
Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet 

  

  

 

  

Behövs det en universitetsutbildning för att göra karriär inom 

hotellbranschen? 

 

  

  

 

 

 

 

 

Datum: 04.06.2019 

Kursnamn: Examensarbete 

Kursnummer: MÅ024G 

Provkod: 0200 

Betyg:  

Författare: Vahide Bajgora, Fanny Bernkert 

Handledare: Jack Lainpelto 

Examinator: Inger M Jonsson 



2 

 

Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C-uppsats  

Titel: Behövs det en universitetsutbildning för att göra karriär inom hotellbranschen? 

Författare: Vahide Bajgora, Fanny Bernkert 

Handledare: Jack Lainpelto 

Examinator: Inger M Jonsson 

 

Sammanfattning 

Serviceyrken inom tjänstesektorn fortsätter att växa och även hotellbranschen upplever en 

stark tillväxt, med anledning av exempelvis utökade trender inom fritid, ökat resande och 

ökad globalisering. Trots möjligheterna som sammankopplas med tillväxt upplever 

hotellbranschen svårigheter att utvecklas och att attrahera samt uppskatta personal med 

universitetsutbildning. Relevant kandidatutbildning hamnar efter i branschens utveckling 

vilket leder till frågan om en universitetsutbildning verkligen behövs för att göra karriär inom 

hotellbranschen? I denna uppsats har sex intervjuer genomförts med alumner som 

examinerats inom de två senaste åren (2017/2018) från Restaurang- och hotellhögskolan i 

campus Grythyttan, Örebro Universitet. Respondenterna upplever att vissa arbetsgivare 

värdesätter en universitetsexamen medan andra endast ser det som ett komplement till 

branscherfarenhet. Dock ses en universitetsutbildning som en säkerhet för arbetsgivaren då 

det garanterar en kompetens hos den anställda vilket kan resultera i framgång för 

verksamheten. Ett samband har upptäckts av författarna mellan ambitionsnivån hos den 

hotellanställda och det upplevda värdet av en universitetsutbildning. Respondenter med en 

högre alternativt mer administrativ yrkesroll uppskattar utbildning mer än de respondenter 

som har en lägre yrkesroll inom den dagliga hotelldriften. Hos de senare nämnda finns en 

inställning att utbildning inte är nödvändigt för att nå den aktuella yrkesrollen. 

 

Nyckelord: Bachelor’s Degree, Competence, Employer, Hospitality, Leadership, Work 

Experience   
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1. Inledning  

Serviceyrken inom tjänstesektorn fortsätter att växa och utgör i vissa länder upp till 80% av 

den totala sysselsättningen hos befolkningen (Solnet, 2012), såväl som 10% av den globala 

sysselsättningen (Baum, 2002). Som en bransch präglad av service och tjänster har även 

hotellbranschen upplevt en stark tillväxt. Detta inte minst tack vare ökade trender som 

exempelvis ökat resande och ökad globalisering (Solnet, 2012).  

 

Trots goda förutsättningar för tillväxt kopplas hotellbranschen samman med svårigheter att 

utvecklas (Kusluvan & Kusluvan, 2000). En omständighet som medverkar till svårigheten 

anses vara hotellbranschens ovilja att både uppskatta och attrahera personal med 

universitetsutbildning (ibid.). Det anses till exempel påverka ledarskapets kvalitet och 

förmågan att hitta motiverade anställda. Som följd av detta uppstår frågan om det behövs en 

universitetsutbildning för att göra karriär, vilket i denna uppsats definieras som att anskaffa 

en ledande roll, inom hotellbranschen? 

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Denna undersökning riktar sig främst till intresserade av hotellbranschen som exempelvis 

arbetsgivare, arbetstagare, universitetsstuderande och utbildningsanordnare. Författarna till 

denna uppsats går sista terminen av programmet Hotell och värdskap på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. En av grundstenarna i utbildningen är ämnet 

Måltidskunskap och värdskap vilket går att sammankoppla till undersökningen på flera sätt. 

Det som undersöks i uppsatsen är betydelsen av en kandidatexamen inom hotellbranschen, 

vilket ger en stark koppling till både Måltidskunskap och värdskap, men även författarnas 

utbildning. Därutöver är styrsystemet i modellen The Five Aspect Meal Model (FAMM) 

möjlig att koppla till ämnet Måltidskunskap och värdskap, där utbildning är ett centralt 

innehåll. 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt är ambitionen att beskriva det aktuella problemet. Avsnittet kommer att 

redogöra för centrala teman samt viktiga begrepp, där syftet är att belysa undersökningens 

problemområde. Genomgående i texten kommer problematiseringar och fakta att tolkas ur ett 
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hotellperspektiv. För att knyta ihop dessa problematiseringar med ämnesrelevansen inleds 

avsnittet med en sammanfattande beskrivning av FAMM. 

 

3.1. Five Aspect Meal Model 

FAMM är skapad av Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) och kan användas 

som ett verktyg för att leverera ett värdskap med högt värde. I modellen ingår fem olika 

aspekter; rummet, mötet, produkten, atmosfären och styrsystemet. Modellen utgår från 

restauranger och de olika delarna av gästens besök, men går även att applicera på 

hotellbranschen (ibid.).  

 

Gustafsson et al (2006) beskriver hur modellen är uppbyggd i olika aspekter. Första aspekten 

är när gästen går in i restaurangen och upplever rummet, innan mötet blir aktuellt, både med 

personal och gäster. Efter detta får gästen uppleva produkten, vilket i deras studie framförs 

som maten och drycken. Den fjärde aspekten är styrsystemet där de administrativa delarna tas 

upp. Dessa fyra bitar leder tillsammans till den femte och sista punkten; atmosfären. 

Atmosfären kan i detta sammanhang ses som helheten av de alla aspekterna (ibid.). 

 

Som tidigare nämnts är styrsystemet den aspekt av FAMM som är mest aktuell för denna 

uppsats. I styrsystemet ingår bland annat ekonomi och ledarskap. För att lyckas med denna 

viktiga del krävs kunskap inom områden såsom arbetsmiljö, arbetsrätt, företagsekonomi och 

ledarskap. Således kan styrsystemet ses som tydligt sammankopplat med kompetens och 

högre utbildning (Gustafsson et al, 2006).  

 

3.2. Utbildning 

Med begreppet utbildning menas i denna uppsats specifikt utbildning på kandidatnivå som 

relaterar till hotellbranschen. Dessa utbildningar har blivit allt mer populära, vilket styrks av 

en undersökning som visar att antalet sökande ökade med 8% mellan åren 2018 och 2019 

(Dunér, 2019). Möjligen kan ökningen kopplas samman med förbättrade möjligheter på 

arbetsmarknaden för individen. Enz (2010) belyser hur utbildning, tillsammans med attityd 

och motivationsnivå, ger signaler om duglighet vilket är något som många arbetsgivare 

upplever är viktigt hos arbetssökande. Dessutom anses individer med utbildning ofta vara 

förändringsbenägna och därför mer efterfrågade av verksamheter som strävar efter strategiska 

och innovativa förändringar (Bante & Jackson, 1989). 
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Enligt Andrews och Higson (2014) kan en universitetsutbildning påstås utrusta examinerade 

studenter med både färdigheter och kompetenser som är nödvändiga på den globala 

arbetsmarknaden. För att stödja påståendet menar Brotons Martínez (2012) att de som slutfört 

en utbildning generellt anses vara bättre förberedda för en högre position inom en 

verksamhet. De senare författarna visar att yrkesutbildningar med fokus på hotellbranschen 

uppfattas vara mer inriktade mot de affärsvillkor som särskilt råder inom hotellbranschen. 

Enz (2010) menar att många hotellverksamheter har svårt att förstå de strategiska fördelarna 

som kan uppnås genom att rekrytera välutbildad personal. Det har visat sig att högre 

utbildning hos personalen leder till högre produktivitet i arbetet vilket i sin tur får flertalet 

positiva konsekvenser, som exempelvis lägre personalomsättning och bättre finansiella 

resultat, både kort- och långsiktigt.  

 

I detta avsnitt har ambitionen varit att introducera begreppet utbildning, något som kan 

kopplas samman med till exempel fler sökande till akademiska hotellutbildningar och allmänt 

förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden. I anslutning till denna redogörelse kommer nästa 

stycke att behandla begreppet kompetens.  

 

3.2.1. Kompetens 

Begreppet kompetens används istället för begrepp som kvalifikation och allmän kvalificering 

(Illeris, 2015). Kompetens innebär att en människa har kunskap inom ett specifikt yrkes- eller 

ämnesområde och att den är kunnig att applicera den sortens kunskap. Definitionen av 

kompetens är allt som efterfrågas för att utföra vissa uppgifter eller att hantera en viss 

situation (ibid.).  

 

Nilsson (2018) har undersökt vilka kompetenser som önskas hos chefer eller ledare i 

hotellbranschen. Han har sorterat in dessa kompetenser i sju huvudgrupper; 

Konceptuella/kreativa, ledarskap, interpersonella/kommunikativa, kultur/språk, 

personalhantering, tekniska och ekonomiska kompetenser. Dessa grupper behandlar förmågor 

som exempelvis problemlösning, ledarskap, kommunikation och finansiell kunskap. Det 

fastställdes även att kulturella och språkliga kompetenser har större inverkan på chefer och 

ledare inom hotellbranschen än vad som tidigare ansetts. Nilsson (2018) menar att 

kompetenser inom vissa av de sju huvudgrupperna kan anskaffas antingen genom utbildning 

eller praktisk erfarenhet från branschen. Bland dessa kompetenser finns exempelvis kreativa, 
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kommunikativa, finansiella, personalhantering och tekniska. Däremot framhävs det att 

huvudgruppen interpersonella/kommunikativa snarare handlar om den aktuella personens 

personlighet och därmed inte tränas upp. I denna grupp finns kompetenser som exempelvis 

förmågan att bygga upp tillit eller lära ut servicebeteende. Det fanns delade åsikter angående 

huvudgruppen ledarskap. Vissa respondenter i Nilssons (2018) undersökning ansåg att det är 

en förmåga personen föds med medan andra menade att detta är en kompetens som kan 

utvecklas genom utbildning eller praktisk branscherfarenhet.  

 

Panagiotis och Panagiotis (2014) undersökte kompetensen hos chefer i grekiska verksamheter 

och visar att chefer med hög ledarskapskompetens visade bättre arbetsförmåga samt 

arbetstillfredsställelse. Detta resulterar i teamwork, kommunikation och professionalitet hos 

medarbetarna. De medarbetare som är mindre nöjda är mer benägna att säga upp sig från sitt 

arbete. Grunden till missnöje kan vara otillräckligt utbildad personal, otydliga roller, 

upprepning av arbetsuppgifter samt överbelastning. Det framgår även att kompetens som 

fokuserar på färdigheter och förmågor medverkar till att öka medarbetarnas motivation 

(ibid.).  

 

I avsnittet ovan har begreppet kompetens beskrivits utifrån betydelse, efterfrågan och 

arbetstillfredsställelse. Vidare kommer utbildning som värde att redogöras för. 

 

3.3. Utbildning som värde 

Synen på utbildning har med tiden förändrats från att vara något som sågs som en rättighet till 

att bli något individen själv förfogar över och kan använda för att säkra sin personliga 

trygghet (Lainpelto, 2015). En orsak till att denna förändring har skett kan vara att utbildning 

anses ha ett marknadsvärde i form av humankapital som individer och verksamheter gynnas 

av att investera i. Denna investering i utbildning kan påverka samhällets 

utvecklingsmöjligheter (ibid.). 

 

Att vara utbildad är inte endast knutet till värden som stärker egenskaperna, utan det skapas 

också värden som är ekonomiska. Till exempel undersökte Lind och Westerberg (2015) 

löneutvecklingen bland personer som examinerats från yrkeshögskolor och kom fram till att 

den genomsnittliga årsinkomsten ökade från cirka 100 000 kr till 250 000 kr efter utbildning. 

Detta som resultat av både högre löner men även heltidsarbete i högre grad. Därutöver visas 
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också att högskolestudenter generellt har 15 000 kronor mer i årsinkomst än studenter på 

yrkeshögskolor. Det stödjer tesen att ju högre utbildning personalstyrkan har, desto mer 

bidrar utbildningen till högre kostnader för företaget (ibid.). Ett liknande inkomstmönster 

tycks också finnas bland hotellanställda. Hotell- och restaurangfacket (u.å.) presenterar olika 

lönegrupper i kollektivavtalet för sina medlemmar. Lönegrupp 1 innefattar anställda vars 

arbete kräver praktisk erfarenhet, utbildning på en gymnasial nivå eller jämförbar utbildning, 

och lönegrupp 2 innefattar anställda vars arbete inte kräver särskilda förkunskaper. I detta 

avtal har lönegrupp 1 en högre minimilön, vilket stödjer tesen att utbildad personal i regel har 

en högre lön. Däremot nämns inte kandidatutbildning, utan endast gymnasieutbildning. 

Möjligen kan denna frånvaro förklaras med stöd av Blayney och Blotnicky (2015). Enligt 

författarna finns det ingen direkt korrelation mellan utbildning på högre nivå och högre löner 

inom hotellbranschen. Enligt Blayney och Blotnicky styrs det ekonomiska värdet istället av 

de anställdas kön och om man har förmågan att vara mobil i sitt arbete. 

