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Sammanfattning 
___________________________________________________________________________ 

  

Syfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur 

hotellbranschen arbetar med att rekrytera frontline-personal med rätt kompetens. 

Metod och material: För att samla in data har uppsatsförfattarna arbetat med en kvalitativ 

metod genom att utföra två intervjuer. Vi har arbetat med vetenskapliga artiklar och även 

böcker för den teoretiska bakgrunden. Metoden som tillämpades för att analysera materialen 

som samlades in var tematisk analysmetod. 

Resultat: Rekryteringsprocessen är i stort sätt lika för två organisationer. En tydlig strategi 

som implementerades av organisationerna var att personen behöver tycka om att möta gäster, 

eftersom det inte är något som går att lära upp. Vid rekrytering av frontline-personal ligger 

tonvikten på personliga egenskaper såsom kommunikationsförmåga och social kompetens.  

Slutsats: Själva rekryteringsprocessen kanske inte har så stor betydelse för att hitta rätt 

kompetens. Att hitta rätt person med rätt kompetens kan handla om rekryterarens förmåga, 

eftersom det är de som beräknar behovet, gör kompetensanalys personlighetsanalys samt att 

fatta beslut.  
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Förord  
Först och främst vill uppsatsförfattarna rikta ett stort tack till handledarna Kerstin Nilsson, 

Mats Carlbäck samt handledningsgruppen som bidragit med värdefulla återkopplingar för vårt 

arbete. Vidare vill uppsatsförfattarna tacka respondenterna som ställde upp och deltog i 

undersökningen. Detta examensarbete är något författarna är stolta över. Vi hoppas att vårt 

arbete kan bidra på ett värdefullt och behjälpligt sätt för hospitalitybranschen, främst för 

hotellverksamheten. Vi hoppas även på att vårt arbete kan motivera och inspirera för vidare 

forskning i inom ämnet.  
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Introduktion  
Tänk dig att du kliver in på ett hotell med fina rum eller på en restaurang med god mat, men 

den första personen du möter där behandlar dig på ett ogästvänligt sätt eller ger dig ingen 

uppmärksamhet. Skulle du vilja komma tillbaka dit då?  

 

Hospitalitybranschen är en bransch som har mycket kontakt med människor, därmed är det 

viktigt att ha kompetent personal som tycker om att ge service och arbeta med människor. 

Rekrytering är en viktig process för att hitta rätt person på rätt plats, eftersom det inte är vem 

som helst som kan och tycker om att ta hand om andra människor. Arbetets huvuduppgift är 

rekryteringsprocessen, där rätt person med serviceinriktade kompetenser sökes.  

 

Att rekrytera fel person kan ha stor påverkan för verksamheterna i hospitalitybranschen 

ekonomiskt. Det kan även försämra verksamhetens profil eftersom personal är den som 

levererar tjänster till gästerna, därför vill uppsatsförfattarna lyfta fram rekryteringsprocess för 

att minska felrekrytering av frontline-personal.  

  

Arbetet handlar om hur en rekryteringsprocess för frontline-personal fungerar och hur 

rekryterare arbetar med analysering av kompetenser. Eftersom frontline-personal är den som 

bemöter gäster anser vi att rekrytering är en viktig process för att hitta den rätta personen med 

rätt kompetens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
En bra rekryteringsprocess skapar en bättre möjlighet för att finna rätt personal med rätt 

kompetens. Att anställa rätt perosnal bidrar till effektivare och lönsammare verksamhet 

(Bolander, 2002). Rekryteringsprocessen är huvudfokus för undersökningen. En tydlig 

koppling i rekryteringsprocessen finns till Five Aspect Meal Model (FAMM). 

  

FAMM-modellen betonar betydelse av möte, rum, produkt, atmosfär och styrsystem 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). FAMM tillkom ur Guide Michelins 

rekommendationer för restaurang och hotell och sedan dess tillämpas av lektorer i Grythyttan 

tillhörande Örebro universitets institution för måltidskunskap och restaurang (Edwards och 

Gustafsson, 2008). 

  

Styrsystemets fundament är att bestämma hur organisationen ska se ut, vilket innefattar hur 

verksamheten ska drivas och hur produkter och tjänster ska utarbetas. Rekryteringen är en 

process där selektion sker, vilket styr över hur organisationens personalresurser kommer 

utformas, vilket vidare utformar organisationens produkt eller tjänster. Följaktligen ses 

rekryteringsprocessen som en del av styrsystemet. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
Hospitality 
Enligt Meagher (2017) består hospitalitybranschen av olika huvudkategorier vilka är boende, 

mat och dryck samt resa och turism. En av de största utmaningarna i hospitalitybranschen är 

att “vara fokuserad att bemöta och hantera dagliga operativa problem, exempelvis brist på 

kompetent personal samt hög personalomsättning”. 

