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Förord 
 
Vi som studenter har av naturliga skäl ifrågasatt vår utbildning Hotell och värdskap under 

dess gång och undrat hur våra arbetsmöjligheter ser ut när vi ska ut och arbeta i 

hotellbranschen efter utbildningen. Av den anledningen brann vi för att undersöka uppsatsens 

ämne som syftar till att kritiskt analysera branschens uppfattningar och förväntningar på 

universitetsutbildningen vid rekrytering samt undersöka utbildningens målsättningen och hur 

den konkret är utformad för studenterna.  

 

Uppsatsen riktar sig främst till de utbildningsansvariga för hotell och värdskapsprogrammet 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan men även till studenter som går eller har 

gått utbildningen och övriga intressenter i hotellbranschen. Vi har en förhoppning om att 

uppsatsen ska uppmärksamma utbildning med inriktning mot hotell och vara som ett 

hjälpmedel vid förbättrandet av utbildningen Hotell och värdskap.  

 

Vi vill säga ett stort tack till dem som hjälpt till att göra genomförandet av uppsatsen möjligt.. 

 

.. Marianne Nilsson, som varit vår handledare under hela processen och gett oss 

konstruktiv kritik och fungerat som en trygghet i vårt arbete.  

 

.. Åsa Öström, som agerat som examinator vid förgranskningen och givit oss en 

möjlighet att förbättra och fördjupa uppsatsen.  

 

.. De fyra respondenterna på hotellen i Stockholm, som bidragit med intressanta 

synvinklar och åsikter.  

 

.. Gösta Nordén, som låtit oss ta del av hans livshistoria och givit uppsatsen en 

annorlunda vinkling.  

 

 

 

Sari Heikkilä och Niklas Westergren 

Grythyttan, Maj 2012
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Sammanfattning     

 

 

Inledning: Studenterna som examineras från universitetsutbildningen Hotell och värdskap vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan går ut utbildningen med förhoppningar om 

anställning i hotellbranschen. Frågan är hur branschen ser på utbildning och vilka 

förväntningar som finns på studenterna. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kritiskt analysera branschens uppfattningar och 

förväntningar på universitetsutbildningen Hotell och värdskap vid rekrytering samt undersöka 

utbildningens målsättningen och hur den konkret är utformad för studenterna.  

 

Metod och material: Bakgrunden är hämtad från 16 vetenskapliga artiklar samt dokument 

och information på hemsidor rörande uppsatsens ämne. Resultatet baseras på fem kvalitativa 

semistruktureradeintervjuer med respondenter från fyra hotell samt en stipendieutdelare. Alla 

intervjuerna genomfördes i Stockholm utifrån två intervjuguider med liknande struktur. 

 

Resultat: Undersökningen visade att de olika respondenterna i undersökningen fokuserar på 

olika saker vid rekrytering. Respondenterna värderar utbildning olika. Alla menar att det 

självklart är bra att en sökande är utbildad, men endast några såg det som ett krav. Majoriteten 

av respondenterna värderar inte utbildningen Hotell och värdskap högre än någon annan 

liknande utbildning, men de som kände till utbildningen menar att den har ett bra rykte i 

branschen. 

 

Slutsats: Utbildningen Hotell och värdskap har ett bra rykte i branschen, dock brister 

utbildningen i att gå in på djupet på ett flertal ämnen. Kravet på utbildning vid rekrytering 

samt vilken kompetens som efterfrågas varierar, dock är det tydligt att personliga 

kompetenser är viktigast. Då majoriteten av respondenterna i undersökningen inte värdesätter 

utbildningen högre än någon annan liknande utbildning samt att stipendieutdelaren uppfattar 

det som att utexaminerade studenter inte når sina karriärsmål visar på att utbildningen inte 

lyckas möta branschen fullt ut. 

 

 

Nyckelord: Värdskap, Kompetens, Rekrytering, Universitet, Utbildning. 
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Abstract    

 

 

Introduction: Students who graduate from the Hotel and hospitality programme at The 

school of hospitality, culinary arts and meal science in Grythyttan have hopes of employment 

in the hospitality industry after their education. The question is how the industry looks at 

education and what expectations they have on the students. 

 

Aim: The purpose of this essay is to critically analyze the industry's perceptions and 

expectations of the Hotel and hospitality programme when recruiting new staff and to 

examine the goals of the education and how it is concrete designed for students. 

 

Method and material: The back ground is taken from17 scientific articles and documents 

and information on websites about the essay topic. The result is based on five qualitative 

semi-structured interviews with respondents from four hotels and a scholar ship juries. All of 

the interviews took place in Stockholm with two interview guides as a base. 

Result: The study revealed that all of the respondents in the survey focused on different 

things during recruitment. The respondents evaluate training differently. All believe that it’s 

good that an applicant has education, but only a few saw it as a requirement. The majority of 

the respondents do not valuet he Hotel and hospitality programme more than any other similar 

education, but those who know about of the education mean that it has a good reputation in 

the industry. 

 

Conclusion: The Hotel and hospitality programme has a good reputation in the 

industry, however, there are shortcomings in the education. The requirement for education in 

recruitment and the skills needed vary, however, it is clear that personal skills are most 

important. As the majority of survey respondents do not value education more than any 

other similar education and the fact that the scholarship jurie understands that graduate 

studentsdo not reach their career, shows that the education fails to meet the industry fully. 

 

Keywords: Hospitality, Competency, Recruitment, University, Education. 
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1. Inledning 
 
Det finns ett stort antal utbildningar med inriktning mot restaurang- och hotellbranschen, både 

nationellt och internationellt. Alla utbildningar förutsätts förbereda studenterna för en 

framtida karriär inom branschen, men frågan är om utbildningarna motsvarar branschens krav 

och förväntningar. Vid rekrytering konkurrerar de nyutexaminerade studenterna mot personer 

med arbetslivserfarenhet och studenternas kompetens ifrågasätts. I denna uppsats kommer 

Hotell och värdskapsprogrammets utformning och branschens krav och förväntningar av 

nyutexaminerade studenter från utbildningen att undersökas. Utbildningen är en akademisk 

utbildning vid Restaurang- och hotellhögskolan som tillhör Örebro universitet och är belägen 

i Grythyttan. 

 

2. Bakgrund 
 

Universitetsutbildningen Hotell och värdskap vid Restaurang- och hotellhögskolan startade 

under hösten 2001 efter stor efterfrågan från hotellbranschen (Rektorsbeslut, 2001). Ett 

intresse fanns att skapa denna utbildning då liknande universitetsutbildningar endast fanns att 

tillhandahålla internationellt (Rektorsbeslut, 2001). 

 

I utbildningsplanen (2011) står det att studenterna efter avslutad utbildningen ska ha lärt sig 

att göra självständiga och kritiska bedömningar. De ska även kunna urskilja, formulera och 

lösa problem samt vara förberedda på att hantera förändringar i arbetslivet (Utbildningsplan, 

2011). Vidare förväntas studenternaha kunskap och förståelse för utbildningens huvudområde 

samt värdera och förhålla sig till kunskap på ett vetenskapligt sätt. Målen innefattar även att 

studenterna ska fördjupa sina färdigheter och förmågor i vetenskapligt skrivande. Studenterna 

ska vidare kunna kombinera yrkespraktiska, estetiska och vetenskapliga kunskaper och 

färdigheter. Slutligen ska studenterna ta hänsyn till ett antal aspekter när de besitter en 

ledarskapsroll med koppling till värdskap inom hotell och evenemang (Utbildningsplan, 

2011).  

 

Utbildningen är väldigt bred och täcker många områden inom hotellbranschen där syftet är att 

skapa förståelse om hotellvistelsen (Örebro universitet, 2011). Utbildningen lägger stort fokus 

på sinnena där rummet mötet, produkten, stämningen samt styrsystemet står som grund. Målet 

är att skapa en hotellupplevelse för alla sinnen (Örebro universitet, 2011). 
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Programmetomfattar kurser i måltidskunskap och värdskap samt företagsekonomi 

(Utbildningsplan, 2011). Kurser som resande och turism, hotellmiljö, säkerhet, mötes- och 

kongresskunskap, data- och kommunikationssystem, rättskunskap och företagsekonomi är 

exempel inom utbildningsplanen (Örebro universitet, 2011). Måltidskunskap som ämne 

betyder att man för samman vetenskap samt praktisk- och estetisk kunskap när man forskar 

om måltiden. Man fokuserar på måltiden som en helhet och använder sig av ett flertal 

vetenskaper för att nå en djupare förståelse om ämnet (Örebro universitet, 2012). Ämnet 

värdskap har en stark koppling till begreppet hospitality (värdskap) och kan förklaras som 

”bemötandets estetik i mötet mellan människor”, vilket menas som det synliga och 

ickesynliga som sker när människor möts (Ankarberg & Nylander, 2010). Det sista ämnet 

som rekommenderas i utbildningsprogrammet är företagsekonomi och ger studenten 

möjlighet att lära sig hur hanteringen av den ekonomiska delen inom ett hotell fungerar 

(Örebro universitet, 2011). Utbildningen har som mål att i framtiden fungera som verktyg och 

färdigheter för arbete inom turism- och hotellbranschen (Örebro universitet, 2011). 

 

Utbildningen resulterar vid ett fullbordande i en kandidatexamen vilket innebär att studenten 

läst 180 högskolepoäng (Utbildningsplan, 2011). Högskolepoängen är uppdelade i tre delar 

där första delen innefattar minst 90 högskolepoäng i ett huvudområde från ett filosofiskt 

fakultetsområde med en gradvis fördjupning. Den andra delen är ett examensarbete på minst 

15 högskolepoäng inom det tidigare nämnda huvudområdet. Slutligen innefattar den sista 

delen av högskolepoängen minst 30 högskolepoäng från ett annat huvudområde från ett 

filosofiskt fakultetsområde (Utbildningsplan, 2011).  

