokuserad på matsalspersonal inom fine 

dining. Statistik från olika källor kommer att skildras och analyseras från ett allmänt 

perspektiv initialt. 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Studien berör behovet av utbildningen och kunskapskraven i restaurangbranschen vilket 

knyter den direkt till ämnet Måltidskunskap och värdskap. 

4. Teoretisk bakgrund 
Bakgrunden kommer att inledas med en beskrivning av restaurangbranschens lönsamhet. 

Sedan introduceras begreppet Employer Branding. Vidare definieras vad fine dining är i 

denna studie. Detta för att förklara vilka kriterier en restaurang behöver nå för att inkluderas i 

denna kategorisering. Därefter kommer relevanta kunskapsbegrepp att förklaras. Slutligen 

speglas restaurangbranschens attityd till utbildad personal och beskriver problematiken med 

en sådan attityd och andra svårigheter som branschen behöver navigera i. 

4.1 Lönsamhet 
Företagen inom restaurangbranschen har uttalat ett missnöje över sin lönsamhet, detta visar en 

rapport från Visita (2017). En sådan attityd har inte setts sedan 2003 och har ökat påtagligt 

sedan 2014 (Visita, 2017). När arbetsgivaravgifterna för unga höjdes mellan 2015–2016 slog 

det hårt mot branschen. Över hälften av de anställda i branschen är unga (SCB, 2014), vilket 

tog hårt då arbetsgivaravgifter redan utgjorde fyrtio procent av restaurangernas utgifter. 

Trots företagens missnöje med sin lönsamhet så tyder trenden på en fortsatt 

omsättningstillväxt. Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) (2014) menar 

att om nuvarande trend fortsätter, så kommer de svenska hushållens konsumtion av 

restaurangtjänster se en substantiell ökning. År 2014 var den totala konsumtionen 74 miljarder 

kronor, år 2023 prognostiseras denna siffra var 116 miljarder kronor. 
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I takt med att besöksnäringen växer så blir konkurrensen större som resultat av att fler aktörer 

slåss om marknadsandelar (Europeiska Unionen, 2016). Detta är en av de bidragande 

faktorerna till att kompetensbehovet bland restaurangföretag blir allt större. Även gästerna är 

en påverkande faktor, då allt fler söker efter mervärde vid restaurangbesök. Gästerna 

eftertraktar en lärande miljö, där upplevelser är en stor del av besöket. 

4.2 Employer Branding 
Många företag, i och utanför restaurangbranschen, marknadsför sig till potentiella gäster och 

investerare. Men deras rykte som en potentiell arbetsgivare är minst lika viktigt, menar 

Myrden och Kelloway (2015). De menar att varumärket som arbetsgivare är minst lika viktigt 

som det för kunderna. Detta kallas för “Employer Branding”. Målet är att visa vilka fördelar 

det finns associerat med att arbeta hos dem, inte bara ekonomiska fördelar utan ska även 

psykologiska och funktionella möjligheter. Enligt Myrden och Kelloway (2015) går dessa att 

dela upp i två kategorier. 

1. Funktionella fördelar, som inkluderar: Lön, förmåner och semestervillkor 

2. Symboliska fördelar, som inkluderar: företagskultur, karriärmöjligheter och prestigen 

som kommer med att jobba för ett välkänt företag. 

För arbetssökande är det lätt att undersöka vart ett företag är lokaliserat och ungefär hur 

mycket lön som erbjuds för de olika positionerna (Drury, 2016). Dock är det svårt att veta hur 

arbetsgivaren tar hand om sin personal och vilka förmåner som finns att ta del av. Genom att 

delta på arbetsmässor, erbjuda praktik och aktivt förvalta en karriärswebbsida kan dessa 

värderingar visas utanför företaget (Drury, 2016). Om ett företag inte hanterar fördelningen av 

dessa värderingar så löper de risk att arbetssökare kommer göra antaganden som potentiellt 

kan vara negativa då en helhetsbild av företaget inte är överblickbar (Myrden & Kelloway, 

2015). 

Myrden & Kelloway (2015) fann att individens bekantskap med företaget inte påverkade 

deras vilja att ansöka till en position. Det var de funktionella och symboliska värderingarna 

som påverkade deras beteende. Studien av Myrden & Kelloway (2015) visar även att ett 

företags varumärke från ett personalledningsperspektiv är en stor bidragande faktor för 

ansökningsfrekvensen. Studien menar att den information som företaget är öppen med hjälper 

arbetssökande att dra slutsatser om hur det skulle vara att arbeta för den arbetsgivaren 

(Myrden & Kelloway, 2015). Studien fokuserar endast på ung arbetskraft och visar att 
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Employer Branding påverkar unga människor mycket i deras beslut runt jobbansökningar. 

Studien visar även att det är de symboliska fördelarna som påverkar beslut mer än de 

funktionella fördelarna. Detta kan troligen appliceras på de unga som söker sig till 

restaurangbranschen. 

4.3 Fine dining - en definition 
De första Guide Michelin stjärnorna i Sverige delades ut 1984. Det var fyra restauranger som 

belönades med distinktionen att bli erkänd av institutionens restaurangguide. I takt med att 

lunch- och kvällsrestauranger tar allt större marknadsandelar (DLF, 2018) så blir även 

mängden fine dining-krogar fler i Sverige (Guide Michelin, 2018). I februari 2018 när 

Michelinguiden för året släpptes så var det totalt 23 restauranger i Sverige som hade en stjärna 

eller mer i betyg (Guide Michelin, 2018). 

Fine dining kan definieras på många olika sätt. Lane (2013) definierar det som att en 

restaurang har blivit belönad med en stjärna i Guide Michelin. Denna guide, som publiceras 

både nationellt och internationellt årligen, är erkänd som utdelare av ett av de största prisen en 

restaurang kan bli belönad med (Lane, 2013). En restaurang kan belönas med en, två, eller tre 

stjärnor, där tre är den högsta utmärkelsen. 

I Sverige är Guide Michelin en aktör som klassificerar restauranger och belönar de med olika 

distinktioner. En annan aktör i Sverige är White Guide, som varit en restaurangguide sedan 

2005 (White Guide, u.å.). I kontrast till Guide Michelin, som endast belönar toppskiktet av 

restauranger, belönar White Guide många restauranger men inom fem kategorier. Dessa 

kategorier är: Global Mästarklass, Mästarklass, Mycket God Klass, God Klass och Också Ett 

Bra Ställe (White Guide, u.å.). 

Denna studie definierar fine dining genom att använda dessa båda klassificeringar. Guide 

Michelin är ett erkänt institut och deras inflytande på branschen är påtagligt (Lane, 2013). 

Därför kommer alla restauranger som blivit tilldelade minst en stjärna klassificeras som fine 

dining. Dock kommer endast fyra av fem klassificeringar från White Guide användas i denna 

studie. Dessa är Global Mästarklass, Mästarklass, Mycket God Klass och God Klass, då dessa 

utmärkelser inkluderar restauranger som profilerar sig inom gourmetkrogar, som erbjuder mat 

och värdskap av hög klass. 