  

Hospitality definieras som “ett beteende för att vara gästvänlig, mottagande och 

underhållande av besökare, gäster eller främlingar, med frikostighet’’ (Oxford English 

Dictionary, 2012). Hospitality eller gästfrihet på svenska, är en sammanställning av två ord, 

vilka är gäst och frihet (Norstedts, 2000). Ordet hospitality på engelska har sitt ursprung från 

latinska hostis som betyder fiende/främling eller en person som vistas på någon plats utanför 

sitt eget hem under en kortare eller längre period och normalt måste betala för sig 

(Nationalencyklopedin, 2012). Frihet kommer från ordet fri, med grund i fornsvenskan som 
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betydde älskad eller medborgare (Ibid). Sammanställning av ordet gästfrihet kan därför tolkas 

som att en fiende eller främling ska älskas eller ses som en medborgare. Telfer (1995) menar 

att ordet hospitality står för att ge mat, dryck eller boende till gäster. Det är en symbol för 

kulturella och sociala sammanhang. 

  

Ordet hospitality i sammanhanget av värds beteende betecknar kvalitet på välkomnande och 

underhållande av gäster och främlingar på ett varmt, generöst och vänligt sätt (Ariffin, 

Nameghi och Soon, 2015). Begreppet hospitality eller gästfrihet bygger på förhållande mellan 

gäst och värd. Begreppet har fyra distinkta karaktärer som definieras som: 

-      att konferera med värd som gäst när man är borta från hemmet  

-   värd ansvarar för gästerna säkerhet och trygghet både fysiska och psykiska   

-      ingriper i interaktioner mellan en värd och gäst 

-      involverar en blandning av materiella och immateriella faktorer 

Dessa kärnegenskaper är grundläggande element i servicebeteende (Ibid). Dimensionerna av 

servicebeteende handlar bland annat om vård, artighet, äkthet, vänlighet och personifiering 

(Ariffin, Nameghi och Soon, 2015).   

  

Frontline personal  
I hospitalitybranschen enligt Zeithaml och Bitner (2002) fungerar frontline-personal som 

nyckelpersoner mellan organisationen och externa gäster. Detta innebär att tillhandahålla en 

koppling mellan extern kund, miljö och interna verksamheten i hela organisationen. Frontline 

personalen bör ha mer stresstålighet än personal som jobbar på andra avdelningar eller andra 

branscher, eftersom de i arbetet ofta möter höga nivåer av känslomässiga problem och 

konflikter (Zeithaml & Bitner, 2002). Meagher (2017) påpekar att frontlines ansvaret kräver 

ett stort behov av kompetens som kommunikation, interpersonell och 

konfliktlösningsförmåga. 

  

Frontline-personal är oftast den första person man kommer i kontakt med i en organisation. 

Som frontline-personal bör man ha lätt att bemöta människor och tycka om att ge god service 

(Arbetsförmedling, 2016). Baum och Devine (2007) hävdar också att kompetens som 

betraktas vara viktigast är identifierad som mjuk kompetens, särskilt med verbal 

kommunikation, kundvård, samarbetsförmågan och användning av etiska normer. 
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Rekrytering  
Rekrytering är ett begrepp som har sitt ursprung i den militära terminologin. I den militära 

rekryteringen av soldater till olika funktioner krävdes en fördelning av människor med hjälp 

av olika kriterier som kunde utöka deras effekt (Bergström, 1998). Bolander (2002) menar att 

begreppet brukar används för att beteckna hela rekryteringsprocessen. En väl utförd 

rekryteringsprocess leder till att organisation har större möjlighet att finna och hitta rätt 

medarbetare med rätt kompetenser. Ifall organisationen anställer de rätta medarbetarna 

förbättras inte bara organisationens möjlighet att överleva på långt sikt, utan även 

möjligheterna att genomföra önskvärda organisatoriska förändringar och att bli både effektiv 

och lönsam. 

  

Hallén (2005) menar att det är svårt att veta om du valt rätt person även om du har gått 

igenom en rekryteringsprocess till punkt och pricka. Ingen kan veta hur en människa kommer 

att agera och reagera i framtiden. Däremot genom att arbeta systematiskt och planmässigt, har 

du större chans att minska risken för att du ska rekrytera fel, t.ex. genom att bortse ifrån 

tendens till godtycke. Att rekrytera rätt personal, utbilda ordentligt och behandla dem väl i sitt 

arbete kanske inte låter som raketvetenskap, men det hjälper till att minska 

personalomsättning inom hotell- och restaurangbranschen (Forslund, 2009).  