 

I detta avsnitt har ambitionen varit att presentera utbildning som värde, där bland annat 

ekonomiska aspekter har tagits upp. I nästa avsnitt behandlas kandidatexamen, vilket ur 

författarnas perspektiv fyller begreppet utbildning med ett innehåll av värde.  

 

3.3.1. Utbildningens innehåll 

Branschföreningen Sveriges Hotell-och Restaurangförbund inrättade under 1980-talet en 

professur med inriktning på hotell- och restaurangbranschen vilket resulterade i 

Restauranghögskolan i Grythyttan (Tellström & Jönsson, 2018). Vid uppstarten av högskolan 

studerades ämnen som bland annat företagsekonomi, kulturvetenskap, hushållsvetenskap och 

praktiska restaurangämnen. År 1992 beslöt Sveriges riksdag att utbildningen skulle knytas an 

till Örebro universitet och bli bestående. Vid läsåret 1993/94 expanderades utbildningen till 

att vara en treårig universitetsutbildning och senare startades även ett program med inriktning 

mot hotell. Restaurang- och hotellhögskolan var således den första universitetsutbildningen 

inom ämnesområdet måltidskunskap och värdskap då nästa universitetsutbildning startade år 

1995 (ibid.). 

 

Målen för en kandidatexamen på grundnivå är att utveckla studenternas förmåga att göra 

självständiga och kritiska bedömningar samt att urskilja, formulera och lösa problem i 

arbetslivet (1 kap. 8 § högskolelagen). Dessutom ska studenterna utveckla sin förmåga att på 

vetenskaplig nivå söka och värdera kunskap inom det aktuella område som utbildningen 
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avser. Det ingår även att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper med människor 

utan specialkunskaper inom området (ibid.).  

 

Målen för kandidatexamen i programmet Hotell och Värdskap på Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro universitet campus Grythyttan, är bland annat att studenten ska visa 

förståelse och kunskap inom utbildningens huvudområde. Studenten ska ha kunskap om 

passande metoder och fördjupning för ämnet. När det gäller färdighet och förmåga ska 

studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och tolka relevant information kritiskt i en 

problemställning. Studenten ska även visa en färdighet som utbildningen avser för att 

självständigt arbeta inom ämnet. Ur ett värderings- och förhållningsperspektiv ska studenten 

visa förståelse för kunskapens värde i samhället samt visa styrkan att urskilja behovet av mer 

kunskap och utveckling av kompetens (bilaga 2, högskoleförordningen).  

 

Enligt de lokala målen för programmet Hotell och Värdskap ska studenten efter avslutad 

utbildning kunna använda och kombinera kunskaper som är baserade på etik, vetenskaplighet 

och yrkespraktik. Programmet förbereder studenten med kunskaper för att utföra kvalitativa 

upplevelser inom hospitality och ledning av hotell och evenemang (oru, u.å.). 

 

Hittills har uppsatsen kretsat kring begreppet utbildning där teman har varit utbildningens 

värde, kompetens och innehåll. Nästa avsnitt kommer redogöra för ledarskap, något som ofta 

hör samman med begreppet utbildning. 

 

3.4. Ledarskap 

Ämnet ledarskap är omfattande och det finns inget universellt ledarskap som fungerar i alla 

sammanhang. Det är ett situationsberoende fenomen vilket innebär att en specifik ledarstil 

endast fungerar i vissa sammanhang (Holmström, 2018). För att komma i kontakt med 

begreppet ledarskap räcker det oftast med att vara i ett organiserat sammanhang eller en 

verksamhet (Jönsson & Strannegård, 2015). Ledarskap anses vara en konkurrensfördel men 

även något som ständigt bör utvecklas. Jönsson och Strannegård (2015) menar även att 

utförandet av ledarskap blir bättre med hjälp av utbildning på universitet. De anser att 

kunskapsintensiva verksamheter har konkurrensfördelar som bland annat anställda med 

kandidatexamen och med praktiska erfarenheter av ledarskap. En kandidatexamen anses vara 
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en konkurrensfördel då den oftast ligger till grund för att ha en analytisk förmåga och 

kännetecknar kompetens samt expertstatus (ibid.).   

 

En företagsledning kan vara en individ eller en grupp människor som sätter riktlinjer för 

företaget. Ledarskap däremot är ett tillvägagångssätt som spelar en stor roll för verksamheters 

möjligheter att nå framgång. Frånvaro av ledarskap riskerar att skapa negativa konsekvenser 

för verksamheter, som exempelvis sämre kommunikation och sämre långsiktigt resultat 

(Jönsson & Strannegård, 2015). Vidare menar Jönsson och Strannegård (2015) att utförligt 

ledarskap kräver de rätta egenskaperna, vilket exempelvis kan vara integritet och drivkraft. 

Ledarskapslitteratur har varit till en stor hjälp för dem som utför ledarskap, men det som 

efterfrågas mest är en kombination av teori och praktisk erfarenhet (ibid.).  

 

Det finns en skillnad mellan att vara chef och ledare men båda delarna är viktiga gällande 

arbete i en högre position (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2018). En chef får ett tydligt 

uppdrag i en organisation med ansvar att driva en verksamhet med hjälp av medarbetare samt 

resurser som pengar och styrsystem. Som chef tillkommer befogenheter att exempelvis 

godkänna fakturor, hantera arbetsrätt och ekonomi. En ledare får däremot förtroende från 

medarbetare och är en person som är öppen för andras perspektiv samt idéer. Med andra ord 

är det viktigt för en ledare att arbeta med sin personliga utveckling med hjälp av utbildning 

(ibid.).  

 

Många forskare menar att ledarens kärnuppgift är att utnyttja den kreativa energin hos den 

anställde och ta på sig en roll som både coach och lärare (Enz, 2010). Vidare menar Enz 

(2019) att det finns flertalet olika sätt att leda på, mycket beroende på förutsättningar och 

personlighet. Jönsson och Strannegård (2015) argumenterar för att den utvalda ledarstilen 

beror på vilken utbildning eller begåvning som finns hos den aktuella personen. Bourgeois 

och Brodwin (1984) har identifierat fem ledarskapsstilar: befälhavare, förändring, samarbete, 

kulturell och ökande. Dessa stilar varierar beroende på hur mycket ledaren involverar andra 

ledare samt anställda i processerna för både strategiskapande och implementering. De två 

första stilarna kan anses ha en mer traditionell syn på ledarskap där chefen eller ledaren själv 

bestämmer och sedan delegerar till andra ledare eller anställda för att implementera de nya 

strategierna. De tre sista ledarskapsstilarna däremot representerar en mer modern, delaktig 

syn på ledarskap som kan vara mer aktuell idag. Chefen eller ledaren låter i denna situation 

andra ledare eller anställda vara med i fler delar av processen och delegerar mer ansvar till 
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dessa (ibid.). Stilar som dessa, som kan tolkas som de mest moderna, uppmanar anställda att 

själva formulera och implementera processer och ledaren agerar istället som ett 

uppmuntrande stöd (Enz, 2010). 

 

I detta avsnitt har det berättats om begreppet ledarskap, tillsammans med svårigheter såväl 

som fördelar med detta. I nästa avsnitt kommer författarna ta upp branscherfarenhet, 

begreppets innebörd och dess konsekvenser gällande utbildning. 

 

3.5. Branscherfarenhet, traditioner och framtid 

I denna uppsats definieras begreppet branscherfarenhet som en praktisk erfarenhet av 

hotellbranschen, vilket traditionellt anses vara högre skattat än utbildning, särskilt 

universitetsutbildning. Påståendet stöds av Connolly och McGing (2006) och betyder i 

praktiken att arbetsgivare vid rekryteringen lägger mer tyngd på mjuka värden. Sådana 

värden är till exempel förmågan att samarbeta, att kunna lösa problem, att kunna ta beslut och 

att kunna bidra i det praktiska arbetet. Även Brontons Martínez för ett liknande argument 

(2012). Enligt författaren är personalen visserligen en viktig del av konkurrenskraften för ett 

hotellföretag, men det är inte ett avgörande eller ett grundläggande krav bland arbetsgivare att 

sökande har utbildning vid anställning. 

   

Diskussionen om hur en kandidatexamen ska blir mer relevant inom hotellbranschen handlar 

framförallt om att uppmuntra arbetsgivare till att arbeta närmare utbildningsanordnare för att 

påverka innehållet i studenternas lärandeprocess. Detta för att anpassa utbildningens innehåll 

mer mot vad branschen efterfrågar och på så sätt förbereda studenterna bättre (Connolly & 

McGing, 2006). Organisationer som väljer att vara involverade i utbildningsprocessen kan i 

och med detta ha en stor roll i att påverka framtidens hotellbransch (Barron, 2008). Varför det 

anses vara viktigt är att det finns en signifikant skillnad mellan vad kandidatutbildningar 

erbjuder studenter och vilka kunskaper hotellbranschen anser vara nödvändiga för att en 

anställd ska lyckas i sin karriär (Solnet, 2012). Solnet menar att denna brist av förståelse för 

hotellbranschen inom universitetsvärlden kan skrämma bort potentiella studenter och leda till 

att allt fler väljer bort utbildning. Det finns stor risk att dessa personer istället väljer att börja 

arbeta i hotellbranschen utan utbildning och sedan arbeta sig upp och i och med detta 

kringgår utbildningsaspekten (Barron, 2008). Många av dagens ledare i hotellbranschen som 

är av en tidigare generation har själva gått denna väg och kan därför uppleva svårigheter att 
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lösa vissa problem då de inte själva har en utbildning (Solnet, 2012). Enz (2010) menar att 

verksamheter som är äldre eller har valt att använda sig av en kostnadseffektiv strategi oftast 

anställer personer med låg eller ingen utbildning. Sedan uppmuntras de anställda att arbeta 

sig uppåt till en högre position och på så sätt fortsätter verksamheten signalera att 

kandidatexamen varken är relevant eller prioriterad. 

  

Det kan ses som viktigt att statusen för kandidatutbildning inom hotellbranschen blir högre, 

särskilt om hotellbranschens utvecklingsmöjligheter ska förbättras (Sigala & Baum, 2003). 

Därför påstås det vara av vikt att hotellverksamheterna uppfattar fördelarna med att anställa 

sökande med en kandidatexamen (Connolly & McGing, 2006). Gustafsson et al (2006) menar 

att det kan vara fördelaktigt för anställda i ledarpositioner att ha en akademisk utbildning för 

att kunna kombinera den teoretiska kunskapen med den praktiska erfarenheten som erhålls av 

att arbeta. Om istället möjligheterna för en ledarroll fortsätter ha ett huvudfokus på att den 

anställde framförallt ska ha praktisk erfarenhet från branschen, och inte lägger någon vikt vid 

utbildning, kommer inte heller hotellarbetets status att förändras. Detta kan leda till en fortsatt 

brist på teoretisk kompetens hos anställda och många företag kommer fortsätta brottas med 

problem som skapas av till exempel hög personalomsättning (Cassel, Thulemark och Duncan, 

2017). 

 

I detta avsnitt avslutas bakgrunden och i nästa avsnitt inleds beskrivningen av 

undersökningen. Först förklaras uppsatsens syfte och frågeställningar. Sedan presenteras 

metoden semistrukturerade intervjuer. 

 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, ur hotellanställdas perspektiv, undersöka det upplevda värdet av 

en kandidatexamen. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

• Hur upplever anställda inom hotellbranschen att arbetsgivare värdesätter en 

universitetsexamen på kandidatnivå vid rekrytering? 

• Hur upplever anställda inom hotellbranschen att deras utbildning värderas jämfört 

med branscherfarenhet? 
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5. Metod och material  

I detta avsnitt kommer författarna redogöra för uppsatsens tillvägagångssätt. Bland annat 

kommer det berättas om val av metod, genomförande av dataanalys och utförande av 

intervjuer. 

 

5.1. Metodval 

Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ studie med inriktning på 

semistrukturerade intervjuer. Detta med anledning av att låta respondenter använda sina egna 

ord och formuleringar skapar förutsättningar för att ge mer ingående svar (Bryman, 2011). 

Författarna tog beslutet att använda kvalitativa tillvägagångssätt då de ansåg att det bäst 

tillgodoser arbetets syfte och frågeställningar.  

 

För intervjuer däremot väljs ett målinriktat urval där det går att anpassa frågor efter vad 

respondenten svarar samt tolka svaren djupare. Bryman (2011) beskriver hur kvalitativa 

metoder används vid forskning där fokus oftare ligger på ord än på siffror, både vid 

datainsamling och dataanalys. Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är att den kvalitativa efterfrågar mer djup och innehåll i materialet medan den 

kvantitativa är mer strukturerad för att maximera reliabiliteten (ibid.).  

 

5.2. Intervjuer  

Genom att använda en semistrukturerad intervjuform använder sig intervjuaren av ett 

frågeschema och följer detta, men kan avvika när det behövs. Det går att ställa följdfrågor 

eller byta ordning på frågorna vilket kan göra att informanten lyckas förmedla mer 

information och ge djupare svar (Bryman, 2011). 