Denna studie väljer att fokusera på fine dining restauranger då kraven på kunskap är högre 

och arbetsmomenten är mer krävande (Johri, 2013). Skillnaden ligger inte bara i den 
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slutprodukt som gästen upplever, men även i det arbete som personalen på restaurangerna 

utför (Jönsson, 2012). Dessa restauranger arbetar ofta med bättre råvaror och sällan 

halvfabrikat. Den tid och ambition som spenderas på förädlingen av råvarorna skapar en 

yrkesstolthet. Även fast de ofta serverar färre gäster än restauranger i mellanskiktet så krävs 

fler arbetstimmar för varje tallrik som serveras. I samspel med strävan efter kvalité och 

perfektion från köket, kompletteras detta med ett matsalsarbete som beskrivs som “full 

service” (Johri, 2013). Det är denna service som distanserar fine dining från andra 

restauranger där detaljen i mat och service inte är lika mödosam. Det är helheten som utgör 

upplevelsen på restaurangen, att gästens behov tillgodoses med fokus på varje detalj, från 

maten till servicen. Mat och dryck är presenterad för gästen både vid beställning och 

servering, det är serveringspersonalens ansvar att gästen känner sig omhändertagen (Johri, 

2013). Jönsson (2012) beskriver detta som “Vi är en restaurang, inte en fabrik” och speglas av 

Johri (2013) som menar att det handlar om att förmedla en upplevelse till gästen, inte att 

leverera en snabb produkt. 

4.4 Kunskap 
När vi i detta arbete pratar om kunskap så har vi valt att använda oss av Aristoteles 

kunskapsbegrepp episteme, techne, fronesis (Gustavsson, 2002, s. 54). 

Episteme kallas den första termen, vilket översatt betyder vetenskaplig-teoretisk kunskap. 

Exempel på detta är råvarukunskap, att ha en kännedom som är faktabaserad, dvs. inte 

grundar sig i en åsikt eller en tro (Gustavsson, 2002, s. 54). 

Techne beskriver görandet, det praktiska kunnandet. Kunskapen är inte något man kan läsa 

sig till, utan måste praktiseras för inlärning (Gustavsson, 2002, s. 55). Exempel på detta är 

matsalshantverk, som dekantering av vin eller putsning av glas. 

Fronesis är den tredje termen som beskriver en praktisk klokhet, som översatt betyder 

förtrogenhetskunskap. Denna kunskap är erfarenhetsbaserad, ett kunnande som växer i att 

man upplever likartade situationer, från vilka man tar lärdom som förenklar arbetet nästa gång 

man är i samma situation (Gustavsson, 2002, s. 43). Hantering av problem i kommunikation 

gentemot gäst är ett exempel, där man med erfarenhet lättare kan åtgärda komplikationer som 

kan uppstå. 
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Techne och Fronesis beskrivs även som tysta kunskaper, då de inte alltid går att beskriva med 

ord. Kunskapen i dessa begrepp demonstreras genom handlingar, vilka bygger på handlingar 

som sker utan en medveten tankeprocess hos utövaren (Gustavsson, 2002, s. 82). 

4.5 Restaurang/Hospitality/utbildning historiskt 
Sett från ett historiskt perspektiv så har inte restaurangbranschen varit präglad av krav på 

personal med högskoleutbildning (Alvesson, 1999). Detta är någonting som skolor i Sverige 

har försökt att åtgärda genom att erbjuda akademiska utbildningar inom restaurangarbete. 

Dessa erbjuds på ett fåtal universitet i Sverige. Från grundnivå till avancerad nivå, allt grundat 

i en praktisk inriktning till de olika yrkesroller som finns under paraplyet av besöksnäringen 

(Jönsson, 2012). I boken, Den gastronomiska revolutionen (Jönsson, 2012, s, 156) intervjuade 

författaren 25 alumner från Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet, under tidigt 

2000-tal. Frågorna berörde deras utbildning. Det som påvisades primärt var att utbildning 

inom restaurangbranschen var stigmatiserat. De menar att det inom branschen funnits en 

misstänksamhet mot individer som valt att utbilda sig inom ämnet, då arbetsstyrkan på en 

restaurang traditionellt varit personer som inte har varit framgångsrika inom skolväsendet 

tidigare (Jönsson, 2012, s.157). 

Endast en person som har en utbildning på en restauranghögskola har vunnit tävlingen årets 

kock sen dess start, 1983 (Jönsson, 2012, s. 161). Det är exempel som detta som gör det svårt 

att påvisa ett samband mellan utveckling av restauranger som profilerar sig inom ett högre 

statusskikt samt utbildningsnivå, enligt Jönsson (2012). Eleverna som tillfrågades menar att 

utbildning ger en bättre förståelse för ämnet och därför är det enklare att möta gästernas 

växande krav. Detta, menar de, gäller primärt dryckeskunskap där endast vissa personer var 

framstående under tidigare årtionden (Jönsson, 2012, s, 161). 

Under 1960-talet till 1970-talet steg sociala avgifter i Sverige. Denna ökning i samband med 

att priserna på råvaror och alkoholhaltiga drycker steg påverkade restaurangernas marginal 

avsevärt (Lundqvist, 2006). Kostnadsutvecklingen gjorde att många krögare var tvungna att 

effektivisera företagen och många positioner försvann (Lundqvist, 2006). Positionerna som 

försvann var primärt i matsalen och påverkade matsalspersonalens möjlighet att utföra 

hantverksmoment vid gästens bord. Detta förändrade serveringspersonalens roll från att vara 

en del av matupplevelsen till att endast leverera färdig mat till bordet (Lundqvist, 2006). 
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Lundqvist (2006) skriver även att utbildning eller praktik utomlands tidigare var obligatoriskt 

för att arbeta inom restaurang, men med det nya sättet att servera kunde istället en person utan 

erfarenhet bli anställd. Detta gjorde även att personalkostnaderna sjönk och detta blev därför 

den nya standarden. På grund av detta försämrades kvalitén på personalens kunnande och 

Lundqvist (2006) beskriver att yrkesrollen gick igenom en dekvalificering. Den utbildade 

personalen försvann och personal som endast var stresståliga och fysiskt attraktiva tog över, 

detta bidrog till att kvalitén på matsalsarbete försämrades (Lundqvist, 2006). 

Alvesson (1999) talar om utbildningsfundamentalism som ett koncept i Sverige, att samhället 

värderar eftergymnasial utbildning högt. Detta i sin tur får individer att se utbildning som ett 

måste för att vara framgångsrik inom ett yrke. Alvesson (1999) menar även att det är svårt att 

mäta produktivitet och tillväxt hos utbildad personal jämfört med en arbetsstyrka vars 

kunskaper som bygger på ackumulerad erfarenhet. Alvesson (1999) menar även att all 

utbildning inte kan anses vara gynnsam för ett produktivt företagslandskap, då ett ideal byggt 

runt analys och eftertänksamhet inte alltid skapar produktivitet. 

4.6 Samtid 
Nedan kommer litteratur som berör högskoleutbildning att belysas. Därefter redovisas 

restaurangbranschens aktuella möjligheter och svårigheter och slutligen hur 

personalomsättning påverkar arbetsgivaresbeslutsamhet. 

4.6.1 Högskoleutbildning 

Gustafsson, Love och Montgomery (2005) menar att det är fördelaktigt för studenter som vill 

jobba inom fine dining att söka sig till restauranghögskolor som erbjuder kurser inom fine 

dining. I arbetet har den obligatoriska kurslitteraturen från 44 högskolor i USA jämförts. 

Samtliga högskolor som undersöktes har alla program riktade mot hospitality, där kurser inom 

gastronomi erbjuds. En majoritet av högskolorna som undersöktes hade minst en sal, i form 

av restaurangkök, där praktiska laborationer utfördes i samband med teoretiska moment 

(Gustafsson et al., 2005). Mindre än hälften av skolorna erbjöd även möjligheten att 

specialisera sig i ämnen som dryckeskunskap och matlagning. Det var det endast ett fåtal av 

skolorna som erbjöd kurser inom, det vi definierar som, fine dining. Dessa 

specialiseringskurser har som mål att attrahera individer som aspirerar för att arbeta inom fine 

dining och erbjuder en djupare kunskap om hur den formen av restaurangverksamhet fungerar 

(Gustafsson et al., 2005). 
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4.6.2 Möjligheter 

Pratten (2003) menar att bristen på utbildning är ett stort bekymmer för branschen. Cassel et 

al. (2018) belyser också att en av de fortsatt största farorna för besöksnäringen, världen över, 

är att lyckas locka och behålla personal som besitter färdigheterna som arbetsgivare söker. 

