
 

 

Örebro Universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan,  

Grythytte Akademi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning kontra arbetslivserfarenhet 

- En undersökning om hotell- och restaurangbranschen samt 

RHS studenters åsikter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2011-05-23 Godkänd den: 

Kurs: Måltidskunskap och värdskap,  

Examensarbete Betyg: 

Författare: Catalina Cifuentes & Emelie Tirmén 

Handledare: Stefan Wennström Examinator: Inger M Jonsson 



2 

 
 

 

Örebro Universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan,                                                

Grythytte Akademi Examensarbete                                                                             2011-05-23  

 

Kurs: Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete 

Titel: Kunskap vs arbetslivserfarenhet en undersökning av hotell- och restaurangbranschen samt 

RHS studenters åsikter 

Författare: Catalina Cifuentes & Emelie Tirmén  

Handledare: Stefan Wennström  

Examinator: Åsa Öström 

 

Sammanfattning  

Bakgrund: Hotell- och restaurangbranschen är dålig på att anställa personer med eftergymnasiala 

utbildningar med inriktning på hotell och restaurang, de prioriterar istället individer som har 

mycket arbetslivserfarenhet. Det beror på att branschen är praktisk och att åsikten att 

yrkeskunskapen kan läras ut på golvet fortfarande är stark.  

Syftet: Syftet är att undersöka hur studenter som examinerades 2010 från Restaurang- och 

hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan Örebro Universitet, uppfattar den utbildningen de 

genomgått. 

Metod: Dessutom kommer uppsatsen innehålla åsikter och tankar från före detta studenter som 

examinerades sommaren 2010 från Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan, Örebro 

universitet. Resultatet bygger på tre intervjuer med yrkesverksamma personer från hotell- och 

restaurangbranschen, samt tio besvarade enkäter från före detta studenter från RHS.  

Resultatet: visar på att hotell- och restaurangbranschen prioriterar arbetslivserfarenhet före 

eftergymnasiala utbildningar dock är utbildning viktigt för att arbeta sig upp inom företaget. De 

tidigare studenterna instämmer och anser att RHS utbildningar bör utveckla sina 

ledarskapskurser för att studenterna ska få större möjligheter inom hotell- och 

restaurangbranschen. 

Slutsats: Om en individ vill arbeta sig upp inom hotell- och restaurangbranschen går det snabbare om 

personen har en universitet/ högskoleutbildning i bagaget.  
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Kapitel 1. Inledning  
 

 

Branschtidningen Restauratören (2011a) skriver att i Sverige har inte hotell- och 

restaurangbranschen särskilt hög status. Troligen kommer inte yrkesstatusen att öka så länge 

utbildningsnivån är låg. En bidragande faktor till detta är att det finns arbetsgivare som anser att 

det varken krävs kunskap eller utbildning för att ge god service. Restaurang- och hotellbranschen 

anställer sällan universitets- eller högskoleutbildade personer, detta leder till att standarden och 

lönenivåer hålls nere (Restauratören, 2011b). Många restauranger och hotell anser att 

arbetslivserfarenhet är av större värde för deras företag än eftergymnasiala utbildningar (Intervju 

A, 2011; Intervju B,2011).   För att det skall vara lönsamt ta en eftergymnasial utbildning krävs 

det att nyexaminerade studenter skall få jobb som motsvarar deras utbildning och att 

utbildningsstandarden är av hög kvalitet (Restauratören, 2011a)(Bergström, Prochazka & 

Ilbäcken, 2009).  Eftergymnasiala utbildningar är de tidigare KY-utbildningarna, nu i förändring 

till att bli yrkeshögskoleutbildningar. Enligt Sveriges hotell- och restaurangföretagare (2011) 

finns det nu 12 stycken universitets- eller högskoleutbildningar som inriktar sig på hotell och 

restaurang i Sverige varav Restaurang- och hotellhögskolan Grythytte Akademi Örebro 

Universitet är en av dessa.  

Bergström m.fl. (2009) rapporterar att val av utbildning baseras ofta på universitetets/högskolans 

varumärke. Eftergymnasiala utbildningarnas högsta mål är att ge arbetsmarknaden kunniga och 

kompetensstarka studenter. Genom detta kommer arbetsgivaren anställa rätt personer för arbetet 

(Bergström m.fl, 2009).    

 

Kapitel 2. Bakgrund, syfte och frågeställningar 
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I följande avsnitt ges läsaren en kort beskrivning om begreppet kompetens och kunskap. Vidare 

kommer kapitlet att behandla utbildningar och senare mer specifikt RHS olika 

programuppbyggnader. Dessutom beskrivs syftet med examensarbete.  

2.1 Kunskap 
 

I en bok där olika synsätt på praktisk och teoretisk kunskap diskuteras menar pedagogikforskaren 

Gustavsson (2002) att kunskapen förknippas med den färdiga produkten. En gemensam nämnare 

för teori och praktik säger han är att värdet ligger på arbetet och inte i aktiviteten. Det är en 

tillverkningsprocess som ligger bakom den färdiga produkten säger han och syftar tillbaka på de 

gamla grekerna och Aristoteles uttalande att ”den teoretiska kunskapens syfte är sanningen och 

den praktiska kunskapen verket” (Gustavsson, 2002).  

 

Gustavsson (2002) skriver att i dagens samhälle finns det starka krav på att kunskap ska vara 

användbar. Allt fler universitets- och högskoleutbildningar specialutformas och planeras för att 

de praktiskt ska närma den slutliga yrkesinriktningen. Ett flertal personer tror att kunskap är till 

för att människan ska få någon form av egenvärde. När en person påbörjar en utbildning, ska 

målen och det som förväntas av utbildningen vara angivet. Utbildningar kan leda till att 

studenterna intresserar för något som inte är angivet i läro- eller kursplanen. Den kunskap som en 

student har lärt sig genom att göra egna upptäckter eller få egna insikter, kan vara av mervärde 

än den teoretiska kunskapen (Gustavsson, 2002). 

  

2.2 Kompetens  
 

Enligt Nationalencyklopedin (1995) betyder ordet kompetens god förmåga. Kompetens används 

för att koppla samman olika slags kunskaper och färdigheter, de kan vara teoretiska eller 

praktiska. Ordet kompetens redogör för vad en person kan göra eller vet inom ett specifikt 

ämnesområde, detta är oberoende av hur eller när dessa färdigheter eller kunskaper har skaffats. 

Inom skolväsendet bedöms kunskap i form av betygsättning, med andra ord ger det den 

studerande ett bevis på specifika kunskaper, i och med detta tror sig personen vara kvalificerad 

för exempelvis ett visst yrke eller fortsatta studier (Korp, 2003).   
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Ammachathram (2006) menar att arbetsgivare rekryterar nyexaminerade studenter som är 

anpassningsbara och tar ansvar för de arbetsuppgifter de har tilldelats. Erfarenheter från arbete 

skola och hobbies är överförbara färdigheter som studenterna har skaffat under sin livstid. 

Ammachathram (2006) redogör även för andra typer av kompetenser som står utanför det 

akademiska, de icke-tekniska. Inom denna kategori inkluderas de talanger som den 

nyexaminerade tar med sig till jobbet. Några av de talangerna är till exempel grupparbete, 

problemlösning, ordning och planering, förmåga att jobba under tidspress, kommunikation och 

tålamod. Dessa kompetenser kallas också för mjuka färdigheter. Arbetsgivare värderar att de 

nyexaminerade studenterna kan kombinera överförbara kompetenser med de icke-tekniska 

kompetenserna i det dagliga arbetet (Ammachathram, 2006). Vissa arbetsgivare hjälper de 

nyexaminerade studenterna att växa inom företaget och förbättra sina kunskaper och färdigheter. 

Egenskaper som är viktiga för en arbetsgivare är att personen har motivation för arbetet, tar 

initiativ, har tålamod, kan leda en grupp och har yrkesetik, dessa karaktärsdrag är viktiga för 

utveckling av arbetet. Arbetsgivare vill att de anställda skall vara omvärldsmedvetna angående 

trender, och nya tekniker som kan vara relevanta för arbetet (Ammachathram, 2006).  

 

Det klagas ofta på bristen av färdigheter, kvalifikationskrav, överutbildning och bristande 

överenskommelse mellan de nyexaminerades kompetens och den kompetens som organisationer 

behöver (Löfgren - Martinsson, 2008). Ammachathram (2006) genomförde en studie inom 

besöksnäringen, där chefers förväntningar på studenternas kompetenser utfrågades. Studien 

visade att både chefer och nyutexaminerade inte var överens när det kom till deras förväntade 

kompetenser. Dock kom de överens om att kunskap om teknik och intervju metoder är värdefulla 

inom det akademiska utbildningsplan som gynnar både studenter och potentiella arbetsgivare 

(Ammachathram, 2006). 

 

 Casado (1992) genomförde en studie där studenter fick berätta vilka förväntningar de hade på 

sin anställningsbarhet och vilka förväntningar skolan hade förmedlat. 

· Eftergymnasiala hotell- och restaurang skolor skapar falska förhoppningar om hur 

arbetsmarknaden ser ut, dessa förhoppningar kan sedan skada arbetsgivarens image.  
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· Universitets lärare måste förmedla realistiska förväntningar om arbete och karriärer till 

sina studenter.  

· Ett problem i anställningsprocessen är att arbetssökande kommer in med falska 

förhoppningar, oavsett om dessa förhoppningar är skapade av skolan eller av ivriga 

rekryterare.   

· Många studenter har förväntningar att de ska bli anställa på en chefs trainee program.  

· De flesta studenterna ser sig själva som ”väl kvalificerade”, att de kan ta ett jobba som 

chefs assistent.  

 

Purcell m.fl.(1996) beskriver att lärare och akademiker inom besöksnäringen i Storbritannien har 

uttryckt ett missnöje i hotell- och restaurangbranschen. De påstår att besöksnäringen har 

omoderna tankar om rekryteringsprocesser. Förutom detta har det påvisats att lärare och 

akademiker inom hotell- och restaurangbranschen tycks också ge studenter falska förväntningar 

på branschen. Dessutom är studenterna dåligt förberedda för att arbeta inom branschen, då den 

praktiska kompetensen anses vara avgörande (Purcell Kate & Quinn Jarlath, 1996).  

