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 Sammanfattning ___________________________________ 

 

Inledning: Organisationer som anställer ineffektiva sökanden i rekryteringsprocesser riskerar 

att inte överleva i branscher. Branschens nya servicebehov av personlighetsdrag är en del av 

den personliga servicen som påverkar hur bemötandet upplevs. Problemområdet berör därmed 

vilken typ av personlighetsdrag hos sökanden som önskas för branschens nya servicebehov. 

 

Syfte: Kritiskt undersöka rekryteringsprocesser i hotellbranschen och branschens nya 

servicebehov. 

 

Metod/material: En kvalitativ studie med sex genomförda semistrukturerade intervjuer. 

Materialet består av artiklar och litteratur för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Resultat: Studien visar hur chefer och anställda förhåller sig till vissa personlighetsdrag i 

rekryteringsprocesser och hur dessa påverkar värdskapet och hotellens varumärkeskapital. 

 

Slutsats: Hotellbranschens nya servicebehov påverkar befintligt värdskap. Önskade 

personlighetsdrag kan vara att den sökande är serviceinriktad och stresstålig, men om 

okvalificerade sökanden anställs kan personliga värderingar påverka organisationens kultur 

och hämma ledningens arbete för att fullfölja affärsidén. Personlighetsdrag kan kopplas till 

hur gäster ser på hotellens varumärkeskapital (Hotel Brand Equity) och dess överlevnad. 

 

Nyckelord: FAMM, Värdskap, Färdighet, Upplevelse och Varumärkeskapital
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Förord 

Det här arbetet hade inte kunnat genomföras utan hjälp från de sex intervjuade. Med hänsyn 

till anonymitet nämns inte företaget eller de som blev intervjuade, men ett nämnande för gott 

samarbete, nedlagd tid och trevligt bemötande måste utlysas. Arbetet hade inte heller kunnat 

genomföras utan att samtliga kunde kontaktas och svara via mejl respektive telefon på så kort 

varsel under processen. 

 

Ett annat tillkännande behöver uppmärksammas till uppsatsens handledare och de som har 

opponerat på arbetet genom kursens gång. Med hjälp av deras feedback har arbetet 

tydliggjorts, kritiskt granskats och tagit upp flera intressanta aspekter som beaktades i studien, 

vilket har stärkt studiens tillförlighet. 

 

Andrea Ninkovic 

Grythyttan, 2019  
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Inledning 
Organisationer som väljer ineffektiva sökanden i rekryteringsprocesser riskerar att inte 

överleva i branscher (Violette & Shields, 2007). Felaktiga rekryteringsbedömningar sker  

eftersom organisationer inte anställer kompetenta sökanden (Hogan, Curphy & Hogan, 1994). 

Enligt Hogan et al. (1994) leder felaktiga bedömningar till höga kostnaderna som motsvarar 

50 % av lönekostnaden för en person under ett år (Violette et al., 2007). Kostnaderna leder till 

en minskning av organisationens resultat eftersom vissa individer inte når upp till 

organisationens affärsidé, krav på kvalitet i arbetet och personlighet (Ibid.). Individerna anses 

vara lämpliga i rekryteringsprocesser, men inte i praktiken (Hogan et al., 1994) och 

rekryteringen påverkar således servicen och organisationskulturen (Liden, Wayne, Liao & 

Meuser, 2014). Finkelstein, Costanza och Goodwin (2018) menar att organisationer inte 

beaktar hur den sökande kommer att nå upp till organisationens mål. Bedömningarna 

uppmärksammar inte hur anställda ger ett värdskap i toppklass mot gäster och anställda, för 

att skapa en god arbetsmiljö och trivsel (Ibid.). Företag måste därmed ta hänsyn till 

hotellbranschens nya servicebehov av personlig service, där gäster förväntar sig 

helupplevelser om service och måltider (Allan, 2016). Enligt flera forskare är 

personlighetsdrag en del av den personliga servicen, vilket påverkar hur bemötandet upplevs 

(Baumer et al, 2017). Problemområdet för denna studie berör vilken typ av personlighetsdrag 

hos anställda som önskas för branschens nya servicebehov. Studiens syfte blir därmed att 

kritiskt undersöka rekryteringsprocesser i hotellbranschen och branschens nya servicebehov. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Den teoretiska referensramen till Måltidskunskap och värdskap är Five Aspects Meal Model 

(FAMM) (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006; Magnusson, Jonsson & 

Pipping, 2013). Modellen används i studien för att undersöka studiens frågeställningar. 

Vanligtvis används FAMM som ett hjälpmedel för att besvara vad måltidens kvalitet är 

utifrån aspekterna mötet, produkten, styrsystemet, rummet och atmosfären (Ibid.)., men 

modellen kan även användas i studien för att undersöka vad en sökandes/anställds kvalitet är 

för hotellbranschens nya servicebehov. Aspekten som gör studien relevant för 

Måltidskunskap och värdskap är styrsystemet och mötet (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Styrsystemet är ett övergripande system som reglerar och leder de andra 
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aspekterna (Figur 1), vilket påverkar både gästernas upplevelser såväl som de anställdas 

trivsel (Ibid.). I och med styrsystemet har även aspekten mötet en stor betydelse för att 

besvara studien syfte. Genom att se över styrsystemet i förhållande till informanternas utsagor 

om personlighetsdrag i rekryteringsprocesser kan studien besvara bland annat vilka sökanden 

som väljs ut och hur. 

 

                         

Figur 1. The Five Aspects Meal Model (FAMM) från en producents perspektiv (Gustafsson et 

al., 2006). 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden används för att beskriva studiens problemområde och bidrar till 

analys av studiens resultat. Problemområdet beskrivs med hjälp av modeller och teorier som 

utgångspunkt till studiens syfte för att få en förankring inom området. Studiens syfte berör 

rekryteringsprocesser inom hotellbranschen. 

 

Det nya servicebehovet och personlighetsdrag 

Hotellbranschen inriktar sig på att uppfylla gästers behov om logi och mat, där ett nytt 

servicebehov har växt fram under senare år (Allan, 2016). Branschens nya servicebehov växer 

fram i och med att gäster förväntar sig att få upplevelser om service och måltider samt genom 

personlig service (Ibid.). Behovet leder till att branschen anpassar verksamheten och träder in 

i en upplevelseindustri (Hemmington, 2007). Detta eftersom branschen erbjuder gästerna en 

helt annan service som är en del av varumärket (Ployhart, Weekley & Baughman, 2006). Den 

nya servicen förhåller sig till hur konsumenter som gäster ser på hotellets varumärke i ett så 

kallat ”varumärkeskapital”, d.v.s. värdet av ett varumärke (Ibid.). Varumärkeskapital kommer 

från det engelska ordet ”Brand Equity” och inom hotell används termen ”Hotel Brand 

Equity”, vilket är värdet av ett hotellvarumärke (Bailey & Ball, 2006). Service som inte 
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uppnår gästernas förväntningar leder till att gästerna ser negativt på hotellvarumärkets värde, 

vilket påverkar verksamhetens finansiella utveckling (Ibid.). Varumärkeskapital har därmed 

en förankring i organisationers affärsidé, något man behöver ta hänsyn till i 

rekryteringsprocesser (Ployhart et al., 2006). 

 

Värdskap kan definieras som ”upplevelser” och ”beteenden”, där servicen mellan gäst och 

värd präglas av känslor om exempelvis generositet och att värden underhåller gästen 

(Hemmington, 2007). Upplevelser kan delas in i hur gästerna upplever hotellets miljö som 

möbler, ljussättning, dukning och design, medan beteenden kan förklaras utifrån personlig 

service hur anställda bemöter gästerna med värdskap (Ibid.). För gästerna blir värdskapet en 

möjlighet att uppnå kunskaper och minnen av de platser där de befinner sig (Morgan, Watson 

& Hemmington, 2008). Det här leder till att upplevelsekvalitet och servicekvalitet påverkar 

hur gästfrihet och värdskap förmedlas av anställda (Lemke et al., 2011). De anställda måste 

även i enlighet med det nya servicebehovet överträffa gästernas förväntningar genom att ge 

det som Hemmington (2007) nämner som ”massor av små överraskningar i 

arbetsuppgifterna”, d.v.s. det som ger ett mervärde för gästen. Mervärdet blir den kvalitet som 

organisationer måste uppnå genom personlig service, vilket kan ses som ett agerande över vad 

som ska göras i en given situation. Det är även ett agerande över hur åtgärder vidtas och hur 

bemötandet upplevs mellan servicegivaren och gästen (Ibid.). 

 

Personlig service omfattar därmed personlighet, en process där en individ antar en identitet 

baserat på individens personlighetsdrag, exempelvis att vara glad (Baumer et al., 2017). 

Personlighet är kopplad till sociala och kulturella faktorer, där personlighet kan definieras 

som en individs karaktäristiska sätt (uttryck i reaktioner) att handla, känna och tänka. Det kan 

även kopplas med individens uppfattningar och attityder (Ibid.). Detta kräver enligt Gao 

(2017) att människorna i kulturen behöver förstå vikten av deras egna personliga värderingar, 

vilket kräver en självkännedom. Självkännedomen är viktig för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna om den personliga servicen (Bie, 2014). Den anställde måste därmed kunna 

”leda sig själv”, d.v.s. bedöma uppkomna situationer på arbetsplatsen. Då krävs att vissa mål 

uppfylls där ett av målen är att kunna reflektera över sin kunskap i yrket, för att förbättra 

servicen, reaktionsförmågor och färdigheter. För att lära känna den egna yrkesrollen måste 

individen genom olika situationer få erfarenheter och lära sig av dem. Både erfarenheter av 

framgång och misslyckande leder till att individen lär sig och kan sedan genom erfarenheten 

prioritera rätt arbetsuppgifter. Individen kan av erfarenheten uppfatta omvärlden bättre samt 



 

9 
 

lära sig att hantera känslor och situationer mer exemplariskt (Ibid.). Genom att arbeta med 

människor behöver individen utveckla sina kommunikationsförmågor, såsom personens språk 

och hur personen kommunicerar genom sin yrkesmässiga roll (Røkenes & Hanssen, 2016). 

 

För att kunna kommunicera och bemöta gäster i professionella situationer, förhållningar och 

förståelser gentemot verksamhetens krav krävs dock en yrkeskompetens (Røkenes & 

Hanssen, 2007). Ett fält inom yrkeskompetensen är att arbetet ska på ett ändamålsenligt och 

bra sätt förmedla nödvändig information till gästerna, genom samverkan och förståelse. 

Servicearbetaren behöver förmedla informationen genom en relationskompetens, som går ut 

på att arbetaren kan upprätta en relation med gäster genom sina sociala förmågor (Røkenes et 

al., 2016). Upprättandet genomförs genom kompetent bemötande under gästens vistelse, som 

sedan avslutas med professionell finess. Yrkeskompetens beskriver även en 

handlingskompetens där servicearbetaren måste kunna samverka, handla och sätta rätt person 

i rätt sammanhang, vilket kräver färdigheter och kunskaper (Ibid.). 