 

Författarna startade med att genomföra en pilotintervju med en testperson för att säkerställa 

att frågorna går att förstå och svara på. Även undersökningens syfte togs hänsyn till under 

pilotstudien för att säkerställa att frågorna stämmer överens med det övriga i undersökningen 

(Bryman, 2011). Därefter justerades frågorna efter feedback om förenkling och det lades till 

tre frågor för att komplettera det material som finns under den teoretiska bakgrunden. 

Författarna har valt att samla information såsom yrkesroll hos de utvalda respondenterna, 

men har tagit hänsyn till de etiska aspekterna.  
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De sex intervjuerna skedde över telefon och intervjuerna började med att skribenterna ringde 

respondenterna och informerade ytterligare en gång om studiens syfte. Med hänsyn till 

GDPR-lagen så tecknades ett muntligt avtal i inspelningen med respondenterna genom att de 

godkände att de blir inspelade i undersökningssyfte. Frågorna ställdes i den bestämda 

ordningen till alumnerna och det tog mellan 10 och 15 minuter per intervju. Med tanke på att 

respondenterna har ett upptaget schema har det medvetet valts 11 frågor med förståelse för en 

hetsig bransch. Valet av antal frågor har även uppfyllt den storlek av kunskap som var 

nödvändig för att, ur författarnas perspektiv, slutföra denna undersökning. Intervjuerna gick 

som planerat förutom att en respondents svar krävde en justerad fråga, samt att en intervju 

upplevde problem vid ljudupptagningen. Författarna transkriberade sedan inspelningarna för 

att skapa en analyserbar data och dessa lades sedan till som en bilaga (bilaga 4) i uppsatsen.  

 

5.3. Urval 

Enligt Bryman (2011) använder sig kvalitativa forskare främst av målinriktade eller 

målstyrda urval när det kommer till att välja ut informanter. Detta baseras på en önskan att 

vilja intervjua personer som är relevanta för ämnet.  

 

I detta arbete har rekryteringsstrategier varit att söka efter respondenter bland alumner på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet som har tagit examen för 

högst två år sedan och i dagsläget arbetar inom hotell- eller turismbranschen. En sökning 

gjordes på respondenterna via sociala plattformar som LinkedIn och Facebook. Författarna 

har tagit hänsyn till könsfördelning och valt att intervjua tre kvinnliga och tre manliga 

respondenter. Det fanns en önskan hos författarna att välja respondenter som arbetar både 

högt och lågt inom verksamheter. Den geografiska spridningen på respondenterna 

prioriterades inte vid urvalet och nämns därför inte i uppsatsen med hänsyn till anonymitet. 

Respondenterna kontaktades med en förfrågan om att delta i studien och fick i och med detta 

också ta del av information om studiens syfte och intervjulängd (bilaga 2). 

 

I nedan tabell återfinns kortfattad information om respondenterna som deltog i 

undersökningen. 
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Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Respondent 

6 

Respondent 

1 arbetar 

inom 

reception och 

bokning på 

ett hotell. 

Respondent 

2 arbetar 

med E-

Commerce i 

en 

verksamhet. 

Respondent 

3 arbetar 

inom driften 

(eller 

receptionen) 

på ett hotell. 

Respondent 

4 arbetar 

inom 

Revenue 

Management 

på en 

hotellkedja. 

Respondent 

5 arbetar 

med event 

och bokning 

på en 

anläggning. 

Respondent 

6 arbetar 

som husfru 

på ett hotell. 

Tabell 1. Kort beskrivning av respondenterna. 

 

5.4. Dataanalys 

I dataanalysen har Lainpeltos (2019, föreläsning) variant av metoden tematisk analys använts 

som är grundad på Graneheim och Lundmans (2003) metod. Syftet är att skapa en lista med 

subteman eller teman som är centrala. För att genomföra analysarbetet har författarna valt ut 

delar av texten som anses vara relevanta och noterat det under meningsskapande enheter i 

tabellen. Nästa steg i metoden är kondenserade meningsenheter där texten komprimeras. 

Steget därpå är koder som går ut på att använda sig av ett eller flera nyckelord. Detta följs 

sedan av underkategorier och kategorier. Resultatet i detta fall är ett tema som associeras med 

materialet (Bryman, 2011). 

 

Lainpelto (2019, föreläsning) föreslår användning av följande 6 rubriker; 

1. Meningsskapande enheter 

2. Kondenserade meningsenheter 

3. Koder 

4. Underkategorier 

5. Kategorier 

6. Teman  

Analysen av materialet, i detta fall röstinspelningen, transkriberades. Igenkännande ord som 

namn på företag samt annat som kan kopplas till personuppgifter raderades och i vissa fall 

byttes ut till andra ord för att skapa ett anonymiserat material. Värt att tillägga är att detta är 

författarnas tolkning av materialet och att det går att tolka materialet utifrån olika perspektiv. 

De teman författarna fick fram av den tematiska analysen är: utbildningsvärde, val av att 

studera, det mest givande med utbildningen, fördelar med utbildning, kandidatutbildning 

bland kollegor, tidigare branscherfarenhet, kompetenser hos arbetstagare, efterfrågade 
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kompetenser och krav på utbildning vid anställning. De citat som författarna valt att 

presentera i resultatet kan ha korrigerats för att förenkla för läsaren. 

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 

Inom forskningsetiska regler finns fyra huvudregler att se till; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Informationskravet innefattar att berörda personer ska informeras om undersökningens syfte, 

vilka delmoment som ingår samt att de när som helst får avsluta sitt deltagande i studien, helt 

utan anledning. I samtyckeskravet ingår att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i studien. Konfidentialitetskravet behandlar hanteringen av personuppgifter. 

Uppgifter om de som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och måste förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, säger att de uppgifter som samlats in endast får användas till den aktuella 

studien.  

 

Författarna har tagit hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR) för att skydda 

personuppgifter vid studiens genomförande då röstinspelningar kan associeras till 

personuppgifter (datainspektionen, u.å.). Annan information om personuppgifter har inte varit 

relevant för studiens genomförande. För att säkerställa att detta gjorts på rätt sätt har regler 

satta av Örebro universitet gällande GDPR följts (oru, 2019a) och ett register har fyllts i samt 

skickats till universitetet (bilaga 5). Författarna har informerat respondenterna angående 

förvaringen av röstinspelningen samt hur materialet kommer att sparas och respondenterna 

har godkänt detta genom ett muntligt avtal. Efter transkriberingen av materialet har 

röstinspelningarna raderats från alla enheter och registrerats som avslutade i registret skapat 

av Örebro universitet.  

 

 

7. Resultat 

I detta avsnitt har författarna utifrån den tematiska analysen valt ut teman att använda som 

underrubriker för att presentera materialet. Första rubriken behandlar utbildningens värde. 
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7.1. Utbildningsvärde 

Vid frågor gällande det upplevda värdet av utbildningen svarade respondent 2 att en 

kandidatexamen fungerat bra som ett komplement, men att hen varit tvungen att läsa till 

andra kurser för att få den fullständiga kunskap som nuvarande arbetsroll kräver. Däremot 

uppger alla respondenterna att de värdesätter utbildningen högt. 

 

Jag värdesätter den väldigt mycket då jag känner att när jag i framtiden vill 

söka nya jobb så känns det som att arbetsgivare tycker att det är en väldigt 

bra sak att ha. (Respondent 1, 2019) 

 

Det som respondent 1 upplever är att hen kan gynnas av sin utbildning i framtiden vid 

sökande av nya jobb, då arbetsgivare verkar uppskatta utbildningen. Även respondent 5 har 

liknande upplevelser och berättar att hen oftast har större chans att få komma på intervjuer 

när denne söker jobb på grund av en nyfikenhet hos arbetsgivaren. En vidgad syn på 

branschen är också något som hen upplever sig ha fått av utbildningen. Vidare berättar 

respondent 3 och 5 att den kunskap de tagit del av under utbildningen har gjort att de fått en 

bra grund för arbetslivet. Respondent 5 värdesätter även den utveckling som uppstod på 

grund av att hen, i utbildningen, fick vänner med gemensamma intressen och mål. Både 

respondent 4 och 6 nämner specifikt att kontaktnätet de fick ta del av i samband med deras 

utbildning i Grythyttan är någonting de värdesätter mycket. Respondent 4 berättar även hur 

utbildningen gjort att hen kommit dit hen är idag men att utbildningen i Grythyttan, trots 

detta, har stor utvecklingspotential och kan bli mycket bättre. 

 

7.2. Val av att studera  

Respondenterna har olika syn på valet av att genomföra kandidatutbildningen, ställt i relation 

till om det fanns en möjlighet att arbeta sig upp till deras nuvarande yrkesroll. Hälften av 

respondenterna berättar att de är nöjda med sitt val att studera på universitetet. Respondent 1 

säger att hen hade gjort samma sak igen om möjligheten funnits, och respondent 2 berättar 

vidare att valet att studera på universitet lär en mer än bara det praktiska. Respondent 4 och 5 

är inte lika bestämda i sina svar; 

 

Nja. Vet inte. Jag tror alltid på att en utbildning är bra att ha i ryggsäcken, 

men sen som jag sa tidigare tror jag att Grythyttan har väldigt mycket att 
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arbeta på. Och inom det jag gör nu, Revenue, så hade jag nog kunnat arbeta 

mig uppåt, men fördelen med Grythyttan - kontakterna, namnet, det är ju att 

man får en ingång väldigt snabbt i det man vill göra. Så att… Nej, jag ångrar 

inte min utbildning på Grythyttan. Så där säger jag att ja, Grythyttan, det är 

väldigt viktigt för mig. (Respondent 4, 2019) 

 

Alltså jag skulle ju inte vilja ha Grythyttan ogjort, sen ska vi se… 3 års studier 

med en del studielån… Jag vet inte om jag skulle gjort om det idag. Men 

samtidigt vill jag ju inte ha den tiden ogjord för det var ju en väldigt fin tid jag 

hade. Så det är lite tudelat skulle jag säga. Men jag hade inte gjort om det om 

jag hade vetat vad den hade gett mig innan jag gått där. (Respondent 5, 2019) 

 

Respondent 5 beskriver en osäkerhet angående om hen hade genomfört utbildningen idag när 

det finns kännedom om vad den erbjuder, men att hen inte vill ha den ogjord. Respondent 4 

säger att hen troligtvis hade kunnat arbeta sig upp inom det nuvarande yrket, men att en 

utbildning alltid är bra att ha.  

 

7.3. Det mest givande med utbildningen 

Hälften av respondenterna höll med om att ledarskapskurserna var bland de mest givande för 

deras nuvarande yrkesroll. Respondent 1 berättar att hen upplever att efter dessa kurser går att 

ta för sig mer och ha en bättre förståelse för andra människor. Även respondent 6 säger att 

dessa kurser givit hen väldigt mycket, specifikt en kurs som behandlade både ledarskap och 

rekrytering. Respondent 2 berättar att det mest givande har varit kurser med fokus på 

ekonomi, liksom grupparbeten.  

 

Hälften av respondenterna klassar kurserna inom Revenue Management som de mest 

givande. Respondent 1 förklarar detta med att hen, tack vare av dessa kurser, fått en bättre 

förståelse för hela hotellet. Respondent 4 arbetar i dagsläget inom Revenue Management och 

säger att hen i och med detta värdesätter dessa kurser extra mycket.   

 

[...] men sen så är ju den Revenue man läser i skolan ganska svår att 

applicera i yrkeslivet. (Respondent 4, 2019) 

 

Därefter fortsätter respondent 4 att berätta om de aktuella kurserna. Hen berättar att man lär 

sig hanterar mycket av de grunder som är nödvändiga för att kunna få en ingång till ett arbete 
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inom ämnet, som exempelvis nyckeltal. Även respondent 5 berör ämnet förankring i 

verkligheten då hen värdesätter de kurser där de arbetade med en verklig verksamhet och med 

att framställa en marknads- samt affärsplan. Dessa arbeten gav en stark koppling till 

branschen och kunskapen gick att förankra i verkligheten med hjälp av verkliga 

verksamheter.  

 

7.4. Fördelar med utbildning 

Vid frågor angående fördelar med universitetsutbildningen svarade respondent 1 att hen fick 

bättre förståelse och större överblick än innan utbildningen. Respondent 2 anser att fördelar 

med utbildningen är sättet att tänka och att man får ett analytiskt tänkande samt en förståelse 

varför vissa arbetsuppgifter utförs som de gör. Respondent 3 förklarar hur det lättare går att 

ifrågasätta varför prissättningen sker på ett specifikt sätt samt att man som student utvecklar 

ett kritiskt tankesätt. Detta kan även kopplas till hens svar att kurserna inom Revenue 

Management varit de mest givande. Respondent 4 menar att all teoretisk kunskap hen fått 

med sig är en styrka. Vidare berättas att om hen arbetat med samma yrkesroll tidigare hade 

inte praktiskt kunskap saknats, vilket det nu upplevts ha gjort. Fördelarna med utbildningen 

väger dock tyngre och aspekter som kontakter samt att man får en ingång till branschen gör 

att hen värdesätter utbildningen. Hen berättar också hur det är en trygghet för arbetsgivaren 

att den anställde har en utbildning då detta garanterar någon form av kunskap. Respondent 3 

tar också upp vikten av att ha en utbildning, men upplever att hen hade kommit lika långt 

utan en kandidatexamen. Det berättas även att det kan ha varit kontakten med verksamheten 

som skapades vid praktiken som gjort att hen fortsatte arbeta på denna arbetsplats. 