Pratten (2003) menar på att en utbildad personalstyrka har många fördelar. En utbildad 

personalstyrka skulle inte bara resultera i högre gästnöjdhet, utan även betyda att personalen 

trivs bättre i sina arbetsroller och de ansvarsområden som följer (Pratten, 2003). 

Prattens (2003) studie, som är utförd i Storbritannien, finner även att internutbildning av 

arbetsstyrkan är minimal, särskilt för matsalspersonal. I kontrast till detta är fortfarande 

kraven som ställs på personalen väldigt många och i vissa fall är arbetsuppgifterna komplexa i 

sitt utförande (Pratten, 2003). 

4.6.3 Svårigheter 

Det är inte alltid möjligt att jämföra de olika arbetsmarknaderna med varandra då Cassel et al. 

(2018) finner att besöksnäringen i Sverige är känd för att ha låga krav på sina anställda. Men 

då enbart för de yrkesrollerna som är lågt i det hierarkiska ledet i företaget, detta kan vara att 

jobba i disken, kallskänka eller servitör. I intervjuer bekräftas detta då anställda, utan 

utbildning eller tidigare erfarenheter inom yrket anger att de ofta påbörjat sina karriärer på 

tydliga ingångspositioner och sedan blivit befordrade eller sökt sig till arbetsplatser som 

kräver mer erfarenhet. Cassel et al., (2018) har funnit att företag i besöksnäringen fortfarande 

har en stor tro på internt producerad praktisk och tyst kunskap. Vid intervjuer så lyfte 

respondenter att den interna rekryteringen fortfarande ansågs vara den enda möjliga vägen för 

en individ att jobba sig uppåt genom karriärstegen (Cassel et al., 2018). Erfarenheter från 

andra branscher eller teoretisk utbildning ansågs inte vara användbar eller förmånlig alls 

(Cassel et al., 2018). I en studie av restaurangbranschen visas att professionalitet och 

yrkeskunnande endast hör ihop med många års arbete i branschen (Wellton, Jonsson & 

Svingstedt, in press). 

Enligt Europeiska Unionens rapport från 2016 styrker de att samtidigt som det är svårt för 

företag att anställa chefer eller andra ledande roller inom restaurang, så är det inte det största 

orosmomentet. Krögare upplever den höga personalomsättningen som svårast, vilket påverkar 

kontinuiteten och kvalitén i driften av deras verksamheter. 
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4.6.4 Personalomsättning och dess påverkan 

Enligt Pratten (2003) ligger det inte i arbetsgivarens intresse att utbilda sin personal, då 

personalomsättningen är hög på restauranger. Det skulle endast resultera i att tid och pengar 

investerades i individer som inte är intresserade av att fortsätta inom branschen eller inom 

företaget (Pratten, 2003). En aspekt i detta är att servicepersonal ofta inte känner samma 

arbetsstolthet som t.ex. kockar gör. Detta har skapat en fördom om att personal inom service 

ofta ser sitt yrke som ett temporärt jobb för att tjäna pengar medan de arbetar mot andra mål 

(Pratten, 2003). Ledare inom branschen väljer ofta att byta arbetsplats eller bransch för att 

signifikant förbättra sin livssituation istället för att avancera på karriärstegen. Att känna 

mindre stress, vara nära familjen och arbeta under bättre arbetstider är aspekter som ofta 

ligger till grund för arbetsplatsbyte (Cassel et al., 2018). Eftersom karriärmöjligheter inom 

restaurangbranschen ofta är grundade i tidigare erfarenhet är det primärt personer i ledarroller, 

som då har tidigare erfarenhet, som avancerar. Har personen inte tidigare erfarenhet finns det 

sällan möjligheter att anställas i en ansvarsroll, men för att ackumulera erfarenhet måste en 

liknande erfarenhet kunna bevisas (Cassel et al., 2018). Eftersom branschen har visat en 

motvillighet att anställa utbildad personal så är det sällan dessa personer anställs i ledarroller 

direkt utan de behöver ofta arbeta sig från grunden uppåt, precis som en person utan 

utbildning (Cassel et al., 2003; Jönsson, 2012, s. 161). Denna motvilja att anställa personer 

med akademisk utbildning kan påtagligt visas då personer med utbildning tidigare har valt att 

undanhålla den informationen vid arbetsintervjuer. Vid intervjuer med personer som har 

akademisk utbildning med sig in i branschen framkommer att de inte ens nämnt det vid sina 

anställningsintervjuer (Wellton, Jonsson & Svingstedt) 

4.7 Tillväxt  
Siffror från SCB (2016) visar att svenska folket i genomsnitt spenderar mer på 

restaurangbesök och mindre på livsmedel. År 2015 spenderade det genomsnittliga hushållet i 

Sverige 80 kr mer på restaurang jämfört med 2007. Denna tillväxt skedde till trots att 

samhället genomgick en finanskris 2008. År 2012 sänktes restaurangmomsen, detta gjorde att 

restaurangernas prisutveckling kunde plana ut, under finanskrisen var den rekordhög. De 

senaste fem åren har priserna ökat igen, anledningen för detta är att priserna på livsmedel 

successivt börjat stiga. En faktor som påverkat prisutvecklingen på restaurang är att lönerna 

har stigit. Då branschen är i stort behov på personal har det utvecklats till köparens marknad, 
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där arbetssökande kan kräva höga löner då det råder en substantiell personalbrist och 

arbetsbördan blir högre för varje individ (Visita, 2017). 

Branschens snabba tillväxt har påverkat restaurangernas möjlighet att hitta personal. När 

Konjunkturinstitutet genomförde en undersökning under tredje kvartalet år 2017, fann man att 

41 % av restauranger i Sverige upplevde en brist på personal (Visita, 2017). Som jämförelse: 

två år tidigare så var denna siffra 8 %, vilket visar på att rekryteringsbehovet utvecklats 

drastiskt. 

Bristen på kompetent personal i restaurangbranschen belyses även av arbetsförmedlingen i 

deras rapport “Var finns jobben?”. I rapporten är bristen på kompetent personal inom 

besöksnäringen prognostiserat att vara i toppen även om fem år (Besöksliv, 2018). Tidigare 

har behovet på kockar varit det primära bekymret för branschen, men nu visar siffrorna att 

rekrytering av matsalspersonal nästan är lika problematiskt. I en intervju uttrycker Visitas 

VD, Jonas Siljhammar, att kompetensutveckling är det som branschen måste fokusera på, för 

att kunna behålla den personal man redan idag har (Besöksliv, 2018). 

5. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att urskönja hur relevant utbildning anses vara för aktörer inom restaurangbranschen, 

med fokus på restauranger inom kategorin fine dining. Detta för att belysa hur en utbildad 

personalstyrka uppfattas och bedöms av ledare i branschen. 

● Vilka förkunskaper och vilken kompetens är eftertraktad hos matsalsmedarbetare? 

● Hur påverkas arbetsgivare av den rådande personalbristen? 

● Hur påverkar högre utbildning i rekryteringsprocessen för matsalspersonal? 

6. Metod och material 
I denna del kommer den metoden som används i studien att redovisas. Detta genom att 

konkretisera hur metoden appliceras och varför den används. 