 

Personlighetsdrag som används i rekrytering 

Finkelstein et al. (2018) menar att förmågor och kunskaper kan avspeglas i personlighetsdrag 

hos sökande, när organisationer ser över potentialen kopplad till personlighetsdrag vid 

rekryteringsprocesser. Konceptet potential blir därmed en möjlighet att använda vid 

rekryteringsprocesser, för att se hur väl individens möjligheter kommer att utvecklas med 

verksamheten samt blir ett sätt att få fram kunniga individer som uppnår gästernas 

servicebehov. Potentialen uppnås enligt Finkelstein et al. (2018) genom att bland annat 

jämföra den sökandes personlighet, sociala kompetens och lärandekompetens med 

verksamhetens krav på sökanden. Potentialen kan även innebära att se över hur väl anställda 

uppfyller organisationens mål (kvantitativa eller kvalitativa), som exempelvis förmågan att 

förändra beteenden hos anställda. Potential kan därmed definieras beroende på 

organisationens kontextuella faktorer som kultur, ekonomiska möjligheter, storlek, 

konkurrenter och bransch (Ibid.). Om verksamheter inte vet vilka personlighetsdrag som ska 

beaktas i deras rekryteringsprocesser kan en fem-faktors-modell av personlighet (”The Big 

Five”) användas (Stevens & Szmerekovsky, 2010; Kim, Shin och Umbreit, 2007). Modellen 

analyserar en människas personlighet och dess negativa aspekter i faktorerna sociala 

färdigheter (Extraversion), osäkerhet (Emotional Stability/ Neuroticism), förmåga att upprätta 

positiva relationer (Agreeableness), vilja och pålitlighet (Conscientiousness) samt kreativitet, 
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intressen och intelligens (Openness to Experience) (Ibid.). Genom att använda modellen kan 

företag se över vilka personlighetsdrag som visar vilka personer som lättare kan hantera 

exempelvis stress, utbrändhet och att anpassa sina beteenden i miljön (You, Huang, Wang & 

Bao, 2015). 

 

Ett annat skäl för att använda personlighetsdrag vid rekrytering är att organisationens 

målsättning karaktäriserar verksamhetens ”personlighet” (Ployhart et al., 2006; Violette et al., 

2007). Ployhart et al. (2006) menar att om verksamheter har som målsättning att anställda ska 

ta hand om varandra och arbeta i arbetslag karaktäriserar detta organisationens 

”personlighetsdrag”. ”Personlighetsdrag” kan även uttryckas som en del av 

varumärkeskapital, som handlar om värdet av ett varumärke i förhållande till det nya 

servicebehovet. Detta koncept kan ses som en del av organisationens affärsidé, vilket blir 

svårt för konkurrenter att efterlikna och påverkar vilka som kommer att anställas i företaget 

(Ibid.). När anställda rekryteras utifrån liknande personlighetsdrag som organisationens 

”personlighet” kommer de att bidra med ett inflytande på organisationskulturen, klimatet och 

normerna (Violette et al., 2007). Personlighetsdrag präglar således servicekulturen, där 

positiva attityder och beteenden behålls och uppmuntras i och med att de anställda känner 

samhörighet med organisationens ”personlighetsdrag” (Ibid.). Detta kan förklaras med hjälp 

av Schneiders (1987) grundläggande teori, att organisationer är ett resultat av hur 

människorna i organisationen beter sig. 

 

Schneiders (1987) teori kan användas av företag för att analysera den egna organisationen 

utifrån situationer som består av anställdas beteenden. Analysen är viktig eftersom att 

konsumenter och gäster väljer varumärken inom exempelvis hotell som liknar deras 

personlighetsdrag (Huang, Mitchell & Rosenaum, 2012). Organisationer kan med hjälp av 

teorin förstå hur verksamheten fungerar, vilket varumärke de har och vilka anställda som 

krävs (Allan, 2016) för att motsvara organisationens mål och det nya servicebehovet (Ployhart 

et al., 2006). Rekryteringen måste därmed ta hänsyn till val av metoder och tillvägagångsätt 

för att attrahera anställda samt ta hänsyn till organisationens karaktärsdrag och koncept 

(Finkelstein et al., 2018). Till följd blir rekryteringen en strategi där organisationer 1) 

identifierar sökanden baserat på deras potential, 2) attraherar sökanden på platser där 

verksamheter kan nå dem 3) rekryterar de som uppfyllelser organisationens krav, 4) utvecklar 

anställdas yrkesroll och individualitet samt 5) arbetar för att behålla sina anställda och tar bort 

de som inte uppnår målen (Ibid.). Hogan et al. (1994) påpekar dock att personlighetsdragen 
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inte får bli det enda underlaget i rekryteringsprocessen, utan att organisationer ska se över den 

sökandes interaktion, kognitiva och sociala förmåga samt använda utvärderingsinstrument 

(ex. intervju) vid rekrytering. Processen kan ses som helhet i Attraction-selection-attribution-

modellen (ASA) (Schneider, 1987), i Figur 2 nedan. 

 

                                    

Figur 2. “The Attraction-Selektion-Attriton Framework”, som är ett perspektiv av interaktion 

på organisatorisk effektivitet (Schneider, 1987). 

 

Val av metod vid rekrytering samt kompletterande personlighetstest 

För att attrahera anställda till sin verksamhet och ge kännedom om arbetets och 

organisationens karaktär (”personlighet”) (Ployhart et al., 2006; Violette et al., 2007) används 

bland annat annonser (Stevens et al., 2010). Annonserna innehåller beskrivningar av önskade 

kompetenser och/eller personlighetsdrag, vilket skickas ut i distributionskanaler för nå en 

större mängd sökande (Stevens et al., 2010). Genom att efterfråga exempelvis specifika 

personlighetsdrag minskas tidsomfattningen och utgifterna vid rekrytering, då 

personlighetsdragen förhåller sig till organisationskulturen. Metoden minskar även 

personalomsättningen samt höjer engagemanget, individuell prestation, gruppers 

sammanhållning och tillfredsställelsen i arbetet (Ibid.). En väluttänkt och välformad annons 

med realistiska och funktionella arbetsbeskrivningar tar därmed hänsyn till externa och 

interna faktorer, som attraherar liknande och önskade individer (Pavur, 2010). Sökande 

kommer att matcha det eftertraktade jobbet med sina egna förmågor och intressen (Ployhart et 

al., 2006; Violette et al., 2007). Felaktiga beskrivningar attraherar däremot ett större urval 

som inte stämmer med organisationens krav, vilket leder till bearbetningsfördröjningar i 

rekryteringsprocessen på grund av volymen (Pavur, 2010). Exempelvis kan högkvalificerade 
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sökande känna frustration mot arbetsbeskrivningarna eftersom beskrivningarna upplevs som 

felaktiga och orealistiska (Ibid.). 

 

Rekryteringsprocessen kan ske genom att organisationer ser över ansökningsblanketter eller 

cv, för att se individens kompetenser, förmågor och kunskaper (Udechukwu & Manyak, 

2009). Valet av metod för annonsering väljs enligt Pavur (2010) baserat på vilken information 

som behöver samlas in för att exempelvis uppfylla en hotellgästs behov (Schneider, 1987). 

Rekryteringsprocessen karaktäriseras som dynamisk, som utförs på ett sätt som motsvarar den 

sökandes behov av att processen är rättvis, trygg och förståelig (Ibid.). Oavsett val av metod 

behöver den sökande demonstrera intellektuella krav, färdigheter för positionen samt ha den 

”rätta” personligheten och kemin för att arbeta effektivt med andra (Pavur, 2010). Baserat på 

vad arbetsgivaren får för intryck av den sökandes cv eller anställningsblankett påverkar om en 

intervju ska inledas (Udechukwu et al., 2009). I cv kan den sökande göra sig själv attraktiv för 

arbetsgivaren genom att marknadsföra sig själv, men ansökningsblanketter är mer inriktade 

mot hur individen beskriver sig själv mot anställningen (Ibid.). 

 

Vid sidan av cv och ansökningsblanketter finns en nyare form av rekrytering, där 

organisationer använder sig av personlighetstest (Violette et al., 2007). Personlighetstest kan 

omfatta frågor med exempelvis adjektiv som den sökande ska fylla i, för att organisationer 

ska bedöma individens personlighetsdrag. Personlighetstester omfattar egenskaper som bryts 

ned i fyra delar som exempelvis; Tålmodig, Utåtriktad, Formell och Dominant. Varje del sätts 

i förhållande till en skala som mäter och undersöker en individs personlighetsdrag samt hur de 

arbetar och lär sig. Ett exempel är att organisationer sätter upp egenskaper som ”perfektionist” 

och ”slarvig”, för att se över hur personen förhåller sig till arbete och hur arbetsprestandan i 

arbetsuppgifterna påverkas (Ibid.). 

 

Kritik mot urvalsprocesser med tester av personlighetsdrag 

Det kan bli svårt att upptäcka negativa drag om personlighetsdrag vid intervjuer eller 

personlighetstester (Hogan et al., 1994; Violette et al., 2007). En individ med goda sociala 

förmågor och högt självförtroende kan undanhålla negativa drag i rekryteringsprocessen som 

uppmärksammas i arbetet (Ibid.). Enligt Hogan et al. (1994) kan negativa personlighetsdrag 

ändras om träning och stöd finns hos verksamheten, för att förändra individens prestationer i 

organisationen. Personlighetsdrag kan dock inte användas vid rekryteringsprocesser enbart för 
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att avgöra om individen är lämplig för anställningen. Organisationer behöver sammanställa 

olika personlighetsdrag, vilket kan göras med hjälp av personlighetstest (Violette et al., 2007). 

Analyseringen av personlighetstest kan visa vad för slags förväntat resultat den sökande har i 

förhållande till verksamhetens krav och önskemål. Verksamheter kan därmed med hjälp av 

personlighetstest jämföra hur sökande beskriver sina personlighetsdrag med de 

personlighetsdrag som kommer fram vid intervjuer (Ibid.). Personlighet behöver därmed 

kompletteras med vissa färdigheter som att kunna sälja, arbeta med andra och effektivisera 

team (Hogan et al., 1994). 

 

Det är samtidigt problematiskt med validiteten i personlighetstest enligt Hausknecht (2010) 

som menar att validiteten beror på faktorer som testets storlek i variation och i vilket 

sammanhang testet sätts i. Testen är en utmaning för organisationer att använda och analysera 

om inte specialister ser över personlighetstesten, för att kunna utgöra vad den sökandes svar 

har för betydelse i rekryteringsprocessen. Företag behöver därmed se över betydelser och 

vilken påverkan sökandes svar har på organisationens testresultat samt för att verksamheter 

ska få en bild över hur individen kommer att vara i praktiken. Hausknecht (2010) nämner 

även problemet då tidigare sökande upprepar personlighetstest i rekryteringsprocessen 

kommer de att visa ett högre resultat för att klara processen än de som genomför testet för 

första gången. Dessa tidigare sökande kommer även att minska risken för att nekas till 

intervju då den sökande har mer kunskap om vad organisationen söker hos anställda (Ibid.). 

 

Liden et al., (2014) talar om att personlighetsdrag som organisationer söker efter, såsom 

färdigheter (ex. problemlösning), integritet och värnande om andra, handlar om ett service-

tjänsteledarskap. Det positiva vid strävan efter eftertraktade personlighetsdrag hos individen 

är att personen ”passar in” med organisationens värderingar, gästers förväntningar och behov 

samt inspirerar medarbetare till att efterlikna individens beteende. Den potentiella anställde 

blir även en förebild för ”idealet” i verksamheten. De negativa aspekterna är att om det finns 

individer i en kultur som ser gäster som en börda i organisationen, kan personen påverka 

medarbetare och motverka ledningens arbete med att främja en god organisationskultur. 