2.3 Utbildning  
 

Universitets- och högskoleutbildningarna har haft ett stort inflytande på den svenska 

gastronomin, och dess betydelse kommer fortsätta öka (Jönsson & Tellström, 2009). Dagens 

restaurangbransch riktar in sig mycket på vinkunnande och gastronomiska upplevelser. Till 

exempel måste restaurangpersonalen behärska nya smakkombinationer.(Restauratören, 2009)   

 

Enligt Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR, 2007) visar det att företagarna på 

stora restauranger har högre efterfrågan på att deras anställda ska ha en utbildning till jämförelse 

till de mindre restaurangerna. Både små och stora restaurangers företagsledning önskar att deras 

anställda ska ha en utbildning i ledarskap, avtalskunskap och budgetering. Det som skiljer dessa 

restauranger åt är att de stora restaurangerna har mer fokus på gästerna och försäljning. 

Företagarna på mindre restauranger vill att deras personal ska ha ökade kunskaper om mat och 

dryck, men dessa önskemål är inte lika framträdande bland de större restaurangerna (UHR, 

2007).    
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Enligt Löfgren-Martinsson (2008) har representanter för universitets- och högskoleutbildningar 

traditionellt framhävt universitetens fria roll och betydelse för att ta samhällsutvecklingen framåt. 

Under en längre tid har det funnits krav på att de högre utbildningarna ska vara en bidragande 

faktor i utvecklingen av allmänna/generella färdigheter/kompetenser. Det uppstår fler och fler 

mediala diskussioner om att universitetet inte tar ansvar för deras studenters anställningsbarhet efter 

utbildningen är avslutad (Löfgren-Martinsson, 2008).  

 

Goodman, Sprage & Jones (1991) påpekar i sin amerikanska studie att högskoleutbildningar med 

hospitality-inriktningar bör undervisa mer än service och ekonomi. Utbildningen bör vara en 

möjlighet att utveckla den sociala kompetensen och att lära sig arbeta med aktivt deltagande i 

servicebranschen. Studenterna skall få lära sig dess språk, teknik, utveckla förtroende och 

förmåga att tänka och lösa problem. Goodman m.fl.(1991) skriver också att de spårade några 

studenter som hade gått på deras trainee program och det visade sig att de som hade gått på 

hospitality-program innan stannade i branschen längre än de som inte hade gjort det. Det beror 

på att de har en idé om hur branschen ser ut vare sig om det är en bra eller dålig bild och de vet 

vad det förväntas sig av dem i näringslivet (Goodman m.fl., 1991). Goodman m.fl.(1991) 

poängterar även att det är individer som kan tänka, leda och lösa problem som befordrats och att 

det därmed inte beroende på vilken utbildning personen ifråga har. 

 

Artikeln The future of hospitality education: Meeting the industry´s needs pekar på att det kanske 

finns en mall för treåriga utbildningar (Goodman m.fl , 1991). För att dessa utbildningar skall 

överleva krävs det en utveckling av den akademiska miljön och av läroplanen, som slutligen ska 

innehålla hela serviceområdet inte bara grunderna i hospitalitymanagement. Artikeln menar 

också att utbildningar inom hospitality behöver utöka utbildningsplanen för att räkna in andra 

tjänstebranscher och medverka med varandra. Att skapa en bredare läroplan gör att studenterna 

karriärs expanderar (Goodman m.fl, 1991).  

 

Goodman m.fl menar att de personer som examineras från eftergymnasiala tvååriga KY- 

utbildningar
1
 inom hospitalitybranschen har lika stora kunskaper som de studenter som 

                                                 
1
 KY- utbildning, kvalificerad utbildning. Utbildningsform som anpassas för att möta näringslivets behov på 

arbetskraft (KYutbildningar,2011).  
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examineras från treåriga eftergymnasiala studier (Goodman m.fl, 1991). Treåriga program 

koncentrerar sig allt mer på att förbereda studenterna för en chefskarriär i en inom 

besöksnäringen. Problemet ligger på att handelsprogram börjar göra samma sak. Resultatet av 

detta är att skillnaden mellan hospitality orienterat program och handelsprogram är oklar 

(Goodman m.fl , 1991).  

2.4 Universitets- och högskoleutbildade inom hotell- och restaurangbranschen 
 

2.4.1 Hotell 

Yrkesgrupperna konferensansvarig, receptionschef, marknadschef och hotellchef är samtliga 

ledande befattningar där en viktig del av arbetet är extern kommunikation (UHR, 2007). I samma 

rapport anses det att hotellchefen har en ledande position med ett ansvar för marknadsföring, 

försäljning, utveckling, ekonomi och drift. Av 22 stycken hotellchefer som har intervjuats i 

rapporten har endast fem stycken en universitets- eller högskoleutbildning inom hotell- och 

restaurangbranschen (UHR, 2007). En hotellreceptionists arbetsuppgifter är att ta emot och 

checka in de gäster som anländer till hotellet. Denne ger även information om hotellets service 

och vad som finns att tillgå i hotellet, informerar även om sevärdheter i staden och bokar 

eventuella platser till restauranger eller nöjesevenemang. Av 12 receptionister som har 

intervjuats i UHRs rapport (2007) har endast två stycken universitets- eller högskoleutbildning 

inom hotell- och restaurang. Samt åtta av dessa saknar dessutom helt eftergymnasiala 

utbildningar inom branschen (UHR, 2007).     

 

2.4.2 Restaurang  

Kökschefen leder arbetet i köket denne ansvarar också för den dagliga driften, kökspersonal och 

ekonomi. Hon/Han har lageransvar, hygienkontroll, ser till att köksutrustningen fungerar samt 

ansvarar för menyplanering. Av 20 stycken kökschefer som har svarat på UHRs enkät (2007) har 

endast tre personer universitets- eller högskoleutbildning inom hotell- och restaurang.    

Kockar kan arbeta inom hotell- och restaurangnäringen, inom livsmedelsindustrin, provkök, 

storkök eller butik. En kocks arbetsuppgift varierar beroende på restaurangens storlek och 

inriktning. Av 27 stycken kockar som svarat på UHRs enkät (2007) har endast tre kockar 

högskole- eller universitetsutbildning inom hotell- och restaurang.  
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Enligt UHR (2007) har en servitör/servitris arbetsuppgifterna att servera gästens dryck eller mat. 

De skall kunna ge råd både om mat- och dryckkombinationer. Att denna person har en 

försäljningsförmåga är ytterst viktigt. Av totalt 35 servitörer/servitriser som svarat på UHRs 

enkät (2007) har endast en person universitets- eller högskoleutbildning inom hotell och 

restaurang. 

   

2.5 Branscherfarenhet 
 

Enligt en artikel i Restauratören (2011a) är restaurangbranschen i Sverige dåliga på att anställa 

personer med eftergymnasiala utbildningar. Detta kan vara en bidragande faktor till att löner i 

denna bransch är låga. I samma artikel (Restauratören, 2011a) skriver dem att många av 

studenterna som har intervjuat från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan anser att de 

behöver börja om från början efter tre års universitetsstudier när de söker arbete. De före detta 

studenter som har intervjuats från Hotell- och värdskapsprogrammet i Grythyttan, har blivit 

erbjudna jobb som receptionist eller inom städ vilket studenterna själva anser att de är 

överkvalificerade för (Restauratören, 2011a).   

 

Nyutexaminerade studenter från eftergymnasiala hotell- och restaurangutbildningar känner stor 

oro för att de inte ska hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens. Studier som Purcell och 

Jarlath (1996) har genomfört visade att nyutexaminerade studenterna kände sig överkvalificerade 

och lågavlönade för de arbeten de hade tagit. Undersökningen visade också att de 

nyutexaminerade studenterna hade svårt att hitta arbete och de som valde att arbeta inom en 

annan sektor hade en högre position och högre lön (Purcell & Jarlath, 1996). 

 

En artikel i Restauratören (2011a) beskriver att arbetsgivarna stirrar sig blinda på 

arbetslivserfarenhet vid rekrytering av personal istället för vilken utbildning de har. Arbetsgivare 

tycks inte tänka på att studenter från eftergymnasiala utbildningar har ett mer kritiskt- och 

analytiskt tänkande (Restauratören, 2011a).    

  

Ur ett traditionellt perspektiv är hotell- och restaurangverksamhet en hantverksbransch som man 

ska lära sig på golvet (Restauratören, 2011a). Många chefer har arbetat sig in i branschen, vilket 

kan vara en bidragande faktor att det känns lite obekvämt att anställa en individ som kanske har 
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mer kunskap/erfarenhet än en själv, som till och med kanske ifrågasätter hur arbetes utförs. 

Restauratören (2009) skriver att teoretisk kunskap inte är högt värderat inom hotell- och 

restaurangbranschen, det som räknas är vilken arbetslivserfarenhet personen har. Inom branschen 

lär man sig genom att imitera mästaren, och att ”göra om gör rätt”.  

  

2.6 Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttans tre programutformningar 
 

I denna uppsats har Restaurang- och hotellhögskolan en framträdande plats. LivsmedelsSverige 

är en organisation där aktörerna får daglig information om näringslivet samt konsumenten kan få 

kunskap om livsmedel (LivsmedelsSverige, 2006) LivsmedelsSverige menar att tack vare Carl- 

Jan Granqvist har Restaurang- och hotellhögskolan i Gryhyttan blivit ett starkt varumärke. 

Högskolan har utformat en helhetssyn på sina utbildningar, där gästen är i centrum. Dessa 

förknippas med vistelsen, värdskapet och måltiden. RHS har tre kunskapsformer det är vetande, 

kunnande och praktisk klokhet. Högskolan arbetar efter FAMM
2
 (de fem aspekterna) genom alla 

utbildningar vilket är mötet, rummet, produkten, stämningen och styrsystemet kring en måltid 

(Livsmedels Sverige, 2006).  