6.1 Metodval 
En kvalitativ metod användes då intervjuobjektens uppfattning, var i fokus. Målet med 

studien var även att generera teorier runt det valda ämnet därför nyttjades en kvalitativ metod 

i linje med Brymans rekommendationer (2011, s. 371). För denna studie användes intervju 
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som insamlingsmetod. Dessa tog form genom en kvalitativ intervjustudie i linje med Brymans 

rekommendationer (2011).  

6.1.2 Pilotstudie 

I denna studie användes en pilotstudie enligt rekommendationer från Bryman (2011, s. 258). 

Målet med denna pilotstudie var att säkerställa att intervjufrågorna var relevanta för studien. 

Formuleringarna i frågorna var även i fokus under pilotstudien då det är viktigt att 

respondenten förstår frågan så att studien ger relevanta svar (Bryman, 2011, s. 258). De frågor 

som respondenten i pilotstudien inte förstod eller där svaren inte var relevanta för vår fortsatta 

undersökning utlämnades eller omformulerades (Bryman, 2011, s. 259). Detta för att undvika 

samma problematik under kommande intervjuer. 

Pilotstudien utfördes över telefon och spelades in med ett program på telefonen. Innan 

intervjun påbörjades informerades individen om hur dennes information skulle anonymiseras 

och vad syftet med studien och pilotstudien var. Genom att utföra denna intervju på telefon 

undveks vissa komplikationer som Bryman (2011) tar upp, då respondentens svar kan 

påverkas av intervjuarens kön, klass, ålder och etniska bakgrund (Bryman, s. 209). 

Telefonintervjuer kan dock lida av vissa svårigheter (Bryman, s. 209), dessa är primärt 

tekniska (dålig mottagning etc.) men kan även påverkas negativt om respondenten har dålig 

hörsel. På grund av att den som för intervjun inte kan se respondentens ansikte över telefon 

kan inte ansiktsuttryck avläsas och dessa aspekter går då inte att reagera på (Bryman, s. 209). 

Respondenterna valdes från premissen att de är verksamma inom en eller flera restauranger 

som faller inom studiens definition av fine dining. Personen som valdes för pilotstudien är en 

man som är en del av författarnas sociala krets. Någon transkribering av denna intervju fördes 

inte då den endast var relevant för utformningen av kommande intervjufrågor.  

6.1.3 Intervju 

Efter pilotstudien och de ändringar som gjordes enligt stycket ovan, utfördes kvalitativa 

intervjuer, med en semistrukturerad form, med åtta respondenter. Dessa kontaktades primärt 

via mail som skickades till restauranger som ansågs relevanta för studien. Kontakt fördes även 

via privata kontaktnät men då med direktkontakt på telefon eller SMS. I dessa utskick ingick 

ett informationsblad där studiens syfte och frågeställning redovisades i linje med kursens krav 

(Bilaga 1). I informationsbladet fanns även information om hur intervjuobjektens personliga 
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information kommer anonymiseras (Bilaga 1). Denna information upprepades även inför varje 

intervjutillfälle, i linje med Patel och Davidson (2011, s. 74). 

Frågorna utformades genom att följa Brymans (2011) råd vid förberedelsen av ett 

frågeschema (Bilaga 2). Då författarna av denna studie redan är bekanta med 

restaurangbranschen och dess jargong var språkbruk inget som behövdes anpassas (Bryman, 

2011, s. 419). I linje med Brymans (2011) råd, så ställdes flertal följdfrågor som var relaterade 

till det som intervjuobjekten tog upp i den semistrukturerade formen som användes (Bryman, 

2011, s. 206).  

6.2 Material 
I denna del kommer intervjuernas respondenter att presenteras och hur dessa valdes kommer 

redogöras. 

6.2.1 Intervjuer 

Under denna studie har åtta personer deltagit i intervjuerna. De har olika bakgrund och alla 

har erfarenhet i branschen. Respondenternas ålder är mellan 29 och 46 år, med en medelålder 

på 31 år. Deras tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen sträckte sig mellan 10 upp till 

ca: 22 år, medianen av detta är 14 år. De organisationer som de tillhör är utspridda över 

Sverige så ingen del av landet är överrepresenterad i studien. Detta är sammanfattat i tabell 1.

 

Tabell 1. Visar respondenternas ålder, erfarenhet i branschen och om de utbildats 

akademiskt. 

Respondent ID Ålder i år Branscherfarenhet i år Akademisk Utbildning 

A 34 17  Nej 

B 39 22  Nej 

C 36 20  Ja 

D 46 11  Nej 

E 38 24  Nej 

F 29 10  Nej 

G 29 14  Nej 

H 29 13  Nej 
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6.2.2 Urval 

Med hjälp av definitionen som redogjordes under rubrik 4.3 utfördes ett målinriktat urval, 

som är förklarat av Bryman (2011, s. 434). Målet var att genom mailutskick få direktkontakt 

med relevant personal på de olika företagen. Därefter fördes intervjuer med de personerna 

som valde att svara på det initiala utskicket, urvalet gjordes baserat på personens titel samt 

innehållet på deras svarsmail. 

6.3 Dataanalys 
För att bearbeta studiens insamlade data transkriberades först intervjuerna. Irrelevant 

information som framkom under intervjuerna, t.ex. hälsningsfraser, oplanerade avbrott, 

utelämnades. Därefter påbörjades en kvalitativ innehållsanalys. Målet med en kvalitativ 

dataanalys är att urskönja de sammanhang och tydliga skillnader i det relevanta data. I en 

sådan analys ska innehållet i data diktera de kategorier som används i analysen (Bryman, 

2011). 

För att urskönja de resultat som skulle användas i studien valdes relevanta citat 

(meningsenheter) från de olika intervjuerna, dessa omvandlades till kondenserade meningar. 

Därefter omvandlades de till koder som sedan nyttjades till utformningen av de 

underkategorier och kategorier som informationen skulle sorteras under. Denna metod är 

grundad i Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Se figur 1. 

Meningsenheter Kondenserade 
meningar 

Koder Underkategorier Kategorier 

 De som har en 
utbildning känner 
ofta kanske att de 
är mer benägna att 
ta steget vidare och 
testa andra saker. 

Utbildad personal 
stannar kortare tid. 

Lojalitet Ambition hos 
arbetstagare med 
utbildning 

Utmaningar för 
arbetsgivare 

 Det svåra kan vara 
att efter utbildning 
så siktar man ofta 
högre det är ofta 
inte en person som 
tänker att dem ska 
gå som servitör, 
man eftersträvar 
ofta en högre 
anställning från 

Utbildad personal 
söker sig till högre 
positioner 

Prestige Ambition hos 
arbetstagare med 
utbildning 

Utmaningar för 
arbetsgivare 
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början. 
 

Folk känner sig 
tryggare och mer 
inspirerade samt att 
det är roligare när 
de har fått 
internutbildning på 
jobbet. Det är ofta 
uppskattat. 

Internt utbildad 
personal ser 
mervärde i sin 
yrkesroll 

Utveckling Utveckling ger 
mervärde 

Möjligheter för 
arbetsgivare  

 

Figur 1. Exempel på kategorisering av intervjusvar. 