 

2.1. Teoretisk bakgrund 

 

För att kunna genomföra en problemdiskussion som leder vidare till en problemformulering 

och uppsatsens syfte har författarna sammanställt en teoretisk bakgrund med betydelsefulla 

begrepp för uppsatsens helhet. I den teoretiska bakgrunden beskrivs det hur akademiska 

utbildningar inom turism uppkommit, betydelsen av begreppet kompetens och synen på 

begreppet på arbetsplatser samt vad som menas med begreppet rekrytering och hur 

arbetsgivare tänker vid anställning.  
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Som tidigare nämnts skapades universitetsutbildningen Hotell och värdskap för att det fanns 

ett stort intresse i branschen och samhället för den typen av universitetsutbildningar, som vid 

den tidpunkten endast erbjöds internationellt (Rektorsbeslut, 2001).  De internationella 

turismutbildningarna på en universitetsnivå har en historia som sträcker sig längre bakåt i 

tiden och skapades som en vidareutveckling av tekniska yrkesinriktade europeiska skolor 

(Inui, Wheeler & Landford, 2006). Ett stort intresse från samhället resulterade i en snabb 

utveckling som fokuserade på utbildning inom hospitality, hotell management och liknande 

kompetenser inom området (ibid.). Fler företag inom hospitality- och servicebranschen söker 

kunnig personal som genomgått en utbildning på universitet och högskolor. Av den 

anledningen ökar akademiska utbildningar med hospitalityinriktning snabbt i antal. 

Utbildningarna granskas och betygsätts utifrån kurserna som erbjuds, studenternas 

arbetslivserfarenhet samt vart studenterna placeras efter sin examen (Kwok; Adams & Feng, 

2012). 

 

Syftet med universitetsutbildningen Hotell och värdskap kan jämföras med Argyris (1976) 

teorier om Single-loop och double-loop learning. Där single-loop anses vara att individen 

uppmanas att lära sig att utföra något så länge lärandet inte ifrågasätter den 

grundläggande designen, mål och aktiviteter i deras organisationer. Metoden beskrivs som 

upprepade försök mot samma problem, utan variation av metod och utan att 

någonsin ifrågasättamålet. Double-loop lärning handlar däremot om att individen försökt att 

uppnå ett mål vid olika tillfällen, att ändra målet mot bakgrund av erfarenhet eller möjligen 

även avvisa målet. Lärandet sker när fel upptäcks och korrigeras på ett sätt som 

innebär ändring av en organisations underliggande normer, politik och mål (Ibid.). Double-

loop kan därför ses som en mer analytisk metod där reflektioner sker (Argyris, 1976). Något 

som stämmer överens med universitetsutbildningens mål att studenterna bland annat förväntas 

ha lärt sig att göra självständiga och kritiska bedömningar och även ha förmågan att lösa 

problem (Utbildningsplan, 2011). 

 

2.1.1. Kompetens 

 

Kompetensen, även kallad färdighet, kan delas in i tekniska och icke tekniska värden där de 

tekniska står för den praktiska delen av arbetet (Coates, 2006). Coates beskriver det som 

administrativa färdigheter och menar att dessa är kärnan i organisationen. Vidare förklarar han 

att dessa färdigheter oftast är väldigt lätta för nyanställda att lära sig. De icke tekniska 
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färdigheterna är något alla människor har med sig och handlar mer om hur människor ter sig 

mot varandra och kan exempelvis vara kommunikation, att ge feedback, jobba som ett lag och 

lösa konflikter (Coates, 2006).  

 

Cardy & Selvarajan (2006) har i sin studie delat in kompetensen i två grupper där den ena 

gruppen består av personliga kompetenser. Dessa kompetenser är beroende av individen där 

egenskaper som kunskaper, färdigheter, förmågor, erfarenhet och personlighet har stor vikt. 

Den andra gruppen består av företagskompetenser och handlar om processer och strukturer 

som finns inbäddade i en organisation. Cardy & Selvarajan fortsätter med att dessa inte alltid 

är separerade. De personliga kompetenserna kan vara ett sätt att forma hur en organisation 

jobbar eller skapa kultur inom företaget. Samtidigt kan företagsdelen påverka vilka som 

passar bäst in i organisationen (Cardy & Selvarajan, 2006). 

 

Cardy & Selvarajan beskriver ”bra kompetens” som ett verktyg till framgång där de menar att 

företag som har rätt kompetens ställt mot organisationens mål, har en starkare 

konkurrensfördel. Även de bästa idéer och förutsättningar kan misslyckas när den personliga 

kompetensen inte finns inom företaget (Ibid.). 

2.1.2. Yrkeskompetens 

 

Man bör därför ställa sig frågan vilken kompetens egentligen behövs för att vara kvalificerad i 

hotellbranschen. En studie gjord av Nickson m.fl. (2012) visar på att rekryterare i 

Storbritannien ser mer värde i icke tekniska färdigheter i form av rätt inställning till jobbet. 

Studien tog vidare upp att kvalifikationer och tekniska färdigheter inte hade lika stor vikt vid 

valet av anställd (Nickson, m.fl., 2012). Coates (2006) menar att de tekniska färdigheterna är 

något som enkelt kan läras in då det oftast är ett nytt område och inte handlar om omlärande. 

Skillnaden med de icke tekniska värdena är att dessa är ett beteendemönster som formats 

under många år vilket försvårar en eventuell omlärningsprocess. Weber m.fl. menar att många 

företag inom branschen inte lägger lika stort fokus på de tekniska färdigheterna utan det är 

något som tränas upp efter företagens egna standarder (Weber, m.fl., 2009).  Något som stärks 

av Chan och Coleman (2004) där ledare i Hongkongs hotellbransch tydligt visar på att 

universitetsutbildning och andra kvalifikationer inte anses vara kompetenser som är viktiga. 

De söker inte männniskor med management-kunskap och förmåga att leda andra människor 

då de menar att nyanställda måste jobba från början för att efter en viss arbetslivserfarenhet 
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och kompetensutveckling, kunna få möjlighet till en högre post. De menar att karriärer inom 

branschen oftast börjar längst ner på stegen (Chan & Coleman, 2004). 

 

De kompetenser som ledarna i Hongkong ansåg vara viktigast hos de nyexaminerade 

studenterna var en professionell inställning till jobbet. Högt upp i listan av kompetenser kom 

även förmågan att tala olika språk, möjligheten att jobba som ett lag, kunna ta ansvar och 

viljan att hjälpa människor på ett serviceinriktat sätt (Chan & Coleman, 2004). Chan & 

Colemans (2004) argument bör ses som en motsägelse till sitt föregående påstående då dessa 

krav är något som bör finnas inom en universitetsutbildning. Utbildningsplanen för Hotell och 

värdskapsutbildningen innehåller just de kompetenserna (Utbildningsplan, 2011).  

 

I en annan studie gjord om Taiwans hotellindustri, med syfte att förbättra 

universitetsutbildningars utbildningsplaner, visar på att kompetenser som 

kommunikationsförmåga och anpassning till förändringar i arbetsmiljön identifierades som 

det viktigaste inom hotellbranschen (Shun-Chuan, 2002). Vidare tar resultatet upp 

verksamhetskunskap och analytiska tekniker samt problemidentifiering som något viktigt och 

menar att det är grundläggande kompetenser för arbete inom branschen (Ibid.). Shun-Chuan 

(2002) menar att resultatet styrker tidigare forskning och menar att serviceinriktning, 

kreativitet, ledarskap, finansiella kunskaper, förmåga att identifiera problem, leda personal 

och tekniska kunskaper är viktiga kompetenser som krävs i branschen. Shun-Chuan (2002) 

menar att kurser inom universitetsutbildning därför bör riktas åt dessa kompetenser. 

Ammachathram (2006) fyller på med att kvaliteter som motivation att arbeta, initiativ, 

yrkesetik, uppmärksamheter och uthållighet är viktigt för att passa in i hotellbranschen. Det är 

egenskaper som den nyexaminerade studenten bör ha efter studier på universitet. Studien 

visade även på ett behov av att kunna följa med de tekniska utvecklingarna och trender som 

sker var viktigt inom branschen (Ammachathram, 2006). Vidare beskriver Ammachathram 

(2006) att hotellbranschen är en globaliserad bransch vilket betyder att studenter bör vara 

internationellt kunniga och interkulturellt kompetenta. Därför bör kurser såsom finansiering, 

marknadsföring, human resources, kommunikation och social kompetens integreras i 

utbildningen ur ett internationellt perspektiv (Ammachathram, 2006). 

 

En undersökning som Harkison, Poulston & Kim (2011) har gjort resulterade i slutsatsen att 

en bra personlighet och social kompetens har stor betydelse i hotellbranschen. Han skriver att 

dessa står högre i kurs än kunskap inom branschen. Detta styrker författarna Kwok, Adams 
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och Price (2011) då de menar att vikten ligger i hur pass bra den framtida anställda passar in i 

organisationen. Samtidigt lyfter de fram andra attribut i studien som påverkar starkt vid 

anställning av nya medarbetare. En medarbetare ska enligt studien vara professionell, vara väl 

förberedd, ha starkt ledarskap och vara karriärinriktad.  

 

En studie gjord i USA angående kompetenskravet bland chefer i branschen tar upp olika 

styrkor som anses vara viktigast hos en ledare. Studien visar på att tekniska egenskaper hos en 

chef var en kompetens som hade stor betydelse (Kay & Rusette, 2000). En annan viktig 

egenskap var den sociala kompetensen, att muntligt kunna kommunicera, lyssna och lösa 

konflikter. Administrativ kompetens identifierades som en viktig del hos en ledare där tidigare 

arbetskunskap inom till exempel budgetering, prognoser och yieldmanagement var ett krav 

(Ibid.). Kay och Rusette (2000) föreslog att fokus inom dessa områden var viktigt vid 

utbildning av framtida kompetenta ledare.  