 

RHS har tre stycken program Hotell och värdskap, Kulinarisk kock och måltidskreatör samt 

Sommelier och måltidskreatör, de är treåriga program som omfattar 180 högskolepoäng. Det 

finns möjlighet att ta högskoleexamen efter två år, om 120 högskolepoäng. Utbildningarna 

fokuserar på gästens upplevelse som kopplas till FAMM. Teori och praktiska moment 

kombineras samt experiment, reflexion och analys, detta är för att skapa den ultimata 

gästupplevelsen för alla sinnen. Under utbildningstiden möter studenterna branschens 

representanter, forskande lärare dessutom föreläsare med kreativ och konstnärlig kompetens. 

Under utbildningen fick studenterna åka på nationell och internationell praktik (Örebro 

universitet, 2006).  

 

                                                 
2
 The five aspects of meal sience: rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (Livsmedels Sverige, 

2006) 
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2.6.1 Mål för programmen 

Vid val studenters utbildning ska högskolan ge en korrekt bild av programmets innehåll. I 

samma takt som utbildningsmarknaden utvidgas ökar det internationella kunskapskraven på 

ämnesinriktningarna. Detta bidrar till att informationen av utbildningar skall vara rätt (Bergström 

m.fl, 2009).  

 

Enligt utbildningsplanerna (Örebro universitet, 2006) ska studenterna efter kandidatexamen ha 

en kunskap och förståelse inom utbildningens huvudområde, och kunna tillämpa tekniker inom 

dessa ramar dessutom skall studenten erhålla en fördjupning i någon del av forskningsfrågor 

inom specialområdet. Den studerande ska uppvisa förmåga att söka, värdera samt kritisk tolkning 

av relevant information utöver detta ska de på egen hand upptäcka, formulera och lösa problem 

(Örebro universitet, 2006).   

 

Vidare har Örebro Universitet övriga mål för studerande efter avslutande av utbildning. De skall 

kunna omvandla vetenskapliga, yrkespraktiska och etiska kunskaper och skickligheter, då 

studenterna ska på egen hand och i grupp genomföra, utveckla och leda hotell/ 

restaurangverksamhet där gästernas upplevelse är i fokus (Örebro Universitet, 2006). 

 

2.6.2 Kulinarisk kock och måltidskreatör 

Enligt utbildningsplanen (Örebro Universitet, 2006) ska utbildningen fokusera på de färdigheter 

och kunskaper som en modern kock skall behärska för att skapa en måltidsupplevelse ur ett 

helhetsperspektiv. Studenterna övas i att ta ansvar för inköp, tillagning, hantering och ledning av 

kommersiella måltider. Detta för att de studerande skall kunna få en karriär inom såväl den 

nationella och internationella restaurangmarknaden.  Utbildningen inblickar i kulinarisk 

matlagning dessutom ger den möjlighet för studenten att fördjupa sig och utveckla 

professionalism inom dess kulinariska kunskaper. För denna utbildning är det gästernas 

upplevelse av maträtterna samt de praktiska momenten som sammanställs tillsammans med 

experiment, teori, analys, och reflektion för att ge gästerna en upplevelse för alla sinnena (Örebro 

Universitet, 2006). Vid meny och måltidsplanering ska studenterna med hänsyn till människors 

kulturella-, religiösa- och hälsomässiga behov samt ur ett jämställdhetsperspektiv inom den 

internationella och nationella restaurangmarknaden (Örebro Universitet, 2006).  



1
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2.6.3 Hotell och värdskap  

Programmet fokuserat på tekniker och kunskap som gör att studenten kan leda effektiv inom den 

nationella och internationella turism- och hotellbranschen. Studenten skall ha kunskaper i 

värdskap och service för att kunna planera evenemang, kongress och möte med betoning på 

gästens måltidsupplevelse och vistelse. Den studerande ska vara medveten om hälsa, religiösa 

samt kulturella behov som människor har. Hotellverksamhets organisation och styrsystem 

inriktar sig på kritiska analyser av information, turism, säkerhet, värdskap och service. Inom 

programmet kommer studenten få kurser inom företagsekonomi samt marknadsföring och 

organisation och ledarskap (Örebro Universitet, 2006). 

  

2.6.4 Sommelier och måltidskreatör 

I utbildningsplanen (Örebro Universitet, 2006) framkommer det att undervisningen innefattar 

olika kunskaper och arbetssätt som en sommelier bör ha för att kunna hantera dryckerna och 

skapa en måltidsupplevelse. Enligt utbildningsplanen, riktar sig sommelierprogrammet mot det 

ansvar för ekonomi, inköp, lagerhållning, servering och försäljning för den nationella och 

internationella marknaden. Den studerande ska utveckla och förmedla hantverksfärdigheter inom 

servering och sommelieryrket där kombinationen av mat och dryck står i fokus. Planering av 

menyer och måltider utifrån människors behov ingår i kursplanen. Utbildningen ger möjlighet att 

förbättra servitörskunskap för att nå en högre professionalism (Örebro Universitet, 2006).  

 

2.7 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur studenter som examinerades 2010 från 

Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) i Grythyttan Örebro Universitet, uppfattar den 

utbildningen de genomgått. Dessutom kommer det granskas hur väl utbildningens innehåll 

överensstämmer med hotell- och restaurangbranschens önskemål.  

2.7.1 Frågeställning 

 

· Upplever de före detta studenterna från RHS att utbildningens innehåll stämmer med det 

som har utlovats i universitetets utbildningsplaner?  
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· Är studenternas kunskapsnivå i rimlig för det som restaurang- och hotellbranschen söker 

vid anställning? 

· Vad anser restaurang- och hotellbranschen vara en rimlig kunskapsnivå på 

nyutexaminerade studenter? 

· Prioriterar hotell- och restaurangbranschen utbildning före arbetslivserfarenhet? 

Kapitel 3. Metod och material 
 

 

I detta kapitel kommer det framgå hur författarna har gått till väga och vilka metoder som har 

används vid utformningen av examensarbetet. 

  

 

 

3.1 Undersökningsmetoder 
 

I denna uppsats valde författarna att genomföra intervjuer med yrkesverksamma från hotell- och 

restaurangbranschen, för att ge mer tyngd i arbetet gjordes det enkäter med studenter som 

examinerades sommaren 2010.  

3.2 Intervjuer 
 

För att insamla data genomfördes kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma människor inom 

hotell- och restaurangbranschen (se bilaga 1). Med kvalitativa intervjuer innebär det att man 

frågar raka och enkla frågor. Utifrån de frågorna ger respondenterna innehållsrika svar (Trost, 

2010). Denna typ av intervjuer är ämnesorienterade, det innebär att två personer har en dialog 

om ett ämne som båda parter har intresse av. Syftet med kvalitativa intervjuer är att beskriva, 

förstå och söka respondenternas uppfattningar och perspektiv om det specifika ämnet (Kvale, 

1997). Valet av intervjumetod var för att författarna ville få en bild av vilken kunskapsnivå 

hotell- och restaurangbranschen anser att nyutexaminerade studenter skall ha. Intervjuerna 

genomfördes med en HR-chef, en director of food and beverage samt en rekryteringschef. 
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Intervjuerna var fysiska träffar för att nå fram till respondenterna och slutligen få mer utförliga 

svar som användes för att skapa resultatet.  

 

3.2.1 Intervju urval 

De yrkesverksamma personer som handplockades från företag av god standard.  Ett av företagen 

var ett av Stockholms mest exklusiva hotell, samt en av Sveriges mest framgångsrika 

restaurangkedjor. Företagen valdes eftersom författarna har haft en tidigare kontakt med dem.   

Författarna vände sig till yrkesverksamma personer som ansvarar för rekrytering inom det 

specifika företaget. Detta för att de här individerna vet vilka arbetslivserfarenheter, kunskaper 

och personliga egenskaper som nyexaminerade studenter bör ha vid en anställningsprocess. För 

att skydda personernas identitet och arbetsplats har vi valt att ge respondenternas fiktiva namn. 

Här nedan kommer en kortare beskrivning av intervjurespondenterna. Dessa tre personer valdes 

för att motsvara rekrytering från tre teoretiska program. Den första personen Greger jobbar på en 

välkänd restaurangkedja i Stockholm (Tabell1). Den andra personen Selma jobbar på ett av de 

fem stjärniga hotellen i Stockholm(Tabell 2). Den tredje personen Otto jobbar också på ett av de 

fem stjärniga hotellen i Stockholm (Tabell 3).  

 

Tabell 1. Greger 

Fråga Svar 

Födelseår 1971 

Eftergymnasial utbildning Treårig utbildning på RHS – Gastronomisk och 

oenologisk kurs 60hp 

Position inom företaget Rekryteringschef vilket innebär att personen 

ansvarar för personalfrågor, rekrytering, 

internrekrytering inom olika restaurang så att 

personalen utvecklas och inte söker sig till 

andra restaurang kedjor.  

Antal år i branschen 23 år 
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Tabell 2. Selma 

Fråga Svar 

Födelseår 1956 

Eftergymnasial utbildning Lärare i hotellkunskap i gymnasienivå 

Position inom företaget Director of human resources som innebär att 

personen representerar både personal och 

företaget, ansvarig för timmar, schemaläggning 

och budget samt ansvarar att personalen följer 

hotellets policy. Personalsamtal och utveckling 

av personal samt uppföljning. Leder företaget 

tillsammans med director of revenue 

management och director of sales bland annat.  

Antal år i branschen 25 år 

 
 

 

Tabell 3. Otto 

Fråga Svar 

Födelseår 1977 

Eftergymnasial utbildning Foto och design i San Diego, USA. Studerade 

hotell och restaurangprogrammet i gymnasiet 

Position inom företaget Director of food and beverage vars uppgifter är 

budgetansvar, personen utbildar och är mentor 

år supervisors som vill växa inom företaget. 

Personalutveckling, utveckligsamtal och 

dagliga rutiner.  

Antal år i branschen 10- 11 år 

 
 

 

 



1

4 

 
 

 

3.2.5 Intervjugenomförande  
Författarna sammanställde olika frågor av intresse för att senare bearbeta svaren och använda 

dem i utformningen av resultatet. Frågorna analyserades och granskades av handledaren innan 

branschmänniskor kontaktades. Innan intervjun inträffade med yrkesverksamma personer 

genomfördes en pilotintervju där författarna kunde analysera och ändra frågor vid behov. 