7. Etisk planering för studiens genomförande 
Inför intervjuerna tilldelas respondenterna ett informationsblad (Bilaga 1). Den skickades 

först ut till respondenten i form av ett mail och sedan upprepades en kondenserad version 

inför utförandet av intervjun. Detta i enlighet med Patel och Davidsons (2011) första 

forskningsetiska aspekt, informationskravet. Restaurangerna som deltog kontaktades via mail 

och det är frivilligt som de svarar på vår förfrågan. Dessa etiska aspekter lyfter även 

konfidentialitet som en viktig del av den etiska planeringen av en studie och täcks även av det 

tidigare nämnda informationsbladet då anonymitet benämns som en aspekt i insamlingen av 

data. Den sista av de forskningsetiska aspekterna, nyttjandekravet, adresseras även i 

informationsbladet (Bilaga 1). Då vissa respondenter potentiellt är personer med privata 

kopplingar till studiens författare kommer dessa individer intervjuas av författaren som inte 

har en vänskaplig eller professionell koppling. Detta för att inte påverka respondentens 

svarsresultat (Bryman, 2011, s. 213). 

8. Resultat 
Resultatet har analyserats och uppdelats i olika underkategorier. Det som följer är en 

genomgång av det data som faller inom dessa kategorier. Först kommer respondenternas 

högskoleutbildning redovisas, även deras erfarenhet att arbeta med högskoleutbildad personal. 

Sedan kommer de utmaningar och möjligheter som arbetsgivare står inför att presenteras. 

Därefter redovisas hur rekrytering hanteras av de olika respondenterna och hur utbildning 

påverkas deras handlingar. 
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8.1 Högskoleutbildning – personal och ledare 
Utav de åtta respondenter som intervjuades så var det ingen av dem som hade en 

högskoleutbildning inom måltidskunskap. Respondent F avslutar för tillfället en 

kandidatexamen inom annat ämne, medan respondent B är utbildad yrkeslärare inom service 

och bemötande. Respondenter A, C och G har gymnasialutbildning inriktad mot restaurang, 

medan respondent D, E och H läste andra linjer under sin gymnasietid. Respondent C har 

även läst en yrkeshögskoleutbildning inriktad på restaurant-management. Utöver detta har 

respondenter A, E, F och H läst sommelierutbildningar som inte är högskolemeriterade. 

Respondenterna har arbetat i branschen i olika utsträckning, det som siffrorna visar tydligt är 

att deras erfarenhet ofta, i fem av åtta fall, sträcker sig längre än hälften av deras liv. 

Mer än hälften av respondenterna har idag medarbetare som antingen studerar eller är alumner 

från högskolemeriterad restaurangutbildning. Respondenter D och E har en medarbetare 

vardera, medan respondent F har 2 medarbetare i dagsläget med akademisk hotell och 

restaurangutbildning. 

8.2 Utmaningar för arbetsgivare 

Alla respondenter förutom F har upplevt en skillnad mellan anställda som har en 

högskoleutbildning gentemot de som inte har det, F har inte någon åsikt i frågan. 

Respondent B tror att akademisk utbildning hjälper till snabbare framsteg tidigt i arbetslivet, 

men menar att utbildning kommer hjälpa mer i ett senare skede i arbetslivet. Att de verktyg 

man samlat på sig under utbildningen samt meriter kan ligga till grund för att enklare kunna 

klättra i hierarkin längre fram. 

Respondent C tror också att det hjälper i karriären, men att det kan resultera i att man söker 

sig mot större kedjor för att ha fler steg att kunna klättra på karriärstegen. En höjd förståelse 

och större kunskapsbas är fördelar som både respondent C och E ser hos de som har en 

akademisk utbildning.  

En strävan efter ett mer kreativt inflytande och påverkan av driften av restaurangen är 

aspekter som respondent E menar är karaktäristiska för personer med en högskoleutbildning. 

Denna åsikt är även någonting som respondent C speglar. Respondent E menar att personal 

som inte har en högre utbildning ofta stannar inom företaget under längre perioder. Medan 
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utbildad personal är mer benägen att snabbare söka sig till en ny arbetsplats, för att kunna 

klättra vidare i hierarkin. 

[...]de som man verkligen lär upp från grunden. De snarare är kanske lite mer lojala, 

samt stannar kvar lite längre. De som har en utbildning känner ofta kanske att de är 

mer benägna att ta steget vidare och testa andra saker (Respondent E). 

Det svåra kan vara att efter utbildning så siktar man ofta högre det är ofta inte en 

person som tänker att dem ska gå som servitör, man eftersträvar ofta en högre 

anställning från början (Respondent C). 

Respondent H menar att det är brist på kompetent personal i branschen, detta speglas även av 

C. På grund av detta menar respondent D och F att återkommande personal blir viktigare, då 

lojalitet skapar en bättre företagskultur. Respondent C, som driver en helårsrestaurang, menar 

att en anställning ska vara minst tre till fem år för att vara lönsam för deras organisation. H 

menar även att personal som endast har en utbildning inte har förståelse för den arbetsmoral 

som en restaurang kräver. Arbetstider, tempo och lösningsorientering är aspekter som 

respondent H anser att högskoleutbildning inte kan tillföra. Därför menar H att personer bör 

jobba inom branschen först för att känna om det passar individen och senare studera om det 

skulle behövas. 

Det [Branschen] är ingenting som passar alla människor. Rekommendation är ju att 

alltid börja jobba (Respondent H). 

Alla respondenter uttryckte att det bästa sättet att lära sig arbeta inom branschen är praktiskt. 

Respondenterna menar att en person som vill arbeta inom branschen bör börja med att arbeta 

inom restaurang. Respondent E tar upp ett exempel där de nu har en servitör som tidigare 

arbetat i garderoben, detta menar E är ett normalt sätt att klättra inom den hierarkiska 

modellen av restaurangbranschen. Ingen respondent lyfter utbildning som det bästa sättet att 

ta sig in i branschen, dock menar respondent F att det bör vara i kombination med teoretiska 

kunskaper. 

 

8.3 Möjligheter för arbetsgivare 

Respondenterna menar att intern utbildning ger mervärde till personalen. När arbetsgivarna 

har utfört någon form av intern eller extern utbildning har personalen upplevts mer engagerad 
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i det dagliga arbetet. Under intervjuerna framkom det att personal som deltagit i 

internutbildningar, delgivna av arbetsgivaren, visat mer glädje i arbetet och att intresset för 

mer kunskap har vuxit. 

Jag ser att folk tycker det är kul att ta till sig ny kunskap. Folk känner sig tryggare 

och mer inspirerade samt att det är roligare när de har fått internutbildning på jobbet 

(Respondent F). 

När respondenterna beskriver det bästa sättet att göra karriär och växa i branschen så är 

passion och drivkraft ord som upprepas. Respondent D säger även att mod är viktigt för att 

växa. De menar att branschen är byggd på personer som har passion för de produkter som 

restaurangbranschen erbjuder. Men även att drivkraften att orka arbeta obekväma tider är 

viktigt för att fortsätta arbeta inom branschen. Respondenterna upprepar att det är ett intresse 

för branschen som gör att personer kommer ges möjlighet att växa i branschen och göra 

karriär. 

För att etablera ett tidigt intresse för branschen menar respondent E att branschen bör försöka 

väcka ett intresse på mellan- och högstadieskolor. E tycker att ett intresse för branschen är det 

som får fler att söka sig till högskoleutbildningar eller i allmänhet börjar arbete i branschen. 

Respondent D har en liknande infallsvinkel men menar att deras exponering i Grythyttan har 

varit för sen. D deltog under en rekryteringsmässa som anordnades vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Men upplevde inte att eleverna hade stort intresse av att söka 

arbete då de redan var upptagna med kommande praktik eller redan planerat sommarjobb. 

Respondenten menar att mässor eller interaktion på högskolor bör ske vid ett tidigare skede så 

företagen kan vara med studenterna från början. 