 

2.1.3. Rekrytering 

 

Definition av begreppet rekrytering är ”Anskaffning av personal och alla de åtgärder som 

förknippas med tillsättandet av en ledig befattning” (Nationalencyklopedin, 2012). Breaugh 

och Starke (2000, pp.407) styrker definitionen med en liknande tolkning av begreppet:  

 

“Recruitment includes those 

practices and activities carried on by the organization with the primary purpose of 

identifying and attracting potential employees” 

 

Författarna till denna uppsats anser att rekrytering är ett självklart begrepp att belysa efter att 

man behandlat områdena utbildning och kompetens. Rekrytering kan som ämne ses ur fler 

synvinklar. För studenter är ett av de självklara målen att få ett arbete inom det område de valt 

att utbilda sig inom när de tagit sin examen. Chi och Gursoy (2008) förklarar att det är långt 

ifrån tillräckligt för studenter uppvisa bra studieresultat vid ansökning av arbete, utan 

studenterna behöver använda aggressiva metoder för att nå sina mål(Chi & Gursoy, 2008). Ser 

man istället rekrytering från ett företagsperspektiv är det viktigt att tänka över hur man på 

bästa sätt ska nå de mest lämpliga personerna för tjänsten man vill tillsätta (Breaugh & Starke, 

2000). Breaugh och Starke konstaterar att det idag är svårt att hitta rätt personal, vilket har 
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gjort att många företag har fokuserat på att utforma en tydlig plan för rekrytering (Breaugh & 

Starke, 2000).  

 

Författarna Kwok m.fl. (2011) menar att akademiska studieresultat och intelligens inte spelar 

lika stor roll vid rekrytering. Breaugh och Starke (2000) förklarar detta mer i detaljer då de 

menar att personer med erfarenhet föredras vid rekrytering då de har tekniska färdigheter, 

social kompetens, rimliga förväntningar och stor chans för framgång i yrket. Även om 

personer med erfarenhet värderas högre än nyutexaminerade personer värdesätts ändå de 

nyutexaminerades förmåga att snabbt lära sig nya saker högt (Breaugh & Starke, 2000).  

 

Som tidigare nämnts är det svårt för nyutexaminerade studenter att få en anställning och detta 

faktum har, enligt Chi och Gursoy (2008) resulterat i att de befintliga utbildningarna på 

universitet och högskolor har utvecklats. Många universitet och högskolor med 

hospitalityinriktning har valt att utveckla tjänster som hjälper studenter i 

ansökningsprocessen. Dessa tjänster har blivit framgångsrika främst genom att de använder 

sig av mentorer, förbereder studenterna för framtida arbetsintervjuer, utbildningarnas rykte 

och kvalité, möjlighet till praktik samt hjälp med framställandet av ett CV (Chi & Gursoy, 

2008). 

2.2. Problemdiskussion 

I en artikel som publicerades i Cornell Hospitality Quarterly skriver Lefever (1998) om 

förväntningar kontra verkligheten. Tydligt är att föreläsare oftast ger en overklig bild av 

branschen och vad studenterna är kapabla till. Representanter från branschen menar att 

studenterna kommer från sin högre utbildning med förhoppningar om att deras kompetens 

räcker till en ledande position. Både Lefever (1998) och Chan och Coleman (2004) visar på 

ett stort gap mellan branschen och utbildningar och viktigt är att ta reda på varför situationen 

ser ut som sådan. Barron (2008) skriver att den nya generationens hotellstudenter har andra 

krav vad gäller utbildning kontra karriär jämfört med föregående generationer. I Lefevers 

(1998) studie visar resultatet på att studenternas svagheter inom branschen är just denna 

optimistiska syn på hur branschen fungerar utanför universitets dörrar. Barron (2008) skriver 

att skolan har ett stort ansvar att ge eleverna en rättvis bild av hur verkligheten ser ut efter 

examen. Samtidigt visade Lefevers (1998) resultat på att många krav som branschen tyckte 

behövdes, redan var något som fanns inom de olika universitetsutbildningarna. Lefevers lyfter 

fram en viktig fråga som är värd att belysa, Vilka krav har branschen på studenters 
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utbildning? Tydligt är att det finns utbildningar som lär ut de egenskaper som anses vara 

viktiga men samtidigt visar studierna på att branschen inte är nöjd med studenternas 

kunskapsnivå (Lefevers, 1998). 

Den teoretiska bakgrunden tar upp olika krav och förväntningar som den internationella 

branschen har på nyexaminerade studenter från universitet. Ställer man Hotell och 

värdskapsprogrammet på Örebro universitet mot den internationella branschens krav så finns 

en stor likhet. Mycket av kraven var fokuserade på individen själv och dennes personlighet 

(Chan & Coleman, 2004) vilket är något som bör ses över vid jämförandet av utbildningen 

och den internationella branschen. Personliga egenskaper är något som människor själva står 

ansvariga för och det är något som är svårt att förändra med utbildningsplanen. De nämner 

initiativförmåga, kunna jobba som lag och ta ansvar som viktiga delar vilket är en del av det 

vardagliga livet som student då gruppuppgifter ofta förekommer. Egenskaper i form av 

förmågan att kunna kommunicera, ledarskap, kreativitet, finansiella kunskaper och tekniska 

kunskaper identifierades som viktigt hos studenter i den internationella branschen. Dessa krav 

är något som redan finns i Hotell och värdskapsprogrammets utbildningsplan som bland annat 

erbjuder kurser i form av ledarskap, data- och kommunikationssystem och företagsekonomi. 

Andra viktiga krav som branschen hade på universitetsstudenterna var anpassning till 

förändringar i arbetsmiljön, analytisk förmåga och problemidentifiering. Utbildningen Hotell 

och värdskap syfte är enligt utbildningsplanen att studenten ska kunna urskilja, formulera och 

lösa problem samt vara förberedda på att hantera förändringar i arbetslivet. Det är en del 

Argyris (1976) teori om double-loop learning där analytisk förmåga problemidentifiering sker 

som kan knytas till Universitets syfte. 

Vid jämförelse av den internationella branschens krav på universitetsstudenter och det som 

faktiskt erbjuds i den svenska universitetsutbildning Hotell och värdskap finns mycket 

likheter. Trots detta skriver branschtidningen Besöksliv (2011) som står för mycket nyheter 

gällande branschens utveckling att utbildning inte står högst i prioritering vid anställning 

(Besöksliv, 2011). Tydligt mönster är att hotellen fokuserar mer på människor med 

arbetslivserfarenhet än människor med akademisk utbildning (Ibid.). Samtidigt menar Coates 

(2006) att människors tekniska egenskaper är något som lätt går att lära sig vilket tyder på att 

tidigare arbetslivserfarenheter kanske inte spelar lika stor roll. Frågan som uppstår är hur 

utbildningen hotell och värdskap bör se ut för att passa den svenska hotellbranschen. Hur ska 

utbildningsplanen utformas för att passa branschens krav på kunskap? 
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Det är viktigt att utbildare och branschen jobbar för att behålla intresset hos de framtida 

talanger som valt att utbilda sig (Barron, 2008). Barron (2008) menar att om 

karriärmöjligheterna inom branschen speglas av dåliga möjligheter och låga lönerleder detta i 

sin tur till ett minskat intresse hos studenterna. Något som enligt författaren redan har börjat 

hända då han nämner ett minskat utbud av hotellutbildningar (Ibid.). 

Sture Karlsson är utbildningsledare vid Campus Åre Lärocentrum som tillhandahåller 

yrkesutbildningar, som ej är det samma som akademiska utbildningar(Karlsson, 2012). 

Karlsson har inte samma åsikter som Barron, han menar att det är svårt att få anställning inom 

många branscher om man saknar utbildning (Karlsson, 2012). Enligt honom har 

vidareutbildning en stark koppling med kompetens och ger studenter en helhetssyn och större 

förståelse för branschen. Karlsson förklarar vidare att det upplevs som att många inte vill satsa 

för att utvecklas i restaurang och hotellbranschen och nöjer sig med en lägre position, vilket 

skapar problem för företag vid rekrytering. Utbildning ger studenter en möjlighet till en 

karriär och när dörrar öppnas upp för vidareutveckling blir fler intresserade av att skapa sig en 

karriär just inom restaurang och hotellbranschen (Karlsson, 2012). Karlsson arbetar med 

yrkeshögskoleutbildningar och formar sina argument utifrån den sidan av branschen, men hur 

skiljer sig yrkeshögskoleutbildningar från akademiska utbildningar? Karlsson menar att 

kompetens är viktigt i branschen, men vad är egentligen kompetens? Och vad lär man ut vid 

utbildningar som yrkeshögskolor och universitet? Ämnet leder vidare till frågorna, Hur ska en 

utbildning med riktning mot hotellbranschen se ut och hur mycket påverkar en bransch en 

utbildning? Hur skiljer sig Sveriges krav från den internationella branschen? 

Tydligt är att hotellbranschen är fylld av många krav och förväntningar vid valet av anställda. 

Man pratar mycket om att den anställda ska fungera i organisationens miljö och personliga 

egenskaper var därför högt värderat. Aktuella artiklar inom den svenska hotellbranschen visar 

väldigt lite intresse för utbildning trots att utbildningen bland annat startades på grund av 

efterfrågan från branschen (Rektorsbeslut, 2001). 

 

Branschens syn på utbildningar, mer specificerat utbildningen Hotell och värdskap, ska 

undersökas i denna uppsats. Fokus kommer att ligga på vilken kompetens branschen önskar 

att nyutexaminerade har, samt vilka förväntningar branschen har då de rekryterar någon med 

en akademisk utbildning. Genom diskussioner med branschen inriktat på olika källor hoppas 

författarna på att nå förståelse och en realistisk slutsats.  
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3. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att kritiskt analysera branschens uppfattningar och förväntningar på 

universitetsutbildningen Hotell och värdskap vid rekrytering. 

3.1. Frågeställningar 
 

 Vad har den svenska hotellbranschen för krav på sina anställda? 

 Hur ser hotellbranschen på utbildningen Hotell och Värdskap? 

 Motsvarar utbildningen branschens förväntningar och krav och vilka förbättringar kan 

göras för att passa den svenska hotellmarkanden? 

 

4. Metod och material 
 

Under detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet som använts för att nå uppsatsens resultat. 

4.1. Kvalitativ metod 

 

Vid besvarande av syfte och frågeställningar haren kvalitativ metod använts vid 

datainsamlingen. I dagens samhälle är forskare och författare inte överens om vad en 

kvalitativ studie egentligen är. Men vid användandet av en kvalitativ metod ligger fokus mer 

på ord och kvalité istället för siffror som vanligen finns i en kvantitativ metod (Bryman, 

2011). Den kvalitativa forskningen kan därför ses som en mer öppen metod jämfört med den 

kvantitativa metoden (Bryman, 2011). Denna uppsats baseras på fem kvalitativa intervjuer 

och vid användandet av kvalitativa metoder ville författarna till denna uppsats fånga det som 

annars inte går att få tag i via kvantitativa metoder (Gratton & Jones, 2010). Gratton & Jones 

(2010) menar att den kvalitativa metoden används när känslor, tankar och erfarenheter behövs 

och när man vill lyfta fram vad respondenten tycker och tänker om ett specifikt område, vilket 

kan vara svårare att få fram med hjälp av kvantitativa metoder vilket resulterade i att 

kvalitativa metoder används i denna uppsats.  