Respondenten konstaterar dock ännu en gång att hen tror att det går att bli framgångsrik i sin 

karriär utan en utbildning.  

 

Respondent 5 tror att en universitetsutbildning ger nya vyer och större perspektiv på saker 

samt att det öppnar upp till ett källkritiskt tänkande som annars hade saknats. Respondent 6 

menar att en fördel med universitetsutbildningen är att man får öga för detaljer.  

 

Öga för detaljer tror jag. Om man träffar personer som inte har läst i 

Grythyttan så märker man att de missar saker i praktiken, som andra personer 

från Grythyttan inte hade missat. (Respondent 6, 2019) 
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Detta följs med ett påstående från samma respondent om att personer som inte har läst i 

Grythyttan missar saker i praktiken. 

 

7.5. Kandidatutbildning bland kollegor 

Gällande arbetsgivarnas syn på utbildning och förekomst av utbildning inom verksamheten, 

berättar två av respondenterna att deras kollegor inte har en kandidatexamen. Däremot har 

respondent 1 en kollega som studerat på en hotellutbildning i ett annat land samt läst Revenue 

Management, dock är ingen av dessa på en kandidatnivå. Respondent 4 berättar att alla 

kollegor har en kandidatexamen och respondent 3 svarar att det finns alumner i 

verksamheten. Respondent 5 berättar också om förekomsten av utbildning på företaget hen 

arbetar för; 

 

Min närmaste chef, faktiskt både receptionschef och hon som är hotellchef har 

gått i Schweiz båda två på Hotel Management-programmet. De har det, sen 

har hon som är supervisor på bokningsavdelningen en kandidat i... jag tror 

hon har läst ekonomi men jag är inte helt säker på om hon har avslutat hela, 

men hon har läst ekonomi på universitetet. (Respondent 5, 2019) 

Det berättas vidare att hen har kollegor inom sälj som har gått kortare utbildningar men att 

dessa varit anordnade internt av verksamheten. Respondent 6 berättar att många kollegor på 

arbetsplatsen läst på yrkeshögskolor och att många chefer läst i Grythyttan och därmed har en 

kandidatexamen.  

 

7.6. Tidigare branscherfarenhet 

Två respondenter har inte tidigare arbetserfarenheter av hotellbranschen innan utbildningen i 

Grythyttan. Respondent 2 berättar om tidigare erfarenhet från serviceyrken och tillfälliga 

anställningar inom hotell under utbildningen. Respondenten menar att tidigare 

arbetserfarenheter gav chansen att komma på intervju vilket lett till lärdomar som resulterat i 

att samma misstag inte görs om, samt förståelse för hur arbetsplatsen fungerar.  

 

Majoriteten av respondenterna har arbetat i reception tidigare. Respondent 3 har 

ledarskapserfarenheter sedan tidigare eftersom hen arbetade som supervisor och receptionist, 
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vilket har hjälpt respondenten i nuvarande yrkesroll. Även respondent 4 berättar om tidigare 

arbetserfarenheter och uttrycker följande; 

 

Jag har jobbat inom reception, jag har jobbat inom bokning, lite sälj har jag 

snuddat på men sen är det främst revenue och distribution som jag jobbar med 

idag. Och allt det har jag gjort från att jag började i skolan. Och innan det var 

det ju mest inom... Ja, restaurang och hotell och då var det restaurang då, 

men ingen hotellerfarenhet innan jag började på skolan. (Respondent 4, 2019) 

 

Respondenten fortsätter berätta hur tidigare erfarenheter av Revenue Management som hen 

fått från föregående arbetsplats och även kurserna i Grythyttan har hjälpt. Detta gav mer 

förståelse för ämnet, samt för begrepp och system. Respondent 5 har, förutom reception, 

arbetat med à la carte och arbetar nu med eventbokning och detaljplanering. 

Arbetslivserfarenheterna har gett respondent 5 en känsla för människor och hur hen ska 

kunna hantera samt bemöta olika typer av människor på ett välkomnande sätt. Respondenten 

menar att branschen får en att kunna anpassa sig bättre till olika situationer.  

 

7.7. Kompetenser hos arbetstagare 

Vid frågan om de främsta kompetenserna hos respondenterna svarade respondent 1 att hen är 

tydlig, en bra lyssnare och effektiv. Respondent 2 menar att hen vill framåt, vill uppleva en 

aktiv vardag och tror på ständig utveckling samt förbättring. Respondent 3 svarar att hen 

bland annat är en bra coach för teamet; 

 

Oj, ja men i den arbetsrollen jag är just nu så är jag en väldigt bra, skulle jag 

säga bra coach för teamet. För vi har stort team och jag måste ansvara för 

allas utveckling och deras vardagliga arbeten. Samt även att jag har stor koll 

på den ekonomiska delen, som gäller vårt hotell med faktureringar till andra 

hotell och att det genomförs, så där är jag ganska stark på att se till att det är 

gjort och mer kompetens… Ja det är väl hela sättet att se med nya ögon i 

hotellbranschen. (Respondent 3, 2019) 

 

Respondenten beskriver sig själv även som strukturerad då hen ser till att all fakturering 

sköts. Respondent 4 anser sig vara öppen för förändringar, social och har analytisk förmåga 

som är viktigt i hens nuvarande arbete. Vidare svar är att respondenten har lätt för att 
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utvecklas, ta in ny information och snabbt kan ta bättre beslut men har självinsikt för att 

förstå när misstag begåtts. Respondent 4 menar även att Revenue Management handlar 

mycket om chansningar och risktagande, och att det då är viktigt att kunna lära sig av sina 

mindre bra beslut. Respondent 5 beskriver sin främsta kompetens som kommunikation då hen 

är rak, ärlig och lojal till verksamheten. Respondenten menar att det måste finnas trovärdighet 

i produkten för att kunna sälja in det hen arbetar för och känna lojalitet till verksamheten. 

Respondent 6 tolkade frågan på ett eget sätt och svarade att den sämsta kompetensen är att 

hen är väldigt otålig, men att det också kan vara en av de främsta kompetenserna.  

 

7.8. Efterfrågade kompetenser 

Gällande rekryteringsannonser fanns det ingen rekryteringsannons för tjänsten som 

respondent 1 har i dagsläget. Istället fick respondenten berättat för sig att hotellverksamheten 

sökte en anställd till den aktuella avdelningen och berättade för dem att hen var intresserad av 

tjänsten. Ledningen för hotellet berättade vad de sökte och frågade om respondenten kunde 

matcha det. För respondent 2 efterfrågades universitetsstudier, ekonomistudier samt tidigare 

arbete inom liknande befattningar och med samma arbetsuppgifter. Meriterande var 

erfarenheter av de operativa system verksamheten använder. I rekryteringsannonsen för 

respondent 3 var kravet att vara engagerad och ha ledaregenskaper. Annonsen var mer 

personligt formulerad och utgick från hur man är som person samt efterfrågade tidigare 

erfarenheter av samarbeten. Respondenten förklarar att hen blev rekryterad på grund av visat 

intresse och engagemang i sitt arbete, samt att hen kan leverera bra siffror för verksamheten. 

Respondent 4 menar att det efterfrågades någon form av kunskap inom Revenue Management 

och att hen antar att de gick mycket på personlighet med tanke på att respondentens bristande 

erfarenhet inom det aktuella ämnet. 

Jag var ju en novis inom ämnet när jag började, plus att den första rollen jag 

hade var inom distributionen och det är lite annorlunda från Revenue och det 

hade jag inte alls mycket erfarenhet ifrån för vi har ju bara nuddat det i 

skolan och så, så där måste jag säga att jag tror de gick mycket på 

personlighet. (Respondent 4, 2019) 

Fortsatt berättar respondenten hur hen antar att de gick utifrån gruppdynamiken, det vill säga 

hur de tror att man kommer att fungera i gruppen och hur snabblärd man är. Respondent 5 

berättar att det i annonsen efterfrågades fem års erfarenhet och kunskap inom event- och 
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konferensbokning. Verksamheten efterfrågade juridik- eller ekonomiutbildning vilket 

respondenten anser sig ha fått grundläggande kunskaper i, tack vare Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan (RHS). Fortsatt berättar respondent 5 hur anställningen 

grundades i att hen tidigare arbetat för verksamheten. Respondent 6 svarar att ett fokus för 

detaljer, tidigare ledarskapserfarenheter och humor var det som efterfrågades i 

rekryteringsannonsen.  

 

7.9. Krav på utbildning vid anställning 

Vid frågan gällande om utbildning var ett grundläggande krav för den aktuella arbetsrollen 

svarade respondent 1 att arbetsplatsen värdesatte utbildning väldigt högt. Det som var 

avgörande för respondenten för att få positionen var att hen hade studerat i Grythyttan samt 

hade arbetat inom verksamheten tidigare. Hälften av respondenterna svarar att det var ett 

grundläggande krav men respondent 4 tror inte det hade varit den avgörande faktorn. Vidare 

berättar respondent 2 att det ställdes krav på en kombination av utbildning och erfarenhet. Att 

hen gått på universitet visar på förmåga att lära sig nya saker och praktiska 

branscherfarenheter har gjort att hen har möjlighet att snabbt komma in i nya arbetsuppgifter 

samt att visa en kompetens för arbetet. Respondent 4 tror även på en kombination mellan de 

två faktorerna. Det hen tror var avgörande var dock att passa in i teamet då verksamheten 

anser att gruppdynamiken är viktig. Det berättas vidare av respondent 4 att det är viktigt att 

kunna kommunicera och socialisera ute på verksamhetens anläggningar då deras avdelning är 

centraliserad. Respondent 5 berättar om kraven för sin anställning; 

 

Det var ett grundläggande krav, ja. Sen var det vissa av de delarna man skulle 

matcha in på, men kanske inte alla. (Respondent 5, 2019) 

 

Vidare berättar respondenten att hen anser att anställningen skedde på grund av tidigare 

arbeten inom verksamheten. Detta resulterar i att det avgörande var en kombination av både 

utbildning och erfarenhet då verksamheten var intresserade av att hen studerat i Grythyttan. 

Det var inte ett krav för respondent 3 och 6 men däremot var det meriterande för respondent 

6. Respondent 6 menar att utbildningen ansågs ha värde för arbetsgivaren. Respondent 3 

berättar att hen enbart tack vare tidigare erfarenheter fick arbetsrollen. 
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8. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna diskuteras och ställas mot den teoretiska 

bakgrunden.  

 

8.1. Utbildning  

Enz (2010) anser att flertalet hotellverksamheter har problem med att se värdet av en 

utbildning hos sina anställda. Detta på grund av att de har svårt att se de strategiska 

fördelarna som exempelvis högre produktivitet eller lägre personalomsättning. Som kontrast 

till detta berättar alla respondenterna hur de värdesätter sin utbildning högt, och två av 

respondenterna berättar hur de upplevt att även arbetsgivare uttryckt samma uppskattning. 

Andra respondenter säger att den kompetens de erhållit tack vare sin utbildning har gjort att 

de kunnat bidra mer till sin nuvarande arbetsplats, vilket kan kopplas till de strategiska 

fördelar som Enz (2010) talar om. Studien utförd av Brotons Martínez (2012) går mer i linje 

med respondenternas svar. Denna säger att både arbetsgivare och arbetstagare ser utbildning 

som en viktig aspekt och de som studerat anses generellt vara bättre förberedda för 

hotellbranschen. 

 

Som motargument till detta berättar Solnet (2012) hur det finns en signifikant skillnad mellan 

vad universitetsutbildningarna erbjuder och lär studenten, och de kompetenser som branschen 

efterfrågar samt anser vara nödvändiga. Det går att dra en parallell mellan denna tes och 

respondenternas intervjusvar då det i analysen av svaren snabbt stod klart att alla 

respondenter uppskattar utbildningen och gärna vill ha en utbildning. Med detta sagt uttryckte 

dock respondenterna att de är besvikna på själva innehållet. En del av respondenterna anser 

att de lika väl kunnat arbeta sig upp till den position de i dagsläget har, vilket skulle innebära 

att de helt hoppar över utbildningsaspekten på samma sätt som Barron (2008) beskriver. Om 

verksamheter i hotellbranschen fortsätter att kommunicera till nuvarande och potentiella 

anställda att det fungerar lika bra att arbeta sig upp finns en risk att allt fler väljer bort 

utbildning. Det går att argumentera för att detta skulle riskera att skapa hinder för 

utvecklingen inom branschen och den skulle fastna i det äldre tankesättet som Enz (2010) 

nämner. 
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8.2. Utbildning som värde 

Det tål att hållas en diskussion angående det långsiktiga värdet i att investera i utbildad 

personal. Bland de fördelar respondenterna upplevt med sin utbildning finns bland annat 

analytiskt tänkande, ett kritiskt förhållningssätt och ett öga för detaljer. Ett stort kontaktnät 

nämner flera av respondenterna som en stark fördel med att studera, vilket i sin tur kan ses 

som en konkurrensfördel både hos personen men också hos den aktuella verksamheten. En 

respondent berättar också hur det är en trygghet för arbetsgivaren att den anställde har 

utbildning då detta garanterar en viss kunskap, vilket skapar ett värde. Lainpelto (2015) 

konstaterar att utbildning anses ha ett marknadsvärde i form av humankapital, vilket 

verksamheter gynnas av att investera i. Värdet för verksamheten stärks även av Blayney och 

Blotnickys (2015) studie där de inte hittar någon korrelation mellan utbildning på högre nivå 

och högre löner inom hotellbranschen. Detta påstående stöds med att respondenterna inte 

nämner några ekonomiska faktorer som värde, utan lägger fokus på erhållna kompetenser.  