  

Enligt Forslund (2009) är rekrytering självklart en av de viktigaste uppgifterna i en 

organisation. Det är konstaterat att organisationer är beroende av sin personal för att de ska 

kunna uppfylla sina mål. En felrekrytering kan bli en ekonomisk belastning för en verksamhet 

som kan få långtgående konsekvenser. Det kostar organisationen att rekrytera, processen att 

skapa befattningsbeskrivningar, intervjua samt annonsera. Annonsera tar även tid och det 

tillkommer en hel del kostnader för organisationen. Varje nyanställd person måste få 

upplärningstid för att kunna utföra ett bra arbete. Varje nyrekrytering kostar upp till 500 000 

kr menar Forslund (2009).   

 

Rekryteringsprocessen 
Enligt Lorincová (2015) är det tydligt att den vetenskapliga litteraturen ger olika förslag för 

hur många steg rekryteringsprocessen borde ha. För att kunna bestämma och välja den rätta 

eller den mest passande processen för rekrytering krävs olika dokument från kandidater. 
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Mcguigan och Stamatelos (2011) påpekar även att det är nödvändigt för organisationen att 

tänka över vilken process som är mer bekväm för företaget.  Andersson, Hallén och Smith 

(2016) har beskrivit den vanliga övergripande rekryteringsprocessen i sju steg som följer: 

 

 
Figur 1. Sju steg rekryteringsprocess enligt Andersson, Hallén och Smith (2016) 

 

Första steget: I rekryteringsprocessen den så kallade första steget “förarbetet”. I förarbetet 

gäller att organisationen lägger stor vikt vid kompetensanalys. Andersson, Hallén och Smith 

(2016) beskriver att det handlar om att analysera vilka kompetensbehov som organisationen 

har för att sedan forma rekryteringens styrdokument, som består av kravprofil och 

befattningsbeskrivning. Under detta steg behöver man även besluta om vilka urvalsmetoder 

som ska användas. 

  

Andra steget: Sökprocessen innebär att fatta beslut om sökvägar som är användbara och 

bestämma om organisationen ska hantera processen själv eller ta hjälp genom att anlita en 

extern konsult t.ex. ett rekryteringsföretag. 

  

Tredje steget: Att sprida ut information till de sökande. Här måste informationen, både om 

tjänsten och om organisationen utformas på ett lämpligt sätt. Det kan ske genom alltifrån den 

egna webbplatsen till personliga träffar med kandidaterna. 

  

Fjärde steget: Här handlar det om insamling av data och bedömning. Man använder sig av de 

urvalsmetoder som tidigare nämnts i första steget, såsom intervjuer eller CV-granskning. 

Genom att jämföra kravprofilen mot resultat av urvalsmetoderna kan man göra en bedömning 

av kandidaterna. 

  

Femte steget: Detta steg är att ta beslut. Rekryterande chefen brukar ofta fatta beslut om vem 

som ska erbjudas anställning med hjälp av bedömarens material. 
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Sjätte steget: Här ger organisationen introduktion till den nyanställde. Introduktionen skall 

förbereda och kunna ge den nyanställde en bra start i verksamheten. 

  

Sjunde steget: Handlar om att göra uppföljningar både av den nyanställde samt själva 

rekryteringsprocessen. 

  

I detta arbete fokuserar vi på det första steget eftersom vi tycker att det är viktigt med 

förarbetet, detta kommer att klarläggas mer under stycket kompetensanalys. 

  

Kompetens  
Ordet “kompetens” i vanligt språkbruk betyder att man har förmåga att hantera situationer 

inom ett bestämt område på ett ändamålsenligt och betryggande sätt (Illeris, 2012). Med 

utgångspunkt från den mänskliga förmågan i olika sammanhang, måste kompetenserna kunna 

utvecklas i ett praktiskt användningsbart perspektiv. Denna användning och syn på 

kompetensbegreppet uppstod i USA under benämningen human resource management 

(HRM) (Ibid.). Kompetenser handlar om vad vi kan, har kapacitet att göra samt hur vi kan 

reagera i olika situationer och kontexter. Illeris (2012) beskriver vidare att om man är 

kompetent på ett område skall man kunna genomföra de utmaningar som är relevanta inom 

det aktuella området, kort sagt “att kunna vad man ska”. 

  

Skorstad (2011) framhäver att behovet av kompetens är större än någonsin för alla 

verksamheter. Exempelvis när konkurrensen ökar i den privata sektorn, när det är kraftiga 

utvecklingar i den offentliga sektorn och den ännu snabbare teknologiska revolutionen (Ibid). 