 

Dock har den kvalitativa metoden fått kritik där de menar att den ofta bygger på hur forskaren 

osystematiskt uppfattar vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2011). Kritik riktas 

mot tillvägagångssättet då de menar att författaren är det viktigaste redskapet och resultatet 



11 

 

kan lätt riktas åt författarens intresse (Bryman, 2011). Detta leder i sin tur till en svårighet att 

replikera de kvalitativa forskningsresultaten (Ibid.). 

4.1.1. Semistrukturerad intervju 

 

En semistrukturerad intervju beskrivs som en öppen form av intervju där metoden baseras på  

ett slags frågeformulär även kallat intervjuguide (Bryman, 2011). Det som skapar öppenheten 

i intervjun är möjligheter till att ställa ytterligare frågor inom ämnet till skillnad från 

strukturerade, ganska låsta intervjuer (Ibid.). Skillnaden mellan en semistrukturerad och 

strukturerad intervju är att den strukturerade intervjun har som regel att följa de utformade 

frågorna. Detta kan ses som en mer kvantitativ metod då det mer liknar en enkät som 

intervjuaren har som underlag (Ibid.). Den semistrukturerade metoden, som används i denna 

uppsats, har ett väldigt flexibelt utförande där frågorna i intervjuguiden inte behöver komma i 

en speciell ordning likt den strukturerade intervju. Intervjuaren kan välja att ta frågorna i den 

ordning som passar bäst för den intervjun (Bryman, 2011). Anledningen till att författarna till 

denna uppsats valde användandet av semistrukturerad intervju var behovet av en öppen 

intervjuform. De såg behovet av att tillsammans med respondenten kunna diskutera fram 

svaret på syftet. Viktigt var att skapa förståelse för hur tankar och erfarenheter såg ut kring 

ämnet och möjligheten till eventuella följdfrågor var nöjdvändigt.  

4.2. Instrument 

 

För att kunna genomföra den semistrukturerade intervjun framställdes två intervjuguider 

bestående av fyra öppna frågor som berörde syftet och frågeställningarna. Eventuella 

följdfrågor i form av hur respondenten menade och varför, kunde uppstå när författarna till 

denna uppsats ville försäkra sig om att de förstått respondenterna på rätt sätt. Författarna valde 

att framställa två intervjuguider för att det inte gick att ställa exakt samma frågor till de olika 

respondenterna (se bilaga 1).  

 

4.3. Urval 

 

Vid urvalet av respondenter diskuterade författarna av denna uppsats vilka källor som kunde 

vara betydelsefulla för uppsatsens syfte och resultat. De ansåg att det var viktigt att intervjua 

olika källor i branschen och sammanställde först en lista på tio olika organisationer, 
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hotellkedjor och stipendieutdelare. I brist på tid fick denna lista sedan kortas ned och fyra av 

de största hotellkedjorna i Sverige samt en stipendieutdelare valdes ut. Hotellkedjorna ansågs 

vara viktiga av den anledningen att de med stor sannolikhet kommer att anställda ett flertal av 

avgångsstudenterna från restaurang och hotellhögskolan i framtiden. Stipendieutdelaren hade 

tidigare gjort ett val att dela ut pengar till studenter vid Hotell och värdskapsprogrammet och 

ansågs därför ha åsikter och synpunkter om utbildningen.  

 

Ett hinder som uppstod när författarna sammanställt en lista på intervjupersoner bestående av 

personalchefer för vardera hotellkedja var att det var svårt att nå respondenterna vilket gjorde 

att författarna fick ändra tillvägagångssätt. Författarna valde istället att kontakta vardera 

hotellkedjas huvudkontor och fick därmed veta vilka som var de störta hotellet tillhörande 

kedjorna i Stockholm. Därefter kontaktades det största eller näststörta hotellen i vardera 

kedja, beroende på om det gick att nå det störta hotellet eller inte. På varje hotell intervjuades 

i sin tur personen som ansvarade för rekrytering.  

 

Valet av klass på hotell spelade ingen roll i urvalet utan målet var att titta på hotellets storlek. 

Hotellets storlek hade stor betydelse då personalantalet ofta förhåller sig till detta och syftet 

ledde därför till att urvalet av hotell kom naturligt. De hotell som valdes i studien klassades 

som både 3- och 4-stjärniga hotell. Detta val kan självklart ha påverkat resultatet då hotell 

med högre klass kan ha skiljande krav vid rekrytering av anställda. 

 

Följande organisationer, hotell och stipendieutdelare har intervjuats:  

4.3.1 Stipendieutdelare, Gösta Nordén 

 

Gösta Nordén har arbetat i restaurang och hotellbranschen i 50 år. Han har främst arbetat på 

restaurang då han varit hovmästare, källarmästare och ägare av välkända restauranger. Gösta 

Nordén har även arbetat med ett flertal hotell och då varit bland annat rådgivare vid 

utvecklandet av befintliga hotell. Han har även mycket kontakt med branschen och har agerat 

som kontakt mellan fler branschmänniskor och Restaurang- och hotellhögskolan. (Gösta 

Nordén, 2012)  

 

Gösta Nordén och Madeleine Möller bildade Jonas Nordéns minnesfond år 2005. 

Minnesfonden är knuten till stiftelsen Grythytte Stipendiefond och pengarna är tänkta att gå 
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till studenter vid Hotell och värdskapsprogrammet vid Restaurang och hotellhögskolan. 

.(Gösta Nordén, 2012) 

4.3.2. Scandic Sergel Plaza 

 

Scandic Sergel Plaza är ett fyrstjärnigt hotell med 403 rum. Byggnaden öppnades upp för 

hotellverksamhet år 1984, men då med en annan ägare. Hotellet ligger i centrala Stockholm, 

vid Sergels torg. (Scandic Sergel Plaza, 2012) 

4.3.3. Clarion Hotel Sign 

Clarion Hotel Sign tillhör hotellkedjan Nordic Choice och öppnades år 2008. Hotellet är 

fyrstjärnigt och har 558 rum. Hotellet ligger bredvid centralstationen i Stockholm. (Clarion 

Sign, 2012)  

4.3.4. Elite Palace 

 

Elite Palace är ett fyrstjärnigt hotell som öppnade år 1958 och har 215 rum. Hotellet är 

beläget i vasastan i Stockholm. (Elite Palace, 2012) 

4.3.5. Best Western hotel Terminus 

 

Best Western Hotel Terminus är ett trestjärnigt hotell som öppnade år 1909 och har 155 rum. 

Hotel Terminus ligger i centrala Stockholm, mitt emot centralstationen. (Best Western 

Terminus, 2012) 

4.3.6. Bekvämlighetsurval 

 

Författarna valde att göra ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att de valde 

ut respondenter till intervjuerna baserat på dess geografiska läge. Författarna bor i Stockholm 

och valde därför att endast kontakta respondenter som fanns belägna i staden.  

4.3.7 Kritisk granskning av urval 

 

Då den ena av intervjuarna arbetar på Hotell Scandic Sergel Plaza fanns det en risk att 

intervjuresultatet inte skulle hanteras lika objektivt som resultatet av de övriga intervjuerna. 

Detta faktum har uppsatsens författare haft i åtanke under den kritiska granskningen av 

materialet.  
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Författarna valde att endast tillhandahålla en av respondenterna med intervjuguiden på 

förhand, vilket gör materialet från den intervjun mer igenomtänkt. Detta har författarna 

försökt tänka på då de vägt svaren mot varandra.  

4.4. Utförande 

 

Författarna till denna uppsats valde uppsatsens ämne av den anledningen att de kritiskt 

granskat utbildningen de gått under hela utbildningens gång. Under utbildningen uppstod 

frågor och funderingar med stort fokus på framtiden och en kommande karriär. Författarna 

fann därför uppsatsens syfte väldigt aktuellt och intressant.   

4.4.1. Databassökning 

 

I avsnittet bakgrund användes hemsidorna Besöksliv, Nationalencyklopedin och Örebro 

universitet för att definiera viktiga begrepp samt ge en annan vinkel av uppsatsens ämne. Till 

det avsnittet användes även ett rektorsbeslut från år 2001 och den senaste utbildningsplanen 

från 2011 i uppsatsens bakgrundsdel för att ge en icke teoretisk introduktion till ämnet.  

En databassökning presenteras i avsnittet teoretisk bakgrund. I en databassökning lyfter man 

fram fakta om området som man anser att läsaren behöver vara insatt i för att förstå 

uppsatsens helhet. Informationen i bakgrunden grundar sig på tidigare forskning samt 

definitioner för viktiga begrepp i uppsatsen (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 16 

vetenskapliga artiklar har legat till grund för uppsatsens teoretiska bakgrund och dessa är 

hämtade från databaserna SAGE och Leisure Tourism. När författarna sökte i de två 

databaserna kombinerades relevanta sökord kring ämnets område och en sökmatris 

sammanställdes (Se bilaga 2). Sökmatrisen framställdes främst för att förenkla om någon i 

framtiden skulle vilja genomföra samma undersökning igen. Författarna har även valt att 

använda sig databasen DIVA där de hämtat en gammal studentuppsats som använts för att 

definiera komplicerade begrepp.  

 

De främsta sökorden var: Värdskap, Kompetens, Rekrytering, Universitet, Utbildning. 
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4.4.2. Genomförande 

 

Efter att databassökningen genomförts och ett syfte formats var nästa steg i processen att 

genomföra undersökningen. Efter att respondenter valts ut (se 4.3.1.) kontaktades alla via 

telefon och blev då informerade om studiens syfte. Endast en respondent (stipendieutdelaren) 

bad om att få se frågorna på förhand och dessa skickades till honom en vecka innan intervjun. 