 

Hälften av respondenterna berättar hur utbildning var ett grundläggande krav för deras 

nuvarande arbetsroll, vilket pekar på att dessa verksamheter ser värdet av att ha utbildad 

personal. Av andra respondenter berättas det hur kombinationen av utbildning och erfarenhet 

varit avgörande för anställningen. För två av respondenterna var utbildning inte ett krav vilket 

i sin tur visar att dessa verksamheter, till skillnad från de andra, inte värdesätter utbildning 

lika högt. Detta stödjer även Kusluvan och Kusluvan (2000) tes som konstaterar att 

hotellbranschen uttrycker en ovilja att uppskatta utbildad personal. Något som är intressant 

att notera är att dessa två respondenter har “lägre” roller inom driften, medan de som svarat 

att utbildning var ett krav har arbetsroller med fokus på administrativt arbete. Denna skillnad 

på behovet av utbildning vid olika tjänster är någonting författarna upptäckt under studiens 

gång. Anställda vid mer administrativa tjänster upplever oftare ett behov av 

universitetsutbildning och teoretisk kompetens än personal som arbetar i mer praktiska roller, 

som exempelvis i den dagliga driften. Här uppskattades snarare tidigare erfarenhet från 

hotellbranschen mer än en eventuell utbildning hos den anställde. Denna upptäckt styrker en 

korrelation mellan ambitionsnivån hos personen i fråga och vilken arbetsposition hen strävar 

mot. Brotons Martínez (2012) berättar hur de som examineras från en högre utbildning anses 

vara bättre förberedda för arbete inom högre positioner, vilket går i linje med författarnas 

upptäckt. 
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8.3. Utbildningens innehåll  

Grundmålen för en kandidatexamen innehåller bland annat att studenten ska kunna göra 

kritiska bedömningar och lösa problem i arbetslivet (1 kap. 8 § högskolelagen). Specifikt för 

programmet Hotell och Värdskap i Grythyttan, är att en examinerad student ska kunna utföra 

kvalitativa upplevelser inom Hospitality och ledning av hotell och evenemang (oru, u.å.). Hör 

kan därför återknyta till Solnet (2012) resonemang om att det finns en signifikant skillnad 

mellan vad utbildningar erbjuder studenter och vad branschen faktiskt efterfrågar hos sina 

anställda. Denna brist på förståelse kan leda till att fler väljer bort utbildning och istället 

arbetar sig upp till en arbetsroll. Två av respondenterna stödjer denna teori. Respondent 4 

menar att utbildningen i Grythyttan kan utvecklas och bli mycket bättre. Respondenten 

fortsätter berätta om svårigheten att applicera den teoretiska kunskapen som erhållits under 

utbildningen i arbetslivet. Vidare berättar respondent 5 att innehållet av utbildningen är en 

besvikelse och att hen inte skulle göra om utbildningen igen.  

 

Connolly och McGing (2006) menar att det handlar om att uppmuntra arbetsgivare till att 

arbeta närmre utbildningsanordnare för att påverka innehållet i studenternas lärandeprocess. 

Detta med anledning för att en kandidatexamen ska bli mer relevant för hotellbranschen. Om 

utbildningens innehåll anpassas mer mot vad branschen efterfrågar blir studenterna på så sätt 

bättre förberedda för branschen (ibid.). Barron (2008) instämmer med denna tes då det 

argumenteras för att om organisationer väljer att vara involverade i utbildningsprocessen så 

kan de vara med och påverka framtidens hotellbransch.  

 

Från resultatet av intervjuerna skulle olika verksamheters syn på utbildning kunna upptäckas. 

Endast en av respondenterna berättar att alla kollegor har en utbildning. I de andra 

verksamheterna förekommer det, men inte i samma utsträckning, och två respondenter 

berättar hur ingen av deras kollegor har utbildning. I en av intervjuerna berättas hur det 

främst är anställda med en chef- eller ledarroll som har en kandidatexamen, vilket även detta 

har en korrelation med Brotons Martínez (2012) studie. 

 

8.4. Kompetens  

Illeris (2015) definition av kompetens är allt som efterfrågas för att utföra en viss handling 

vid en specifik situation. Beroende på ambitionsnivå finns ett flertal olika kompetenser hos 

respondenterna. Nilsson (2018) menar att det är problemlösning, ledarskap, kommunikation 
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och finansiell kunskap som önskas hos chefer eller ledare i hotellbranschen. Respondenterna 

gör en egen uppdelning av kompetenser utifrån förmågor och akademiskt innehåll. 

Kompetenser hos respondenterna var bland annat att vara effektiv, tydlig och en bra lyssnare. 

Ständig utveckling var något en respondent menade var en av de främsta kompetenserna hen 

besitter. Ekonomikunskaper, ledaregenskaper och kommunikation var också några 

kompetenser hos respondenterna vilket resulterar till att kompetenser värderas högt bland 

arbetsgivare.  

 

Panagiotis och Panagiotis (2014) undersökning visar att de chefer med hög kompetens inom 

exempelvis ledarskap visade bättre arbetsförmåga och arbetstillfredsställelse. Detta resulterar 

i teamwork, kommunikation och professionalitet hos medarbetare. Låg arbetsnöjdhet visas 

hos otillräckligt utbildad personal, personal med otydliga roller, upprepning av 

arbetsuppgifter samt överbelastning. Det visas även att utbildning av personal med fokus på 

utveckling av färdigheter och förmågor resulterar i att öka medarbetarnas motivation. De 

kompetenser som efterfrågades i rekryteringsannonsen för några av respondenterna var 

universitetsutbildning med bland annat ekonomi- och Revenue Management-kunskaper. Det 

var även meriterande att ha arbetat med liknande befattningar innan. Engagemang och 

ledarskapsegenskaper var något som tydligt efterfrågades i annonserna. Det lades fokus på 

personlighet och verksamheterna värdesatte hur man var som person samt vad arbetstagarna 

kunde bidra med.  

 

8.5. Ledarskap 

Holmström (2018) beskriver ledarskap som ett vidsträckt ämne och att det inte finns något 

universellt ledarskap som fungerar i alla sammanhang. Jönsson och Strannegård (2015) 

menar att ledarskap framhävs vara en konkurrensfördel, och ett sätt att utöva bättre ledarskap 

är via utbildning på universitet. De menar att kunskapsintensiva verksamheter har 

konkurrensfördelar som bland annat arbetskraft med kandidatexamen och erfarenheter. En 

kandidatexamen anses vara en konkurrensfördel då den oftast ligger till grund för att ha en 

analytisk förmåga och kännetecknar kompetens och expertstatus (ibid.). De intervjuade 

alumnerna från Örebro universitet håller med då de anser att ledarskapskurserna var det mest 

givande med utbildningen. Respondenterna menar att efter dessa kurser går det att ta för sig 

mer och ha en bättre förståelse för andra.  

 



30 

 

För att kunna utföra ledarskap menar Jönsson och Strannegård (2015) att det krävs rätta 

egenskaper vilket kan vara kompetenser som bland annat drivkraft och integritet. Det finns en 

skillnad mellan att vara chef och ledare, men båda delarna är viktiga vid högre 

yrkespositioner. En ledare får förtroendet från medarbetare och är en person som är stark i sig 

själv. En chef får ansvar att driva verksamheten med hjälp av anställda och resurser som 

styrsystem och pengar. Arbetsuppgifter som kan ingå för en chef är att godkänna fakturor, 

hantera arbetsrätt och ekonomi (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2018). Respondenterna 

värdesätter ekonomikurserna från utbildningen då skrivuppgifterna var fall med riktiga 

verksamheter. De berättar vidare att de fick sätta den teoretiska kunskapen i praktiken vilket 

Jönsson och Strannegård (2015) menar har ökat i betydelse i dagens samhälle.  

 

8.6. Branscherfarenhet 

Begreppet branscherfarenhet har i denna uppsats definierats som praktisk erfarenhet av 

hotellbranschen. Yiu och Law (2012) menar att ett av de mest effektiva sätten att ge studenter 

erfarenhetslärande är via praktik. Connolly och McGing (2006) stödjer denna tes och 

argumenterar för att arbetssökande med kandidatexamen som saknar de praktiska färdigheter 

hotellbranschen efterfrågar inte kommer att bli anställda. Arbetsgivarna kan istället komma 

att föredra en sökande med praktisk erfarenhet. Respondent 3 styrker detta då hen inte hade 

tidigare erfarenheter från branschen. Respondentens praktik gav en ingång in i 

hotellbranschen och hen fortsatte arbeta i verksamheten efter. Majoriteten av respondenterna 

menar att man utökar sitt kontaktnät vilket underlättar arbetssökandet i framtiden. Detta kan 

vara en fördel för de utan tidigare erfarenheter av hotellbranschen och kan kompensera för 

denna brist. 

 

Respondent 3 menar att hen hade kommit lika långt i karriären och arbetat inom liknande 

position utan utbildning. För andra respondenter var det avgörande för anställning att de hade 

en kandidatexamen. Trots skillnaden upplever en majoritet av respondenterna att arbetsgivare 

värdesätter utbildningen och att den uppskattas. Respondent 2 menar dock att hen behövde 

läsa till flera kurser efter utbildningen för att komplettera den kunskap som efterfrågades vid 

anställning. Därför verkar respondenternas endast till viss del stödja Connolly och McGing 

(2006) argument att hotellbranschen framförallt efterfrågar praktisk erfarenhet, snarare än en 

kandidatexamen. Till större del stödjer respondenternas erfarenheter Brotons Martínez (2012) 
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undersökning, som visar att utbildad personal är en konkurrenskraft för hotell men att det inte 

är ett avgörande eller grundläggande krav för arbetsgivare vid anställning. 

 

 

9. Metod- och materialdiskussion 

Ur författarnas perspektiv finns det både för- och nackdelar med alla metoder. En nackdel 

med att använda sig av en semistrukturerad intervju är att intervjuaren skulle kunna påverka 

informantens svar med exempelvis frågornas ordning, betoningen i frågorna eller liknande 

(Bryman, 2011). Denna nackdel kan dock dämpas av att följdfrågorna i regel är ett viktigt 

medel för att fördjupa samtalet och fokusera på viktiga områden (Kaijser & Öhlanders, 

2011). 

 

Bryman (2011) tar upp för- och nackdelar med att utföra en intervju via telefon. Intervjuer via 

telefon kan vara både billigare och enklare för båda parter i en intervjusituation. Dessutom 

kan felkällor i resultaten elimineras. Exempelvis kan respondentens svar, i vissa fall, 

påverkas vid direkta intervjuer av olika faktorer hos personen som intervjuar. Dessa faktorer 

kan exempelvis vara kön, ålder eller etnisk bakgrund. Bryman (2011) menar att respondenten 

undermedvetet kan försöka vinkla sina svar för att passa intervjuaren, men under en intervju 

via telefon skapas en distans mellan parterna vilket kan minska risken för att respondenten 

anpassar sina svar. Denna distans kan dock också ses som en nackdel då intervjuaren inte kan 

se eller reagera på exempelvis ansiktsuttryck hos respondenten som uttrycker osäkerhet eller 

undran. Vid en direkt intervju kan intervjuaren vid dessa tillfällen uppmärksamma liknande 

tecken och upprepa eller förtydliga frågan. Även användningen av visuella hjälpmedel 

begränsas vid intervju via telefon (ibid.).  

 

Författarna gjorde ett aktivt val att genomföra intervjuerna via telefon med hänsyn till 

den hektiska hotellbranschen. Att fullfölja intervjuerna via telefon gjorde intervjuerna 

smidigare och mer tidseffektiva för alla inblandade parter. Det skedde dock en teknisk 

svårighet under en intervju, då inspelningsutrustningen påverkade kvaliteten i 

ljudupptagningen. Ett svar under en av intervjuerna försvann vilket ledde till att respondenten 

svarade skriftligt på denna. I och med att frågan besvarades skriftligt kan respondenten ha 

formulerat sig annorlunda än vad hen hade gjort muntligt. Denne respondent fick också 

längre tid på sig att reflektera över svaret än de andra vilket också detta kan ha påverkat 
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svaret. Dock kan det faktum att respondenten redan svarat på frågan en gång tidigare vara till 

författarnas fördel gällande detta problem. Detta kan anta ge respondentens första spontana 

tanke samt kan upplevas som så nära respondentens sanning som det går att komma. 

Författarna blev mer bekväma i intervjurollen under de senare intervjuerna vilket kan ha 

resulterat i fler nyanser i materialet.  