Medarbetarna kan därmed vilja identifiera sig med individen och forma en grupp för att 

”passa in” med personens värderingar, vilket kan gå emot organisationens värderingar och 

hämmar organisationskulturen (Ibid.). Gao (2017) menar att individen kan medvetet som 

omedvetet influera utvecklingen av organisationskulturen. Organisationer måste därmed ta 

hänsyn till personliga värderingar för att förbättra förståelsen för den egna organisationens 
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kultur. Exempelvis är en personlig värdering att vara öppen. Öppenhet bedöms som 

uppmuntrande för marknadsorientering och uppmuntrar adhokrati, vilket definieras som en 

informell organisationsform utan formell struktur. Organisationsformen är anpassningsbar 

och flexibel, vilket kan ses som en motsats till byråkrati. Adhokrati kännetecknar därmed ett 

horisontellt perspektiv i hierarkin mellan organisationen och medarbetare. Personliga 

värderingar (ex. konservativa) kan dock förhindra arbetet om marknadsorientering, vilket 

skapar en hierarkisk struktur (Ibid.). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att kritiskt undersöka rekryteringsprocesser inom hotellbranschen och 

branschens nya servicebehov. 

 

Frågeställningar 

• Vilka krav har hotellbranschen på sökanden i rekryteringsprocesser? 

• Vilka personlighetsdrag beaktas i hotellens rekryteringsprocesser? 

• Hur påverkar olika personlighetsdrag den befintliga organisationen och hur inkluderas 

de i rekryteringsprocesser? 

 

 

Metod och material 

I studien valdes en intervjuundersökning med semistrukturerade frågor, för att i linje med 

Bryman (2018) ansågs en kvalitativ studie vara passande för att besvara studiens syfte. 

Kvalitativ forskning strävar efter att samla och tolka den data som kommer ifrån 

respondenterna om handlingar och vad handlingarna innebär om ämnet. I Resultatet beskrivs 

och analyseras materialet, som består av kunskaper om personlighetsdrag vid rekrytering från 

studiens sex respondenter. Av resultatet analyseras data för att förstå vilken typ av 

personlighet som önskas i förhållande till branschens nya servicebehov. Resultatet diskuteras 

sedan i Diskussion av resultatet mot tidigare forskning, där artiklarna har tagits fram med 
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hjälp av en sökmatris (Bilaga 1). I enlighet med Bryman (2011) blir materialavsnittet relevant 

för att besvara studiens problemområde och syfte. 

 

Intervju 

Likt det Fägerborg (2011) menar kan studien få fram förståelse om studiens ämne med hjälp 

av metoden intervju för att undersöka personlighetsdrag i rekryteringsprocesser. Materialet 

från respondenterna samlas in för att få fram deras synsätt, kunskaper och uppfattningar om 

temat. Intervjuerna omfattar semistrukturerade frågor som presenteras i underrubriken 

Frågescheman, för att skribenten till studien kritiskt skulle kunna undersöka 

rekryteringsprocesser i hotellbranschen och branschens nya servicebehov. Se även 

frågescheman (Bilaga 2) med frågeställningar, som togs fram utifrån studiens frågeställningar 

och teoretiska bakgrund. 

 

Frågescheman 

Frågescheman användes i studien för att få fram svar från respondenterna som sattes mot 

studiens frågeställningar och syfte. För att få fram svar om utformning, utförande och varför 

personlighetsdrag valdes i chefernas rekryteringsprocesser skapades Frågeschema för chefer 

inom hotell, för Chef 1–3 (Bilaga 2.1). För att undersöka hur personlighetsdrag påverkar 

arbetsprestationer, anställda och gäster skapades Frågeschema för anställda inom hotell, för 

Anställd 1 & 2 (Bilaga 2.2) och Frågeschema för anställda inom hotell, för Anställd 3 (Bilaga 

2.3). Frågescheman för Anställd 1 & 2 samt Anställd 3 skiljer sig enbart om 1–2 följdfrågor, 

vilket i enlighet med Bryman (2011) fortfarande blir jämförbara och relevanta för studien. För 

att knyta frågeställningarna (Bilaga 2) till syftet användes relevanta begrepp (ex. 

personlighetsdrag) till studien. Det var enbart frågeställningarna i studien som ställdes för att i 

minsta mån påverka respondenternas svar, resultatets trovärdighet (Fägerborg, 2011). 

 

Genomförande 

När frågeställningarna var klara kunde intervjuerna inledas, där studiens sex intervjuer varade 

mellan 45–67 minuter. Två intervjuer genomfördes via telefon och mejl samt fyra intervjuer 

genomfördes med fysiska möten. De intervjuer som genomfördes via telefon och mejl var 

med Anställd 1 och Anställd 2 (Tabell 1), eftersom de inte hade möjlighet till att komma. 

Intervjuerna genomfördes därmed genom att frågorna (Bilaga 2.2) mejlades till 
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respondenterna innan respektive intervju, för att respondenterna skulle kunna se frågorna och 

kunna följa intervjun. Vid fysiskt möte med Chef 2 (Tabell 2), Chef 3 (Tabell 2) och Anställd 

3 (Tabell 1) användes ljudinspelning förutom vid intervju med Chef 1 (Tabell 2), som inte 

godkände ljudinspelning. Intervjun ledde till att anteckningar skrevs ned efter intervjun, som 

sedan skickades via mejl till Chef 1 för att bli godkända för att kunna användas i studien. Det 

tog ca 40 minuter att skriva ned anteckningarna, vilket inkluderade renskrivning samt 

feedback från Chef 1. Samtliga sex intervjuer transkriberades sedan för att framställa en text 

av respektive intervju. 

 

Tabell 1. Presentation av respondenter från de tre genomförda intervjuerna med de anställda. 

Anställd 1 Anställd 2 Anställd 3 

Anställd 1 var en anställd 

på ett hotell i Oslo, 

Norge. Hon blev anställd 

baserat på 

personlighetsdrag som 

Driven, Vänlig och 

Förståelig i 

rekryteringens process. 

Anställd 2 var en tidigare 

anställd på ett hotell i Paris, 

Frankrike. Han blev anställd 

baserat på personlighetsdrag 

som Ambitiös, Effektiv och 

Självständig i rekryteringens 

process. 

Anställd 3 var en anställd på ett 

hotell i Stockholm, Sverige. 

Hon blev anställd baserat på 

personlighetsdrag som Positiv, 

Omsorgsfull och Initiativ i 

rekryteringens process. 

 

Tabell 2. Presentation av respondenter från de tre genomförda intervjuerna med cheferna. 

Chef 1 Chef 2 Chef 3 

Chef 1 var en chef på ett 

hotell i centrala 

Stockholm, Sverige. Hon 

hade hand om 

rekrytering. 

Chef 2 var en chef på ett 

hotell i utkanten av 

Stockholm, Sverige. Han 

hade tidigare hand om 

rekrytering innan han gick i 

pension. 

Chef 3 var en chef på två hotell i 

centrala Stockholm, Sverige. 

Han hade tidigare hand om 

rekrytering innan han gick i 

pension. 

 

Urval 

Informanterna (Tabell 1 & 2) valdes utifrån studiens relevans, syfte och problemformulering, 

vilket karaktäriserar ett målinriktat urval och en kvalitativ teknik (Bryman, 2011). Baserat på 

studiens syfte valdes sex respondenter, där tre var anställda (de arbetade i Paris, Stockholm 
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respektive Oslo) och tre var chefer (som alla arbetade i Stockholm). Respondenterna Chef 1–3 

var passande för studiens syfte i och med att cheferna gav information om hur 

personlighetsdrag användes i deras tidigare rekryteringsprocesser (Tabell 2). Anställd 1–3 var 

passande för studiens syfte i och med att de gav information för analysering av hur olika 

personlighetsdrag kunde påverka värdskapet, anställda och arbetsprestationen. De anställda 

hade även fått anställning på olika hotell, som rekryterade baserat på personlighetsdrag 

(Tabell 1) i form av cv och personligt brev samt personlighetstest. Urvalet om sex intervjuer 

ansågs därmed vara tillräckligt för att genomföra studien samt gav tillräckligt med data för att 

besvara studiens syfte och uppnå en teoretisk mättnad. Respondenterna valdes för att i 

enlighet med Bryman (2018) få fram variation i resultatet (stickprovet). Urvalet betonade 

även variationen i stickproven, likväl Bryman (2018) genom att respondenterna hade arbetat i 

olika städer och länder. 

 

Likt många studier finns ett bortfall, varvid det i denna studie fanns en respondent som valde 

(utöver Anställd 1–3) att inte påbörja intervjun och kunde därefter inte kontaktas vidare, men 

ersattes av en annan intervjuperson med motsvarande egenskaper. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen omfattar bearbetning, analysering och tolkning av data från intervjuerna. 

Intervjuerna transkriberades sedan för att undergå en tematisk analys, för att få fram ett tema. 

 

Transkribering av intervjuer 

Varje transkribering tog ca 1–2 timmar och omfattade ca 3–5 antal sidor. Transkriberingarna 

lästes igenom flera gånger för att framställa en text av respektive intervju. För att bekräfta att 

intervjuerna återges på ett sannhetsenligt sätt fick samtliga respondenter se transkriberingen 

genom regelbundet mejlande, där de kunde kommentera eventuella missförstånd och ge 

respons. Regelbundet mejlande och godkännande från intervjuerna gav tillförlitlighet i studien 

vid transkriberingen, i enlighet med Fägerborg (2011). 

 

Tematisk analys av transkriberade intervjuer 

I enlighet med Bryman (2011) användes en tematisk analys för att fokusera på vad 

respondenterna hade sagt. Analysen användes för att få fram ett tema och subteman, som 
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sattes i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Analysprocessen beskrevs som 

”Framework” (Tabell 3), som behandlade studiens data. ”Framework” användes som ett 

tillvägagångssätt för att få fram studiens resultat genom att skribenten med noggrannhet hade 

läst varje transkriberad intervju flera gånger. För att få fram teman relaterat till studiens ämne 

och problemområde undersöktes varje transkribering om teman återkom i texten och hur 

respondenterna uttryckte sig. Uttrycken sågs över hur respondenterna exemplifierade temat i 

form av metaforer, som exempelvis när Chef 2 uttryckte att ” alla skulle dra sitt strå till 

stacken”. Det framtagna temat sågs över hur det förändrades i förhållande till att överföra data 

från transkribering av intervjuer till ”Framework” (Tabell 3). Respondenternas svar 

placerades in i indexet för att jämföra likheter och olikheter med hur respondenterna beskrev 

temat. Exempelvis vid språkliga kopplingar som när respondenterna använde ord som ”för 

att” eller ”därför att”, vilket kunde reflekteras till hur medvetna respondenterna var om temat. 

I analysen uppmärksammades även vad exempelvis cheferna inte talade om, såsom frågor hur 

anställda arbetar med lika och olika personlighetsdrag mot sin egen personlighet. Det 

cheferna inte talade om i rekryteringsprocesserna togs fram i och med vad studiens Anställd 

1–3 hade sagt och vad som beskrevs i studiens teoretiska bakgrund. I analysens sista steg 

kategoriserades subteman (ex. Rekrytering) som kopplas till temat (Önskade 

personlighetsdrag) (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Två exempel på hur processen att analysera centralt tema och subteman, som inom 

en matris utgör grunden till att få fram vad respondenterna hade sagt i intervjuerna (Bryman, 

2011). 

 

Tema: Personlighetsdrag i rekryteringsprocesser 

 Önskvärda 

personlighetsdrag 

 

Personlighetsdrag 

och dålig service 

Rekrytering Betydelser av 

erfarenheter och 

utbildning 

Olika perspektiv 

om 

personlighetsdrag 

Chef 1 ”Egenskaperna tog 

vi fram för att vi 

ville upprätthålla 

en viss utveckling i 

de anställda genom 

”Någon som är mer 

tillbakadragen och 

kan ta tag i 

problem skulle 

kunna vara en 

”Ju närmare 

gästkontakt/ 

bemötande 

personalen har 

desto mer blir 

”Vi ser över 

tonfall, 

kroppsspråk, 

utstrålning och det 

ser man i 

personligheten och 

”Vi såg att personal 

baserat på 

personligheter är 

nytt och det som 

kommer att göra oss 

unika” (F.1). 
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att söka efter vissa 

egenskaper” (F.2). 