De övriga respondenterna fick inte se frågorna på förhand. Alla intervjuer spelades in och 

förväntades ta högst 30 minuter. Intervjuerna på Elite Palace Hotel och Best Western 

Terminus genomfördes båda i vardera hotellobby, dock under en tidpunkt på dagen som var 

lugn vilket resulterade i att intervjuerna kunde genomföras ostört. Intervjun på Scandic Sergel 

Plaza genomfördes i hotellens frukostmatsal med en högre ljudvolym, detta störde dock 

intervjun. Intervjun på Clarion Sign hölls även den i en lobby och ljudet var relativt lågt. Den 

sista intervjun som var med stipendieutdelaren hölls i Solna bibliotek med något störande 

inslag, men intervjuarna ansåg inte att detta påverkade slutresultatet av intervjun.  

4.4.3. Bearbetning och analys 

Efter att alla intervjuer genomförts transkriberades materialet och respondenternas svar på 

varje fråga ställdes mot varandra och formade uppsatsens resultat. Resultatet framställs i två 

delar där den första delen lyfter framkraven som finns i den svenska hotellbranschen. Den 

delen avser att beskriva resultatet av de två första intervjufrågorna i de båda 

intervjuguiderna(se bilaga 1). Den andra delen besvarar den andra frågeställningen i syftet 

vilket var branschens syn på Hotell- och värdskapsprogrammet. Den resultatdelen besvarar de 

två sista intervjufrågorna i vardera intervjuguide (se bilaga 1).  

4.5. Etiska regler 

 

Det är viktigt att forskarna strävar efter att ha en god forskningsetik såsom informerat 

samtycke, konfidentialitet och att resultatet inte utnyttjas fel eller förvanskas (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 227).De berörda människorna vid undersökningens utförande ska 

informeras om syftet med studien. De ska även informeras om att det är frivilligt och att det 

alltid finns möjlighet till att hoppa av.  Deltagarna i studien har själva rätt att bestämma över 

sin medverkan (Bryman, 2011). Alla medlemmar i studien kommer att benämnas med titel 

dock skrivs fullständigt namn ut i referenslistan och informationen kommer att förvaras där 
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obehöriga inte kommer åt den. Den information som samlas in, kommer endast att användas 

till studiens syfte. 

 

 
5. Resultat 
 

Resultatet återkopplar till syftet som är att undersöka branschens synpunkter på utbildningen 

Hotell och värdskap vid rekrytering samt vad studenter lär sig och förväntas kunna efter 

avslutad utbildning. Fokus ligger på att undersöka vad branschen är intresserad av vid 

rekrytering samt hur utbildningen Hotell och värdskap motsvarar de krav och förväntningar 

som finns. 

5.1. Krav vid rekrytering 

 

Vid frågan om vad som söks hos den framtida anställda ligger fokus olika. Tydligt är dock att 

Hotellchefen på Elite Palace (vidare förkortat Elite) anser att personligheten är viktigast vid 

anställning. Hon ser även den sociala delen som otroligt viktig där hon menar att de anställda i 

branschen jobbar mycket utåt gäst och fokus ligger ofta på hur personen fungerar i en sådan 

miljö. Hotellchefen på Scandic Sergel Plaza (vidare förkortat Scandic) håller med och säger 

att personligheten är viktig där ett genuint intresse för branschen finns hos den ansökande. 

Hon anser att det är roligare att anställa någon som faktiskt vill jobba där och som vill komma 

vidare inom hotellet. Intresset leder därigenom till en bättre jobbinsats hos den anställde. 

Passionmanagern på Clarion Sign (vidare förkortat Clarion) fyller på och ser passionen till 

arbetet som det absolut viktigaste kravet vid anställning. Att som anställd vara intresserad av 

att lära sig nya saker, vara intresserad av att komma in i företagskulturen och känna stoltheten 

att man jobbar där. Hon förklarar vidare att det nästan är omöjligt att bedöma någon från ett 

CV och anordnar auditions vid nyanställning för att därifrån hitta de människor som passar in 

i organisationen.  

 

På Scandic lägger man stor vikt på stresståligheten vid rekryteringen då det behövs i en miljö 

som hotell och restaurang. På Best Western Terminus (vidare förkortat Best Western) ligger 

däremot tyngden på det tekniska där det nästan är ett krav att kunna de hotellsystem som 

används där, vid anställning av fast personal. Något som hotellchefen på Scandic håller med 

om och menar att det är bra att ha lite kunskap om systemet då det leder till en kortare 
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upplärningsperiod. Samtidigt menar receptionschefen på Best Western att det är något som 

går att lära sig och lyfter fram viljestyrka som ett viktigt krav vid rekrytering. En 

stipendieutdelare, som arbetat i branschen i 50 år, lyfter fram mångsidighet som ett viktigt 

krav från branschen. Han menar att allmänbildning är något som människor i branschen bör 

ha då gäster kommer med mycket frågor och vill ha tips på sevärdheter. Han ansåg att språket 

var en stor del av arbetet men även kunskapen om olika kulturer. Något som kan användas vid 

bemötandet av utländska gäster för att få dem att känna sig som hemma (Stipendieutdelare, 

Jonas Nordéns minnesfond). Stipendieutdelaren beskriver service med finess och service på 

ett brett plan, kunskap och allmän kännedom, som väldigt viktiga hörnstenar i branschen. 

 

Vad gäller utbildning vid rekrytering, påpekar hotellchefen på Elite att utbildning självklart 

har stor betydelse. Något som hotellchefen på Best Western inte håller med om då det inte 

läggs någon större vikt på detta vid rekrytering, men hon vill poängtera att det självklart är bra 

att den sökande har en utbildning och att de ser mer till utbildning vid ansökning till andra 

poster än receptionstjänster. Men till skillnad från Elite där de har utbildning som ett krav vid 

ansökning till högre poster, menar receptionschefen på Best Western att utbildning inte är en 

avgörande faktor vid rekrytering. Hotellchefen på Scandic menar att problemet med att endast 

anställa personer utan utbildning leder till att personalen inte blir lika motiverad. Anledningen 

till att personal utan utbildning inte har samma engagemang beror på att utbildning visar på att 

man vill arbeta i branschen och klättra uppåt i den. Passionmanagern på Clarion poängterar att 

kravet på utbildning skiljer sig beror på vem som rekryterar, men att rekryterare generellt sett 

anser att utbildning är bra. Utbildning är bra av den anledningen att det visar på en förmåga 

att kunna ta information och lära sig nya saker (Passionmanager, Clarion Sign). 

Passionmanagern lyfter fram samma synpunkt som receptionschefen på Best Western, att 

betydelsen av utbildning skiljer sig från position till position. På Clarion Sign är värdet av en 

utbildning inte lika stort inom exempelvis sälj och där tycker man att arbetslivserfarenhet och 

kontakter är viktigare. 

 

Med utbildning menar hotellchefen på Elite främst människor med högskoleutbildning då de 

yngre gymnasieeleverna oftast söker sig in i väntan på en vidareutbildning. Anställningen 

fungerar då som en mellanlandning och intresset är inte lika stort hos gymnasieeleverna. 

Intresset för högskoleutbildning finns eftersom hotellchefen på Elite brinner mycket för starka 

ambitioner hos de anställda. Något som hon tycker att högskoleutbildade ofta har. Vid 

anställandet av högskoleexaminerade människor ligger intresset därför på varför de valt att 
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utbilda sig och vilka mål de har. Hotellchefen är intresserad av hungriga människor som 

kanske blir anställda som receptionister men som har starka mål och ambitioner att klättra 

uppåt. Hon är intresserad av någon som jobbar hårt och siktar på att ta platsen som hotellchef 

i framtiden. Hotellchefen på Scandic ser utbildning som något viktigt men menar på att 

utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet är det bästa. Hon menar att det är kul att se 

någon som tänkt till och jobbat i två år för att sedan utbilda sig för att öka 

klättringsmöjligheterna.  

 

Kravet på vilken typ av utbildning var något som varierade från person till person. 

Hotellchefen på Elite ser ett stort värde i människor som gått Hotell och 

värdskapsprogrammet då de ofta har stor inblick i branschen och oftast är intresserade. 

Samtidigt påpekar hon att det finns människor som har pluggat ett annat program men som 

känner att de valt fel. Vidare menar hotellchefen att samma sak gäller sökande som studerat 

hotell och värdskap där intresset för branschen kan ha kallnat vilket leder till ett mindre 

intresse att jobba på hotellet. Det är något som man får läsa från person till person. 

Passionmanagern på Clarion lägger stort fokus på skolor med fina meriter och bra renommé 

och har idag ett samarbete med många hotellutbildningar. Passionmanagern har en positiv syn 

på utbildningar och säger i intervjun att en managementutbildning självklart är bra att ha. 

Vilken typ av utbildning man har verkar inte ha någon större betydelse för de resterande 

hotellen utan fokus låg mer på hur personen fungerade i organisationen. 

 

Stipendieutdelaren menar att de krav man bör ställa på Hotell och värdskapsprogrammet 

påverkas av vilka förväntningar man har på dem som söker sig till branschen. Om man vill 

arbeta i branschen är det viktigt att vara professionell och kunna det man håller på med. Man 

ska även kunna vara mångsidig på det sättet att man har inblick och kan informera gäster. Han 

poängterar även betydelsen av att kunna ta folk och vara social, något som han anser är 

nödvändigt om man vill arbeta i branschen. 

5.2. Synen på hotell och värdskapsprogrammet 

 

Hotellchefen på Elite tycker att hon känner till utbildningen ganska bra, genom att hon läst 

om den samt känner folk som gått den tidigare. Hon har även mött studenter från programmet, 

vid hennes tidigare anställningar, som gjort deras praktik på de dåvarande hotellen. 

Praktikdelen i utbildningen är en väldigt bra del i utbildningen för att studenterna får prova 
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olika delar inom ett hotell och få lite erfarenhet (Passionmanager, Clarion Sign). Man behöver 

se alla avdelningar av ett hotell om man vill bli chef i framtiden och man behöver även få 

förståelse för de anställda vilket man får om man arbetat och kommunicerat med dem. Det 

blir lättare att agera chef om man vet vad de anställda gör och har förståelse för dem 

(Hotellchef, Elite Palace). Passionmanagern på Clarion tycker även att praktik kan bli en 

möjlighet för en framtida anställning för studenterna och att det är bra att först se vad 

studenterna går för innan de anställs.  