Skribenterna bestämde möte med yrkesverksamma personer efter intervjufrågorna var korrekt 

utformade. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon dessutom gjordes anteckningar 

under intervjun. Diktafonen användes för att få ett verklighetstroget resultat.    

 

3.3 Enkät 
 

För att stödja intervjuerna och få en bredare uppsats valde författarna att komplettera 

intervjuerna på branschpersoner med en mindre enkät med kvantitativ karaktär enkäten hade 19 

frågor och tre av dessa var öppna frågor som kunde analyseras kvalitativt. Enkäten genomfördes 

på studenter från Restaurang- och hotellhögskolan som examinerades sommaren 2010. 

Författarna ville få en bild hur de nyutexaminerade studenterna uppfattade sin utbildning samt 

arbetsmöjligheterna efter examen. En enkät är ett formulär som innehåller frågor med fasta 

svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). Enkätfrågorna var anpassade till varje program. I enkäten 

fanns det citat från bland annat utbildningsplanen från alla tre utbildningsprogram. Detta för att 

minska chansen att skicka fel enkät till fel person.  

3.3.1Enkät urval 

Författarna kontaktade 50 stycken elever via Facebook. Av dessa var den endast 20 stycken som 

svarade varav 13 var positiva till att deltaga i enkätundersökningen. Anledningen till att 

författarna vände sig till studenter som examinerades 2010 var för att avgränsa studien samt för 

att studenter som examinerades tidigare har kommit längre inom branschen.   

3.3.2 Enkätgenomförande  

Efter författarna kontaktade de nyutexaminerade studenterna som ville medverka i 

underökningen, skapades frågorna. Frågorna analyserades och granskades av handledaren efter 

detta genomfördes en pilotenkät på två personer, för att minska risken för missförstånd av 

frågorna. Enkäten mailades sedan ut till 13 före detta studenter varav 10 svarade. Enkäten 

analyserades för att sedan stödja resultatet. Undersökningen genomfördes på lika många kvinnor 



1

5 

 
 

 

som män. Av dessa studerade två till sommelier, 4 till kulinarisk kock och fyra hotell och 

värdskap.   

Kapitel 4. Resultat 
 

 

Detta kapitel innefattar resultatet från intervju- och enkätundersökningen där författarna har 

undersökt några före detta studenters och yrkesverksammapersoner inom hotell- och restaurang 

åsikter.  

4.1 Åsikter från företrädare inom Restaurang- och hotellbranschen  
 

4.1.1Utbildning 

Greger anser att det finns både positiva och negativa aspekter med att ha en eftergymnasial 

utbildning inom restaurangbranschen. Hans erfarenhet är att många eftergymnasialt utbildade 

förväntar sig en högre befattning efter avslutade studier, det är beklagligt när personer tror att 

utbildning är ”Nyckeln till frihet” (Intervju A, 2011). En positiv aspekt är att studenterna får 

utbildning i ekonomi och ledarskap, det kan vara till stor nytta i en senare karriär. 

Eftergymnasiala utbildningar bidrar till att före detta studenter har ett ytterligare kritiskt tänkande 

och har ett helhetsperspektiv för restaurangbranschen (Intervju A, 2011)  

 

Greger tycker av de personer som har slutfört eftergymnasiala utbildningar inom hotell- och 

restaurangbranschen är det ett fåtal som är ödmjuka som erhåller arbetsmoral och arbeta sig 

uppåt inom företaget. Det är flertal som ansöker till chefspositioner som de ej är kvalificerade för 

(Intervju A, 2011). Otto instämmer med Greger om att det är en hel del nyutexaminerade som 

söker arbete utanför sitt kompetensområde, detta tror han kan bero på att universitet är duktiga på 

att bygga självförtroende och att skapa höga förväntningar på arbetslivet (Intervju C, 2011).  

Selma håller inte med då hon uppfattar att de nyutexaminerade söker arbete inom 

kunskapsområdet (Intervju B, 2011). Greger förstår dock att personer som har studerat i tre år 

och har höga studielån vill ha ett högavlönat arbete. Utbildning leder oftast inte till 

chefsbefattningar från början däremot kan utbildning vara av fördel när individer vill arbeta sig 

upp inom företaget. Kunskaperna kan vara av nytta i ett senare skede, däremot om en person 
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endast vill arbeta i kök eller inom servis anser Greger att det är bättre med arbetslivserfarenhet 

(Intervju A, 2011).  

 

Författarna frågade om respondenterna kunde se några kompetensskillnader mellan KY-

utbildade och universitet- och högskoleutbildade inom hotell- och restaurang. Greger anser att 

KY-utbildade endast har en ytlig kunskap däremot har universitet- och högskoleutbildade en 

djupare kunskap. Greger får känslan av att KY-utbildade inte har samma passion för yrket, de 

KY-utbildar sig som en sista utväg. Dessa personer uppfattas som unga till sättet och har inte 

utvecklade teoretiska kunskaper. De som genomgår en universitet- eller högskoleutbildning har 

till en större utsträckning valt att arbeta inom restaurangbranschen och brinner för det (Intervju 

A, 2011). Selma och Otto tror på motsatsen då de menar att det inte finns större 

kompetensskillnader mellan de olika utbildningsformerna. Det som anses vara positivt med KY-

utbildningar är att de ofta har mer arbetslivserfarenhet (Intervju B, 2011;Intervju C, 2011). Då 

Selma har vid flera tillfällen både anställt före detta studenter från RHS och personer med KY-

utbildning anser hon att de har samma kunskapsnivå (Intervju B, 2011). Dock har det ett fåtal 

gånger Otto har anställt en person med KY-utbildning. De söker ofta mellanchefsjobb som är 

svåra ett erbjuda dem (Intervju C, 2011).  

 

4.1.2 Arbetslivserfarenhet 

Greger anser att arbetslivserfarenhet inom hotell- och restaurangbranschen är det viktigaste, dock 

tycker han att utbildning inom ekonomi och ledarskap är bra kunskaper för att växa inom 

företaget. Hotell- och restaurangbranschen är ett praktiskt yrke där det är ett fåtal saker som 

personer kan lära sig i teorin. Vid val mellan två personer, där den ena har endast 

arbetslivserfarenhet och den andra har endast utbildning, väljer Greger att anställa den med 

endast arbetslivserfarenhet (Intervju A, 2011). Otto anser dock att det som är det viktigast vid 

anställning av nya personer är varken utbildning eller arbetslivserfarenhet, det är social 

kompetens. Det ultimata CV:t är någon som har 35 % studier och 65 % erfarenhet. Otto tycker 

att det är större mängd personer som söker arbete inom restaurangbranschen som bara har 

arbetslivserfarenhet, prioriteras de tyvärr innan de som har eftergymnasialutbildningar inom 

hotell- och restaurangbranschen. De har provat på hur branschen fungerar i verkligheten.  

(Intervju C, 2011). Selma anser att det viktigaste med att arbeta inom hotell- och 



1

7 

 
 

 

restaurangbranschen är att den anställda skall ha rätt attityd. Utbildning eller arbetslivserfarenhet 

är inte relevant så långe personen har just den rätta attityden. Arbetsuppgifterna inom hotell är 

inte svåra att lära sig, dock är det omöjligt att lära sig den rätta attityden. Det finn inga negativa 

aspekter att ha en utbildning, allt är bra. Dock finns det skolor som inte ger en rättvis bild av 

branschen (Intervju C, 2011). 

 

Restaurangbranschen är dålig på att anställa personer med eftergymnasiala utbildningar inom 

hotell och restaurang. Arbetslivserfarenhet från välkända restauranger har mervärde än 

utbildningar (Intervju A, 2011). För de som arbetar inom restaurangbranschen som hovmästare 

eller köksmästare tar det väldigt lång tid att lära sig det administrativa, dock är det något som den 

person som har eftergymnasiala utbildningar inom hotell- och restaurang får gratis. Samtliga 

respondenter anser att det ultimata är att anställa en person som både har arbetslivserfarenhet och 

eftergymnasial utbildning inom hotell och restaurang (Intervju A, 2011;Intervju B, 2011;Intervju 

C, 2011). Det som är speciellt med att arbeta inom restaurangbranschen är att arbetsuppgifterna 

skiljer sig mellan olika restauranger och företag (Intervju A, 2011;Intervju C, 2011). På en 

arbetsplats kan personer lära sig från grunden, däremot går det inte att räkna bort allt studenterna 

lär sig i skolan som meny- och kostnadsplanering (Intervju C, 2011). Selma tror att endast ha 

arbetslivserfarenhet är en bidragande faktor till att hotell- och restaurangbranschen har dålig 

status (Intervju C, 2011).  

 

4.1.3 Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet 

Greger har en tidigare utbildning på RHS han anser att han känner till utbildningen hyfsat väl, 

dock inte i detalj. Han har både haft en mängd anställningsintervjuer med före detta elever från 

RHS samt även anställt personer därifrån. Bilden som Greger har av studenter från RHS är i 

dagsläget positiv, dock för ett par år sedan var inte kvaliteten på studenterna lika bra. Han anser 

att det beror på som han säger ”alla som hade sökt utbildningen fick påbörja den, allt ifrån 

hantverkare till frisörer”. (Intervju A, 2011). Selma instämmer med detta: 

 

 ”Jag var väldigt imponerad första gången jag besökte RHS. Vid ett senare tillfälle för tre till fyra år sedan var jag 

inte det minsta imponerad. Kvaliteten var inte hög, det var som att prata med gamla gymnasieelever. För ett eller två 

år sedan höjdes kvaliteten på hotellstudenterna en aning. Skolan måste vara bättre, studenterna måste bli mer drivna 

och ambitiösa. RHS är inte som andra skolor i Europa, som till exempel Schweiz där kunskapsnivån mellan 
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studenterna är jämn. RHS måste höja kvaliteten så att studenterna är på samma nivå som konkurrenterna. Dock är 

det väldigt individuellt” (Intervju B, 2011).   