”dålig egenskap” 

(F.5). 

personligheten 

viktig” (F. 3). 

inte erfarenheten” 

(F.3). 

Chef 2 ”Vi ville följa med 

i utvecklingen med 

personlig service 

och då tog vi fram 

egenskaper som 

skulle representera 

vårt hotells 

koncept” (F.1). 

”Individer med 

kontrollbehov 

tenderade att ta 

över andra arbeten 

och poängtera ut 

fel när de ska 

fokusera på gästen 

och sitt eget jobb 

först och främst” 

(F.5). 

” Båda sätten 

(CV & 

personligt brev 

och 

personlighetsdr

ag) fungerar, 

men att gå 

efter 

personlighetsdr

agen syns mer 

i servicen” 

(F.1). 

”Men utan 

personlighet är 

erfarenheter bara 

erfarenheter och 

utbildningar är 

bara utbildningar” 

(F. 3). 

 

”Det var 

personligheten som 

personalen kunde 

förmedla genom 

värdskapet, som 

fick gäster att 

stanna” (F.3). 

 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet krävs inom studien för att kunna bedömas och värderas som en kvalitativ 

studie (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Utförligt uppnås tillförlitlighet i studien 

genom fyra delkriterier (Bryman, 2018). Trovärdighet uppnås genom att följa befintliga regler 

i forskning samt att allt i studien rapporteras till att samtliga respondenter för godkännande, 

d.v.s. att resultatet stämmer överens med deras uppfattning (en respondentvalidering). 

Överförbarhet uppnås i studien genom att beskrivningarna av respondenternas utsagor är 

detaljerade i förhållande till hur och varför respektive personlighetsdrag och metod valdes i 

rekryteringsprocesserna. Kravet uppnås även genom att beskrivningarna belyser vad 

respondenterna grundade sina beslut på vid rekrytering av personlighetsdrag. Beskrivningarna 

blir ett sätt för att granskare ska kunna bedöma om resultatet kan överföras till en annan miljö 

(Ibid.). Pålitlighet uppnås genom att skribenten applicerar ett kritiskt granskade vid 

transkribering samt att redogörelsen är fullständig genom forskningsprocessen samt 

tillgänglig för att bedöma studien som tillförlitlig, i enlighet med Bryman (2011). Möjlighet 

att styrka och konfirmera studien följs genom att skribenten inte har låtit teoretisk inriktning 

eller personliga värderingar påverka det Bryman (2011) kallar god tro. 
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Patel et al., (2011) beskriver även inom kvalitativa studier om kommunikativ validitet, där 

respondenterna i studien tar del av resultatet genom återkoppling. Återkopplingen höjer 

trovärdigheten i de tolkningar av ämnet som uttalas i studien, genom att resultatet har en jämn 

balans mellan skribentens egen text och citat från respondenterna. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Arbetet följer Vetenskapsrådet fyra etikregler (Patel et al., 2011) som svensk forskning måste 

följa. Genom den första etikregeln informationskravet förmedlas undersökningens syfte 

genom ett informationsbrev (Bilaga 3) till samtliga respondenter via mejl, telefon eller 

personligt möte (Bryman, 2011). Angående samtyckeskravet får samtliga i undersökningen 

självständigt besluta sin delaktighet (Ibid.). Skribenten till studien förklarar via mejl och i 

intervjuerna att intervjuerna genomförs baserat på respondenternas tid, villkor och 

omständigheter (Bryman, 2018). Därmed blir vissa svar kortare respektive längre och 

respondenterna kan avbryta intervjun när som helst. I enlighet med konfidentialitetskravet 

förvaras personuppgifterna från undersökningens respondenter under sekretess och 

anonymitet samt behandlades med konfidentialitet i största mån. För att uppnå den fjärde 

etiska regeln nyttjandekravet används enskilda individers personuppgifter från studien enbart 

för forskningens ändamål (Ibid.). Tydlighet framställs med att informera deltagande att inga 

uppgifter som namn, ålder, arbetsplats, arbetskollegor eller något som kan identifiera någon 

av de tillfrågade skulle samlas in. Uppgifterna beaktas när respektive intervju hänvisas i 

studien, genom att benämna respektive respondent med Chef 1–3 eller Anställd 1–3 samt att i 

texten används enbart pronomen som ”hon” eller ”han”. 

 

Problem vid konflikter och dilemma som kan uppkomma vid kvalitativa intervjuer i 

förhållande till etikreglerna är i enlighet med Kvale och Brinkmann (2015) något som bör 

beaktas, men är inte intervjuarens uppgift att lösa. Intervjuarens skyldigheter och 

respondenternas rättigheter hänvisas därmed i informationsbrevet (Bilaga 3). Intervjuerna 

genomfördes år 2018 innan GDPR regleringen infördes varvid dessa inte har kunnat beaktas i 

studien. 

 



 

21 
 

 

Resultat 

I resultatet besvaras studiens frågeställningar med hjälp av data som har sammanställts från 

intervjuer där olika intervjuformulär (Bilaga 2) användes. Frågeställningarna som diskuteras 

under samtliga rubriker i resultatet är; vilka krav har hotellbranschen på sökanden i 

rekryteringsprocesser, vilka personlighetsdrag beaktas i hotellens rekryteringsprocess samt 

hur påverkar olika personlighetsdrag den befintliga organisationen och hur inkluderas de i 

rekryteringsprocesser. För att få fram vad respondenterna egentligen hade sagt om 

personlighetsdrag i förhållande till branschens nya servicebehov genomfördes en tematisk 

analys. I analysen av intervjuerna togs teman fram som hänvisas i resultatets rubriker som är: 

Önskvärda personlighetsdrag, Personlighetsdrag och dålig service, Rekrytering, Betydelser 

av erfarenheter och utbildning samt Olika perspektiv med personlighetsdrag (Tabell 3). I 

resultatet förklaras och förtydligas respondenternas rekryteringsprocess i förhållande till vilka 

sökanden som väljs ut och hur mot studiens syfte. 

 

Önskvärda personlighetsdrag 

De intervjuade menade att det viktiga med personlighetsdragen var att komma närmare 

gästbemötandet. Exempelvis besvarade Chef 3 att personlighetsdrag valdes eftersom 

personlig service blev viktigare i hotellbranschen. Personlighetsdragen kunde enligt 

respondenterna kopplas till tonfall, kroppsspråk och utstrålning, vilket inte gällde vid 

rekryteringskriteriet ”erfarenheter”. Chef 1–3 förklarade att de som inte valdes i 

rekryteringsprocesserna inte hade de önskvärda personlighetsdragen som hotellen sökte. 

 

Personlighetsdrag som vi söker är självständighet, att lita på sig själv och 

vägleda sig själv. För vi kommer inte alltid vara där (Intervju Chef 1). 

 

Viktiga personlighetsdrag för en serviceanställd beskrevs av samtliga sex respondenter som 

att kunna känna sympati, vara vänlig, empatisk, engagerad i arbetet och kunna lyssna på 

andra. Chef 1 uttryckte att i rekryteringen valdes individer med önskvärda personlighetsdrag, 

där chefen inriktade sig på personlighetsdrag som självförtroende, självständighet och glimten 

i ögat. Chef 2 beskrev att goda personlighetsdrag var att en anställd var positiv, flexibel, 
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serviceinriktad, samarbetsvillig och stresstålig. För Anställd 3 var lämpliga sökande någon 

som hade visioner och mål. 

 

Anställda är ett föredöme för mig och andra. Personen ska ha tydliga och sunda 

värderingar (Intervju Anställd 3). 

 

Respondenterna beskrev att bra anställda var de som kunde arbeta i grupper och vara framåt i 

arbetet. I ett organisationsperspektiv beskrev Anställd 1 att en anställd ska vara proaktiv, 

effektiv samt ha tydliga mål och visioner. Anställd 2 beskrev att en bra medarbetare agerade 

på organisationens och gästernas önskemål och preferenser. Chef 1 och Chef 3 beskrev att 

anställda skulle hantera samtligas behov och upprätthålla gruppens sammanhållning genom 

lagarbete och omsorg. Enligt Anställd 3 hade positiva personlighetsdrag inga negativa 

effekter för att en individ som kunde se jobbet som en passion bidrog till en gemenskap. 

 

Kommunikationen blir rakt och ärligt. Det handlar om att förmedla ett budskap 

till gäster som är omsorgsfullt vid problem som när rum inte är klara i hotellet. 

Det bästa personlighetsdraget blir där en anställd blir glad över att se gäster 

och vill jobba för deras välmående. (Intervju Anställd 3). 

 

Det gemensamma som respondenterna talade om var att alla önskvärda personlighetsdrag som 

behövdes för att förmedla ett genuint värdskap var en konkurrensfördel och en del av 

personalens utveckling. 

 

Personlighetsdrag och dålig service 

Personalens utveckling kunde påverkas i en negativ riktning vid studiens analys av nackdelar 

med vissa personlighetsdrag. Enligt samtliga respondenter kunde nackdelarna påverka 

servicen och gästbemötandet. Exempelvis menade Anställd 1 och Chef 3 att dåliga 

personlighetsdrag hos medarbetare kunde vara: 

 

Att en anställd är feg, ignorerar och inte kan reda ut konflikter (Intervju 

Anställd 1). 
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En individ som är tillbakadragen och inte tar kontakt med gäster kan inte 

leverera den service vi utlovar till gäster. Och är denne beroende av andra kan 

vi inte vara säkra på att personen skulle kunna klara av högt tempo, stressade 

situationer eller leda en grupp med gäster (Intervju Chef 3). 

 

Uttalandet av Chef 3 kunde jämföras med Chef 1 och Chef 2 som har varit tvungna att tala 

med anställda på grund av att andra upplevde att deras personligheter inte motsvarade 

organisationens krav och gästernas önskemål. Chef 2 beskrev hur sökanden som hade 

kontrollbehov var ett problem inom rekryteringsprocessen. 

 

Individer med kontrollbehov tenderade att ta över andra arbeten och poängtera 

ut fel när de ska fokusera på gästen och sitt eget jobb först och främst (Intervju 

Chef 2). 

 

Chef 1 och Chef 3 beskrev att ett annat dåligt personlighetsdrag var någon som inte 

förmedlade ett genuint värdskap och som fick samtliga att känna sig obekväma. Anställd 1 

och Anställd 2 beskrev att dåliga personlighetsdrag hos sökanden var de som undvek ansvar 

och kommunikation samt inte gav motivation i arbetslaget. 

 

Anställd 1 beskrev att servicen kunde även påverkas om chefer rekryterade individer med 

olika personlighetsdrag som skulle arbeta i ett team. 

 

När en perfektionist arbetade med en optimist kunde deras personlighetsdrag 

krocka. Den ena kunde se möjligheter medan den andra ville göra saker rätt i 

en viss ordning. Båda såg förbi hur de kunde lösa problemet och lära sig av 

varandra, genom att tänka annorlunda samt hjälpa varandra med sina brister 

(Intervju Anställd 1). 

 

Här beskrev Anställd 2 att han inte kunde tala med sin chef, eftersom de var för olika och 

därmed inte kunde kommunicera med varandra. Likaväl beskrev Anställd 3 att för många 

olika personlighetsdrag kanske inte skulle passa in med varandra eller hotellet. Det kunde bli 
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svårare som exempelvis gäst att se vad hotellet ville förmedla med en anställd, som inte kunde 

komma överens med de andra och därmed uppfattas inte hotellets koncept. 