 

Stipendieutdelaren har liknande åsikter och lägger stort fokus på hur antagningsprocessen ser 

ut till Restaurang och hotellhögskolan. Han menar att det krävdes intagningsprover och 

intervjuer förr, men att man endast kommer in på betyg nu, vilket skapar ett dilemma för 

skolan. Han tycker att studenterna ska börja som lärling i branschen för att sedan bygga på 

med teoretiska studier. Att vara lärling först visar utbildarna att personen har en grund att stå 

på och man sorterar ut dem som egentligen inte vill vara i branschen eller inte är 

studiebenägna vilket resulterar i ett mindre bortfall från utbildningen. 

 

Hotellchefen på Elite har en uppfattning om att utbildningen är mer managementinriktad om 

man jämför med liknande utbildningar i Sverige och utbildningen är av den anledningen den 

bästa i Sverige när man ser till den typen av utbildningar. Hon förklarar vidare att studenterna 

som examineras har en stark ambition om vad de vill och vart de är på väg. Studenter som 

examineras på de andra utbildningarna i Sverige tenderar att nöja sig med lägre positioner än 

studenterna från hotell och värdskapsprogrammet. Hotellchefen tycker även att utbildningen 

verkar vara en bra utbildning och hon tror att hon hade nått sin nuvarande position fortare om 

hon hade utbildat sig.   

 

Receptionschefen på Best Western känner däremot inte alls till utbildningen vilket visar sig då 

hon inte ens vet vad utbildningen heter. Dock tycker hon, efter att ha granskat 

utbildningsplanen, att utbildningen verkar fokusera på ledarskapet på ett hotell. Best Western 

Terminus har aldrig haft någon praktikant från programmet och verkar inte heller ha någon 

avsikt att försöka få en, då de har ett samarbete med en annan skola som de tar emot 

praktikanter från. Ytterligare en som saknar detaljerad kännedom om hotell och 

värdskapsprogrammet är hotellchefen på Scandic. Hon vet mer om de andra utbildningarna 

som finns vid restaurang och hotellhögskolan. Dock anser hon att hotell och 

värdskapsprogrammet har ett bra rykte i branschen och tror att studenterna får en bra 
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utbildning genom att de får en högre kompetensnivå än studenter från liknande utbildningar. 

Hotellchefen menar på att en hög kompetensnivå är bra då man vill klättra uppåt men hon tror 

däremot att en nackdel är att studenter vid hotell och värdskapsprogrammet har mindre 

råkunskaper för att få ett första jobb, något som studenter från andra program har genom att 

de har mer praktisk kunskap. Även den sista respondenten i undersökningen, 

Passionmanagern på Clarion, har dålig kunskap om hotell och värdskapsprogrammet, men 

hon håller med om att utbildningen har bra rykte i branschen. Passionmanagern tycker även 

att det är bra att den typen av utbildning får en direkt kontakt med branschen genom att många 

föreläsare har branschvana.  

 

Stipendieutdelaren tillhör också en av dem som vet mer om de övriga programmen vid 

restaurang och hotellhögskolan. Han har en uppfattning om att många av studenterna vid 

hotell och värdskapsprogrammet kommer att arbeta utomlands i framtiden samt att de får en 

stor möjlighet till det genom att praktik är inkluderat i utbildningen.  

5.3. Brister i utbildningen 

 

Vid undersökningen om vad hotellrepresentanterna tycker att hotell och 

värdskapsprogrammet saknar anser samtliga att mycket handlar om vad studenterna har för 

individuella mål och ambitioner med sin utbildning samt att utbildningen borde styras 

därefter.  

 

Hotellchefen på Elite poänterar att ledarskap alltid är bra att läsa och hon tycker att det är 

något utbildningen brister i. Hon förklarar vidare att det självklart är svårt att endast läsa 

ledarskap, utan att det även krävs arbetserfarenhet för att förstå det fullt ut.  

 

Hotellchefen på Elite tycker även att utbildningen skulle förbättras om studenterna läste mer 

kring hur man möter sin personal och kommunicerar med dem på bästa sätt. Personal i 

branschen är ofta mångkulturell och det är människor i många olika åldrar som ska mötas. 

Alla de olika personligheterna i personalstyrkan ska sedan bemöta gästerna och ta hand om 

dem på bästa sätt (Hotellchef, Elite Palace). För att kunna bemöta gästerna behöver all 

personal kunna kommunicera med gästerna på samma sätt, genomsyrat av verksamhetens 

värderingar. Service blir på så sätt grunden i en hotellverksamhet (Receptionschef, Best 

Western Terminus).  



21 

 

 

Hotellchefen på Elite förklarar den viktiga betydelsen av företagsekonomi, för att förstå 

grunderna vid samtal med personal som hanterar hotellets ekonomi. Vidare tycker 

hotellchefen också att ekonomi är en viktig del av ett hotell. Hon menar på att ekonomin är en 

bra bas oavsett vilka mål man har. Hon uttrycker det som att ”Money talks” och förklarar 

vidare att ekonomin och kvalité är det viktigaste på ett hotell. Hotellchefen poängterar även 

att man ska försöka hitta balansen mellan att tjäna pengar och ge bra service. Något som är 

knutet till ekonomi är Revenue, även kallat Yield på Scandic. Revenue i kombination med ett 

logiskt tänk resulterar i hur bra hur det går för ett hotell (Hotellchef, Scandic Sergel Plaza). 

Hotellchefen på Elite fortsätter på samma spår genom att lyfta fram marknadsföring och 

försäljning, delar i företagsekonomi, som några viktiga delar man behöver kunna som chef. 

Hon menar att de delarna genomsyrar allt i en verksamhet och antyder att studenterna behöver 

läsa mer om det och gå in på djupet i de ämnena.  

 

Hotellchefen på Scandic saknar, när hon ser tillbaka på sin utbildning, tekniska färdigheter så 

som kunskaper ibland annat programmet Excel. Hon tror inte att kunskapen är svår att 

komplettera upp själv och menar att hon skulle känna sig mycket tryggare om hon besatt den 

kunskapen. Hotellchefen tror att just den tekniska kunskapen om mjukvara är väldigt bra att 

kunna vid sammanställande av olika rapporter och dylikt (Scandic Sergel Plaza).  

 

Passionmanagern på Clarion tycker att juridik och affärsrätt även är något som är bra att 

kunna. De delarna kan bli otroligt kostsamma och man måste kunna dem i framtida 

diskussioner med facket. Det finns stora brister på kunskap inom de delarna i branschen och 

det är därför något man bör ha undervisning i (Passionmanager, Clarion Sign). 

Passionmanagern tycker att studenterna vid hotell och värdskapsprogrammet läser alldeles för 

lite juridik och affärsrätt och ser det som en brist i utbildningen.  

 

Stipendieutdelaren tycker att utbildningen brister i att förmedla kontakten mellan de 

branschpersoner som finns till förfogande och eleverna. Han föreslår att eleverna borde ställa 

högre krav på utbildningen och möjligheten till kontakt med branschen. Han ser även en brist 

i att tidigare studenter inte når sina mål, något som förvånar honom och får honom att 

ifrågasätta utbildningen i förhållande till branschens krav. 
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Stipendieutdelaren avslutar med att förklara att det krävs att man ger av sig själv och har 

skaparglädje då det kommer att resultera i att man får tillbaka och känner att mödan man lagt 

ner har varit värd besväret. Man ska helt enkelt älska sitt jobb för då blir det mycket lättare att 

utföra.  

 

6. Diskussion 
 

Diskussionen avser att informera om hur författarna gått tillväga vid framställandet av 

uppsatsen samt ge uppsatsen ett större djup.   

6.1. Metod och materialdiskussion 

 

Metoden som används i uppsatsen har efter diskussioner mellan författarna samt förslag från 

handledare ansetts vara det mest passande tillvägagångssättet till att svara på syftet. 

Underlaget i diskussionen kommer från boken samhällsvetenskapliga metoder där de anser att 

den använda metoden är bäst när författaren söker tankar, erfarenheter och känslor inom ett 

område (Bryman, 2011). 

6.1.1.Tillvägagångssättet 

 

Den semistrukturerade intervjun har visat sig passa väldigt bra till besvarandet av syftet. Dock 

blev genomförandet annorlunda än det som från början var tänkt då författarna till denna 

uppsats hade problem att hitta passande människor i branschen att intervjua. Till en början 

söktes personal med fullt ansvar över hela kedjorna vilket var väldigt svårt och metoden 

ändrades då istället till den i dagsläget använda. Syftet var att se branschens syn på 

utbildningen Hotell och värdskap och vilka förväntningar och krav de har på anställda. 

Naturligt blev därför att välja representanter från olika kedjor och ett bekvämlighetsurval 

ledde till att uppsatsen resultat avgränsades till Stockholm. Den korta tiden som fanns till 

förfogande under uppsatsens genomförande har resulterat i denna avgränsning. Hotellen i 

Stockholm valdes efter flest antal rum inom vardera kedja då de med största sannolikhet har 

större behov av personal. Det nya tillvägagångssättet gick förvånansvärt bra och intervjuer 

bokades in redan efter första samtalet. Viktigt att ta med är att uppsatsen resultat inte är något 

som hela kedjan står för utan endast det enskilda hotellet. Dock tror författarna till denna 

uppsats att hotell inom kedjor bör har snarlika värderingar eftersom de tillhör samma företag.  
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Intervjuerna valdes att spelas in med hjälp av mobil och filmkamera för att sedan 

transkriberas. Detta ansågs vara både positivt och negativ då inspelningen gav alla tankar och 

erfarenheter från respondenten. Något som intervjuaren annars kunde gå miste om vid endast 

anteckningar. Samtidigt kan inspelningen påverka sanningen då respondenten kan ha valt att 

inte vara helt ärlig under hela intervjun.  