 

Något som upplevdes som en svårighet var GDPR då detta är en relativt ny lag som 

författarna inte var pålästa om. Därav uppstod förvirring angående tillvägagångssätt och 

personuppgiftshantering. För att ta hänsyn till GDPR skickades ett formulär till Örebro 

universitet, vilket även detta resulterade i förvirring vid start. Efter en process som bestod av 

att undersöka GDPR upplevde författarna inte längre samma frustration.  

 

Gällande urvalet togs ett val av författarna att intervjua alumner från RHS som tagit examen 

inom de närmsta två åren. Detta kan ha bidragit till en brist av perspektiv och påverkat 

resultatet då alla respondenter har samma utbildning samt endast arbetat i branschen i högst 

två år efter utbildningen. Personer som har varit i arbetslivet under en längre period skulle 

kunna ha bidragit till andra perspektiv och insikter med grund i deras arbetslivserfarenhet. 

Beslutet om detta urval grundas till stor del i omfånget på denna uppsats. Hade mer tid och 

resurser funnits skulle en djupare undersökning som inkluderar ett större urval kunnat 

genomföras. 

 

 

 

10. Etisk reflektion om studiens 

genomförande/Forskningsetisk uppföljning 

Det finns fyra huvudregler i den etiska planeringen. Första regeln är informationskravet. 

Detta innebär att forskaren måste informera de berörda personerna om studiens syfte, vilka 

delmoment som ingår, att det är frivilligt att vara med och att personen när som helst får 

avbryta studien (Bryman, 2011). Därefter är det samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna 

själva har rätten att bestämma över sin medverkan i studien. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet. Detta ska säkerställa att uppgifter på deltagarna som ingår i 

undersökningen ska vara anonyma och att obehöriga inte ska kunna komma åt dem. Det ska 

inte heller finnas privata uppgifter om deltagarna. Sista kravet är nyttjandekravet vilket ska 
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fungera som en säkerhet för deltagarna att de uppgifter som samlats in endast kommer 

användas till studien (ibid.). I nästa stycke kommer författarna att diskutera utifrån dessa fyra 

huvudregler i uppsatsen. 

 

De berörda personerna i studien har blivit informerade om studiens syfte med hjälp av ett 

informationsblad som har skapats av författarna, där det förklaras vad syftet med 

undersökningen är. I informationsbladet finns även kontaktuppgifter till författarna och 

handledare ifall det skulle finnas några frågor från respondenterna, samt information om att 

deltagandet är frivilligt. Respondenterna blev informerade om att de har rätt att när som helst 

hoppa av studien utan skäl om hen anser sig inte längre vilja delta. Författarna har även tagit 

hänsyn till konfidentialitetskravet. Med tanke på att ord som exempelvis namn på 

verksamheten kan kopplas till personuppgifter har författarna valt att inte ha med det i 

transkriberingsmaterialet för att skydda personerna som intervjuas. Detta medför även en 

säkerhet för respondenterna vilket innebär att de kan svara ärligt utan att behöva överväga 

risken att någon från deras verksamhet tar del av materialet. En nackdel med röstinspelningar 

kan vara att inspelningsutrustningen antingen tappas eller stjäls, vilket medför att 

röstinspelningen kan kopplas med personuppgifter. Respondenterna har blivit informerade 

om möjliga risker och har gett ett muntligt godkännande. Nyttjandekravet har uppfyllts 

genom att informera respondenterna att det endast är information i forskningssyfte samt att 

ett formulär skickats in till Örebro universitet, för att säkerställa att skribenterna kommer att 

radera inspelningarna efteråt.  

 

 

11. Slutsats  

I denna uppsats var syftet att ur hotellanställdas perspektiv undersöka det upplevda värdet av 

en kandidatexamen. 

 

Frågeställningarna som författarna haft ambition att besvara är följande: 

• Hur upplever anställda inom hotellbranschen att arbetsgivare värdesätter en 

universitetsexamen på kandidatnivå vid rekrytering? 

• Hur upplever anställda inom hotellbranschen att deras utbildning värderas jämfört 

med branscherfarenhet? 
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De hotellanställda som intervjuats upplever att vissa arbetsgivare värdesätter en 

universitetsexamen men att det också finns andra arbetsgivare som ser på utbildning endast 

som ett komplement till branscherfarenhet. Respondenterna upplever även att det läggs tyngd 

på vikten av branscherfarenhet men att en utbildning utgör en säkerhet för verksamheten då 

detta garanterar en särskild nivå av kunskap. En kandidatexamen skulle dock kunna 

uppskattas mer om den formas utefter den verklighet som hotellbranschen upplever skapar 

villkor. 

 

Ännu en slutsats kan dras att det uppfattade värdet av en kandidatutbildning påverkas av 

ambitionsnivån hos arbetstagaren. Det kan konstateras att utbildning generellt sett värdesätts 

mer hos anställda med högre, alternativt mer administrativa yrkespositioner i verksamheter 

såsom bland annat inom Revenue Management och E-Commerce. Lägre positioner i 

organisationen eller tjänster som har sin bas i driften, som exempelvis receptionschef, 

uppskattar generellt sett sin utbildning mindre. Bland dessa personer finns en inställning att 

det går att arbeta sig upp i karriären och att utbildning bara är ett komplement istället för ett 

krav. Överlag är inte utbildning ett krav för att få en anställning inom hotellbranschen och 

branscherfarenhet värdesätts mer av arbetsgivare. Trots detta visas att utbildning är värdefullt 

för verksamhetens framgång.  

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie går att användas av Örebro universitet för att uppmärksamma och visa värdet av 

utbildningen från campus Grythyttan. Denna investering kan leda till fördelar även om det 

blir mer kostsamt ur ett löneperspektiv. Studien går även att använda för att tipsa relevanta 

utbildningsprogram att de bör anpassa undervisningen till branschens verklighet för att 

utbildningen ska få mervärde. Vidare forskning går att göras utifrån denna studie för att 

undersöka vilka andra viktiga aspekter som har betydelse för en kandidatexamens värde. Det 

går att utföra en djupare forskning på om det krävs universitetsutbildning för att göra karriär 

inom hotellbranschen. Uppsatsen går att använda som hjälp för vidare forskning för att se om 

branscherfarenhet kan användas som substitut för universitetsutbildning.  
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Bilagor 

  

Bilaga 1 - Sökmatris 

1. Hospitality 

2. Education 

3. Bachelor  

4. Employer 

5. Hotel 

6. Salary 

7. Competence 

   

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi 

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2019-04-03 Leisure 

Tourism 

1 23 116 1+2 2 560 9 6 4 

2019-04-03  Business 

Source 

Premier 

1 95 372 1+2 3 714 18 7 5 

 2019-04-

03 

Leisure 

Tourism 

3 166 3+4 7 2 1 1 

 2019-04-

17 

Leisure 

Tourism 

6 643 6+5 104 2 1 1 

2019-04-22  Leisure 

Tourism 

7 1891 1+7 244 2 1 0 
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Bilaga 2 - Informationsblad 
Informationsbrev 2019-04-23 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi, Vahide Bajgora och Fanny Bernkert, går tredje året på programmet Hotell och värdskap 

vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. För vårt examensarbete gör vi en 

studie med syfte att undersöka hur verksamheter inom hotellbranschen värdesätter relevant 

utbildning på kandidatnivå vid rekrytering, utifrån den anställdes perspektiv. 

Vi söker därför dig som är alumn från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttans 

program Hotell och värdskap och har gått ut för högst två år sedan. Vi vill också se att du 

arbetar inom hotell- eller turismbranschen. Intervjun innehåller cirka 8 frågor och beräknas ta 

runt 15 minuter. 

Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare/företag fingerade namn. 

Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Både inspelningen och 

transkriberingen kommer att lagras på en lösenskyddad dator. Utöver oss kommer vår 

handledare och examinator ta del av materialet. Dina svar och dina resultat kommer att 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Efter att examensarbetet examinerats och 

godkänts kommer filerna att raderas. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga 

arbetet kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att 

publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig 

som deltar i studien. 

Tack för att du deltar i vår undersökning. 

Kontaktinformation 

Vahide Bajgora v.bajgora@hotmail.com 073-774 23 59 

Fanny Bernkert fannybernkert@hotmail.com 076-340 68 50 

 

Handledare 

Jack Lainpelto, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 

jack.lainpelto@oru.se 

019 30 20 38 
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Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag 

samtycker till att delta i studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt 

och förvaras enligt ovanstående. Jag ger mitt samtycke muntligt under min intervju. 
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 Bilaga 3 - Intervjufrågor 

1. Hur mycket värdesätter du din kandidatexamen på RHS och varför? 

2. Vilken del av din utbildning gav dig mest i din nuvarande yrkesroll? 

3. Vad tror du utbildningen lärt dig som enbart praktisk erfarenhet från branschen inte 

hade gjort? 

4. Vilka relevanta arbetserfarenheter från hotellbranschen har du sen tidigare? 

5. Har tidigare arbetserfarenheter hjälpt dig i denna arbetsroll? Vad isåfall? 

6. Vad är dina främsta kompetenser? 

7. Vad efterfrågades i rekryteringsannonsen för din nuvarande yrkesroll?  

8. Var det ett grundläggande krav med utbildning? 

9. Tror du att du blev anställd på grund av din utbildning eller din tidigare erfarenhet 

från branschen? 

10. Hade du föredragit att arbeta dig upp till denna tjänst istället? 

11. Har dina närmsta kollegor kandidatexamen inom hotell? 
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Bilaga 4 - Transkribering av intervjuer  

Intervju 1 

1. Hur mycket värdesätter du din kandidatexamen på RHS och varför? 

Svar: Jag värdesätter den väldigt mycket då jag känner att när jag i framtiden vill söka nya 

jobb så känns det som att arbetsgivare tycker att det är väldigt bra sak att ha. Märkte det själv 

när jag började jobba nu, att de tycker att det är bra att man pluggat och har en 

kandidatexamen. Så jag är väldigt glad att jag har en kandidatexamen.  

 

2. Vilken del av din utbildning gav dig mest i din nuvarande yrkesroll? 

Svar: Jag skulle nog säga ledarskapskurserna och Revenue Management-kurserna faktiskt. 

Ledarskap för att jag känner att jag kan ta för mig mer och har bättre förståelse för andra. 

Revenue gör så jag har bättre förståelse för hela hotellet kan man säga och varför vi jobbar 

som vi gör. Tillgänglighet och priser och sånt där. Det är nog det bästa.  

 

3. Vad tror du utbildningen lärt dig som enbart praktisk erfarenhet från branschen inte 

hade gjort? 

Svar: Få bättre förståelse tror jag. Jag hade ingen förståelse innan, hade jag gått direkt in 

hade jag inte haft lika stor överblick som jag har idag.  

 

4. Vilka relevanta arbetserfarenheter från hotellbranschen har du sen tidigare? 

Svar: Inga. Inte innan utbildningen.  

 

5. Har tidigare arbetserfarenheter hjälpt dig i denna arbetsroll? Vad isåfall? 

Svar: Inte relevant. Ingen nytta av andra arbetserfarenheter.  

 

6. Vad är dina främsta kompetenser? 

Svar: Att jag är väldigt tydlig, bra på att lyssna och jag är väldigt effektiv.  

 

7. Vad efterfrågades i rekryteringsannonsen för din nuvarande yrkesroll?  

Svar: Detta är en speciell fråga eftersom jag såg ingen annons, jag bara hörde att de söker en 

på den avdelningen. Så skrev jag bara till den som rekryterade och sa att jag är väldigt 

intresserad av att jobba på den avdelningen och ni får gärna berätta mer för mig. Så berättade 
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de på plats eftersom jag redan var inhouse så var det en fördel för mig att ta mig vidare. Då 

berättade de på plats vad det var de sökte och frågade om jag kunde matcha det.  

 

8. Var det ett grundläggande krav med utbildning? 

Svar: De värdesatte det jätte jätte högt. Alltså de sa det att eftersom jag redan arbetat på 

företaget och gått på Grythyttan det var lite avgörande för att du fick jobba här.  

 

9. Tror du att du blev anställd på grund av din utbildning eller din tidigare erfarenhet 

från branschen? 

Svar: Föregående fråga svarar på detta då det var avgörande på grund av min utbildning. 

 

10. Hade du föredragit att arbeta dig upp till denna tjänst istället? 

Svar: Nej nej. Jag värdesätter utbildningen jättemycket och jag skulle göra samma sak om 

jag fick göra om det. Jag hade börjat med utbildningen sen börjat jobba.  

 

11. Har dina närmsta kollegor kandidatexamen inom hotell? 

Svar: Nej det har vi inte. Jag har haft en kollega dock som har pluggat. En utbildning i ett 

annat land som var en hotellutbildning. Det var inte en kandidatexamen och sen har min 

kollega även läst Revenue. Men ingen av de andra, de har bara jobbat. Antingen börjat i 

restaurang och sedan tagit sig in i hotell eller börjat i hotell och jobbat sig uppåt.  