 

Rekrytering 

Chef 1–3 beskrev att rekryteringsprocessen skulle vara baserad på hotellets läge, koncept, 

konkurrenter, erbjudande och hur de skulle kunna bli unika. Exempelvis speglade hotellens 

koncept ”en känsla av att kännas äkta och vara äkta” (Intervju Chef 1), ”en plats som var stolt 

över sin historia” (Intervju Chef 2) samt ”en behaglig miljö där alla skulle trivas” (Intervju 

Chef 3). Exempelvis beskrev Chef 2: 

 

Vi har ett koncept samtidigt som vi har förväntningar av vår hotellkedja, där vi 

har som uppdrag att anställda de som kan tänkas passa in med våra gäster och 

hotell. Vi vill ha personligheter som får gästerna att känna ”det här är 

[Anonymt]” (Intervju Chef 2). 

 

Rekryteringsprocessen av Chef 1 började med att respondenten laddade upp ett formulär via 

sociala medier, som omfattade två delar av rekryteringsprocessen. Den första delen med två 

frågor (om vad den ansökande ville jobba inom och om de hade tidigare erfarenheter inom 

området) och personuppgifter samt uppmaning att spela in en videohälsning om sig själv. Den 

andra delen skickades via en länk till de ansökande med 30 frågor som omfattade exempelvis 

hur de såg sig själv samt vad som påverkade individen. Likaväl inriktade sig frågorna mot hur 

individen förhåller sig till arbetsuppgifter och mål. Frågorna omfattade en bredd över 

personlighetsdrag och yrkesrelaterade områden. Chef 1 förklarade att de sökande blev 

snabbintervjuade baserat på önskade personlighetsdrag. 

 

Chef 2 och Chef 3 däremot använde sig av cv:n och personliga brev, men att det var 

intervjuerna som avgjorde om de sökande hade personlighetsdrag som representerade hotellet. 

Cheferna beaktade mötet om personlighetsdrag som Chef 2 bland annat nämnde som vältalig, 

fokuserad och serviceinriktad eller som Chef 3 nämnde som bemötande, kreativ och att ha ett 

inre driv. Chef 3 beskrev hur anställda skulle representera hotellen i värdskapet genom att ta 

hänsyn till hotellets förväntningar och värderingar och då behövde personligheten stämma. 
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Chef 2 och Chef 3 beskrev att med tiden lades större vikt vid det personliga brevet och hur väl 

de sökanden hade uttryckt sig. Cheferna kunde därmed se hur individen skulle kunna beskriva 

hotellet och hur personen skulle bemöta gästerna. Respondenterna förklarade att vid intervjuer 

ställdes frågor, vars svar fick de sökanden att beskriva bland annat om sina mål, ambitioner, 

personlighetsdrag och varför de ville arbeta inom hotell. De sökande fick sedan en 

provanställning för att respondenterna skulle se de sökanden var lämpliga för exempelvis 

organisationens krav samt gästers förväntningar och önskemål. 

 

Chef 1 förklarade att anställda skulle vårda och uppfylla de behov som samtliga behövde för 

att trivas i hotellet och känna att hjälp fanns tillhands. Behoven var bland annat att hjälpa 

någon som inte hade en bra dag.  

 

Inom vården tar man hand om patienter och där kom idén om att kunna placera 

vård inom värdskapet och hotellbranschen. Vi utgår från ett gästperspektiv 

samtidigt som vi ville anpassa vårdperspektivet på våra anställda (Intervju Chef 

1). 

 

Enligt Chef 3 utformades rekryteringsprocessen utifrån analyser av behov och kompetenser i 

förhållande till hotellet, då han enbart hade tillbringat några månader som hotellchef innan 

pensionen. 

 

Vi identifierar primära kompetenser som krävs för att den anställda ska kunna 

uppfatta och leverera det gästerna önskar och vad vi i hotellet förväntar oss av 

dem. Vi ser över kompetenser som kommunikationsförmågor och att skapa band 

med våra gäster (Intervju Chef 3). 

 

Betydelser av erfarenheter och utbildning 

Chef 2 beskrev att uppfattningen att utgå från personlighetsdrag istället för erfarenheter och 

utbildning i rekryteringsprocesser hade formats baserat på respondentens erfarenheter av 

tidigare genomförda rekryteringar. 
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Individer med olika utbildningar och erfarenheter kan utföra arbetsuppgifterna 

någorlunda lika. Men utan personlighet är erfarenheter bara erfarenheter och 

utbildningar är bara utbildningar (Intervju Chef 2). 

 

Chef 1 uttryckte att hotellet anställde ungefär 6 av 14 individer som inte hade tidigare 

erfarenheter inom branschen, men förtydligade att de presterade lika bra som de med 

erfarenheter. Något som var snarlikt uttalandet av Chef 3: 

  

Oavsett om vi utgick utifrån utbildning eller erfarenheter kommer den anställde 

att fråga om hjälp för att förstå arbetsuppgifterna och arbetsplatsens 

orientering (Intervju Chef 2). 

 

Däremot uttalade Chef 2 det intressanta att: 

 

Jag har mer erfarenheter inom rekrytering när vi ser över cv och personligt 

brev och att lägga fokus på personlighetsdrag är något nytt i dagens samhälle. 

Båda sätten fungerar, men att gå efter personlighetsdragen syns mer i servicen 

(Intervju Chef 2). 

 

Respondenterna (Chef 1–3) beskrev att det inte var något problem med att ge introduktion och 

lära upp en nyanställd som hade eller inte hade erfarenheter. Cheferna beskrev att om 

individen var positivt inriktad och villig att lära sig kunde personen formas in i arbetslaget 

enklare än en individ med negativ inställning, som inte hade någon vilja eller motivation i 

arbetet. Därmed skulle den mest lämpliga personligheten förebygga problemet. 

 

Olika perspektiv om personlighetsdrag 

Anställd 1 uttryckte att om en skämtsam och rolig medarbetare inte tog sina arbetsuppgifter 

på allvar kunde individen påverka värdskapet i form av att gästen kunde ta illa vid. 

Respondenten berättade att chefer inom rekryteringsprocesser som enbart utgick från ett eller 

två personlighetsdrag behövde komplettera personlighetsdrag som var dess motsats. För 

Anställd 2 kunde personlighetsdrag hos en medarbetare som bland annat omtanke, 

hjälpsamhet och snällhet vara problematiska. Anställd 1 och Anställd 2 beskrev att en 

medarbetare som hade självförtroende, log och var glad kunde skifta sitt beteende beroende 
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på om det var en gäst eller medarbetare som personen talade till. Anställd 3 beskrev hur hon 

blev mobbad och ignorerad av sin chef, som gäster beskrev som ”charmig” och ”munter”. 

Anställd 3 beskrev hur arbetstiden präglades av att försöka le och vara glad i receptionen, men 

fick tillslut lämna sitt jobb på grund av bristen på hjälp samt att den anställde utvecklade 

depression till följd av psykisk ohälsa. Chef 1 beskrev liknande den anställde att: 

 

Ibland blev det fel även om en person verkade lämplig i början, men att sådana 

beteenden inte kan riktas mot gäster eller personal. Alla måste må bra och 

trivas i miljön. Den anställde måste kunna reflektera sina handlingar för att 

konflikter inte ska uppstå eller att chefer och andra blandas in (Intervju Chef 1). 

 

En underliggande faktor som nämndes av Anställd 3, var att positiva personlighetsdrag inte 

beskrev vilken attityd en individ kunde ha. Respondenten beskrev i intervjun hur en anställd 

hade en negativ attityd när gästerna ställde många frågor. Anställd 3 förklarade att: 

 

Gästen tog illa vid och det blev svårt att tala med kollegan när gästen hade gått. 

Det var svårt att utföra arbetsuppgifterna när han blev arg (Intervju Anställd 

3). 

 

På samma sätt uttryckte alla chefer i studien att alla negativa händelser och bemötanden som 

deras anställda hade varit med om gjorde att många anställda bad om hjälp från cheferna. På 

frågan hur respondenterna hanterade personlighetsdrag med exempelvis depression i 

organisationen beskrev respondenterna att hotellet erbjöd allt från professionell hjälp till att 

lyssna och prata med personalen. Tack vare att applicera ett vårdperspektiv i värdskapet 

skulle personalomsättningen minskas, enligt Chef 1. 

 

Vi försöker alltid att lösa konflikter och har ändå ett arbete inom verksamheten, 

en slags regel, att vi behandlar personalen som vi behandlar våra gäster. Vi vill 

att alla ska må bra över att komma tillbaka och att jobba, vilket syns i vår 

personalomsättning (Intervju Chef 1). 

 

Enligt Anställd 3 var olika personlighetsdrag i ett team ett måste, någon är kreativ genom att 

komma med idéer och någon är mer analytisk för att se lösningar. 
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Olika individer kunde olika saker där vissa kom på idéer, ledde andra, de som 

kunde hotellet utantill och de som kunde kommunicera ”rätt” till gäster 

(Intervju Anställd 3). 

 

Enligt Anställd 3 fungerade inte lika personlighetsdrag i ett team. Chef 2 uttryckte att alla 

skulle dra sitt strå till stacken¸ vilket krävde att alla var ”lagom” olika för att bidra med sin del 

och för att känna sig behövda i teamet. Anställd 1–3 menade att lika personlighetsdrag i ett 

team kunde skapa enformighet med enbart en process och ett tankesätt för att ”vi gör så, alla 

tycker så”. Samtliga respondenter beskrev att en anställd måste kunna utveckla sig själv och 

med andra samt att problemhantering krävdes att hanteras ur flera vinklar. Exempelvis 

beskrev Anställd 2 hur två kvinnor hade lika personligheter och var tävlingsinriktade, vilket 

skapade rivalitet mellan dem. 

 

 

Diskussion av resultat 

I resultatdiskussionen relateras och kopplas resultatet till studiens teoretiska bakgrund, syfte 

och tematiska analys. I följande avsnitt diskuteras ämnet rekryteringsprocesser inom 

hotellbranschen för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Det nya servicebehovet och personlighetsdrag 

Utifrån studiens sex intervjuer kunde resultatet utläsas att hotellbranschen behövde uppfylla 

branschens nya servicebehov för att ur ett organisationsperspektiv överleva på marknaden. 

Chef 1–3 tog hänsyn till branschens nya servicebehov i sina rekryteringsprocesser genom att 

ha framställt och analyserat önskvärda personlighetsdrag hos sökanden. Behovet kom från 

gäster som förväntade sig upplevelser och mer personlig service i samband med service och 

måltider, i likhet med Alans (2016) forskning. Exempelvis beskrev Chef 1 att den anställde 

skulle ha ”glimten i ögat”, vilket kunde kopplas till Hemmingtons (2007) forskning om att ge 

ett mervärde till gästerna i form av ”massor av små överraskningar i arbetsuppgifterna”. 

Värdskapet kunde därmed definieras utifrån ”upplevelser” och ”beteenden”. Kvalitén av 

servicen berörde i och med detta en ”upplevelsekvalitet” (Lemke et al., 2011). Kritiskt kunde 

detta resultera i att chefernas rekryteringsprocesser med personlighetsdrag kunde påverka 
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befintligt/traditionellt värdskap (Morgan et al., 2008; Hemmington, 2007; Ployhart et al., 

2006). Frågan blev därmed hur branschens nya servicebehov kunde påverka en utveckling av 

”ett nytt värdskap” och kvalitén i servicen. 