Skorstad (2011) understryker att många kompetenser är viktiga resurser i det nuvarande 

samhället. Även vid en ny undersökning hos drygt 700 organisationer hade ett flertal 

tillkännagivit att kompetens är mer betydelsefullt för värdeskapandet än finansiella och 

teknologiska faciliteter (Ibid). I arbetslivssammanhang har Skorstad (2011) delat kompetens i 

två olika delar vilket kommer att belysas närmare i nästa stycke. 

  

Formell och informell kompetens 
Enligt Skorstad (2011) kan kompetens delas i två olika delar, vilka är formell kompetens och 

informell kompetens. Formell kompetens handlar om vad som står i ett CV, exempelvis 

utbildning, arbetserfarenhet, yrkesmeriter mm. Informell kompetens handlar mer om attityd, 
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motivation, begåvning, det vill säga personliga egenskaper. Exempelvis om kandidaten har 

lätt att samarbeta med andra personer, aktiv eller lat, om kandidaten är vänlig eller otrevlig 

samt om personen har förmåga att hantera komplexa problem (Ibid.). 

  

Meagher (2017) hävdar att i hospitalitybranschen är kandidatens arbetserfarenhet inom 

branschen, positionens tidslängd och positiva attityd (personligheter) viktigt vid rekrytering. 

Liknande Skorstad (2011) som understryker att informell kompetens har blivit mer och mer 

viktig och kan väl ha lika stor betydelse som den formella. Det räcker inte att bara ha 

utbildningar bakom sig, man måste också kunna omvandla sina teoretiska meriter i praktiken 

och frambringa resultat (Skorstad, 2011). 

  

I hospitalitybranschen söker arbetsgivare mänskliga relationer som främsta färdighet hos 

kandidater. Fastän om mänskliga relationsfärdigheter anses vara den viktigaste, så finns det 

andra meriter såsom muntlig kommunikation, lyssnande och social förmåga som också är 

viktiga vid val av en kandidat. För att kunna betrakta dessa informella kompetenser, är CV-

granskning och intervjuer ofta urvalsmetoder som används. Slutligen är det rekryterarens 

“magkänsla” som brukar avgöra för slutligt beslut (Meagher, 2017). 

  

Kompetensanalys  
Till koppling till första steget under rekryteringsprocessen (förarbete). Innan en organisation 

ska anställa någon, måste man först fastställa vilka arbetsuppgifter som en arbetstagare ska 

utföra (Skorstad, 2011). I likhet med Lorincová (2015), innan företaget publicerar ett 

arbetserbjudande är det nödvändigt att formulera det först. Olika aktiviteter måste genomföras 

såsom att förbereda arbetsbeskrivning och specifikation av behovet. Skorstad (2011) menar 

att en bra arbetsanalys är sättet att klargöra de mest viktiga kriterierna för en tjänst. Om vi inte 

behärskar vad arbetet innehåller så kan vi inte heller se om kandidatens kompetens 

överensstämmer med befattnings kriterierna. Ju tydligare kriterierna är, desto lättare att lyckas 

med att anställa rätt person. Organisation måste alltså ha mer kunskap om vad arbetet 

egentligen innebär för att veta vad det är som ska mätas (Skorstad, 2011). 

  

Skorstad (2011) understryker vidare att en bra kompetensvärdering måste starta med en bra 

arbetsanalys. Samma uppfattning framförs av Patterson, Ferguson och Thomas (2008), att 

utföra detaljerad arbetsanalys är ett viktigt första steg för att kunna identifiera kärna och 

specifika kompetenser för rekrytering. Enligt Skorstad (2011) för att det ska vara en bra grund 
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bör organisationen satsa tid och resurser på denna fas. Skadliga konsekvenser kan uppkomma 

om någon slarvar under denna fas. En förklaring till detta är att ett tidigt fel har stor betydelse 

för påföljande arbete och kompetensvärdering.  

  

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att öka förståelsen om hur hotell arbetar med att rekrytera 

frontline-personal med rätt kompetens. 

Frågeställningar:  

- Hur analyserar företaget behovet av kompetent frontline-personal till verksamheten? 

- Hur arbetar företaget för att rekrytera frontline-personal med den kompetens som 

verksamheten behöver? 

 

 
Metod och material 
litteratur och datainsamling  
För att samla in material har uppsatsförfattaren valt att använda litteratur, intervjuer och 

vetenskapliga artiklar som finns att hämta från databaser som kallas Summon och Primo via 

Örebro Universitets hemsida.  Enligt Patel och Davidson (2011) rekommenderar de att man 

avgränsar sökningarna, annars kan artiklar som inte är relevanta för ämnet dyka upp. Bryman 

(2011) menar att man skall formulera passande sökord för att får fram material som är 

relevant för ämnet, vi valde att formulera nyckelord som passar till vårt syfte (se bilaga 1).  