 

Greger anser att sommeliererna från RHS har ett gott ryckte, de har hög arbetsmoral och kunniga 

inom dryck. Sommelierlärarna har varit till stor hjälp för att få det goda ryktet. I dagsläget är 

studenterna kreativa, ambitiösa och vill ha ut något mer av sina liv (Intervju A, 2011). 

 

Otto har både arbetat och anställt personer som studerat på RHS han har en väldigt bra bild av 

skolan (Intervju C, 2011). Otto tycker att det är ett stort plus på CV:t om arbetssökande har 

studerat på RHS.  

 

”Den bild jag har av elever från RHS är att de är kunniga människor inom sitt område, ambitiösa och en grundligt 

kunskapsnivå. Jag har en känsla av att studenterna brinner för sitt ämnesområde. RHS studenter har den kunskap 

som branschen söker. Det skadar dock aldrig med mer arbetslivserfarenhet. Jag anser att utbildningen är helt rätt 

med kombination av arbetslivserfarenhet, det är en bra idé att lägga in mer praktik och praktiska ämnen i 

utbildningen” (Intervju C, 2011). 

 

4.1.4 Kunskapsnivå efter examen från RHS 

Författarna frågade samtliga respondenter om de uppfattar den kunskap som studenterna lär sig  

på RHS, motsvarar det som hotell- och restaurangbranschen kräver kunskapsmässigt. Greger 

svarade att några av kockarna som har provjobbat på senaste tiden inte hade den kunskap som 

han söker i detta företag. Dock är det stora skillnader mellan personer som hade 

arbetslivserfarenhet innan påbörjad utbildning, gentemot de som inte hade det (Intervju A, 2011). 

Selma berättade att studenter som har gått Hotellprogrammet på RHS har till stor del inte den 

kunskap som hotellbranschen söker (Intervju B, 2011). Dock händer det vissa årskullar har den 

kunskap som krävs. Allt beror på vilken avdelning studenterna söker sig till. Selma förväntar sig 

att studenter som gått ut RHS skall kunna till exempel bokningssystem samma sak i de andra 

avdelningarna åtminstone grunderna. Hon förväntar sig att skolan lär ut det som studenterna bör 

kunna, dock är det inte alltid så (Intervju B, 2011). 

 

Det som alla respondenter ansåg att en student bör veta efter examen är att studenterna skall ha 

passion för yrket, ledarskap och ekonomi (Intervju A, 2011;Intervju B, 2011;Intervju C, 2011).  
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Greger berättade att den kunskap som värderas är att anställda arbetar snyggt och rent, har 

passion för matlagning, har tempo i kroppen och gillar att arbeta i grupp. För hovmästare är det 

att personen har lätt att leda och delegera, har tempo i kroppen och har kunskap om mat och vin 

(Intervju A, 2011). Han sa också: 

 

“Bara för att en person har genomgått en treårig utbildning inom hotell- och restaurang betyder inte detta att de kan 

leda en grupp och en verksamhet. Alla är inte födda att vara ledare, men det är lättare att göra detta med en 

utbildning i bagaget. Ekonomidelen i utbildningen är viktig då denna bransch arbetar med små marginaler endast 3-4 

procent. Det är bra att ha personer anställda som har kunskap om lagar och regler, om facket och brandskydd m.m. 

Åtminstone för att informera resten av personalen” (Intervju A, 2011). 

 

Den kunskap som Greger anser att en före detta student från RHS bör ha vid examen, är för 

kockar kunskapen för att laga bra mat, värdskap och service (Intervju A, 2011). Otto håller med 

Greger, de kompetenser som kockar och sommelierer bör ha efter examen är att de skall ha en 

förståelse för resultat, att studenten kan om kostnader, pris, bygga meny, duktiga på både mat 

och vin, allt handlar om att tjäna pengar. Det absolut viktigaste är passionen för arbetet. Det är 

skolans ansvar att bidra och inspirera till passionen (Intervju C, 2011). Kunna skillnaderna 

mellan olika maträtter, vara samarbetsvilliga, att inte bli ”för fin” med detta menar han att de 

anställa måste kunna arbeta på vilken position som helst om det blir kris oavsett vilken position 

denna har inom företaget. En servitör skall kunna läsa av gästerna och situationen de är i. Att 

arbeta i matsal handlar mycket om gästpsykologi, det är viktigt för en servitör att kunna arbeta 

med merförsäljning. De skall ha bra dryckeskunskap och värdskap. Det tekniska i matsalen dvs. 

hur servitörer rör sig samt menyplanering (Intervju A, 2011). 
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4.1 Enkät 
 

Den lilla enkätundersökning som genomfördes omfattade fem kvinnor och fem män, varav fyra 

studerade kulinarisk kock och måltidskreatör, två studerade sommelier och måltidskreatör samt 

fyra studerade hotell och värdskap på RHS. Av de tio personer som besvarade enkäten var det 

åtta av dem som hade tidigare erfarenhet av hotell- och restaurangbranschen. 

 

Vid frågan om utbildningen stämde överens med studenterna förväntningar innan påbörjad 

utbildning svarade fem ja, fyra nej samt en vet ej.  Nio av studenterna läste utbildningsplanen 

innan de påbörjande sin utbildning, vilket gav dem den information om vad de kunde förvänta 

sig ha för kunskaper vid utbildningens slut.  

 

Eftersom skolan hade 2007 ett starkt varumärke runt om i Sverige, hade de flest nyexaminerade 

studenter höga förväntningar på utbildningen innan den påbörjades. Författarna frågade 

studenterna om de tyckte att kurserna som ingick i utbildningen var relevanta majoriteten av 

studenterna svarade ”Stämmer överens i stor utsträckning”. Tre av eleverna tyckte att det 

”stämmer överens i viss mån”. En av studenterna påpekade att det i utbildningen fanns en hel del 

irrelevanta kurser som inte gav något, till exempel estetisk gestaltning. Samtliga studenter anser 

att de har stor kännedom om branschen vid examen.  

 

Studenterna gick under sitt första år på Restaurang- och hotellhögskolan i Gryhyttan genomföra 

nationella verksamhetsförlagda studier där studenterna utövade sina teoretiska kunskaper i 

praktiken. Tre av studenterna ansåg att de verksamhetsförlagda studierna inte gav en rättvis bild 

av verkligheten, resterade respondenter ansåg att den gjorde det. En av kockarna skrev att 

studenterna lär sig mycket under de verksamhetsförlagda studierna, dock varierar detta beroende 

på vilket företag studenterna genomför den. Beroende på om personalen är villig att lära ut sina 

kunskaper eller ej. Under andra året på RHS fick studenterna genomföra internationella 

verksamhetsförlagda studier där åtta av studenterna ansåg att den gav en rättvisande bild av 

branschen. Vid examen hade sju av studenterna ej skaffat fast- eller deltidsanställning.  

Författarna ställde frågan om RHS lärare förmedlade specifika arbetsförväntningar för framtida 

jobb. Detta gjorde skribenterna för att undersöka om det förmedlades förväntningar och om dessa 

i sådant fall var realistiska. För att vid senare kunna bekräfta eller förkasta den bild som 
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intervjurespondenterna hade av RHS lärare gällande arbetsförväntningar. Samtliga studenter 

ansåg att lärarna förmedlade arbetsförväntningar till framtida jobb. Dock tyckte hälften av dessa 

att bilden som gavs inte var realistisk. Endast tre personer som svarade på enkäten uppgav att de 

har i nuläget en fast anställning inom hotell- och restaurangbranschen. Resterande har en annan 

anställningsform eller vidareutbildar sig. 

 

”Jag hade höga förväntningar när examen stundade efter tre år av mycket kraft, tid och energi som lagts för att 

utveckla mig själv och få den utbildning som jag kom för skapade mycket förväntningar på framtiden och bra jobb. 

Jag hade det närmaste halvåret planerat innan jag tog examen och jobbförväntningar bara ökade. Jag förväntade att 

komma ut i en bransch och bli respekterad som kock, men också som något mer. En kock med kunskap om helheten, 

om viner, om mötet med gästen, om service, med estetik, om ekonomi och all den bredd som utbildningen ger. 

Självklart var förväntningarna att alltid få ett leende när man nämner att man studerat vid RHS.” 

 

4.1.1 Kulinarisk kock och måltidskreatör 

De studenter som utbildade sig till kulinarisk kock och måltidskreatör hade som förväntningarna 

att de efter avslutat utbildning skulle ha tillräckligt med kökserfarenhet för att kunna arbeta på 

alla typer av restauranger. Under utbildningen ville samtliga studenter utöka sina kontaktnät och 

förbättra sina dåvarande yrkeskunskaper. Förutom det räknade studenterna med att ha föreläsare 

av hög kvalitet samt ett hög och intensivt tempo under kökslektionerna. Eftersom RHS har ett 

starkt varumärke hade studenterna höga krav på utbildningens kvalitet.  

 

I undersökningen framkommer det att studenterna son gick kulinarisk kock och måltidskreatör 

hade med nöje haft fler praktiska kurser för att specialisera sig inom vissa områden detta istället 

för den höga mängden teoretiska kurser. För att förankra utbildningen i industrin ansåg 

studenterna att de gärna haft fler verksamhetsförlagda studier. Författarna ställde frågan om RHS 

hade förmedlat den kunskap som krävs för att ha en ledande position i företaget.  

4.1.2 Hotell och värdskap 

Studenter som gick Hotell och värdskapsprogrammet förväntade sig en kombination av turism, 

företagsekonomi, service och upplevelseindustri däremot inte ha ett stort antal irrelevanta kurser. 

Under utbildningen antog studenterna de skulle få ett stort utbyte av hotellbranschen detta med 

hjälp av externa föreläsare.  
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Författarna ställde frågan om vad de nyutexaminerade studenterna från RHS hade för 

arbetsförväntningar vid examen. Det för att undersöka om förväntningarna var rimliga i 

förhållande till hotell- och restaurangbranschens åsikter. Här nedan kommer två citat från 

studenter som studerade Hotell och värdskap. 