 

Utvecklingen av ”det nya värdskapet” beaktade Chef 1–3 i respektives rekryteringsprocesser 

på olika sätt. Chef 1–3 menade att önskvärda personlighetsdrag som ”självförtroende” hos 

sökanden uppfyllde organisationens krav och förväntningar. Nämnda konkurrensfördelar med 

önskvärda personlighetsdrag var enligt Chef 1–3 att komma närmare gästen i bemötandet, där 

Chef 2 exempelvis beskrev att anställda skulle vara positiva, flexibla, serviceinriktade, 

samarbetsvilliga och stresståliga. I studiens analys kunde uttalandena av Chef 1–3 dra 

parallellerna att önskvärda personlighetsdrag kunde kopplas till tonfall, kroppsspråk och 

utstrålning, vilket enligt cheferna inte skedde vid rekryteringskriteriet ”erfarenheter”. 

Chefernas uttalanden motsvarade det som Anställd 1–3 uppgav att medarbetare kunde 

relateras till företagets förväntningar, visioner, mål samt gästers önskemål. I studiens 

tematiska analys kunde önskvärda personlighetsdrag och värdskapet analyseras där de 

begreppen kunde påverka varandra och därmed betydelsen av hur det kom sig att vissa 

personlighetsdrag föredrogs över andra. 

 

En djupare granskning av resultatet visade att ur ett finansiellt perspektiv kunde respektive 

chefs affärsidé i organisationen och användandet av önskvärda personlighetsdrag i 

rekryteringsprocesser kopplas till hur gäster såg till hotellets varumärkeskapital. Påståendet 

motsvarade forskning av Bailey et al. (2006) samt Ployhart et al. (2006) som beskrev ”Hotel 

Brand Equity” och dess påverkan på hotellens överlevnad på marknaden. Samtliga sex 

respondenter uttalade att personlighetsdrag kunde kopplas till individens egenskaper samt tog 

hänsyn till sociala och kulturella faktorer, vilket enligt Chef 1–3 och Anställd 1–3 tillgodosåg 

branschens nya servicebehov. Chef 1–3 nämnde likt forskning av Baumer et al. (2017) hur de 

beaktade de sökandes handlingar, tankar, känslor, uppfattningar och attityder i rekryteringen. 

Chef 3 menade att anställda hade personliga värderingar som präglade hur den anställde såg 

sig själv i sitt yrke i samband med gäster och anställda, vilket kunde relateras till Gaos (2017) 

forskning om självkännedom. Ett exempel från Anställd 3 var att medarbetare som var glada 

jobbade för att öka anställdas välmående. Studiens analys kunde därmed koppla 

respondenternas val av sökande till hur väl de sökande kunde tillgodose branschens nya 

servicebehov, hur gästerna såg hotellet (varumärkeskapitalet) och hur effektivt de sökande 

kunde uppfylla verksamhetens affärsidé.  
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Ett annat kritiskt perspektiv var att de önskvärda personlighetsdrag i rekryteringsprocesserna 

som efterfrågades av Chef 1–3 kunde påverka hotellens interna arbete samt ledningens 

dagliga arbete, att genomsyra affärsidén i verksamheten. Den interna förändringen gav 

studien en anledning till att kritiskt ta hänsyn till hur Chef 1–3 beaktade valet av anställda 

samt att studien ser över vilka påverkande faktorer valet hade på hotellen. Frågan som 

framställdes i studiens analys blev därmed hur valet av metod vid rekrytering kunde påverka 

hur hotellen kunde tillgodose branschens nya servicebehov. 

 

Personlighetsdrag som används i rekrytering 

Hur kunde personlighetsdrag bidra till att tillgodose branschens nya behov? Chef 1–3 beskrev 

att personlighetsdragen låg till grund, för att kunna se potentialen i sökanden, vilket kunde 

relateras till forskning av Finkelstein et al. (2018). Chef 1–3 menade att potentialen beaktade 

förmågor och kunskaper, genom att respondenterna tog hänsyn till den sökandes möjligheter 

att utvecklas i hotellen och hur väl den sökande kunde uppfylla organisationens mål. Detta 

kunde analyseras i förhållande till ”det nya värdskapet”, eftersom Chef 1–3 såg den sökandes 

sociala kompetens, lärandekompetens och personlighet mot organisationens krav. 

Organisationen kunde därmed ta hänsyn till den sökandes inställning till ”det nya värdskapet” 

och branschens nya servicebehov. Respondenternas uttalande kunde kopplas med studiens 

tematiska analys om temat och subteman för att se vad respondenterna egentligen hade sagt 

om att använda personlighetsdrag. 

 

Chef 1–3 beskrev att önskvärda personlighetsdrag valdes med omtanke till värdskapet samt 

att applicera ett vårdperspektiv, vilket Chef 1 talade om. Anställda skulle förmedla ”det nya 

värdskapet” genom att vara sociala samt hjälpa gäster som inte hade en bra dag. Chef 2 

beskrev ”det nya värdskapet” mer om upplevelser, för att förmedla ett genuint bemötande. 

Det som uppmärksammades genom studien var att cheferna inte hade talat om hur de hade 

fått fram och analyserat personlighetsdragen, som exempelvis använda en fem-faktors-modell 

av personlighet (”The Big Five”) som nämndes av Stevens et al. (2010) och Kim et al. (2007). 

Ett sätt för att förklara hur de beaktade hur den sökande skulle hantera faktorer som You et al. 

(2015) nämnde som stress, utbrändhet och att anpassa sina beteenden i hotellmiljön. Kritiskt 

analyserades respondenternas uttalanden att om Chef 1–3 hade använt en liknande metod vid 

analysering av önskvärda personlighetsdrag som fem-faktors-modellen av 
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personlighetsdragen, var de sökande (kanske) mer representativa för hotellet och branschens 

nya servicebehov. Påståendet skulle även minska branschens felaktiga bedömningar vid 

rekrytering i enlighet med Hogan et al. (1994) och Violette et al. (2007). Påståendet kunde 

dock inte verifieras eller falsifieras, då respondenterna inte nämnde hur de hade analyserat 

personlighetsdragen. 

 

Ur ett organisatoriskt perspektiv visade studiens analys hur personlighet förknippades med 

affärsidén för organisationen hos Chef 1–3. Detta kunde beskrivas i termen ”organisationens 

personlighet” (Ployhart et al., 2006; Violette et al., 2007). Exempelvis berättade Chef 1 att 

anställda skulle applicera ett vårdperspektiv på gäster och medarbetare, vilket kunde 

karaktärisera hotellets ”personlighetsdrag” och därmed hotellets målsättning. Eller med andra 

ord hotellets koncept, som exempelvis ”en behaglig miljö där alla skulle trivas” (Intervju Chef 

3). Vid studiens analys kunde slutsatserna dras att sökande skulle efterlikna bland annat 

hotellens koncept, vilket återigen kunde förknippas med respondentens varumärkeskapital. 

För att förtydliga denna teori kunde studien utgå ifrån uttalandet av Chef 3, där sökande 

förväntade sig att trivas i verksamheten. Hotellet rekryterade därmed sökande utifrån liknande 

personlighetsdrag som organisationens ”personlighet”, vilket kunde relateras till forskning av 

Huang et al. (2012). Genom att studien kritiskt hade beaktat rekryteringsprocessen av Chef 3 

kunde hypotesen förklaras med hjälp av Schneiders (1987) teori, om att organisationer var ett 

resultat av hur människorna i verksamheten betedde sig. Om Chef 3 bedömde sökande efter 

organisationens affärsidé (”personlighet”, och därmed varumärkeskapitalet), önskvärda 

personlighetsdrag och hotellkoncept, skulle detta teoretiskt attrahera sökande som skapade en 

miljö där anställda likväl gäster trivdes. Påståendet skulle beskriva hur respondentens hotell 

fungerade, vilket hotellvarumärke Chef 3 hade och vilken personal som krävdes (Allan, 2016) 

för att motsvara hotellets mål och branschens nya servicebehov (Ployhart et al., 2006). 

 

Ett annat kritiskt perspektiv som kunde kopplas till respondenternas var forskning av Hogan, 

et al. (1994), att personlighetsdrag behövde kompletteras genom att beakta sökandes 

interaktion, kognitiva och sociala förmåga samt genom utvärderingsinstrument (ex. intervju) 

vid rekrytering. Påståendet kunde återspeglas hos Chef 1–3 som utformade 

rekryteringsprocesser baserat på hotellets läge, koncept, konkurrenter, vad hotellet hade och 

hur de skulle kunna bli unika. Dessa faktorer togs hänsyn till vid val av metoder och 

tillvägagångssätt för att attrahera kompetenta sökanden. Chef 1–3 beskrev att 

rekryteringsprocesser började med att respondenterna 1) identifierade sökande baserat på 
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potentialen i personlighetsdragen, 2) attraherade dem där de finns, 3) rekryterar de som 

uppfyllde organisationens krav, 4) utvecklade anställdas yrkesroll och individmässigt, genom 

bland annat introduktion samt 5) arbetade dagligen för att behålla sina anställda och tog bort 

de som inte uppnådde hotellens mål (Finkelsteins et al., 2018). Rekryteringsprocessen som 

helhet kunde återspeglas i Schneiders (1987) Attraction-selection-attribution-modellen 

(ASA), se Figur 1. Genom att studien granskade respondenternas rekryteringsprocesser 

utmärktes intressanta iakttagelser i intervjuerna, där Chef 1 och Chef 3 kunde anpassa sig till 

”det nyare värdskapet”. Dock, verkade Chef 2 vara kluven med att behålla det traditionella 

perspektivet hur rekryteringsprocessen skulle se ut. 

 

Val av metod vid rekrytering samt kompletterande personlighetstest 

Vilka val av metoder vid rekryteringsprocesser skulle således tillgodose branschens nya 

servicebehov? Samtliga chefer använde sig av annonsering för att ge kännedom om 

organisationens verksamhet och för att attrahera sökande med de önskvärda 

personlighetsdragen. I studiens analys visade annonsering vara en lämplig metod för att inleda 

rekryteringsprocesser, vilket var likt forskning av Ployhart et al. (2006), Violette et al. (2007) 

samt Stevens et al. (2010). Analyseringen visade att realistiska och funktionella 

arbetsbeskrivningar kunde kopplas till chefernas annonsering eftersom de hade beskrivit 

organisationen karaktär (”personlighetsdrag”). Exempelvis menade Chef 2 att de önskvärda 

personlighetsdragen var direkt kopplade till organisationskulturen, vilket kunde relateras till 

forskning av Stevens et al. (2010). Arbetsbeskrivningarna beskrev även de kompetenser och 

personlighetsdrag som efterfrågades av Chef 1–3, som kunde relateras till forskning av Pavur 

(2010). Detta kunde kritiskt ses vid i studiens analys då det kunde finnas en risk att sökanden 

uppfattade att hotellen skapade felaktiga, attraktiva och förskönade arbetsbeskrivningar. 

Påståendet beaktades i förhållande till studiens resultat i och med att sökande kunde ha olika 

perspektiv om vad som krävdes för att uppnå hotellens förväntningar och de krav som fanns i 

arbetsbeskrivningarna. Chef 1–3 behövde därmed förhindra att attrahera en större mängd 

sökanden, vars färdigheter och förmågor inte stämde överens med hotellens krav. Chef 1 

menade dock att i respondenternas process beaktades denna problematik genom att ha valt 

önskvärda personlighetsdrag. Personlighetsdragen attraherade ett mindre urval sökanden som 

minskade risken med bearbetningsfördröjningar, personalomsättningen, tidsomsättningen och 

utgifterna i rekryteringsprocesserna på grund av volymen. 
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I studien granskades att Chef 2 och Chef 3 använde sig av traditionella metoder som att utgå 

från cv, personligt brev och intervjuer, medan Chef 1 använde sig av en nyare form av metod 

genom att utgå från personlighetstest och intervjuer. Detta kunde visa intressanta vinklar i 

studiens tematiska analys som gav förståelsen om hur respondenterna kunde få fram kunniga 

sökande och hur det kom sig att personlighetsdrag ansågs vara mer betydande än erfarenheter 

och utbildning. För att se det kritiska vid rekryteringsprocesserna som genomfördes av Chef 

1–3 analyserades hur de olika valen av metoder skiljde sig åt. Angående personlighetstest 

formade Chef 1 valda adjektiv, som den sökande skulle fylla i för att kunna bedöma den 

sökandes personlighetsdrag, vilket var en lämplig metod enligt forskare som Violette et al. 