Patel och Davidson (2011) menar att de vanligaste källorna där vi kan hämta kunskaper är 

böcker, rapporter och artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  Dessa källor finns i 

tryckt form men numera publiceras de även i digital form. Det gäller främst för artiklar, 

rapporter men också även böcker (Ibid).  

Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

● Artiklar som är relevanta för det ämne vi skriver om 

●  Artiklar som är skrivna på engelska och svenska 

●  Artiklar publicerade som vetenskapliga artiklar  

● Artiklar som publiceras i fulltext 
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Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

● Artiklar som inte är referentgranskad 

●  Artiklar som inte publicerats i fulltext 

 
Metodval 
Metod som uppsatsförfattarna har valt att genomföra för att samla in data är en kvalitativ 

intervjumetod. Patel och Davidson (2011) menar att intervjuer är sådana som är personliga i 

den meningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och sedan genomför intervjun, intervju 

kan även genomföras genom telefonsamtal. Intervju är den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning (Bryman, 2011). 

 

Kvalitativ forskning bygger på en strategi där tonvikten ligger på ord vid insamling och 

analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, konstruktionistisk och tolkande. I 

en kvalitativ forskning eller undersökning är det deltagarnas perspektiv som har stor betydelse 

och vikt. En kvalitativ forskare strävar efter att vara i närhet till de personerna som studeras, 

allt för att hen ska kunna förstå världen på samma sätt som de personerna gör (Bryman, 

2011). 

 

Intervju är en vanlig metod som används vid undersökning. Det finns olika typer av 

intervjuer, det kan till exempel vara anställningsintervjuer eller det kan också vara ett 

polisförhör. Alla dessa olika typer av intervjuer visar upp gemensamma drag, till exempel att 

en viss information ska utbytas mellan parterna (Bryman, 2011).   

 

Uppsatsförfattarna har valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad 

intervju innebär att en intervjuare har en lista över förhållandevis specifika teman som ska 

beröras under intervjun alternativt en intervjuguide (Se bilaga 3). Intervjupersonen har frihet 

att formulera svaren på sitt eget sätt. Frågorna som finns i intervjuguiden behöver inte ställas i 

kronologisk ordning. Även oplanerade frågor kan också ställas, om intervjuaren kopplar 

frågorna till något som intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011).  

 

Under intervjuerna har författarna spelat in ljudet för att spara data som sedan skall 

transkriberas och bearbetas. Bryman (2011) menar att inspelning och transkribering medför 

följande fördelar:  
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- Inspelning bidrar till bättre minne och underlättar för en noggrann analys av vad 

människor har sagt. 

- Forskaren kan göra upprepade genomgångar av svaren 

- Information blir offentlig igenom inspelningen, därmed kan andra forskare granska 

materialet och insamlad information kan användas flera gånger i andra syfte än vad 

den ursprungliga undersökningen riktade på.  

 

Urval av respondenter  
Urval av respondenter som valdes ut och för insamling av material för detta arbete är en guest 

service-, konferens-  och en human resource- och passion manager från en stor hotellkedja i 

norden. De respondenterna som valdes ut har mycket erfarenhet av att rekrytera och oftast vet 

vilka kompetenser som verksamheten behöver. De befinner sig i olika hotell, men båda 

hotellen ingår i samma hotellkedja.  

 

Bryman (2011) menar att målinriktade eller målstyrda urval består av ett icke-

sannolikhetsurval. Forskaren bör inte ha i syfte att välja deltagare i en undersökning på ett 

slumpmässigt sätt. Metoden bör inrikta sig utifrån ett målstyrt urval för att välja ut deltagarna 

på ett välplanerat sätt, vilket även innefattar att relevanta respondenter väljs för de 

forskningsfrågor som forskaren arbetar med.  

 

Målinriktat urval går ut på att välja platser, personer, organisationer och så vidare. Detta för 

att de är av relevans för att få en förståelse av en social företeelse (Bryman, 2011).  