 

 

Intervju 2 

1. Hur mycket värdesätter du din kandidatexamen på RHS och varför? 

Svar: Som ett komplement har jag tyckt att det har varit bra. Man har ju fått läsa lite andra 

grejer men framför allt så tror jag att det är det praktiska som jag tar med mig. Arbeten med 

fallföretag att man fick förståelse för det mer i de sista ekonomikurserna. När man faktiskt 

hade ett riktigt företag att arbeta mot, att man hade en förståelse när man kommer ut i 

arbetslivet och hur det funkar. 

 

2. Vilken del av din utbildning gav dig mest i din nuvarande yrkesroll? 

Svar: Det tror jag är, dem sista ekonomikurserna. Framförallt de och att man haft en del 

grupparbeten ska jag väl också säga. Som gjort att man lärt sig att samarbeta och hur olika 

människor kan vara.  
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3. Vad tror du utbildningen lärt dig som enbart praktisk erfarenhet från branschen inte 

hade gjort? 

Svar: Jag tror att det är sättet och tänka eftersom det är just är en universitetsutbildning. Så 

tror jag att man får med sig mer analytisk tänkande och man tänker varför man gör saker och 

att man bara inte gör saker. 

 

4. Vilka relevanta arbetserfarenheter från hotellbranschen har du sen tidigare? 

Svar: Sen innan jag började plugga så hade jag jobbat mycket med service och med olika 

serviceyrken. Sen var det framförallt under utbildningen som jag började arbeta extra inom 

hotell. Så det var väl kombinationen där som gjordet det rätt bra.  

 

5. Har tidigare arbetserfarenheter hjälpt dig i denna arbetsroll? Vad isåfall? 

Svar: Lite grann tror jag, eller det är väl framförallt att man har erfarenhet från olika saker 

som har gjort att man dels får komma på intervju men också fått det jobbet man har. Sen 

lärdomar man tagit därifrån så man inte gör om samma misstag och framförallt hur det funkar 

på en arbetsplats.  

 

6. Vad är dina främsta kompetenser? 

Svar: Det är väl att jag hela tiden vill framåt och att det ska hända någonting. Att jag tror väl 

mycket på att saker och ting ständigt kan utvecklas och bli bättre.  

 

7. Vad efterfrågades i rekryteringsannonsen för din nuvarande yrkesroll?  

Svar: Det var väl en hel del att man skulle ha pluggat på universitet, läst mycket ekonomi 

och sånt där. Att man hade jobbat inom liknande befattningar innan och samma sak. 

Meriterande var att man hade jobbat i de systemen som efterfrågades.  

 

8. Var det ett grundläggande krav med utbildning? 

Svar: Ja, precis om man inte hade arbetat sig upp.  

 

9. Tror du att du blev anställd på grund av din utbildning eller din tidigare erfarenhet 

från branschen? 

Svar: Jag skulle nog säga att det var en kombination. Alltså just att man gått på universitetet 

visar ju på att man har förmåga att ta del att lära sig nya saker. Samtidigt som den praktiska 
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branscherfarenheten är väl det som har gjort att man på ett annat sätt eller att man har 

möjligheten att snabbt komma in i nya arbetsuppgifter. Att de också förstår att man är 

kompetent för jobbet. Jag tror på en kombination.  

 

10. Hade du föredragit att arbeta dig upp till denna tjänst istället? 

Svar: Jag tror att jag hade gått på universitet för att man lär sig så mycket mer än bara det 

praktiska.  

 

11. Har dina närmsta kollegor kandidatexamen inom hotell? 

Svar: Nej det har de inte.  

 

 

Intervju 3 

1. Hur mycket värdesätter du din kandidatexamen på RHS och varför? 

Svar: Ja, jag värdesätter den i och med att man har fått bra kunskap som man kan ta med sig i 

arbetslivet till den arbetsposition man har fått idag. Det gör jag. Haft nytta till stora delar, inte 

till allt. Men absolut, sen har man ju tidigare erfarenheter av jobb sen innan. Så jag har 

kanske växt lite som person också av egna erfarenheter av andra arbeten. Men utbildningen 

absolut, den påverkar ju.  

 

2. Vilken del av din utbildning gav dig mest i din nuvarande yrkesroll? 

Svar: Då är det Revenue-kursen. Den tyckte jag gav mest.  

 

3. Vad tror du utbildningen lärt dig som enbart praktisk erfarenhet från branschen inte 

hade gjort? 

Svar: Eh ja, nu när man är inne lite på Revenue. Jag har ju inte just i min nya tjänst som jag 

har så sitter jag mycket med ekonomi och det har jag inte gjort innan. Hade jag inte gått 

Revenue kursen så hade jag kanske inte hängt med i vad mina kollegor pratar om när man har 

förkortningar och varför man gör si och så. Man kan ifrågasätta lättare, varför man prissätter 

som man gör. Ja, hade jag inte gått ut den utbildningen så hade jag nog kanske inte haft 

samma tänk. Jag hade inte varit lika kritisk som jag är idag, varför man sätter de priserna man 

gör. Hur man gör vid låg beläggning och lite sånt. 

 

4. Vilka relevanta arbetserfarenheter från hotellbranschen har du sen tidigare? 
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Svar: Eh sen tidigare, då har jag haft ledarskap. Mycket för jag var supervisor innan. Eller 

jag började som receptionist och sen så blev jag ansvarig för teamet så där har jag haft 

ledarskap men vi hade ju ingen ledarskapsutbildning dock i skolan. Men så de erfarenheterna 

hade jag. Men inte innan jag började på min praktik. Så praktiken var mitt första hopp in i 

hotell  

 

5. Har tidigare arbetserfarenheter hjälpt dig i denna arbetsroll? Vad isåfall? 

Svar: Absolut, sen har det mycket att göra med service. Hela hotellbranschen är ju service 

det är ju där mina tidigare erfarenheter som har varit utanför hotell, det är där de har kommit 

in. Att man jobbar med människor men just hotell har ju absolut hjälpt min erfarenhet att 

komma till den position jag är idag. Man kan ju klättra ganska snabbt i denna branschen om 

man är intresserad. Så där kan man ju också, vi kan ju gå utbildningar via företaget om vi vill.  

 

6. Vad är dina främsta kompetenser? 

Svar: Oj, eh ja men i den arbetsrollen jag är just nu så är jag en väldigt bra, skulle jag säga 

bra coach för teamet. För vi har stort team och jag måste ansvara för allas utveckling och 

deras vardagliga arbeten. Samt även att jag har stor koll på den ekonomiska delen, som gäller 

vårt hotell med faktureringar till andra hotell och att det genomförs så där är jag ganska stark 

på att se till att det är gjort och mer kompetens… Ja det är väl hela sättet att se med nya ögon 

i hotellbranschen eftersom att det är, har jag inte haft tidigare jag kommer från service men 

inte hotell.  

 

7. Vad efterfrågades i rekryteringsannonsen för din nuvarande yrkesroll?  

Svar:  Man hade ju krav för att visa, vad ska man säga. Kravet var väl att man är engagerad 

egentligen och att man har koll lite på att leda alltså att jobba i en stor grupp. Alltså 

egentligen inte nej, det har inte varit så mycket krav utan det här är mer personligt, man vet, 

man har sett vad jag gjort tidigare på arbetsplatsen. Utgått mycket hur man är som person och 

eftersom de har jobbat med mig tidigare. Så vet ju de hur jag har arbetat och hur bra man är 

på att utvecklas och hur man har löst situationer tidigare. För nu var det här en ekonomisk del 

som jag inte hade tidigare men i och med att jag har jobbat med det lite med det också i 

receptionen när man har gått utanför sin egna box. Så har jag kunnat utvecklas på den fronten 

så det är väl egentligen, man blir väl egentligen rekryterad för att man har ett visat intresse 

och att man är engagerad i sitt jobb och man vet att man kan leverera bra siffror och leda 

teamet. För det är ju mycket det en stor del av min roll är också.  
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8. Var det ett grundläggande krav med utbildning? 

Svar: Jag hade inte krav för ha utbildning, hade jag inte. Det har inte varit ett krav att jag är 

utbildad.  

 

9. Tror du att du blev anställd på grund av din utbildning eller din tidigare erfarenhet 

från branschen? 

Svar: Ja, jag skulle inte säga att jag fick den rollen på grund av min utbildning utan den här 

rollen fick jag för av tidigare erfarenheter som hör ihop, det är inte alls som min tjänst har 

varit. Det har varit väldigt mycket nytt men en stor del har ju varit liksom ledarskap, 

teambuilding och ta hand om andra och andras utveckling. Så det har jag haft koll på innan 

men, så att nej det var inte på grund av att jag har gjort studierna. Som jag upplevde det, sen 

vet de ju om att jag haft den utbildningen men jag tror inte att det var det slutgiltiga som man 

säger så.   

 

10. Om du hade fått välja att gå på Grythyttan eller bara arbeta dig upp hade du ändå 

valt att gå utbildningen först och sen arbeta dig upp? 

Svar:  Ja, alltså jag kan väl tycka att det är bra att ha utbildning så jag ångrar ju inte att jag 

har en utbildning. Men jag skulle av ärlighetens namn kunna säga att jag skulle komma lika 

långt med eller utan. Men det kanske är foten in som hade avgjort från start att man började 

med sin praktik och fortsatte, men jag tror att man kan komma långt på utan just Grythyttan. 

Just nu är det alltid bra att ha en utbildning men jag tror inte att det är avgörande  

 

11. Har dina närmsta kollegor kandidatexamen inom hotell? 

Svar: Några, det finns alumner så ja absolut.  

 

 

Intervju 4 

1. Hur mycket värdesätter du din kandidatexamen på RHS och varför? 

Svar: Ja, jag värdesätter den ganska högt på sätt att både att man fått lära sig väldigt mycket 

men även knutit kontakter och… jag är ju där jag är idag på grund av den. Så på så sätt 

värdesätter jag den, men sen så tycker jag att den har stor potential att bli bättre. 

 

2. Vilken del av din utbildning gav dig mest i din nuvarande yrkesroll? 
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Svar: Ja... I och med att jag jobbar idag inom Revenue Management så kan jag inte svara 

något annat än egentligen de kurserna då som jag läste inom Revenue, men sen så är det ju 

inte den Revenue man läser i skolan är ju ganska svår att applicera i yrkeslivet. Sen så lär 

man ju sig mycket runtom, såsom nyckeltal osv och det är ju såna saker som man tar med sig 

och har lite i ryggsäcken när man kommer vidare. Och utan de kurserna är det ju också svårt 

att få ingång till det, alltså jobb inom Revenue Management. 

 

3. Vad tror du utbildningen lärt dig som enbart praktisk erfarenhet från branschen inte 

hade gjort? 

Svar: Oj den var svår. Jag… nja. Där har jag nog faktiskt inte nåt jättebra svar tyvärr. Jag tror 

att... Klart man… Allt man lärde sig är ju en positivitet att ha med sig i yrkeslivet och en 

styrka, men jag kan inte säga att... Om jag hade varit någon annanstans och jobbat tidigare 

eller så fått samma tjänst så skulle jag nog inte känna någon saknad i praktisk kunskap innan. 

 

4. Vilka relevanta arbetserfarenheter från hotellbranschen har du sen tidigare? 

Svar: Jag har jobbat inom reception, jag har jobbat inom bokning, lite sälj har jag snuddat på 

men sen är det främst Revenue och distribution som jag jobbar med idag. Och allt det har jag 

gjort från att jag började i skolan. Och innan det var det ju mest inom... Ja, restaurang och 

hotell och då var det restaurang då, men ingen hotellerfarenhet innan jag började på skolan. 

 

5. Har tidigare arbetserfarenheter hjälpt dig i denna arbetsroll? Vad isåfall? 

Svar: Ja det som jag gjorde då innan på företaget som jag var tidigare och praktiserade och 

även jobbade över sommaren inom Revenue har ju hjälpt den här rollen, lite som även de 

kurserna i Grythyttan hjälpte då man fick mer förståelse kring hur det är att arbeta kring 

Revenue Management och även olika begrepp, man lärde sig systemen lite grundligare och 

så. 

 

6. Vad är dina främsta kompetenser? 

Svar: Främsta kompetenser… Nej, men jag kan väl säga att jag.. ingen kompetens men jag är 

väldigt öppen för förändringar, social, men även har analytisk förmåga som är väldigt viktigt 

i just det arbetet som jag har nu, och som även… jag har ganska lätt att utvecklas och ta in 

nya saker och lära mig det snabbt för att gå vidare och ta skarpare beslut, bättre beslut men 

även kunna ha en självdistans som gör att jag förstår när det kanske också blivit fel. Inom 

Revenue handlar det ju mycket om… ja det är ju lite gambling och då måste man också 
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kunna veta att, och kunna säga till sig själv att “ja det här beslutet var inte så bra” men då vet 

man tills nästa gång varför och hur man ska kunna göra för att förbättra det. 

 

7. Vad efterfrågades i rekryteringsannonsen för din nuvarande yrkesroll?  

Svar: Ja, vad var det? Det var ju lite var jag gjort tidigare och det krävdes ju ändå nån sorts 

kunskap inom Revenue. Sen gick de nog väldigt mycket på, vad jag tror iallafall, personlighet 

eftersom jag själv inte hade mer än en sommar och en praktik och några få kurser i skolan. 