(2007). Istället för den traditionella metoden, att utgå från önskvärda personlighetsdrag som 

när Chef 2 och Chef 3 beaktade hur den sökande beskrev sig själv i det personliga brevet, 

menade Chef 1 att personlighetstester skulle omfatta de tre egenskaperna självförtroende, 

självständighet och glimten i ögat. Respondentens personlighetstest utgick från en mätskala 

där sökanden fick självreflektera sin förhållning till testets olika frågor, vilket kritiskt sett 

skapade frågor om vem som skapade testet, hur validiteten var samt hur och av vem testet 

granskades av. Likväl fanns problematik med att använda cv och personligt brev, då sökande 

kunde i enlighet med Udechukwu et al. (2009) marknadsföra sig själva attraktivt och beskriva 

sig själva (kanske) inte helt ärligt. Bedömningen av vilket metodval som kunde vara lämpligt 

för att tillgodose branschens nya servicebehov kunde kopplas till forskning av Pavur (2010). 

Pavur (2010) menade att valet baserades på vilken information som behövdes samlas in för att 

exempelvis uppfylla respektive hotellgästs behov (Schneider, 1987). Analysen visade dock att 

oavsett val av metod kunde respondenterna se över de sökandes kompetenser, förmågor och 

kunskaper i rekryteringsprocessen, vilket kunde relateras till forskning av Udechukwu et al. 

(2009). Analysen sammanfattas i att valet av metod baserades på organisationen, situationen, 

kontexten samt om hotellets utgångspunkt var erfarenheter eller personlighetsdrag. Valet av 

metod var därmed individbaserat samt att båda metoderna kunde leda till en effektiv eller 

misslyckande rekryteringsprocess. 

 

Vid jämförelse av om erfarenheter eller personlighetsdrag skulle användas i 

rekryteringsprocesser uttalade Chef 1–3 att båda alternativen fungerade likaväl. Chef 3 

beskrev att anställda behövde bedöma situationer på arbetsplatsen, men till skillnad från Bie 

(2014) krävdes detta att den anställde hade erfarenheter av arbetet. Analysen visade att 

erfarenheter hade en större betydelse än vad som framgick av studiens respondenter. Bie 

(2014) menade att utan erfarenheter kunde inte den anställde prioritera rätt arbetsuppgifter, 
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eftersom färdigheter och förmågor inte fanns. Chef 3 uttryckte dock att ” En individ som är 

tillbakadragen och inte tar kontakt med gäster kan inte leverera den service vi utlovar till 

gäster”. Samtliga chefer i studien menade att de inte valde okvalificerade sökanden som inte 

kunde hantera arbetsuppgifterna, eftersom hotellet beaktade detta i önskade och oönskade 

personlighetsdrag. Chefernas uttalanden sågs kritiskt utifrån hur den anställde verkligen 

kunde förstå yrkesrollen som Bie (2014) beskrev, eller uppnå yrkeskompetens som Røkenes 

et al. (2007; 2016) uttryckte. Här analyserade studien betydelsen av erfarenheter och 

kunskaper, som visade att respondenternas rekryteringsprocesser inte beaktade 

yrkeskompetens som relations- och handlingskompetenser (Røkenes et al., 2007; 2016).  

 

Detta väckte frågor vid analysen att Chef 1–3 kanske inte skulle kunna välja kunniga 

sökanden då dessa kompetenser kom från färdigheter och kunskaper, som exempelvis 

kommunikationsförmågor. Chef 2 motargumenterade detta och menade att utgå från 

erfarenheter vid val av metoder som cv och personligt brev fungerade, men det var 

personlighetsdragen som förbättrade servicen. I relation till Chef 1–3 förklarade Anställd 1–3 

att de sökanden behövde ta ansvar, ge motivation och kommunicera med ett arbetslag, vilket 

stärkte teorin att även respondenterna ansåg att kompetenser och färdigheter erhöll en stor 

vikt i arbetet. Studien kunde därmed framställa frågor som varför och hur erfarenheter och 

utbildningar hade fått en mindre betydelse i respondenternas rekryteringsprocesser. Analysen 

väckte även frågor som hur hotellens sökande kunde förmedla information genom samverkan 

och förståelse, sätta rätt person i rätt sammanhang samt kunna skapa långvariga relationer, när 

dessa drag inte beaktades i rekryteringsprocesserna. Frågorna resulterade i att erfarenheter och 

utbildning (kanske) skulle ha varit ett lika stort fokus i respondenternas rekryteringsprocesser 

som önskvärda personlighetsdrag. 

 

Kritik mot urvalsprocesser med tester av personlighetsdrag 

Studien visade att valet av metoder och utgångspunkt av erfarenheter eller personlighetsdrag 

skiljde sig markant från vilket eller vilka perspektiv som antogs, som exempelvis att applicera 

ett perspektiv ur branschens nya servicebehov. Oavsett om studien utgick från 

respondenternas uttalanden, hotellens karaktär eller önskvärda personlighetsdrag visade 

analysen att det fanns problematik med att välja sökanden baserat på önskvärda 

personlighetsdrag i rekryteringsprocesser. Enligt Anställd 1 och Anställd 2 var nackdelarna att 

sökande kunde visa färdigheter, kunskaper och sociala förmågor utförligt i 
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rekryteringsprocessen, men inte i praktiken. Ett fall som liknande respondenternas uttalande 

beskrevs av Chef 1 att sökande ansågs vara lämpliga i testet, men visade ett otrevligt beteende 

mot personal och gäster som inte stämde överens med hotellets förväntningar eller krav. På 

samma sätt som Gao (2017) menade påverkade den sökandes personliga värderingar hotellets 

organisationskultur. Den sökande influerade individerna positivt som negativt, vilket var ett 

problem som tillkom vid rekryteringsprocesser när personlighetsdrag beaktades. Anställd 3 

beskrev även hur vissa personlighetsdrag kunde skapa hierarkiska strukturer, vilket 

motsvarade forskning av Gao (2017). Anställd 3 beskrev att individen framhävdes som 

”munter” och ”charmig”, men bemötte andra genom att ignorera och frysa ut. Denna 

problematik framkom som störst i studiens tematiska analys där förståelsen kunde uppnås vad 

Anställd 3 egentligen hade sagt och vad för påverkan personlighetsdrag hade i rekryteringen. 

 

I relation till Anställd 3 menade dock Chef 1–3 att även om vissa anställda slutade eller 

avskedades, var de önskvärda personlighetsdragen ett sätt att attrahera sökande som ”passade 

in” med organisationens värderingar samt uppmärksammade gästers förväntningar och behov. 

Personlighetsdragen skulle även inspirera medarbetare till att efterlikna den anställdas 

beteende, vilket kunde relateras till forskning av Liden et al. (2014). Uttalandena kunde 

relateras till Liden et al. (2014) om att allt handlade om ett service-tjänsteledarskap där 

anställda arbetade som ett föredöme (”idealet”) i verksamheten, för att skapa en god 

organisationskultur. Detta påstående analyserades kritiskt om Chef 1–3 hade sökanden som 

motverkade arbetet med att främja en god arbetsmiljö kunde detta motverka värdskapet, 

organisationskulturen och ledningsarbetet, som gjorde att hotellen kunde bedriva sina 

verksamheter och uppfylla branschens nya servicebehov. 

 

Ett annat problem med personlighetsdrag i rekryteringsprocesser var att vissa färdigheter 

behövde beaktas som Chef 1–3 inte talade om, som att kunna sälja och effektivera team 

(Hogan et al.,1994). Här kunde studien med stöd från tidigare forskning ifrågasätta om 

(kanske) utbildning och erfarenheter var något som ändå behövdes tas till hänsyn i 

respondenternas rekryteringsprocesser. Samtidigt talade Anställd 1 och Chef 2 om att 

rekryteringsprocesser behövde se över flera personlighetsdrag och hur dessa påverkades av 

liknande eller olika personlighetsdrag. Exempelvis Anställd 3 menade att olika 

personlighetsdrag krävdes för att det behövdes både kreativa och analytiska anställda, för att 

se över problemet utifrån olika perspektiv. Dock, menade Anställd 1 att olika 

personlighetsdrag kunde påverka problemlösningen, genom att en optimist kunde se 
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möjligheter medan en perfektionist behövde göra saker i en viss ordning. Studien visade att 

personlighetsdrag var mångtydigt och hade flertal nackdelar, som behövde beaktas vid 

rekryteringsprocesser. 

 

Vid närmare granskning i studiens analys kunde personlighetstest som Chef 1 använde ses 

kritiskt, där Hausknecht (2010) uttryckte att bearbetningen och analyseringen av data från 

sökande krävde kunskaper och erfarenheter. Personlighetstest behövdes ses över av 

specialister, för att se testets betydelse och vilken påverkan sökandes svar hade på hotellets 

testresultat. Analysen visade kritiskt på vilket sätt Chef 1 skulle kunna se hur den sökande 

kunde arbeta i praktiken. Nackdelarna med personlighetstest som inte nämndes av Chef 1 var 

att tidigare sökande kunde visa ett högre resultat vid användandet av personlighetstest, för att 

sedan klara processen mer utförligt än de som genomförde testet för första gången. Denna 

nackdel kunde höja risken att organisationer attraherade sökande som inte skulle passa in med 

organisationens krav. Detta kunde ses kritiskt vid studiens analys att respondentens val av 

metod vid rekrytering, eftersom Hogan et al. (1994) beskrev att personlighetsdrag inte kunde 

vara en avgörande faktor för sig själv i rekryteringsprocesser. Om exempelvis Chef 1–3 

enbart utgick från personlighetsdrag kunde en sökande anses vara lämplig i 

rekryteringsprocessen, men vid anställning inte uppfyllde verksamhetens krav och tvingas 

avskedas. Denna problematik som uppmärksammades kunde återigen förtydliga och 

konkretisera konsekvenserna med felaktiga bedömningar, att 50 % av rekryteringsprocesser 

anställde okvalificerade sökanden (Hogan et al., 1994). 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

I metod och materialdiskussionen resoneras hur genomförandet av studien har gått samt om 

vad som hade kunnat förbättras eller genomföras annorlunda. 

 

Frågescheman och genomförande 

De frågescheman som användes i studien kunde ha utformats på ett annat sätt om en 

pilotstudie hade genomförts. En pilotstudie är bra för att kunna kontrollera om frågorna är 

tydliga eller svåra att uppfatta för respondenterna. Dock, ansågs frågescheman för Anställd 1 

& 2 samt Anställd 3 fortfarande vara jämförbara och relevanta för studien i enlighet med 
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Bryman (2011). Detta eftersom data som har samlats in genom studiens frågescheman gav 

tillräckligt med mättande svar för att skribenten skulle kunna undersöka studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Intervju 

Genom att samtliga sex respondenter fick tolka, bearbeta och reflektera frågorna vid 

intervjuerna kunde materialet präglas av respondenternas egna uppfattningar, kunskaper och 

synsätt om temat. Till skillnad mot en enkät hade studien kunnat framföra respondenternas 

uttryck i intervjuerna, vilket i enlighet med Bryman (2011) beaktade det emotionella hos 

respondenterna där intervju beaktade hur respondenter uttryckte sig och hur de tänkte om 

ämnet och studiens syfte. Det problematiska med intervjuerna var att enbart sex intervjuades, 

vilket kan till skillnad från en kvantitativ metod få ut data av fler individer och generalisera 

resultatet. Individer i ett mindre urval kan däremot fördjupa sig i ämnet med hjälp av 

intervjuer och data blir därmed av större kvalitét till skillnad från en kvantitativ metod. 