  

Tabell 1. Presentation av intervjupersoner  

 

Respondent Befattning Erfarenhet inom           
rekrytering 

Intervjutyp 

P1  Human Resource 
Manager (HRM) 
och passion manager 

 mer än 20 år  Personlig intervju 

 P2  Guest service- och 
conference manager 

 mer än 10 år  Personlig intervju 
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Genomförande av intervju 
Vi började med att formulera frågor som är relevanta utifrån vår undersökning. Bryman 

(2011) menar att man alltid skall ha syfte och frågeställning i åtanke vid frågor i både enkät 

och intervjuer. Frågorna som skall ställas bör vara inriktade på ett svar på den grundläggande 

problemformuleringen eller frågeställningen i forskningen (Ibid). Frågorna som skall ställas 

ska utgå från vilken information undersökningen söker. Bryman (2011) menar att man också 

bör tänka på hur det är att vara respondent och svara på de frågorna, då kan man upptäcka om 

frågorna är användbara eller inte.  

 

Uppsatsförfattarna har skapat ett informationsblad (Se bilaga 3) vilket skickades till 

respondenterna för att få ett godkännande av deras medverkan. En vanlig intervju enligt 

Bryman (2011) är en situation där en intervjuare sitter eller står framför respondenten och 

ställer ett antal frågor samt registrerar svaren genom att skriva ner dem eller spela in dem. 

Efter intervjuns genomförande har uppsatsförfattarna bearbetat materialet genom att 

transkribera (Se bilaga 3, 4) för att sedan kunna göra dataanalys.  

 

Metod och teori analys av data 
Kvalitativ datainsamlingsmetod kan innebära svårigheter med att analysera materialet på 

grund av dess omfattning och ostrukturerade natur. Det finns även risk för godtycklighet och 

innehållet är öppet för tolkning. Skillnaden mellan en kvantitativ- och kvalitativ dataanalys är 

att det inte finns några klara regler utformade för hur en kvalitativ analys skall genomföras 

(Bryman, 2011).  

 

För analysering av data har författarna använt sig av tematisk analys. Bryman (2011) menar 

att tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten när det kommer till kvalitativdata. 

Tematisk analys eller sökande efter tema ingår i många olika analysmetoder, därför kan det 

vara svårt att separera tematisk analys från andra analysmetoder.  

 

Vid en tematisk analys finns det två rekommendationer att tänka på. Det ena kallas 

Framework, det är en metod som arbetar utifrån en matris som strukturerar upp befintliga 

teman och underteman i materialet, som i detta fall transkribering av intervjuer. Framework 

enligt Bryman (2011) beskrivs som matrisbaserad metod för att syntetisera och ordna data.  
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Den andra rekommendationen handlar om vilka tekniker som kan användas för att söka efter 

teman i texterna (Bryman 2011). Vidare beskriver Bryman (2011) att man kan undersöka 

teman gällande språkliga kopplingar, repetitioner, likheter och skillnader, lokala typologier, 

metaforer, övergångar, teori relaterat material och saknade data.  

 

Bryman (2011) menar att det finns några svårigheter med kvalitativa undersökningar. Det är 

bland annat att det mycket snabbt genererar ett stort och formlöst datamaterial på grund av att 

de bygger på beskrivningar i form av intervjuutskrifter, fältanteckning och dokument av 

skilda slag. Kvalitativa data är en attraktiv plåga på grund av det lockande i dess omfattning 

och det kräver stora utmaningar i att analytiskt ta sig fram i detta rikhaltiga material. 

Forskaren måste avvakta för att inte fångas av denna rikhaltighet och i och med detta förläna 

informationen en mer generell mening för samhällsvetenskap i stort (Bryman, 2011).  

 
 
Etisk planering för studiens genomförande  
Uppsatsförfattarna har tagit hänsyn till etiska principer under arbetets gång. Etiska principen 

bygger på grundläggande frågor som berör frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet för de deltagarna som är involverade i forskningen (Bryman, 2011). Brymans 

(2011) rekommendation finns det fyra etiska regler som bör övervägas innan en intervju 

genomförs. 

 

De fyra reglerna består av information-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Dessa innebär att deltagarna ska veta att deras medverkan är frivillig och de har rätt att 

avbryta om de så önskar. Om någon minderårig deltar krävs godkännande av vårdnadshavare 

för att kunna delta i undersökningen. Alla personliga uppgifter måste förvaras på ett sätt så 

obehöriga inte kan få tag i dem och de personliga uppgifter som samlades in får endast 

komma till användning i forskningsändamål (Bryman, 2011).  

 

Uppsatsförfattarna har använt sig av en del vetenskapliga artiklar och litteratur där plagiat är 

förbjudet. Plagiering innebär att man tar och använder någon annan persons intentioner, 

skrifter och tankar som sina egna. Plagiering i en akademisk mening betraktas som fusk. Det 

är även förbjudet att förfalska sina resultat från en undersökning (Bryman, 2011).  