 

  ”Jag tror att branschen skulle vara mer mottaglig för nyexaminerade. Jag tror att de flesta måste jobba sig uppåt 

från en receptionstjänst trots att det inte var i enlighet med förväntningarna. Om skolans utbildningsmål är satta som 

de är, borde studenterna också kunna styra ett evenemang med det finns inte på världskartan att man skulle få ett 

sådant arbete”.  

 

 ”Jag visste direkt att jag inte skulle börja som manager (som det stod i universitetets programbeskrivning när jag 

ansökte för utbildningen), jag var helt medveten att jag måste börja som receptionist för att sedan jobba mig uppåt. 

Vilket också precis överensstämmer med det jag upplevde efter examen.” 

 

I utbildningsplanen (Örebro universitet, 2006) för programmet står det: 

”Efter genomgången utbildning skall du som student ha tillägnat dig kunskaper och färdigheter som gör det möjligt 

att vara verksam på hotell och där kunna utveckla och leda verksamhet inom den internationella turism- och 

hotellbranschen, dvs. hospitalityområdet. Det innebär kunskaper i värdskap och service för att arrangera evenemang, 

kongresser och möten med betoning på vistelse, värdskap och måltidsupplevelser”.  

 

Det är ett flertal studenter som var tveksamma till att de hade den kunskap som krävdes för att 

leda en verksamhet vid avslutande studier. Två personer skrev följande kommentarer på citatet 

ovan följande:  

 

”Den kompetensen är något som man dels bygger upp i arbetslivet och dels något som jag tror att man måste ha i 

sig. Alla passar inte att leda andra människor. Men självklart är utbildningen en viktig del i framgången. 

Reflektionsförmågan och det kritiska tänkandet vi lärt oss är av stort värde”.  

 

”En person kan bli ledare efter de har visat vad de går för i företaget, inte direkt efter utbildningen” 

 

En annan kvinna svarade på samma fråga att hon inte tycker att hon har tillräckligt med kunskap 

för att arrangera något med måltidsupplevelser alldeles själv. Dessutom anser hon inte att hon 

kan vara ansvarig för kongresser, det ingick dock i hennes arbetsuppgifter som receptionist att 
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boka in konferenser. För att blir bättre på att leda grupp osv, anser en student att det behövs fler 

”cases” för att arbeta med i mindre grupper, så att alla vid ett tillfälle kan få erfarenhet av att leda 

en grupp. Vanligtvis var det samma personer som utsågs till de ledande positionerna vid ett fåtal 

övningar. Studenterna säger att den teoretiska kunskapen som beskrivs i utbildningsplanen finns, 

dock erbjuds de ej möjligheten att utöva kunskaperna i praktiska moment.  

 

I utbildningsplanen (Örebro universitet, 2006) framkommer det: 

 

”...I utbildningen är gästens upplevelse av en hotellvistelse och service det centrala. Utgångspunkten är vistelsen på 

hotellet som helhet med fokus på rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet...”.  

 

En av studenterna tycker att det inte stämmer, då utbildningen inte alltid var utifrån gästernas 

perspektiv.  

 

4.1.3 Sommelier och måltidskreatör  

De som gick sommelier och måltidskreatör trodde att de skulle få lära sig mycket om dryck och 

få den bästa utbildningen inom branschen. De trodde också att de skulle få testa på olika grenar 

inom dryckens värld. Även här hade studenterna höga förväntningar på grund av RHS starka 

varumärke, de trodde att de skulle utvecklas och få mer kunskap.  

 

 Sommeliererna förväntade sig att arbeta med det som de brinner för dvs. dryck. Vilket 

studenterna har fått tillräckligt med kunskaper och erfarenhet för att utöva. Det fanns också stora 

förväntningar på att få en bra start på en karriär där de kunde använda sin kunskap och 

kreativitet.  

 

Kapitel 5. Diskussion 
 

 

I detta kapitel kommer författarna diskutera det ovanstående resultatet samt metod- och material.  
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5.1 Metod- och materialdiskussion 

 

Den metod som författarna har använt sig av för att skapa detta examensarbete har valts med 

omsorg men visade sig ändå vara svårt att genomföra som planerats. Författarna valde att göra en 

enkätundersökning på studenter som examinerades sommaren 2010. Skribenterna är medvetna 

att antalet deltagande i enkätundersökningen är få för att göra en statistisk analys av resultatet, då 

det var många av de tidigare studenterna som inte ville eller hade inte tid att medverka.  Det var 

också en del studenter som var svåra att kontakta då de arbetar runt om i världen. Författarna 

valde ändå att genomföra enkätundersökningen då arbetet får mer djup och skribenterna ville ha 

med de tio studenternas syn på utbildningen även om den inte är statistiskt bearbetningsbar. 

Författarna använde sig av samtliga besvarade enkäter. Eftersom det var endast två studenter som 

svarade på enkäterna som hade studerat Sommelier och måltidskreatör blev det inte jämlikt 

mellan de olika programmens resultat. Detta resulterade i att sommelierprogrammet inte fick en 

stor del i det slutliga resultatet. Det förekommer endast en intervju från en anställd på ett hotell, 

det kan vara en bidragande faktor till att hotelldelen i resultatet är litet. Det i sig kan vara svårt att 

säga vad en hel bransch anser genom att endast intervjua en person.   

 

Enkätrespondenterna svarade olika mycket ingående på frågorna, deltagarnas intresse för ämnet 

kan vara bidragande faktor. De respondenterna som svarade utgående på frågorna fick mer 

inflytande på det slutgiltiga resultatet, detta kan bidra till att endast några perspektiv lyfts fram i 

uppsatsen. Enkätsvaren var av stort relevans vid utformningen av resultatet. För att få ett 

fylligare resultat kunde författarna genomfört längre och mer ingående intervjuer med 

studenterna.  

 

För att få ett ytterligare perspektiv på arbetet valde skribenterna att genomföra tre intervjuer med 

personer vilka arbetar med rekrytering och nyanställning inom hotell- och restaurangbranschen. 

Intervjuernas materialinsamling gjordes med hjälp av diktafon och anteckningsstöd. Eftersom 

respondenterna visste att intervjun spelades in, finns möjligheten att svaren inte var helt ärliga. 

En bidragande faktor i intervjuerna kan vara att två av respondenterna har personliga 

anknytningar till RHS och därmed kan vara partiska i vissa frågor.  
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Ett fåtal av artiklarna som användes till bakgrunden kan betraktas att vara urtiden, dock ansåg 

författarna att de var av stor relevans för arbetet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka studenternas syn på RHS utbildning samt vilka 

tänkbara kompetenser de innehar efter sina avslutade studier. Intervjuer med yrkesverksamma 

personer inom hotell- och restaurangbranschen gjorde arbetet med detaljerat. Resultatet 

presenterades i fyra teman: utbildning, arbetslivserfarenhet, restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan samt kunskapsnivå efter examen.  

 

Enkätundersökningen påvisar studenterna anser att det förekommer information i 

utbildningsplanen (Örebro universitet, 2006) som inte stämmer med studenternas uppfattning av 

den faktiska utbildningen. En utbildningsplan skall vara välformad och välplanerad, för att sedan 

sammankopplas med den verksamhet som det skall utföras i (Gustavsson, 2002). Att leda- 

verksamhet, arrangemang, kongresser och möten är delar i utbildningsplanen som majoriteten av 

studenterna ansåg att de hade låg kunskap i. En av enkätrespondenterna skrev:  

”En person kan bli ledare efter de har visat vad de går för i företaget, inte direkt efter utbildningen” 

 

En av enkätrespondenterna skrev att: 

 ”En person kan bli ledare efter de har visat vad de går för i företaget, inte direkt efter utbildningen”.  

Intervjuerna visar att det som branschen värderar högst är personer som har utbildning inom 

ledarskap och ekonomi (Intervju A, 2011;Intervju C, 2011). Ur denna aspekt stämmer 

utbildningsplanen överens med det som hotell- och restaurangbranschen vill att arbetssökande 

skall kunna (Örebro Universitet, 2006). Men lär sig studenter ekonomi och ledarskap genom att 

ta en 7,5 poängskurs? Flera av enkätrespondenterna känner sig inte redo att leda en verksamhet 

på egen hand efter avslutade studier. Alla är inte födda till att vara ledare dock en bra utbildning 

kan stärka personers självförtroende för att kunna arbeta inom ledande positioner. En före detta 
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student skriver att det bör finnas fler ”cases” för att arbeta med i mindre grupper, då det lätt blir 

enformiga beslut av ledare. Det är samma som väljs ut som ledare i de olika evenemangen som 

skolan anordnar. Detta bidrar till att ett fåtal studenter får känna och öva sig på att vara i 

ledarpositionen.  

 

Enkätunderökningen visar att det är nio av tio studenter som anser sig inte ha fått tillräckligt med 

undervisning i ledarskap. Men hur kommer det sig att det är så många av de tidigare studenterna 

som söker sig till ledande roller som första jobb? Intervjuundersökningen med yrkesverksamma 

personer visar att det är en stor mängd människor som söker sig till ledandepositioner som de 

inte har kunskap för. Det är inte många som är beredda att arbeta sig upp från grunden (Intervju 

A, 2011)(Intervju C, 2011). Kan detta bero på att studenterna vill ha valuta för pengar och tid 

som det har spenderat på sin utbildning på RHS eller är det en statusfråga? Greger sa i intervjun 

att han kan förstå att studenter vill ha ett högavlönat arbete då de har lagt ner tre år av sitt liv och 

har studieskulder (Intervju A, 2001). En utbildning kan aldrig vara något negativt däremot 

hjälper det för att nå chefspositioner, personer utan arbetslivserfarenhet behöver dock arbeta sig 

upp inom företaget (Intervju A, 2011). Otto ansåg att en person som studerat på universitet- eller 

högskola inom besöksnäringen klättrar snabbare i arbetsrakningen än en person utan utbildning 

(Intervju C, 2011). Purcell m.fl. (1996) påstår att det är endast 10 % av chefer som arbetar inom 

hotell- och restaurang som har eftergymnasiala utbildningar, i andra branscher är snittet 40 %. 

Det är dock många som besitter ledande positioner som arbetat sig upp från golvet (UHR, 2007). 