8.4 Rekrytering 
Gemensamt hos alla respondenter är att de i regel anställer via personliga kontakter, med 

undantag för respondent B som enbart arbetar med ett rekryteringssystem som deras 

organisation använder internt. Respondent A upplever att de har svårt att rekrytera i dagsläget. 

Geografiskt läge tros vara anledningen till detta. Restaurangen har inte öppet lika många 

dagar som andra liknande etablissemang i större städer. Detta gör, enligt respondent A, att de 

inte är en lika attraktiv arbetsgivare som andra restauranger med en bättre geografisk position. 

Detta har resulterat i att respondenten söker personal kontinuerligt. Detta löser det med att 
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anställa extra personal på helger och kvällar men även genom att göra det arbetet som krävs 

på en mindre personalstyrka. 

Respondent E menar att när personal söks via etablerade kontaktnät betyder det att de direkt 

får en referens på de individer som söks. För respondenten betyder detta att 

rekryteringsprocessen kortas ner avsevärt. Förutom respondent A använder alla arbetsgivare i 

denna studie sig av sina kontaktnät för att finna rätt personal vid rekryteringsbehov. 

Respondenter D beskriver att de ofta vet exakt vilken individ på kringliggande restauranger 

som de är ute efter. Andra respondenter bekräftar det som E menar, att denna 

kontaktnätsrekrytering är användbart då andra arbetsgivare kan ge direkta svar på personens 

kompetens och arbetsvilja. Respondenterna kommunicerar med andra restauranger för att se 

vilka som kan vara tillgängliga, så detta kan beskrivas som en form av utbyte. 

Respondent H menar att de aldrig använder arbetsförmedlingen utan istället väljer att 

handplocka individer. C delar denna attityd och hävdar att när de använt arbetsförmedlingen 

som rekryteringskanal har endast 0.1 % av de ansökande passat in i deras mall. De menar att 

detta tar för lång tid och kräver för mycket energi för arbetsgivaren. Detta speglas även av 

respondent G som menar att när arbetsförmedlingen har nyttjats har det varit en för stor 

tillströmning av arbetsansökningar.  

Utöver detta så har respondent E använt sociala medier för att söka personal till olika 

positioner. Andra respondenter (A, C, F & G) använder också sociala medier för att rekrytera 

personal. Respondent G har via Facebook skapat en grupp som man använder för att 

annonsera när man behöver extrapersonal. Detta har förenklat deras rekryteringsprocess, 

eftersom det är endast fåtal gånger per år de behöver förstärkning. 

8.4.1 Är utbildning en faktor? 

Samtliga respondenter tycker att utbildning är något positivt, men ser inte det som en 

avgörande faktor. Respondent E säger att utbildning spelar roll vid anställning av 

sommelierer, då man tittar på vart de har fått sin praktiska utbildning. Detta då man upplevt 

skillnader på olika utbildare, både på nationell och internationell nivå. Skillnaden är inget man 

lägger någon tyngd i, utan att det blir något som väger in i helheten. Kunskap, vilja och 

intresse är de tre ord som respondent E lyfter som de tre starkaste faktorerna. Att man passar 

in i gruppen är den aspekt som E lägger mest tyngd vid. 
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Det viktigaste för oss är att man har kunskap, vilja och intresse. Men även att du 

passar in i vår grupp. [...]. Det är därför vi inte lägger tyngd på utbildning, snarare att 

du har vilja och intresset. För att för oss är det väldigt viktigt att veta om att vi inte är 

superstarka ensamma. Men som ett team i matsal så blir vi superstarka. Om man då 

har ett par länkar som inte riktigt funkar, så blir inte helheten så bra som den kan 

vara (Respondent E). 

 

Personkemi är även den faktor som respondent D och H tycker är viktigast. Att man passar in 

i gruppen är viktigt för att driften ska fungera, detta är inget de ser meriteras av utbildning. 

Respondent A menar att högskoleutbildning inte förbereder personer tillräckligt. Någon kan 

besitta teoretisk kompetens men att detta inte nödvändigtvis inkluderar den förståelsen för 

branschen som söks av arbetsgivare. Erfarenhet och kompetens väger alla gånger över 

utbildning för både respondent C och G. 

Respondent F, som själv är akademiker, ser fördelar hos personer som har utbildat sig på 

högskolenivå. F tycker att en avklarad utbildning tyder på en viss intelligensnivå, med detta 

följer även egenskaper som kritiskt tänkande. I dagsläget får respondenten för få 

arbetsansökningar och detta har resulterat i att de inte har möjligheten att välja mellan 

utbildad eller outbildad. 

9. Diskussion av resultatet 

Utifrån presenterade resultat i denna studie kan meningsbärande faktorer i 

restaurangbranschens agerande runt utbildning diskuteras. Detta för att nå en slutsats om hur 

branschen bör agera i ett framtida skede. 

9.1 Personalbrist 

Det är viktigt med personal som återkommer eller som arbetar under längre perioder, detta är 

någonting som ett flertal respondenter lyfter. Dock menar intervjuobjekten att utbildad 

personal ofta söker sig vidare till nya arbetsplatser snabbare än individer som inte har en 

utbildning. Detta ställer problem för utbildad arbetskraft då deras utbildning kan anses vara en 

svaghet då arbetsgivarens erfarenhet är att de ofta byter jobb tidigare. Alla respondenter 
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medger att branschen är i stort behov av personal och att personalomsättning är ett problem 

för några av dem. 

Detta i fas med siffror från Visita som menar att 41 % av restauranger i Sverige upplever brist 

på kompetent personal på arbetsmarknaden. Siffror från Besöksliv (2018) visar att 

personalbristen är överväldigande för branschen och inom fem år kommer branschen uppleva 

ännu mer personalbrist än nu. Det är inte endast kockar som det är brist på utan även 

matsalspersonal. När personal byts ut måste det finnas arbetssökande att ersätta dem med.  

För att öka frekvensen av arbetsansökningar kan företag inom restaurangbranschen använda 

sig av Employer Branding, som beskrivs av Myrden och Kelloway (2015). Genom att vända 

sig till arbetssökande med information om deras företagskultur och andra förmåner. Myrden 

och Kelloway (2015) menar att antalet arbetsansökningar kommer öka när ett företag bygger 

sitt varumärke med de anställda och arbetssökande ligger i fokus. 

Respondent E menar att kontakt med mellan- och högstadieskolor kan ett tidigt intresse för 

branschen väckas hos eleverna. Detta kan skapa ett intresse hos flera personer som då kan 

potentiellt söka sig till utbildningar på gymnasial eller högskolenivå, enligt respondent E. 

Respondent D vill även att deras medverkan på den närliggande restauranghögskolan ska öka 

och att de får medverka tidigare i studenternas tid på skolan. 

Vissa respondenter menar att branschens problematik med personalbrist beror på att det finns 

ett dåligt rykte om att arbeta på restaurang. Detta beskrivs som obekväma arbetstider och 

dåliga arbetsgivare. En respondent berättar om hur han tidigare blivit utsatt för fysiskt våld på 

arbetsplatsen. Författarna av denna studie menar att branschen som helhet bör göra sig mer 

attraktiv för arbetssökande genom att använda sig av funktionerna som beskrivs av Myrden 

och Kelloway (2015) med Employer Branding. Låt oss ge ett exempel: När respondenter 

tillfrågades om hur deras egna interna utbildning (även externt införskaffad utbildning) 

påverkade personalen visade det sig att efter utförd utbildning var personalen mer engagerad 

på arbetet och viljan att lära sig ökade. Detta är en form av Employer Branding som är viktig 

att kommunicera utanför företaget då arbetssökande kan anse detta vara en fördel med att 

arbeta för en organisation. 
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9.2 Intern utbildning 

Pratten (2003) menar att restaurangbranschen inte utbildar internt och att det inte finns ett 

intresse av att göra det då det anses ödsla på resurser då personal ofta byter jobb. Dock menar 

Pratten (2003) att en utbildad personalstyrka kan bidra till högre gästnöjdhet men även bidra 

till att personal trivs bättre i sina arbetsroller. Denna studies respondenter utbildar ofta sin 

personal på olika sätt, de menar att det resulterar i effektivare personal med yrkesstolthet och 

en informationstörstighet. 