 



 

 

 

17 

Resultat 
Resultatet introduceras med hur är rekryteringsprocess tillämpas på hotellet och hur deras 

strategi är. Därefter följer metoder som respondenter har använt och ansåg att det är 

användbart. Sedan går resultatet närmare in på hur organisationen analyserar behovet av 

kompetent frontline-personal. Sist kommer beskrivning på hur respondenterna märker när de 

har lyckats rekrytera personal med den kompetens som verksamheten behöver, alltså den rätta 

personen. 
  

 

Rekrytering 
Synen kring rekryteringsprocessen är liknande inom de organisationer som deltagit. P1 hävdar 

att de har inga speciella rekryteringsprocesser på hotellet och de försöker testa på nya saker, 

medan P2 påstår att de har en modell som de arbetar efter, men den är ändå flexibel och kan 

justera processen beroende på situationen. Enligt P1 och P2 tycker de att deras nuvarande 

rekryteringsprocess fungerar bra och är praktisk i verkligheten.  

 

Jag tycker faktiskt att den är bra. Den är väldigt enkel och omfattande ändå 

men den är inte så krånglig. Vi har många delar som är hjälpmedel men det 

finns ändå möjlighet att skriva egna saker som man kan lägga till 

(Respondent P2, 2017). 

 

P1 förklarade om sin övergripande process att de tar in många CV och sedan kallar in många 

kandidater för att ha korta intervjuer med. Det är ofta två till tre stycken som är medverkande 

som jury för att hotellet skulle få in många olika vinklar för en bättre bedömning. I likhet med 

P2 som också förklarade att först lägger de ut en annons innehållande den profil som 

organisationen behöver främst på gratis sajter som arbetsförmedlingen, indeed och monster. 

Ibland kan det också bero på vilken tjänst de är ute efter, så det är möjligt att de väljer även 

sajter som kostar pengar just för att de vill nå bättre träffar. Därefter samlar de CV och lägger 

stor vikt vid vad kandidaterna har för bakgrund och de tittar noga på rätt personlighet, sen 

börjar de titta på kvalifikationer och erfarenheter så att man läser igenom om vad 

kandidaterna har arbetat med tidigare. Efter detta kallar hotellet in ganska många till något de 

kallar för pulsintervju, det vill säga en kort intervju. 
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Tydligt strategi 
P1 påstår att hen har en tydlig strategi vid rekrytering av frontline-personal. Det är att 

kandidaten måste ha energi. Ytterligare förklarar P1 ”Du får inte jobba i vår reception om du 

inte har energi för, alltså att gilla att möta gästerna och det tittar vi på, för att detta kan vi 

aldrig lära någon”. P1 menar alltså att de kan lära ut hur systemen fungerar men dem kan inte 

lära någon att tycka om att möta gäster. P2 nämnde att strategi vid rekrytering för frontline-

personal kan vara olika beroende på vilken tjänst det handlar om. Det kan vara nattjänst, 

heltidstjänst och deltjänst som exempel. Dessa tjänster kan alltså ha sina specifika strategi 

som P2 gav exempel: 

  

Jag har en tjänst som ligger ute nu och då blir det ju lite annan strategi 

så men det jag försöker tänka för det första är att räkna hur mitt behov 

är, är det verkligen en heltidstjänst jag behöver eller en deltidstjänst 

eller en extra och efter det utformar man vilken typ av annons man ska 

lägga ut (Respondent P2, 2017). 

  

P2 tänker även på genus. Genom att fokusera på att hitta en man eller kvinna för att få lite 

blandning eftersom det är många tjejer på jobbet som arbetar som frontline-personal. Därefter 

tittar P2 även på hur personen fungerar i teamet eftersom hen tycker att det är viktigt. 

  

Användbar metod för rekrytering frontline-personal 
Det finns olika sätt att ta reda på om organisationen hade selekterat rätt person till 

verksamheten. På grund av syftet i undersökningen är det intressant att kunna veta om vilka 

speciella metoder som man har använt för en lyckad rekrytering. Enligt P1 påpekar att hen 

tycker om att ställa lite oväntade frågor och dessa visste inte hen om innan vad det är för fråga 

utan att det bara är från “magkänsla”. Hen förklarade vidare att dessa frågor kan vara nyttiga 

sedan genom att man kan få veta mer om personen. T.ex. “Vad gör dig glad på morgonen? 

Brukar du vara utvilad när du vaknar? För att då kan man veta om personen har 

sömnproblem” (Respondent P1, 2017). 

 

 

P2 har en annan teknik som hen tycker hjälper till med rekryteringen. P2 betonade på att hen 
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är nära medarbetarna. Alltså att lära att känna hur det befintliga teamet är, genom att 

observera och prata med alla i sitt team. Det vill säga om hen skulle rekryterar någon, tänker 

hen då framförallt hur den kandidaten kommer in i teamet.  