Studiens sex respondenter representerar därmed en del av hotellbranschen, och kan tillföra 

intressanta frågeställningar till framtida forskning i avsikt att få en djupare förståelse över hur 

branschens servicebehov ser ut i dagens samhälle. 

 

Det kritiska med en skriftlig intervju var att inte kunna ha någon påverkan på hur frågorna 

lästes och uppfattades av de intervjuade. Därför hanterades eventuella problem genom 

regelbunden kontakt med respondenterna för att diskutera frågor och funderingar. Eventuella 

förbättringar i studien hade varit om samtliga intervjuer hade genomförts ansikte mot ansikte 

samt om möjlighet hade funnits till att spela in samtliga samtal. Inspelning hade underlättat 

transkribering samt för att få mer tid till analysering av underlaget och bearbeta in materialet i 

studiens text. Andra förbättringar hade varit att inkludera frågeställningarna ”Är det till en 

fördel eller nackdel att ha olika personligheter inom ett team” och ”Är det till en fördel eller 

nackdel att ha lika personligheter inom ett team” till Frågeschema för chefer inom hotell, för 

Chef 1–3 (Bilaga 2.1). Något som kunde hade varit intressant var hur respondenterna tänkte 

på lika respektive olika personlighetsdrag samt hur de anställda förhöll sig till detta. 
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Urval 

I enlighet med Bryman (2011) var urvalet relevant för studien för att nå en fördjupning inom 

ämnet, få en teoretisk mättnad och för att få en variation i stickprovet. Utvecklande för 

studien hade varit att intervjua fler anställda och chefer, för att se hur eller om resultatet skulle 

ha visat andra påverkande faktorer som kunde beröra studiens syfte och ämne. Detta blev 

dock svårt i och med att det fanns ett bortfall i studien. En hotellanställd (utöver Anställd 1–3) 

avbröt intervjun, vilket gav mindre tid för att hitta nuvarande Anställd 3, samt gav mindre tid 

till transkriberingarna och dataanalysen. 

 

Dataanalys 

Genomförandet och transkriberingen av intervjuerna gick bra i och med den regelbundna 

kontakten och feedbacken från respondenterna. Den tematiska analysen gav intressanta 

vinklar som användes som underlag i diskussionen, vilket i linje med Bryman (2011) ansågs 

vara passade för studien. 

 

Det som kunde ha gjorts annorlunda i studien var att samtliga intervjuer hade genomförts 

ansikte mot ansikte. Resultatet kunde därmed ha blivit annorlunda och tydligare, eftersom 

vissa respondenter kunde kanske enklare tala än att skriva sina tankar och värderingar om 

ämnet samt studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande och 

forskningsetisk uppföljning 

I den etiska reflektionen beskrevs studiens syfte, ämne, vad som skulle undersökas och 

deltagande med hjälp av informationsbrevet (Bilaga 3), vid intervjuerna. Därmed i enlighet 

med etiska forskningsregler togs hänsyn till den som hoppade av intervjun och avbröt 

kontakten. De sex respondenterna som genomförde hela intervjun gav sin tid och delaktighet 

för undersökningen i ca 1 timme. Respondenterna undrade efter intervjun om transkriberingen 

kunde skickas till dem, eftersom de ville ha en delaktighet över hur de framställdes i studien, 

vilket var ytterligare en faktor som tog hänsyn till de etiska forskningsreglerna. Tillgången till 

insamlade data fick däremot inga utomstående eller obehöriga. För att urskilja data från 
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respektive intervju hänvisades samtliga respondenter i ”hotellet”, ”Anställd 1/2/3, Chef 1/2/3” 

eller ”Han/Hon”, för att i minsta mån kunna undanröja de utfrågades och företagets identitet. 

Personuppgifter nedtecknades därmed inte samt förstördes inspelningar av intervjuerna. 

 

 

Slutsatser 

Hotellbranschen behöver välja kunniga sökanden som ska bland annat likna hotellens 

koncept, affärsidé, förväntningar, mål, visioner, gästernas önskemål och branschens nya 

servicebehov. Behovet av personlig service påverkar befintligt/traditionellt värdskap och blir 

en faktor för att hotell ska kunna överleva på marknaden. Vissa hotell utgår från 

personlighetsdrag i rekryteringsprocesser och använder sig av cv, personligt brev, 

personlighetstest och intervjuer för att se den sökandes sociala kompetens och personlighet 

mot organisationens krav. Önskade personlighetsdrag kan vara att den sökande är 

serviceinriktad och stresstålig, men om okvalificerade sökanden anställs kan personliga 

värderingar påverka organisationens kultur och hämma ledningens arbete för att fullfölja 

affärsidén. Dessa felaktiga bedömningar förekommer eftersom sökande kan visa färdigheter, 

kunskaper och sociala förmågor utförligt i rekryteringsprocessen, men inte i praktiken. 

Personlighetsdrag kan därmed kopplas till hur gäster ser på hotellens varumärkeskapital 

(Hotel Brand Equity) och kan kopplas till hotellens överlevnad, eftersom gäster återvänder 

och vistas på de hotell som efterliknar deras personlighet. Personlighetsdrag är därmed 

mångtydigt, individbaserat och behöver sättas i kontext för att hotell ska kunna välja kunniga 

sökanden. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan användas som inspiration till mer omfattande forskning om personlighetsdrag i 

rekryteringsprocesser inom hotellbranschen. Framtida studier kan jämföra 

rekryteringsprocesser som har använt utbildning och erfarenheter i förhållande till de som har 

använt personlighetsdrag, för att se hur värdskapet påverkas och om det finns någon skillnad. 

”Det nya värdskapet” kan därmed undersökas i framtida studier om det kommer att ersätta 
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befintligt/traditionellt värdskap eller om framtida studier kommer att upptäcka något helt 

annat som påverkar servicen i hotellbranschen. 

 

Vidare forskning kan vara att genomföra gästundersökningar för att undersöka hur 

personlighetsdrag förhåller sig till gästkontakt. Gästundersökningarna kan se över ett flertal 

hotell som har rekryterat anställda baserat på personlighetsdrag. Detta förmedlar ett 

gästperspektiv som kan vara ett komplement till den här studien, som har beaktat chefers och 

anställdas perspektiv.  
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Källförteckning 

 

 

Källor 

Intervjuerna genomfördes bland annat med två hotellanställda via mejl och telefon som 

utfördes den 27 mars 2018, två intervjuer som genomfördes med två hotellchefer den 2 april 

2018, en intervju som genomfördes med en hotellanställd den 6 april 2018 samt en intervju 

som genomfördes med en hotellchef den 10 april 2018. Anteckningar och transkribering från 

intervjuerna förvaras hos studiens skribent Andrea Ninkovic. 
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Bilaga 2 Frågeschema intervjuer                                  

 

 

Bilaga 2.1 Frågeschema för chefer inom hotell, för Chef 1–3 

1. Varför valde ni personlighet i rekryteringen? 

 

2. Vad är personlighet för er? Vad är en bra personlighet så att säga? 

 

3. Och ni anställde personal som även inte har någon tidigare erfarenhet inom 

hotellbranschen? 

 

4. Hur förhåller ni er till om exempelvis jag skulle stå i receptionen och de runt mig 

inte har erfarenhet och jag inte kan arbetsuppgifterna? 

 

5. För de som inte anställdes hade de ”fel eller dålig” personlighet och hur 

beskriver ni dåliga egenskaper? 

 

6. Har ni någonsin haft en situation där ni har varit tvungna att prata med någon 

av era anställda på grund av deras personlighet? 

 

7. Hur hanterar ni personligheter med exempelvis depression i organisationen? 
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Bilaga 2.2 Frågeschema för anställda inom hotell, för Anställd 1 & 2 

1. Vad betyder en anställd/personal för er personliga utveckling i yrket och till 

organisationen? 

 

2. Finns det händelser när en i personalen har bemött er otrevligt eller försatt er i 

obekväma situationer på grund av sitt ledarskap? 

 

3. Har ni sett andra kollegor bli bemötta av en anställd på ett otrevligt sätt eller 

försatt dem i obekväma situationer på grund av sitt ledarskap? 

 

Följdfråga: Vad fick ni göra? Vem vände ni er till? 

 

4. Kan personligheter ha för-och nackdelar? I så fall vilka? 

 

Följdfråga: Kan positiva personligheter/egenskaper vara dåliga? 

 

Följdfråga: Kan exempelvis en individ vara för snäll/glad/ hjälpsam? 

 

5. Vilka är de bästa personligheterna/ egenskaperna för dig? 

 

6. Är det till en fördel eller nackdel att ha olika personligheter inom ett team? 

 

7. Är det till en fördel eller nackdel att ha lika personligheter inom ett team? 

 

8. Hur ser ni er själv som en i personalen? 

 

Följdfråga: Kan ni utveckla det? 

 

9. Hur ser ni er själv som en i personalen i ett team? 



 

Bilaga 2 

10. Om ni skulle välja ut individer som ska bli vald i en rekryteringsprocess, vad 

skulle ni ta hänsyn till? 

 

11. Är det något ni skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2.3 Frågeschema för anställda inom hotell, för Anställd 3 

1. Vad betyder en anställd/personal för er personliga utveckling i yrket och till 

organisationen? 

 

2. Finns det händelser när en i personalen har bemött er otrevligt eller försatt er i 

obekväma situationer på grund av sitt ledarskap? 

 

3. Har ni sett andra kollegor bli bemötta av en anställd på ett otrevligt sätt eller 

försatt dem i obekväma situationer på grund av sitt ledarskap? 

 

Följdfråga: Ni kan inte minnas om den anställde hade något dåligt bemötande på 

grund av personligheten? 

 

4. Kan personligheter ha för-och nackdelar? I så fall vilka? 

 

Följdfråga: Kan positiva personligheter/egenskaper vara dåliga? 

 

Följdfråga: Kan exempelvis en individ vara för snäll/glad/ hjälpsam? 

 

Följdfråga: Hur menar ni att dölja något? 

 

5. Vilka är de bästa personligheterna/ egenskaperna för dig? 

 

6. Är det till en fördel eller nackdel att ha olika personligheter inom ett team? 

 

7. Är det till en fördel eller nackdel att ha lika personligheter inom ett team? 

 

8. Hur ser ni er själv som en i personalen? 

 

9. Om ni skulle välja ut individer som ska bli en del av personalen i en 

rekryteringsprocess, vad skulle ni ta hänsyn till? 



 

Bilaga 2 

10. Är det något ni skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 Informationsblad, undersökning för 

examensarbete                                             

 

 

Studien syftar till att kritiskt undersöka rekryteringsprocesser inom hotellbranschen och 

branschens nya servicebehov. Undersökningen i studien granskar; Vilka krav har 

hotellbranschen på sökanden i rekryteringsprocesser, Vilka personlighetsdrag beaktas i 

hotellens rekryteringsprocesser samt Hur påverkar olika personlighetsdrag den befintliga 

organisationen och hur inkluderas de i rekryteringsprocesser. På det här sättet hoppas jag 

kunna bidra med en vidare förståelse om vikten med att beakta personlighetsdrag i en 

rekryteringsprocess för att anpassas efter nytt servicebehov inom hotellbranschen.  

 

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

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

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

 

Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 26/5 

2018. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen. Se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Tack för att ni deltar i min undersökning! 
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