9.3 Rekrytering 

När respondenterna rekryterar personal använder majoriteten sig av kontaktnätsrekrytering. 

De menar att denna rekryteringsmetod, att använda sig av de sociala och professionella 

kanalerna, har många fördelar. Det kan bero på att den personal de är ute efter som innehar 

rätt kompetens, erfarenhet och en direkt referens kan återfinnas snabbt via dessa kanaler. Det 

kan dock bidra till att andra personer som besitter utbildning men inte har rätt referens eller 

arbetar på de etablissemangen som faller inom specifika ramen blir uteslutna. Självklart kan 

dessa personer söka sig direkt till restaurangerna och hoppas på att bli intagna på en intervju. 

Men respondenternas, och branschens, tendens att förlita sig på kontaktnät gör att den 

konventionella ansökningsmetoden avsmalnar.  

Två respondenter, D och H, tycker att den avgörande faktorn vid rekrytering är personkemi. 

Om man inte passar in i gruppen på en arbetsplats så kommer det inte att funka i det långa 

loppet. Detta är något de inte ser meriteras av utbildning. Det som utbildning kan bidra med är 

kontakter och en social förståelse för restaurangarbete, dock är detta inget som endast kan 

meriteras till det studiesociala livet då detta kan läras vid arbete också. 

Cassel et al. (2003) påvisar att personal som anställs på chefspositioner inom 

restaurangbranschen ofta rekryteras internt. Om då branschen även rekryterar personal till 

serveringsarbete och köksjobb från andra restauranger givet att personalbristen blir ett faktum. 

Restaurangerna har höga krav på blivande personal och därför anställer de personal som har 

kunskap som redan är beprövad och även kan bekräftas av referenser. I kombination med 

branschens motvillighet att anställa utbildad personal, som Jönsson (2012) lyfter, kulminerar 

detta i ett farligt läge för restauranger som är i behov av personal som besitter korrekt 
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kompetens, vilket förstås är avgörande för flertalet restauranger men särskilt viktigt inom 

segmentet fine dining. 

9.4 Klivet in i arbetslivet 
Ingen respondent menar att utbildning är det bästa sättet att lära sig arbeta inom branschen. 

Respondenterna bygger detta på sin egen erfarenhet då en majoritet av de, som är ledare i 

prestigefyllda företag, inte har någon högskoleutbildning och har spenderat drygt hälften av 

sina liv som aktiva i restaurangbranschen. 

Respondenternas svar förevisar att erfarenhet är vägen in i branschen och att erfarenhet är det 

som krävs för att växa i branschen enligt dem. Detta är i fas med Aristoteles 

kunskapsbegrepp, episteme, techne och fronesis (Gustavsson, 2002, s. 54). Det är de praktiska 

erfarenheterna från restaurangbranschen som skapar framgång i branschen. Ingen respondent 

menar att utbildning är någonting negativt, de menar att utbildning kan bidra till många 

fördelar, en höjd nyfikenhet och driv. Men att detta inte räcker till är tydligt i deras retorik. 

Respondent E menar att kunskap, vilja och intresse är de tre viktigaste egenskaperna för att 

arbeta i branschen, dock förklarar inte respondenten var arbetssökande ska ackumulera rätt 

kunskap utanför utbildning eller tidigare erfarenhet. Alvesson (1999) menar att 

restaurangbranschen inte, historiskt, varit en bransch där högskoleutbildning varit eftertraktat, 

detta speglas även i Jönssons (2012) intervjuer med alumner från Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro Universitet. Jönsson (2012) fann att personal med utbildning i 

restaurangbranschen var stigmatiserade och detta verkar till del bekräftas av denna studies 

respondenter. Även om utbildning beskrivs som bra och användbart av intervjuobjekten, följs 

detta av svar om att erfarenhet och hårt arbete är framgångsreceptet för att göra karriär i 

branschen.  

9.5 Framtida svårigheter 
Det verkar som att den utbildningsfundamentalism som Alvesson (1999) talar om är ett 

faktum i Sverige, i alla fall riktat mot restaurangbranschen. En stor del av Sveriges befolkning 

anser att eftergymnasial utbildning är otroligt viktigt medan branschen inte håller med och 

istället anser att arbete är den bästa metoden för att nå en högre befattning inom 

restaurangbranschens arbetsmarknad. 

Pratten (2003) menar även att servicepersonal ofta inte känner en yrkesstolthet och detta 

speglas även hos denna studies respondenter men även studien av Lundqvist (2006). De 
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menar att stoltheten och prestigen för matsalsarbete saknas och att detta måste förbättras. Men 

även ryktet utanför branschen bör förbättras för att fler personer ska vilja arbeta i branschen 

och på de positionerna. Här kan företagsutbildning användas för att legitimera många 

arbetsroller på restaurang då det kan ge individer stolthet i yrkesrollen. 

10. Metod- och materialdiskussion 
Inför intervjuerna så skrevs ett frågeschema för att säkerställa en grund för intervjun. Därefter 

utfördes en pilotstudie för att säkerställa frågornas kvalité, och sålla ut de frågor som inte 

ansågs relevanta. Bryman (2011, s. 259) tar upp problematiken runt otillbörligt lån av 

intervjufrågor, med detta menar Bryman att om denna studie hade använt sig av intervjufrågor 

direkt tagna från tidigare forskning hade ursprungsförfattarna behövts kontaktas för 

godkännande av denna användning. Då tid var en faktor utformades frågorna från de grunder 

som var uppbyggda i bakgrunden och är därför inte direkt tagna från tidigare studier. Genom 

att utesluta frågor från andra studier inom liknande områden förlängdes tiden det tog att 

utforma ett komplett frågeschema men vi anser att tiden det hade tagit att kontakta relevanta 

individer hade förbrukat betydligt mycket mer tid. 

Då respondenterna i majoritet inte besatt en högskoleutbildning kan resultatet anses partiskt, 

dock anser författarna av denna studie att det inte är ett problem då det belyser hur sällan 

högskoleutbildad personal förekommer i branschen. 

11. Etisk reflektion om studiens genomförande 

Vid studiens avslut kan framhållas att de etiska grunder som formulerades (Patel & Davidson, 

2011, s. 63) kom att beaktas och bibehållas genom studiens samtliga faser. Informationskravet 

uppfylldes dels genom att respondenter fick ta det utav information via informationsblad 

(Bilaga 1) samt ett förtydligande innan intervjuer utfördes. Informanter har fått tydligt veta att 

deras deltagande är frivilligt, samt att de kan dra sig ur studien innan den publiceras om så 

önskas, i linje med samtyckeskravet. Av respekt för respondenterna ställdes inga frågor som 

berör deras livssituation. Informanter har anonymiserats med bokstavskodning (Tabell 1) och 

deras arbetsplatser har censurerats för att täcka konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet har 

följts i att respondenter blivit informerade om att det enbart är författarna samt deras 

handledare som kan ta del utav rådata. Data har hanterats så att ingen förutom dessa kan 

komma åt den. 
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Då tre informanter var bekanta med författarna så kan det framhållas att neutralitet inte 

vidhållits vid varje intervju. Dock var det endast i två av tre fall som intervjuobjektet blev 

intervjuad av författaren som kände denna sen innan. Bryman (2011, s. 213) menar att en “allt 

för bra” relation till informanten kan resultera i svar anpassats på ett sådant vis att intervjuaren 

ska få en positiv uppfattning av personen. 