Otto påstod att eftersom att det är större procent ansökande som inte har 

eftergymnasialutbildning mot de som har, är det på så sätt fler personer utan utbildning som får 

jobben och därmed får möjlighet att arbeta sig upp inom företaget för att slutligen få en ledande 

position (Intervju C, 2011).  

 

Gustavsson (2002) säger att det praktiska momenten som studenter lär sig under utbildningen är 

av mer värde än det teoretiska. Om det stämmer bör utbildningen då innehåller fler 

verksamhetsförlagda studier? En respondent svarade i enkäten: 
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”... Dessutom lär man sig det mesta ute på praktiken och detta kan hjälpa de som hamnar på bra praktik och de som 

hamnar på dålig praktik kan få ut väldigt lite i jämförelse med de på bra praktik”.  

 

Författarna är medvetna om att det är svårt att definiera vad en bra/dålig praktik är, det är upp till 

studenten som definierar vad som är dåligt/bra. Däremot har skribenterna fått känslan av att läsa 

enkätundersökningen att det var en del studenter som var missnöjda med deras 

verksamhetsförlagda studier. Då är frågan hur universitet kan skicka iväg studenter till 

praktikplatser som är av sämre kvalitet, eftersom det påvisas i intervjuerna (Intervju A, 

2006;Intervju C, 2006) att det är av hög relevans att hamna på ett bra företag under sin praktik 

för sin fortsatta karriär.   

 

Det har påvisats att studenter som examineras från KY-utbildningar har samma praktiska 

kunskapsnivå som utexaminerade studenter från treåriga program (Goodman m.fl, 1991). Detta 

bekräftas av samtliga intervjuade eftersom de inte kan se några större kompetensskillnader 

mellan studenter som har genomgått en KY-utbildning och universitetsutbildning (Intervju A, 

2011;Intervju B, 2011;Intervju C, 2011). Dock anser Greger att studenter som har genomgått 

universitetsutbildningar har bestämt sig för vad de vill arbeta med och att de har större passion 

för yrket. KY-utbildade verkade lite ointresserade och omogna (Intervju A, 2011).  Att de inte 

kan se några praktiska kunskapsskillnader kan bero på att KY-utbildade har mer praktik och har 

lärt sig från grunden genom att arbeta mycket på golvet. Dock har universitetsutbildade mer 

akademiska kunskaper (Intervju A, 2011;Intervju B, 2011;Intervju C, 2011).  

 

Restauratören (2011a) skriver att arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen prioriterar 

arbetslivserfarenhet. Arbetsgivare tänker inte på att personer med eftergymnasial utbildning har 

mer kritiska och analytiskt tänkande. 

 

 Att branschen prioriterar arbetslivserfarenhet är för att hotell- och restaurangbranschen är ett 

praktiskt hantverk som kan läras upp på golvet (Intervju A, 2011). Intervjurespondenterna håller 

med om detta faktum att om de får välja mellan två personer i en anställningsprocess varav ena 
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har endast arbetslivserfarenhet och den andra har endast utbildning, väljer de den personen med 

arbetslivserfarenhet. Dock är det ultimata att anställa personer med både arbetslivserfarenhet och 

utbildning, då får de det bästa från båda världar (Intervju C, 2011). Selma anser att det varken är 

utbildning eller arbetslivserfarenhet som är det viktigaste vid en anställning utan det är att 

personen i frågan skall ha rätt attityd. Hotell- och restaurangbranschen är inte tekniskt svårt att 

lära sig, dock är det omöjligt att lära ut den rätta attityden och hur personer hanterar sociala 

situationer (Intervju B, 2011). Restauratören (2009) anser att praktisk kunskap inte har hög status 

eftersom att det kan läras ut på golvet genom att imitera mästaren och uttrycket ”gör om gör 

rätt”. 

 

Hotell- och restaurangyrken har i Sverige låg status, den kommer troligen inte att höjas så länge 

utbildningsnivån är låg (Restauratören, 2011a). Selma påpekade att studenter måste vara i samma 

kunskapsnivå som konkurrenterna i övriga Europa (Intervju B, 2011). Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan har ett väldigt gott rykte och ett starkt varumärke (Livsmedels 

Sverige, 2006). Restaurang- och hotellhögskolans ryckte är också en bidragande orsak till att 

flera av de tidigare studenterna sökte sig till skolan. Greger och Selma har båda personliga 

kopplingar till RHS, de instämmer om att högskoleutbildningarna inte håller en jämn nivå 

(Intervju A, 2011;Intervju B, 2011). Selma berättade att för tre till fyra år sedan ansåg hon ”att 

utbildningen var katastrofal, hon tyckte att det kändes som att prata med gamla 

hotellgymnasieelever”. Hon berättar också att hon anser, att under de senaste två åren har 

studenternas kompetens ökad något, dock inte tillräckligt för att konkurrera med övriga Europas 

hotell- och restaurangutbildningar. Selma har vid flera tillfällen besökt hotellhögskolor runt om i 

Europa, samt anställt före detta studenter som har studerat vid dem (Intervju B, 2011). Otto 

ansåg att RHS är en välkänd skola och han anser att det är ett stort plus på CVt om en person har 

studerat där.  

 

Casado (1992) anser att skolor måste ge realistiska förväntningar om arbete och karriär efter 

examen. Enkätundersökningen visar att det är sju av dem tio studenterna har fått 

arbetsförväntningar från lärare under sin utbildning på RHS. Av de sju är det fyra som anser att 

dessa förväntningar inte var realistiska mot verkligheten. Greger sa: 



2

9 

 
 

 

 

 ”Det är många som förväntar sig en högre befattning, det är synd om de som verkligen tror att utbildning är nyckel 

till frihet” (Intervju A, 2011).  

Otto anser att skolan är bra på att bygga självförtroende och att ge höga förväntningar på arbete 

efter examen.   

 

Ammachathram (2006) påstår att arbetsgivare rekryterar studenter som kan anpassas till olika 

situationer och till de arbetsuppgifter som de har tilldelats. Enkätundersökningen visar att det är 

flera studenter som anser sig överkvalificerade för det arbetet de för närvarande har. Enligt 

Restauratören (2011a) är ett flertal som efter tre år på RHS får en anställning i reception eller 

städ, vilket de själva anser att de är överkvalificerade för. Undersökningen visar därför på ett 

liknande resultat från Restauratören (2011a) tagit fram att nyutexaminerade studenterna inte får 

ledande positioner inom hotell- och restaurangbranschen.  

 

Restauranger kräver att studenterna är duktiga på både mat och dryck, de skall kunna behärska 

nya smakkombinationer (Restauratören, 2009). De intervjuade anser att hotell- och 

restaurangbranschen vill att anställda skall vid rekrytering kunna mat och vin i kombination, rätt 

attityd, social kompetens och passion (Intervju A, 2011;Intervju C, 2011). Greger och Otto anser 

att studenter skall kunna sätta menyer, merförsäljning och förståelse för kostnader och 

prissättning, allt handlar om att tjäna pengar (Intervju A, 2011;Intervju C, 2011). I 

utbildningsplanen (Örebro universitet, 2006) framgår det ej att studenter skall behärska olika 

smakkombinationer vilket är en viktig del vid anställning. Det framgår i utbildningsplanen att 

sommelier och måltidskreatör samt kulinariska kock och måltidskreatör får lära sig 

menyplanering under deras utbildning vilket stämmer med det som yrkespersoner tycker är en 

bra kunskap (Örebro universitet, 2006).  Att göra nya smakkombinationer framgår ej som ett mål 

i utbildningsplanen (Örebro universitet, 2006), däremot är det viktigt att kunna det i arbetslivet 

enligt Restauratören (2009) samt de intervjuade. Enligt Goodman m.fl. (1991) ska studenter 

utveckla sina sociala kompetenser, arbeta aktivt inom branschen samt problemlösning. Samtliga 

intervjuade anser att universitet inte kan lära ut i social kompetens det kommer när studenterna är 

bekväma i sin roll (Intervju A, 2011;Intervju B, 2011;Intervju C, 2011). Det tyder på att 
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utbildningsplanens innehåll/utbildningen får en bredare kunskapsbas är det lättare för studenter 

som går ut RHS att få bra jobb.  

 

Slutsats 
Om en individ vill arbeta sig upp inom hotell- och restaurangbranschen går det snabbare om personen har 

en universitet/ högskoleutbildning i bagaget. Det kommer att ta mer tid att arbeta sig uppåt, dock visar det 

att personer med lång arbetslivserfarenhet från branschen är mer eftertraktade än de med endast 

eftergymnasial utbildning. 
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Bilaga 1 
Frågor 
Vi skriver en c-uppsats om hur RHS studenter uppfattar att deras utbildning och de krav som 

branschen ställer på de nyexaminerade studenterna. Syftet med undersökningen är att se efter hur 

studenter som examinerades 2010 uppfattar deras utbildning, om denna stämmer överens med 

utbildningsplanen och vad hotell- och restaurangbranscher anser vara en rimlig kunskapsnivå på 

nyexaminerade studenter. Denna intervju kommer att vara anonym och svaren på frågorna 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

Fyll i svaret på följande frågor med valfri färg.  

Personlig bakgrund 

Kön:  

 

 

 

Födelseår:  

 

Vilken av RHS tre program inom ämnesområdet Måltidskunskap och värdskap har du gått? 

 

 

 

 

Utbildning 
1.Hade du tidigare erfarenhet inom servicebranschen innan du påbörjade utbildningen vid 

RHS?     

 

 

Om ja, som vad och hur länge?  

 

2.Hur var dina förväntningar på utbildningen innan du påbörjade den? Beskriv kortfattat 

(max 50 ord)  

 

 

3.Stämde utbildningen överens med dina förväntningar?  

 

Man Kvinna 

Hotell och värdskap Kulinarisk kock och 

måltidskreatör 
Sommelier och måltidskreatör 

Nej Ja 

Ja Nej Vet ej 
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4.Läste du utbildningsplanen innan du sökte till programmen? 

 

 

 

5.Läs den text nedan som beskriver den utbildning som du har gått på RHS och ange sedan 

längst ner hur väl texten stämmer överens med din uppfattning av utbildningen. Stryk 

över/ändra färg på den punkten som stämmer med din uppfattning.  