För att få rollen. Jag var ju en novis inom ämnet när jag började, plus att den första rollen jag 

hade var inom distributionen och det är lite annorlunda från Revenue och det hade jag inte 

alls mycket erfarenhet ifrån för vi har ju bara nuddat vid det i skolan och så, så där måste jag 

säga att jag tror de gick mycket på personlighet, dynamiken, vad de tror kommer fungera i 

gruppen och även just hur snabblärd man är. 

 

8.Var det ett grundläggande krav med utbildning? 

Svar: Ja, i ansökan så var det nog ett krav. Men jag tror inte att det hade varit det avgörande. 

 

9. Tror du att du blev anställd på grund av din utbildning eller din tidigare erfarenhet 

från branschen? 

Svar: Ja, det var väl en kombination av de två sakerna för att få rollen, men som sagt så tror 

jag också att det som gjorde det var vad de tror skulle passa i teamet. Vi är ett väldigt litet 

team som du vet och då är gruppdynamiken otroligt viktig. Och även hur man ska kunna 

kommunicera och socialisera sig ute på våra anläggningar eftersom vi sitter centralt. Så då är 

det nog det som gör att… som är det stora beslutet. Sen så självklart så är det ju en trygghet 

för arbetsgivaren att veta att man har nån form av kunskap och det fick jag från Grythyttan, 

från skolan och från tidigare arbetslivserfarenhet. Så ja, en kombination men inte det 

viktigaste skulle jag säga. 

 

10. Hade du föredragit att arbeta dig upp till denna tjänst istället? 

Svar: Eh… Nja. Vet inte. Jag tror alltid på att en utbildning är bra att ha i ryggsäcken, men 

sen som jag sa tidigare tror jag att Grythyttan har väldigt mycket att arbeta på. Och inom det 

jag gör nu, Revenue, så hade jag nog kunnat iallafall arbeta mig uppåt, men fördelen med 

Grythyttan - kontakterna, namnet, det är ju att man får ingång väldigt snabbt i det man vill 

göra. Så att… Nej, jag ångrar inte min utbildning på Grythyttan. Så där säger jag att ja, 

Grythyttan, det är väldigt viktigt för mig. 
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11. Har dina närmsta kollegor kandidatexamen inom hotell? 

Svar: Ja, det har de. Det har allihopa. 

 

 

Intervju 5 

1. Hur mycket värdesätter du din kandidatexamen på RHS och varför? 

Svar: Jag värdesätter min utbildning på RHS i den utsträckning att den har gett mig 

möjlighet/chans att få komma på intervju när jag har sökt jobb och en nyfikenhet hos 

arbetsgivaren, utbildningen har gett mig en vidgad syn på branschen samt en övergripande 

inblick över de ämnen som studerades på RHS. Utbildningen har gett mig vänner för livet 

vilket jag också uppskattar samt tre fantastiska år där människor med lika intressen och mål 

fick chans att utveckla varandra och utvecklas, ett utbyte som jag tror är få förunnat. 

 

2. Vilken del av din utbildning gav dig mest i din nuvarande yrkesroll? 

Svar: Jag skulle nog säga att det är ledarskapsdelen som gav mig mest. även 

marknadsföringen och kursen när vi gjorde affärsplan och så, det kan man se lite koppling till 

att man kan fästa kunskapen till riktiga företag och så. Det blir nån form av koppling. Så de 

delarna skulle jag säga var det som gav mig mest.  

 

3. Vad tror du utbildningen lärt dig som enbart praktisk erfarenhet från branschen inte 

hade gjort? 

Svar: Eh… Alltså jag tror liksom såhär, läser man en utbildning på universitetsnivå får man 

nya vyer och större perspektiv av saker och ting. Men rent praktiskt.. ja, jag vet inte. Men jag 

tror liksom såhär att det öppnar upp till ett källkritiskt tänkande som man kanske inte har om 

man inte har en högre utbildning. 

 

4. Vilka relevanta arbetserfarenheter från hotellbranschen har du sen tidigare? 

Svar: Eh, jag har jobbat som receptionist. jag jobbar nu med event och bokning, 

detaljplanering. Har jobbat à la carte i några år. Ja, det är väl det. 

 

 

5. Har tidigare arbetserfarenheter hjälpt dig i denna arbetsroll? Vad isåfall? 
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Svar: Jo, alltså. Jo det tycker jag att de har gjort. Arbetslivserfarenhet gör liksom att jag, eller 

alltså arbetena har väl gett mig någon form av… vad ska jag säga.. Känsla för människor, 

eller känsla att kunna ta människor på ett öppet sätt. Kunna bemöta olika typer av människor 

som är vår vardag. Ett par år i branschen gör ju att man liksom kan anpassa sig till situationen 

bättre. 

 

6. Vad är dina främsta kompetenser? 

Svar: Mina främsta kompetenser är nog kommunikation. Jag är nog ganska rak och ärlig, inte 

alltid till kundens bästa men förhoppningsvis till företagets bästa. Och väldigt lojal till 

företaget, skulle jag säga. Tror jag inte på min produkt skulle jag aldrig kunna jobba där. Jag 

måste kunna sälja eller måste kunna sälja in det jag jobbar för, annars är det ingen idé att jag 

är där. 

 

7. Vad efterfrågades i rekryteringsannonsen för din nuvarande yrkesroll?  

Svar: Egentligen så… 5 års erfarenhet, event- och konferensbokning. Egentligen ville de ha 

en med utbildning i juridik eller ekonomi, vilket jag nästan har efter RHS. Men jag fick det 

på att de känner mig rätt bra, jag har jobbat på företaget hårt och de vet vad jag går för. 

 

8. Var det ett grundläggande krav med utbildning? 

Svar: Det var ett grundläggande krav, ja. Sen var det vissa av de delarna man skulle matcha 

in på, men kanske inte alla. 

 

9. Tror du att du blev anställd på grund av din utbildning eller din tidigare erfarenhet 

från branschen? 

Svar: Jag tror att jag blev anställd på grund av att de sett mig arbeta i företaget i snart två år 

och de har sett min kompetens och vet vad jag går för. Och därför tror jag… För man kan 

koppla det lite till både utbildning och liksom erfarenhet skulle jag säga. För jag menar jag 

fick ju jobbet på företaget från första början, då var hon som rekryterade mig jätteintresserad 

av att jag hade gått i Grythyttan och hon har själv läst den där tvååriga i Schweiz så hon 

tyckte det var superkul att jag sökt mig till företaget. Nånstans har jag ändå fått använda min 

utbildning i sökprocesser i nya tjänster. 

 

10. Hade du föredragit att arbeta dig upp till denna tjänst istället? 
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Svar: Alltså jag skulle ju inte vilja ha Grythyttan ogjort, sen ska vi se… tre års studier med 

en del studielån... Jag vet inte om jag skulle gjort om det idag. Men samtidigt vill jag ju inte 

ha den tiden ogjord för det var ju en väldigt fin tid jag hade. Så det är lite tudelat skulle jag 

säga. Men jag hade inte gjort om det om jag hade vetat vad den hade gett mig innan jag gått 

där. 

 

11. Har dina närmsta kollegor kandidatexamen inom hotell? 

Svar: Min närmaste chef har, faktiskt både receptionschef och hon som är hotellchef har gått 

i Schweiz båda två på det Hotel Management-programmet. De har det, sen har hon som är 

supervisor på bokningsavdelningen har en kandidat i, jag tror hon har läst ekonomi men jag 

är inte helt säker på om hon har avslutat hela, men hon har läst ekonomi på universitetet. Det 

är väl dem som jag vet. Sen vet jag att det är några som jobbar inom sälj som har gått lite 

internt, men det jag vet inte om man koppla det. Det är ju inte direkt universitetsutbildning. 

 

 

Intervju 6 

1. Hur mycket värdesätter du din kandidatexamen på RHS och varför? 

Svar: Jag värdesätter den väldigt högt skulle jag säga. Jag tycker absolut det var väldigt bra 

utbildning och grund för arbetslivet. Och jag skulle nog säga att mest värdefullt är mixen av 

kurser vi läste och kontaktnätet vi fick. 

 

2. Vilken del av din utbildning gav dig mest i din nuvarande yrkesroll? 

Svar: Jag tror eh… det svårt att säga nån specifik del som gav mig mest i min nuvarande roll 

men troligtvis sista ledarskapsutbildningen med (lärare), jag kommer inte ihåg exakt vad den 

kursen hette men vi hade rekrytering också hade vi ledarskap med honom också hade vi ett 

personligt samtal med en psykolog vilket gav mig väldigt mycket. 

 

3. Vad tror du utbildningen lärt dig som enbart praktisk erfarenhet från branschen inte 

hade gjort? 

Svar: Öga för detaljer tror jag. Om man träffar personer som inte har läst i Grythyttan så 

märker man att de missar saker i praktiken, som andra personer från Grythyttan inte hade 

missat. 

 

4. Vilka relevanta arbetserfarenheter från hotellbranschen har du sen tidigare? 
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Svar: Nej, innan jag läste i Grythyttan hade jag inte jobbat inom hotellbranschen sen tidigare. 

 

5. Har tidigare arbetserfarenheter hjälpt dig i denna arbetsroll? Vad isåfall? 

Svar: - 

 

6. Vad är dina främsta kompetenser? 

Svar: Min sämsta kompetens är att jag är väldigt otålig, men kan också vara en av mina 

främsta. 

 

7. Vad efterfrågades i rekryteringsannonsen för din nuvarande yrkesroll?  

Svar: Eh… fokus för detaljer, tidigare ledarskapserfarenheter, eh...humor. Jag kommer inte 

ihåg, det var så längesen nu. Men nånting sånt. 

 

8. Var det ett grundläggande krav med utbildning? 

Svar: Det var inte ett krav men det var meriterande. 

 

9. Tror du att du blev anställd på grund av din utbildning eller din tidigare erfarenhet 

från branschen? 

Svar: En kombination. Jag kan inte säga att det var det ena eller andra, men jag tror att min 

utbildning vägde upp men det gjorde den nog mycket för att flera andra också har läst i 

Grythyttan. 

 

10. Hade du föredragit att arbeta dig upp till denna tjänst istället? 

Svar: Nej det tror jag inte. Inte för mig personligen. 

 

11. Har dina närmsta kollegor kandidatexamen inom hotell? 

Svar: De har nog inte en universitetsutbildning på det sättet men det är nog många som har 

läst på yrkeshögskola sen är det många av mina chefer som har läst kandidatexamen i och 

med att det är många som har läst i Grythyttan då. 
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Bilaga 5 - GDPR-formulär inskickat till Örebro universitet 

1. Registerförteckning Studentarbete: 1. Registerförteckning Studentarbete 

2. Studentarbete - namn: Hur värdesätter arbetsgivare inom hotellbranschen relevant 

utbildning på kandidatnivå hos sina anställda vid rekrytering? 

3. Anmälan: Nyanmälan 

4. Beskriv studentarbetet: En intervju ska genomföras med alumner från Restaurang- och 

hotellhögskolan, Örebro universitet campus Grythyttan i syfte med att undersöka hur 

arbetsgivare uppskattade deras hotellutbildning. Den information som ska samlas in kräver 

inte någon känslig information som namn, företagsnamn osv. 

5. Rättslig grund: Samtycke 

5a. Samtycke: Vi skickar ett informationsbrev som respondenterna läser och accepterar 

muntligt. Respondenterna spelas in och i detta fall blir det ett muntligt avtal. 

5b. Var förvaras samtycke: På författarnas mobiltelefon eller dator. 

6. Inhämtning: Digital inhämtning 

6a. Om digital inhämtning: Skype kommer användas för intervjuer. 

7. Kategori av personer: Studenter vid ORU,Andra 

7a. Om andra: Alumner vid ORU. 

7b. Kategori av personuppgifter: e-post,Övrigt 

7c. Övrigt: Skypenamn på respondenterna vilket även kan kopplas till e-post. 

8. Känsliga PU-uppgifter: Nej 

8a. Om ja, finns samtycke?: 

8b. Om nej: 

8c. Om ja, har en RSAgjorts?: 

9. Ändamål: 3. Bedriva utbildning 

10. Andra lagar: Ja, muntligt avtal. 

11. Delning internt till andra system: Nej 

11a. Om ja: 

12. Extern delning: Nej 

12a. Om ja till vem?: 

13. Vart lagras personuppgifterna: Dator/datamedia Privat/extern 

13a. Extern lagringsplats: 

13b. I vilket land lagras informationen?: EU/ESS 

13c. Om ej digitalt: 
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14. Säkerhet: Ja, ord som kan kopplas till personuppgifter kommer anonymiseras. 

14a. Incidenthantering: Ja det finns medvetenhet. 

15. När avslutas personuppgiftsbehandlingen i systemet?: Materialet kommer raderas så 

fort transkribering av det har slutförts. Det vill säga, inget kommer sparas som kan kopplas 

till personuppgifter. 

15a. Avslutas: Gallras /raderas 

16. Namn på ansvarig student: Vahide Bajgora och Fanny Bernkert 

16a. Kurs/program: Hotell och värdskap 

16b. e-post t: v.bajgora@hotmail.com 

16c. Handledare: Jack Lainpelto 

16d.: jack.lainpelto@oru.se 

 