 6.1.2. Material 

 

En del av materialet i den teoretiska bakgrunden kan ses som gammalt men på grund av den 

relevanta informationen som finns i artiklarna, har författarna av denna uppsats valt att ta med 

dessa artiklar. Intervjuformuläret som användes utformades efter syftet och frågeställningarna 

där få men väldigt öppna frågor valdes ut. De fyra frågorna som användes kan komma att ses 

som för få men den öppna semistrukturerade intervjun tillät följdfrågor, vilket resulterade i 

mycket material. I efterhand har intervjufrågorna visat sig vara lite oklara då de ibland inte 

riktigt blev besvarade. En del frågor hamnade utanför det tänkta spåret vilket gav annan 

information än väntat. Detta gjorde att författarna till denna uppsats fick styra in 

respondenterna till på det spår som var tänkt från början. Frågorna hade kunnat se annorlunda 

ut för att ge ett mer precist svar och därmed spara tid för författarna till denna uppsats.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

 

I resultatdiskussionen ställs uppsatsens resultat mot uppsatsens bakgrund och väger 

därigenom resultatet av en teoretisk undersökning mot en kvalitativ undersökning. 

 

6.2.1. Krav vid rekrytering 

Vilka krav respondenterna hade vid rekrytering var ett av huvudområdena i denna uppsats och 

när frågan ställdes bland respondenterna, fanns det en tydlig fokusering på människan som 

person. Hotellchefen på Scandic vill ta vara på de icke tekniska färdigheterna då hon vill se ett 

genuint intresse för branschen hos dem hon rekryterar och att personerna har ambitioner och 

mål. Hon lyfte även fram kravet stresstålighet med argumentet att det är något som krävs i 

hotellbranschen. Passionmanagern på Clarion poängterar hur pass viktiga de icke tekniska 

färdigheterna är genom att förklara att det nästan är omöjligt att bedöma någon utifrån ett CV. 
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Majoriteten av hotellen ansåg att personligheten var det absolut viktigaste faktorn som 

spelade in vid valet av anställd. Något som styrker både Coates (2006) teori om icke-tekniska 

färdigheter och Cardy och Selvarajans (2006) teori om personliga kompetenser. Tidigare 

studier visar ett tydligt krav på de icke-tekniska personlighetskompetenserna vilket gjorde att 

undersökningens resultat var intressant men långt ifrån oväntat. Dock fanns en intressant 

motsägelse i form av receptionschefen på Best Westerns starka krav på personer med kunskap 

av hotellsystem. Hotellchefen på Scandic håller till viss del med och menar att fokus bör till 

exempel ligga på utbildning inom ekonomiprogram som Excell. Hotellchefen på Scandic 

lyfter fram nyttan av att ha teknisk kunskap kring mjukvara, något som både underlättar och 

får en att känna sig tryggare. Hotellchefens uttalande får stöd av Ammachathram (2006) som 

lägger stor vikt på att studenter ska vara uppdaterad kring teknologi och trender i branschen. 

Coates (2006) påpekar dock att de tekniska färdigheterna är något som enkelt kan läras in 

vilket stärks av Weber m.fl. (2009) som menar att organisationer ofta tränar upp de anställda 

efter företagens egna standarder. Best Westerns och Scandics uttalande väcker tankar där 

frågan som uppstår är om vikt egentligen bör läggas på det området då det är något som kan 

skilja sig från olika hotell. Är det verkligen ett realistiskt krav att någon ska ha kunskap inom 

detta område redan innan sökandet av jobb? Innebär det att studenter i framtiden kommer att 

behöva lära sig alla hotellens olika system och mjukvaror för att i framtiden eventuellt jobba 

med ett av dessa? Receptionschefen på Best Western fortsätter med att berätta att det systemet 

som finns på hotellet, är något som går att lära sig och menar att viljan att lära sig har stor 

betydelse vilket leder tillbaka till Coates (2006) och Weber m.fl. (2009). Viljan att lära sig är 

något som en student i Grythyttan bör ha utvecklats då ett konstant lärande pågått under hela 

utbildningens gång. Utbildningen erbjuder kurser som täcker en stor del av den totala 

hotellverksamheten där förmågan att ta in information och bearbeta är en del av studierna 

(Oru, 2012). Diskussionen kring tekniska och icke-tekniska färdigheter leder, trots 

osäkerheten bakom Best Western och Scandics uttalande, till en konklusion att icke-tekniska 

personliga kompetenser är det som väger tyngst i den svenska hotellbranschen. Vilket betyder 

att tidigare forskning kring den internationella hotellbranschens krav, förhåller sig till den 

svenska branschen. 

 

6.2.2 Utbildningskrav 
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Vad gäller utbildningskravet i branschen menar Kwok, Adams och Feng (2012) att allt fler 

internationella företag söker utbildad personal vid rekrytering. De förklarar att detta har 

bidragit till att utbildning med hospitalityinriktning ökar i antal.  Något som var starten för 

universitetsutbildningen Hotell- och värdskap där en efterfrågan från branschen ledde till 

utbildningens etablering (Rektorsbeslut, 2001). Rektorsbeslutet kom under 2001 och frågan är 

hur branschen ser på utbildningskravet idag. En del av hotellen i undersökningen visade ett 

stort intresse för akademisk utbildning och menade att det självklart är viktigt med en 

utbildning. En av dessa var hotellchefen på Elite som hade en positiv syn på 

universitetsutbildning och menar det har stor betydelse för henne när hon ska anställa ny 

personal. Passionmanagern på Clarion tycker att betydelsen av utbildning beror på vilken typ 

av tjänst man söker, då önskemålen och kraven är olika mellan olika positioner. Hotellchefen 

på Scandic väljer att se utbildning som något som påverkar hela företagets motivation och 

anställer helst utbildad personal då hon insett att den personalen både är motiverad och 

engagerad. Vilket i sin tur går emot Chan och Coleman (2004) som menar att utbildning inte 

har någon stor betydelse men som samtidigt lyfter fram professionell inställning till jobbet 

som otroligt viktigt.  

 

Trots den positiva bilden av utbildning hos majoriteten av hotellen går receptionschefen på 

Best Western emot då utbildning inte väger speciellt tungt när hon ställer olika kandidater mot 

varandra. Receptionschefen styrker därigenom, till en viss del, argumentet som Chan och 

Coleman (2004) lägger fram då de menar utbildning och kvalifikationer inte anses vara 

viktiga kompetenser. Receptionschefen menar vidare att det självklart är en fördel om 

kandidaterna är utbildade men det blir inte en avgörande faktor. Ett uttalande som kan dras i 

parallell med Besöksliv’s (2011) påstående att utbildning inte alls står högt i kurs vid 

anställningsfasen. 

 

Trots akademiska utbildningskravets frånvaro hos receptionschefen på Best Western kan ändå 

en slutsats dras att utbildning har en påverkan vid rekrytering. Men vad gäller typ av 

utbildning visade resultatet på en intressant motsägelse till rektorsbeslutets påstående att 

kravet kom från branschen (Rektorsbeslut, 2001) Endast hotellchefen på Elite visade ett stort 

intresse för Hotell- och värdskap men menade att hon inte värderar utbildningen hotell och 

värdskap högre än andra utbildningar. Men hon såg att personer som gått programmet 

generellt sett är intresserade och har stor inblick i branschen. Viktigt att tillägga är att denne 

person hade tidigare information om utbildningen och hade varit i kontakt med tidigare 
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studenter. Passion managern på Clarion hade mindre kunskap om utbildningen och lade stor 

fokus på utbildningar och skolor med fin renommé och visade därför på att typen av 

utbildning inte spelar någon roll så länge det är en erkänt fin skola med bra utbildningar. Hon 

styrker därför Kwok, Adams och Feng genom att hon lägger stort fokus på skolor med fina 

meriter och de skolor som har bra rykte i branschen. Passionmanagern förklarar att Clarion 

Sign även valt att samarbeta med ett flertal skolor vilket visar på att de värderar utbildning 

högt. 

 

Resterande hotell visade inget speciellt krav av utbildning och tydlig var att majoriteten av 

hotellen hade lite till nästan ingen information om universitetsutbildningen Hotell och 

värdskap. Kan det vara så att branschen säger en sak och gör en annan? Branschens krav av 

Hotell och värdskapsutbildningen var en av anledningarna till att den startade (Rektorsbeslut, 

2001) och intresset för utbildning överlag har enligt resultatet visat sig existera. Trots detta 

visar resultatet från undersökningen på en väldig okunnig bransch då majoriteten av 

respondenterna hade ytterst lite information om utbildningen. En slutsats kan dras att endast 

de respondenter som hade kunskap och erfarenhet av universitetsutbildningen Hotell- och 

värdskap såg det stora värdet av en student som avslutat sina studier på skolan. 

 

Mycket handlar, som tidigare nämnt, om det starka intresset för branschen, att ha passion för 

arbetet. Har den nyexaminerade studenten valt att spendera tre år av sitt liv på en utbildning 

med inriktning på hotell måste det ligga ett starkt intresse för branschen i bakgrunden. 

Samtidigt menar hotellchefen på Elite att det i vissa fall kan vara nyexaminerade studenter 

som tappat intresset helt för branschen och känner att fel yrkesinriktning valts. Detta kan leda 

till att den professionella inställningen till jobbet minskar, vilket innebär att Chan och 

Coleman (2004) har rätt när de lyfter fram den professionella inställningen framför 

utbildningen då det kan vara något som inte alltid finns hos en utbildad person. Alltså visar 

resultatet på att om intresset för branschen inte finns, spelar det ingen roll vilken utbildning du 

har.  

6.2.3. Brister i utbildningen 

 

Ammachatram (2006) lyfter fram företagsekonomi med bland annat marknadsföring, 

finansiering och kommunikation som något som utbildningar inom hotellutbildningar bör 

innehålla. Detta är något som ett flertal respondenter i uppsatsens undersökning tycker att 
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hotell och värdskapsprogrammet brister i. I utbildningen ingår det visserligen 

företagsekonomi, men denna skulle kunna utvecklas då företagsekonomin har som avsikt att 

ge studenterna förståelse om hur hela den ekonomiska delen fungerar på ett hotell (Örebro 

universitet, 2011). Hotellchefen på Elite menar att studenterna bör läsa mer om hur man 

kommunicerar med personalen på arbetsplatsen och hur man möter olika kulturer. Även 

receptionschefen på Best Western poängterar det faktumet och förklarar att all personal 

behöver möta gästerna på samma sätt, utefter företagets värderingar. Hotellchefen på Elite vill 

lyfta fram betydelsen av marknadsföring och försäljning som delar av företagsekonomi som 

genomsyrar allt i en verksamhet och därför behöver läras in på djupet. En del av utbildningen 

är företagsekonomi och ska ge förståelse om hela den ekonomiska sidan av ett hotell. Kwok, 

Adams och Price (2011) tycker att anställda i branschen ska ett starkt ledarskap. Det var något 

som även togs upp av Hotellchefen på Elite som menade att det var en svaghet i dagens hotell 

och värdskapsutbildning. En del av utbildningen är kurser i ledarskap, men frågan är om de 

kurserna är tillräckliga och går in på djupet på ämnet.  