12. Slutsatser 
Utbildning är inte viktigt. Det är konsensus hos de arbetsgivare som presenterades i denna 

studie. Det är erfarenhet, personkemi och tillgänglighet som är de faktorer som är viktigast i 

deras rekryteringsprocesser. Att utbildning i restaurangbranschen inte anses vara en betydande 

faktor för anställning stöds även i tidigare forskning presenterat i denna studie. Utbildning har 

fördelar som kan vara bidragande faktorer längre fram i arbetslivet, menar studiens 

respondenter, men vägen dit är byggd på erfarenhet. På grund av den rådande personalbristen 

har många restaurangers rekrytering påträffat problem. Arbetsgivare har inte, i dagsläget, 

möjlighet att välja mellan utbildningsnivåer då det finns för lite arbetskraft i branschen som 

helhet. Därför kan inte utbildning ge den status som efterfrågas då alla som är villiga att 

arbeta har möjlighet till anställning. Två respondenter menade att de hade gärna deltagit 

tidigare i skolväsendet för att väcka ett intresse för branschen. Detta tycker studiens författare 

är ett positivt och viktigt synsätt på skolväsendet från branschens sida. Detta kan bidra till att 

fler personer ser restaurangbranschen som ett naturligt val av när yrkesval blir aktuellt. 

Författarna av denna studie menar att utbildning är användbart. En akademisk 

restaurangutbildning kan vara användbar i många andra fält som faller inom branschens 

paraply. Detta kan vara produktutveckling eller inom testkök på större organisationer, men 

restaurangarbete kräver mer färdigheter än vad utbildningarna erbjuder. 

13. Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie kan användas för vidare utveckling av relevanta praktiska och teoretiska 

högskoleprogram med inriktning på besöksnäringen. Genom att tillämpa denna studie 

inklusive tidigare forskning kan högskolor se hur restaurangbranschen upplever deras alumner 

och hur den utbildning de genomfört anses inom dito. Studien kan därför ge förslag på hur 

utbildningar bör anpassas. Som till exempel kan praktiska kurser som simulerar en restaurang 

införas. 
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Studien kan även användas för fortsatt forskning med liknande syfte. T.ex. kan denna studie 

ligga som grund för fortsatt undersökning av vilken typ av företag riktar sig 

restaurangutbildningarna mot? Studien kan även användas för att undersöka studenters och 

institutioners förväntning på den restaurangutbildning de är en del av. Om deras förväntningar 

stämmer överens med branschens villighet att anställa utbildad personal. Studien kan även 

ligga till grund för att forska vidare kring fine-dining restauranger för att finna en tydlig 

definition för hur fine-dining borde kategoriseras. Studien har format en definition baserad på 

Guide Michelin och White Guide, men fine-dining som kategori är inte ännu en allmänt 

accepterad term utan endast ett begrepp som är välkänt i branschen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsblad 

Informationsblad, undersökning för examensarbete 
 

Studiens syfte är att undersöka hur utbildning påverkar i en rekryteringsprocess. Hur relevant 

utbildning anses vara för aktörer inom restaurangbranschen, för att belysa hur en utbildad 

individ uppfattas och bedöms av ledare inom branschen. Det är viktigt för oss att undersöka 

om utbildning påverkar de val som utförs i en rekryteringsprocess men även hur det påverkar 

fortlöpande under anställning. 

 

Vi vill därför utföra intervjuer med ledande aktörer inom branschen för att få svar på dessa 

frågor. 

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig. 

 

Deltagandet är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 

31/5 2018. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen.  

Se kontaktuppgifter nedan. 

 

Tack för att ni deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 

Linus Arvidsson  linus@sleten.nu  +46725530220 

Milton Ramsin  ramsinmilton@gmail.com +46723586956 

Handledare för projektet 

Lotte Wellton, fil dr. vid Restaurang- och Hotellhögskolan 

Lotte.wellton@oru.se 

019-302 033 
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Bilaga 2 Mall för intervjufrågor 
Ålder? 
 
Har du någon restaurangutbildning 
 

- På vilken nivå? eftergymnasial? 
- Någon annan utbildning som inte är restaurang relaterad? 

 
Arbetslivserfarenhet i branschen? 
 
Tid på nuvarande position inklusive liknande positioner? 
 
Storlek på arbetsstyrka? 
 
Branschen är för tillfället i stor brist på arbetskraft, är det någonting ni märker av? 

- Vilken mängd av personalomsättning har ni? 
- Vad kan det bero på? 
- Vad är anledningarna bakom att individer säger upp sig/byter jobb? 

 
Har ni anställda idag som har någon högskoleutbildning?  

- Är någon av de inriktade på restaurang? 
 
Har du tidigare arbetat med någon som har en högskoleutbildning som är inriktad mot 
restaurang? 

- Har du i din tid i branschen märkt någon skillnad på utbildad personal och personal 
som har fått kunskap från erfarenhet? 

 
När ni behöver anställa personal, hur går det till? 

- Brukar det ta lång tid? 
 
Vilka kanaler använder ni för att hitta personal? 
 
Vid rekrytering är utbildning en faktor vid urval? 

- Varför/varför inte? 
 
Utbildar ni personal internt? 

- Finns det yrkesroller i matsalen som prioriteras för utbildning? 
 
(om de utbildar internt)  
Varför väljer ni att utbilda internt? 
Har ni sett någon märkbar skillnad sedan utbildningen utfördes?  
Är utbildningen fortlöpande? / Hur är utbildningen upplagd? 
Vart grundar sig utbildningen? är det ni som initierar eller är det utomstående aktörer som 
kommer till er? 
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(om de inte utbildar internt) 
Varför väljer ni att inte utbilda internt? 
Finns det någon yrkesgrupp på restaurangen (inklusive ledning och kockar) som ni utbildar? 
(om ja) = Varför utbilda vissa och inte andra? 
 
Vad är kvalitéer du vill att personal ska besitta för att växa inom branschen? är dessa 
utbildningsgrundade eller är det erfarenhet som får dessa att växa fram? 
 
Hur lär man sig bäst att jobba inom branschen? 
 
Hur gör man karriär hos er? 
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Bilaga 3 Sökmatris 
  

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Antal 

Lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2018-04-04 Google 

Scholar 

1. Fine Dining 240 000 30 20 2 0 

2018-04-04 Google 

Scholar 

2. Fine Dining 

& restaurant 

80 800 30 10 4 0 

2018-04-04 Google 

Scholar 

3. Fine Dining 

& Restaurant 

& Industry 

51 400 20 10 2 1 

2018-04-05 PRIMO Waiters 13243 20 5 1 0 

2018-04-05 PRIMO Waiters & 

Restaurants 

2853 20 2 0 0 

2018-04-05 PRIMO Waiters & 

Restaurants & 

Training 

1194 10 5 2 1 

2018-04-12 PRIMO Career & 

Hospitality & 

Sweden  

2049  180   50 8   1 

2018-04-04 PRIMO Employer & 

Branding & 

Workers 

3394 240 60 4 2 
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2018-04-05 PRIMO Fine dining & 

Restaurants & 

School 

6482 200 20 5 1 

2018-04-12 PRIMO Michelin 

Guide & Fine 

dining 

932 80 10 2 1 

  

 