Hotell och Värdskap 

”Efter genomgången utbildning skall du som student ha tillägnat dig kunskaper och 

färdigheter som gör det möjligt att vara verksam på hotell och där kunna utveckla och 

leda verksamhet inom den internationella turism- och hotellbranschen, dvs 

hospitalityområdet. Det innebär kunskaper i värdskap och service för att arrangera 

evenemang, kongresser och möten med betoning på vistelse, värdskap och 

måltidsupplevelser”    

Kulinarisk kock och Måltidskreatör 

“Utbildningen har fokus på de olika kunskaper och färdigheter som en modern kock 

bör bemästra för att skapa en måltidsupplevelse ur ett helhetsperspektiv med stöd 

av de för utbildningen centrala fem aspekterna; rummet, mötet, produkten, 

stämningen och styrsystemet. De studerade tränas i att ta ansvar för hantering, 

inköp, tillagning och ledning av medvetet anpassade kommersiella måltider för en 

karriär inom den nationella och internationella restaurangmarknaden” 

Sommelier och Måltidskreatör 

“Utbildningen behandlar de olika kunskaper och färdigheter som en sommelier och 

matsalshantverkare bör bemästra för att kunna ha ansvaret för dryckerna och skapa 

design för måltider i en restaurang. Utbildningen har en profil mot det ansvar för 

inköp, ekonomi, lagerhållning, servering och försäljning för den nationella och 

internationella marknaden som en sommelier ofta har” 

 

 Stämmer överens helt och hållet

 Stämmer överens i stor utsträckning

 Stämmer överens i viss mån

 Stämmer inte alls överens

 

 

Vid svar ”stämmer överens i viss mån” eller ”stämmer inte alls överens”, vad anser du 

inte överensstämmer med utbildningsplanen? (Max 50 ord) 

 

 

Ja Nej 
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6.Läs den text nedan som beskriver den utbildning som du har gått på RHS och ange sedan 

längst ner hur väl texten stämmer överens med din uppfattning av utbildningen. Stryk 

över/ändra färg på den punkten som stämmer med din uppfattning.  

 

Hotell och Värdskap 

”I utbildningen är gästens upplevelse av en hotellvistelse och service det 

centrala.Utgångspunkten är vistelsen på hotellet som helhet med fokus på rummet, 

mötet, produkten, stämningen och styrsystemet. För att i studentens kommande 

yrkesverksamhet inom upplevelseområdet, ge förutsättningar för att skapa upplevelser 

för alla sinnen, kombineras i utbildningen praktiska moment med teori, reflexion och 

analys. Hotellbranschens organisation och styrsystem fokuseras genom självständiga 

och kritiska analyser av resande och turism, information, data, kommunikationssystem, 

rättskunskap, säkerhet, värdskap och service inom hotellbranschen.” 

Kulinarisk kock och Måltidskreatör 

”I utbildningen är gästens upplevelse av maträtterna i måltiden det centrala och 

praktiska moment kombineras med teori, experiment, reflexion och analys, för att 

skapa en gästupplevelse för alla sinnen. Nationella och internationella 

verksamhetsförlagda studier ingår.” 

 

Sommelier och Måltidskreatör 

”I utbildningen är gästens upplevelse av drycker och service vid en måltid det 

centrala med utgångspunkt i måltiden som helhet med fokus på rummet, mötet, 

produkten, stämningen och styrsystemet. Praktiska moment kombineras med teori, 

experiment, reflexion och analys, för att skapa en upplevelse för alla sinnen. 

Nationella och internationella verksamhetsförlagda studier ingår.” 

 

 Stämmer överens helt och hållet

 Stämmer överens i stor utsträckning

 Stämmer överens i viss mån

 Stämmer inte alls överens

 

 

Vid svar ”stämmer överens i viss mån” eller ”stämmer inte alls överens”, vad anser du 

inte överensstämmer med utbildningsplanen? (Max 50 ord) 

 

 

 

 

 

7.Läs den text nedan som beskriver den utbildning som du har gått på RHS och ange sedan 

längst ner hur väl texten stämmer överens med din uppfattning av utbildningen. Stryk 

över/ändra färg på den punkten som stämmer med din uppfattning.  
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Hotell och Värdskap 

”Utbildningen innehåller betydande inslag av kurser inom det företagsekonomiska 

området såsom marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning, kalkylering och 

finansiering. Nationella och internationella verksamhetsförlagda studier ingår. Under 

utbildningen möter studenterna både forskande lärare, yrkesverksamma 

branschrepresentanter samt kreativ och konstnärlig kompetens, vilket innebär att 

vetenskaplig teori kombineras med yrkeskunskapens erfarenhetsbaserade praktik och 

estetisk gestaltning.” 

 

 

 

Kulinarisk kock och Måltidskreatör 

”Utbildningen innehåller vidare branschrelaterade kurser med ledarskap och 

företagsekonomi. Under utbildningen möter studenterna både forskande lärare, 

yrkesverksamma branschrepresentanter samt kreativ och konstnärlig kompetens, vilket 

innebär att vetenskaplig teori kombineras med yrkeskunskapens erfarenhetsbaserade 

praktik och estetisk gestaltning” 

 

Sommelier och Måltidskreatör 

”Under utbildningen möter studenterna både forskande lärare, yrkesverksamma 

branschrepresentanter samt kreativ och konstnärlig kompetens, vilket innebär att 

vetenskaplig teori kombineras med yrkeskunskapens erfarenhetsbaserade praktik 

och estetisk gestaltning.” 

 

 Stämmer överens helt och hållet

 Stämmer överens i stor utsträckning

 Stämmer överens i viss mån

 Stämmer inte alls överens

 

Vid svar ”stämmer överens i viss mån” eller ”stämmer inte alls överens”, vad anser du 

inte överensstämmer med utbildningsplanen? (Max 50 ord) 

 

 

 

 

8.Tycker du att kurserna som ingick i utbildningen var relevanta?  

 Stämmer överens helt och hållet

 Stämmer överens i stor utsträckning

 Stämmer överens i viss mån

 Stämmer inte alls överens
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Vid svar ”stämmer överens i viss mån” eller ”stämmer inte alls överens”, vilken/vilka 

kurser anser du inte vara av relevans? 

 

 

9.Anser du att du hade tillräckligt stor kännedom om branschen vid examen? 

 

 

10. Vad hade du för arbetsförväntningar strax innan examen? (Max 50 ord) 

 

 

11. Tyckte du att den nationella praktiken gav en rättvisande bild av hur branschen ser ut? 

 

12. Tyckte du att den internationella praktiken gav en rättvisande bild av branschen?  

  

 

 

Arbete 
13. Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 

 
14. Vid svar ”anställning” på fråga 1, arbetar du inom ditt utbildningsområde? 

 

Om nej, vad beror detta på? (max 50 ord) 

 

 

 

15. Hade du fast- eller deltidsanställning när du tog examen (ej sommarjobb)? 

 

16. Var det svårt att får ett arbete efter genomförd RHS-utbildning?  

 

 

Om ja, vad berodde detta på enligt dig? (max 50 ord) 

 

 

 

17. Har du en uppfattning om RHS gett dig den kompetens som behövs för att ha en 

ledande position i ett företag? 

Ja Nej Vet ej 

Arbetslös Deltidsanställd Fast anställd Annan anställning 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Vet ej 

Vet ej 
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Om nej, vad fattas i utbildningen enligt dig? (max 50 ord) 

 

 

 

18. Har dina lärare gett dig några arbetsförväntningar under din utbildning? 

 

 

 

19. Om ja på fråga 5, har dessa förväntningar varit realistiska? 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor Hotell 
Syftet med undersökningen är att se efter hur studenter som examinerades 2010 uppfattar deras 

utbildning, om denna stämmer överens med utbildningsplanen och vad hotell- och 

restaurangbranscher anser vara en rimlig kunskapsnivå på nyexaminerade studenter. Denna 

intervju kommer att vara anonym och svaren på frågorna kommer att behandlas konfidentiellt.  

Personliga frågor  

1. Födelseår? 

2. Har du någon eftergymnasial utbildning? 

- Vilken utbildningsinriktning var det? 

3. Vilken position har du inom företaget? 

4. Vad är dina arbetsuppgifter? 

5. Hur många år har du arbetat inom hotell- och restaurangbranschen? 

 

Allmänna frågor 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 
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6. Vad anser du är viktigast för att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen utbildning 

eller arbetslivserfarenhet? 

- Varför är det så? 

7. I en artikel i Restauratören (2011) står det att hotell- och restaurangbranschen är dåliga på 

att anställa personer med eftergymnasial utbildning, arbetsgivare prioriterar 

arbetslivserfarenhet före utbildning. Tycker du att detta stämmer? 

-  Varför tror du att det är så? 

8. Vad anser du vara viktigast, utbildning eller att personen du anställer är serviceminded? 

9. Anser du att nyexaminerade söker jobb utanför deras kompetensområden?  

10. Har du vid något tillfälle anställt en person med KY-utbildning inom hotell- och 

restaurang? 

11. Har du någon gång anställt en person med universitets/högskoleutbildning inom hotell 

och restaurang? 

12. Ser du några kompetensskillnader på personer som har genomgått en tvåårig KY-

utbildning med de som har gått treårig universitets/högskoleutbildning? 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan 

1. Har du vid något tillfälle haft en anställningsintervju med en före detta elev från 

Restaurang- och hotellhögskolan? 

2. Har du vid något tillfälle anställt eller arbetat med en före detta student på Restaurang- 

och hotellhögskolan i Grythyttan?  

3. Vad har du för bild av studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i Gryhyttan? 

- Om bilden är positiv/negativ, hur kommer det sig? 

4. Kan du tänka dig anställa personer som har studerat/studerar på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Gryhyttan? 



8 

 

 

 

5. Vad anser du att studenter som har gått ut från Restaurang- och hotellhögskolan kan få 

för arbetsuppgifter inom detta företag? 

6. Vilka kompetenser anser du att en student från Restaurang- och hotellhögskolan bör ha 

efter sin examen för att kunna få anställning hos er? 

 

 
 