Barron (2008) menar att utbudet av hotellutbildningar börjat minska, på grund av dåliga 

karriärmöjligheter och låga löner som har resulterat i ett minskat intresse. Stipendieutdelaren i 

undersökningen, som denna uppsats grundar sig på, tycker att alla studenter vid restaurang 

och hotellhögskolan ska börja som lärling innan de börjar med teoretiska studier. Att börja 

som lärling, menar han, ger studenterna förståelse för branschen och därigenom minskar 

risken för missförstånd och att utbudet av utbildningar i branschen minskar, som var dagens 

situation enligt Barron.   

Genom att stipendieutdelaren konstaterat att tidigare studenter inte når sina karriärsmål brister 

utbildningen i att möta branschens krav, vilket är något som måste förändras. Om man 

försöker se till bristerna som respondenterna i denna undersökning belyst är det ett steg i rätt 

riktning för att förbättra hotell och värdskapsprogrammet. Lefevers (1998) antyder att 

branschen inte är nöjd med studenters kunskapsnivå, motsätts detta när ett flertal av 

respondenterna tycker att utbildningen har ett bra rykte. Hotellchefen på Elite anser att 

utbildningen hotell och värdskap är den bästa i Sverige av den anledning att studenterna som 

examineras har starka ambitioner, något som Kwok, Adams och Price (2011) menar att 

anställda i branschen ska vara. Även flera andra respondenter lyfter fram starka ambitioner 

som något väldigt bra vid rekrytering. Hotellchefen på Elite väljer även att lyfta fram fler 

positiva synpunkter om utbildningen, bland annat att praktikdelen i utbildningen är väldigt bra 

vilket är något som även Passionmanagern på Clarion håller med om.   
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6.2.4. Sammanfattning 

Ett av syftena med denna uppsats var att ta reda på vilka krav som finns vid rekrytering i 

hotellbranschen. Majoriteten av respondenterna menar att personlighet är den viktigaste 

faktorn vid rekrytering., vilket styrker Coates (2006) teori om icke-tekniska färdigheter och 

Cardy och Selvarajans (2006) teori om personliga kompetenser. Receptionschefen på Best 

Western och hotellchefen på Scandic lyfter vidare fram betydelsen av att de ansökande ska ha 

tekniska färdigheter och de styrker därigenom Ammachathram (2006) då han lägger stor vikt 

vid att studenter ska vara uppdaterande kring teknologi och trender i branschen. Dock menar 

Coates (2006) och Weber m.fl. (2009) att de anställda ofta blir upptränade på arbetsplatsen. 

Då det finns delade åsikter om man bör ha tekniska färdigheter innan anställningen eller inte 

bör man fråga sig om det egentligen är ett realistiskt krav att de sökande bör ha tekniska 

färdigheter innan de anställs och om detta då innebär att studenter måste lära sig ett flertal 

hotellsystem under deras utbildning för att passa branschens krav. Ser man över svaren från 

alla respondenter i undersökningen kan man dra slutsatsen att det är de personliga 

kompetenserna som är viktigast och det styrker även tidigare forskning kring den 

internationella hotellbranschens krav. 

 

Ytterligare ett syfte i denna uppsats var att se över utbildningskravet i branschen. Ett flertal av 

respondenterna i undersökningen tycker att det självklart är bra med en akademisk utbildning, 

vilket styrker Kwok, Adams och Feng (2012) som menar att allt fler företag söker utbildad 

personal. Respondenternas åsikter går även emot Chan och Coleman (2004) som anser att 

utbildning inte har någon stor betydelse. Däremot ser inte receptionschefen på Best Western 

utbildning som ett krav vilket styrker Besöksliv (2011) som menar att utbildning inte värderas 

högt vid rekrytering. Endast de respondenter som känner till utbildningen Hotell och värdskap 

såg ett värde i att ansökande gått den och när de sökande har ett stort intresse för branschen 

spelar utbildning mindre roll.   

 

Utbildningen Hotell och värdskap har, enligt respondenterna i denna undersökning, har ett 

flertal brister så som en fördjupning i företagsekonomi, kommunikation med personalen, 

bemötande av olika kulturer samt ledarskap. Vidare tycker stipendieutdelaren i denna 

undersökning att alla studenter bör börja som lärling innan de akademiska studierna, för att 

förhindra problemet Barron (2008) tar upp, att utbudet av hotellutbildningar minskar på grund 

av ett minskat intresse för branschen.   
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Slutligen menar Lefevers (1998) att utbildningar med inriktning mot hotell inte möter 

branschens krav, men detta sätter respondenterna sig mot då de förklarar att utbildningen 

hotell och värdskap har ett bra rykte i branschen. Utbildningen skulle förbättras om man 

justerade bristerna som respondenterna lyft fram och då skulle förhoppningsvis problemet 

som stipendieutdelaren lyfter fram, att utexaminerade studenter har svårt att nå sina 

karriärsmål, lösas.  

 

 

7. Slutsats 
 
Utbildningen Hotell och värdskap har ett bra rykte i branschen, dock brister utbildningen i att 

gå in på djupet på ett flertal ämnen. Kravet på utbildning vid rekrytering samt vilken 

kompetens som efterfrågas varierar, dock är det tydligt att personliga kompetenser är 

viktigast. Då majoriteten av respondenterna i undersökningen inte värdesätter utbildningen 

högre än någon annan liknande utbildning samt att stipendieutdelaren uppfattar det som att 

utexaminerade studenter inte når sina karriärsmål visar på att utbildningen inte lyckas möta 

branschen fullt ut, något som skulle ändras om man förbättrar bristerna som respondenterna 

belyst. 

7.1. Förslag på vidare forskning 

 

Ett förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara branschens syn på utbildning i andra 

städer än Stockholm för att då kunna jämföra de olika städerna. Man kan även i vidare 

forskning undersöka de övriga utbildningarna i Sverige och ställa dem mot utbildningen 

Hotell och värdskap.  

 

För att syftet i denna uppsats ska få ett större djup kan man förslagsvis även utföra 

semistrukturerade intervjuer med Visita och HRF då de organisationerna har stark koppling 

till branschen.  
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2012. Inspelning från intervjun förvaras hos Sari Heikkilä, Tulegatan 20, 113 53 Stockholm. 
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restaurangskola, kökslärling på Stallmästargården, kock i lumpen, praktik och 

studier i Europa samt studier vid Cornell University. Har Arbetat i restaurang 

och hotellbranschen i 50 år som bl.a. hovmästare på restaurang Riche, 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Kortfakta 

 
 Datum 

 Namn 

 Ålder 

 Titel 

 Utbildning 

 Karriär 

 

Grundfrågor till hotellen 

 

1. Vid nyanställning av junior, Vad söker ni? 

2. Vilken typ av utbildning är ni intresserade av vid rekrytering? 

3. Presentera utbildningen, Hur ställer den sig mot era krav och förväntningar? 

4. Vad tycker du saknas i utbildningen, hur skulle den kunna bli bättre rent allmänt? 

 

Grundfrågor till stipendieutdelaren 

 

1. Varför har ni valt att dela ut stipendium till just studenter vid Hotell och 

värdskapsprogrammet? 

2. Presentera din bild av utbildningen Hotell och värdskap, Hur ställer den sig mot dina 

krav och förväntningar?  

3. Vilken typ av utbildning eller erfarenhet tror du att hotell och andra företag i 

branschen är intresserade av vid rekrytering? 

4. Vad tycker du saknas i utbildningen, hur skulle den kunna bli bättre rent allmänt? 

 



 

 

Bilaga 2. Sökmatris 
 

Datum Databas Sökord Antal referenser 

Antal lästa 

abstract Kombination 

Antal referenser i 

kombination 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar Använda artiklar 

29/3-24/4 Sage 1. Knowledge 313245 0 1+2 98233 25 8 0 

   2. Definition 179008 0 1+2+3+4 43426 12 4 0 

   3. Academic 214225 0 1+2+3+5 6031 14 5 2 

   4. University 679983 0           

   5. Competency 29208 0           

   6. Skills 186295 0 6+7+5+8 144 5 3 3 

   7. Cornell 36709 0           

   8. Hospitality 14333 0 8+11+12 430 3 2 0 

   9. Education 336600 0 9+8+10 213 2 0 1 

   

10. Professional 

development 12783 0           

   11. Higher education 40572 0           

   12. Career 99841 0 9+12+13 18985 1 0 0 

   13. Expect 128478 0           

   14. Recruiter 2185 5         1 

29/3-24/4 

Leisure 

and 

tourism 1. Knowledge 10879 0 1+2+3+4 5 2 2 0 

   2. Definition 3560 0 1+2+3+4+5 2 2 1 1 

   3. Academic 3434 0           

   4. University 42447 0           

   5. Education 22251 0 5+14+15 60 4 2 1 

   6. Skills 5186 0 6+7+8+9 7 3 2 1 

   7. Cornell 1213 0 6+7+8+9+5 5 2 1 1 

   8. Competencies 3845 0 10+6+8+9 38 3 2 2 

   9. Hospitality 13529 0 6+10+8+9+11 11 2 1 0 

   10. Hotel 8854 0 6+10+8+9+12 4 2 1 0 

   11. Professional 6769 0           

   12. Demand 12883 0 6+8+9+12 9 2 1 0 

   13. Higher education 3120 0 13+9+14 57 10 4 2 

   14. Career 1678 0           

   15. Expect 7758 0           

    16. Recruitment 1595 0 9+16 306 5 3 1 

 
 

 

 