Både P1 och P2 är överens om att de vill möta kandidaten i verkligheten såsom pulsintervju 

och audition är en bra metod. P1 nämnde om att när det behövs mycket folk så är audition 

eller “talangjakt” ett smart sätt att rekrytera. Det går i olika steg, först är det audition sedan är 

det tester, därefter är det intervjuer och sist blir kandidaten anställd. Även P2 uttalar sig om 

audition på ett positivt sätt: 

 

Det var jätteroligt och jättebra. Den skulle jag kunna utveckla att man 

kunde göra det lite oftare för att det man hinner träffa så många och 

alla får en chans för även om du har en bra kvalifikationer och det finns 

200 personer till som skickar in ansökning och det är inte säker att jag 

läser din och när man sitta där och alla hinner prata i två-tre minuter 

då hinner man träffa alla så alla få en chans och den tycker jag är bra 

(Respondent P2, 2017). 

  

Pulsintervju fungerar på samma sätt. Genom att träffa kandidaterna i verkligheten kan det öka 

sannolikheten att göra rätt beslut. P2 har påpekat om pulsintervju:  

 

…man granska snabbt att det kan vara en person som har jättebra CV 

men kanske inte passar, han har kanske inte utstrålning kanske känns 

konstigt och behöver jag inte gå vidare och sitta med en hel intervju så 

(Respondent P2, 2017) 

  

P2 understryker att rekryterarens erfarenhet är viktigt. Det är jätteviktigt när man rekryterar, 

definitivt måste man ha kunskaper för att kunna räkna ut vad behovet är och göra 

behovsanalys rent i hårda fakta enligt P2. Vidare påpekar P2 att är det viktigt att ha bra 

människokännedom, för att kunna läsa av snabbt om den personen kommer att passa här eller 

inte. Likaså P1 som hävdar rekryterare bör ha förmåga att se energin och glitter i ögonen hos 

kandidaterna. Som tidigare nämnt P1 är en passion manager, vilket innebär att hen inte arbetar 

i en någon specifik avdelning som en avdelningschef gör, därför gör det inget att hen inte kan  

 

receptionen eller hur man gör på städ avdelning som exempel. Likväl är de två till tre stycken 
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som rekryterar och då har de lite olika frågor och kan testa på olika vis dessutom.  

  

Kompetensanalys för frontline-personal 
Att analysera behovet av kompetens för frontline-personal görs genom att tittar först på sin 

befintliga personal och sedan analysera på vad är det som saknas utöver de befintliga. Det vill 

säga att kandidaten inte behöver vara duktig på just samma sak som befintliga personalen utan 

att de ska komplettera istället. 

  

... Och då får vi börjar rekrytera och se vad ska vi nu komplettera.Vi har 

några som är väldig duktig på att jobba med checklista, några är väldig 

duktig på att hitta lag och får några grupp incheck osv. Och sen någon 

är jättebra på guest-relation. Ja vad saknar vi (Respondenterna P1, 

2017). 

  

Det är även viktigt att tänka på vilken tid ska arbetstagaren ska genomföra arbetet eftersom i 

hospitality branschen är det vanligt att några tjänster arbetar på kvällar. På angivet sätt har P2 

understrukit ”Som nu då jag rekryterar natten, är det inte svårt att analysera men självklart så 

ska jag inte söka någon som inte klarar att jobba natt till exempel”. 

  

Fastän det finns olika specifika område på frontline-personal vilken kan kräva specifika 

kompetenser, men som frontline-personal så finns det ändå generell kompetens som alla bör 

ha på denna befattning. Enligt P1 först och främst måste frontline-personal ha en egenskap att 

kunna hantera flera saker samtidigt. Det vill säga att vara social, har märksamhet på gäster så 

att gästerna känner sig sedda, samtidigt med att klara sin arbetsuppgift såsom en receptionist 

hanterar incheckningen. 

  

Med anledning av frontline-personal är de som kommer i att kontakta med gäster så är det 

viktigt med kommunikation. Språket är en stor del av kommunikation som P2 påstår: 

  

Jag skulle säga att den behöver ha engelska. För alla svenska kan prata 

engelska. Så det är språket då. Man behöver också ha andra sociala 

kompetenser, man måste tycka om att prata med människor även om 

man inte känner dem (Respondent P2, 2017)  

Förutom språket och kunna en viss kunskap i datorer handlar det mycket om personligheter 
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för frontline-personal. Därmed handlar om att man ska vara trevlig, ser glad ut och även att ha 

tolerans. Som P1 hävdar: 

  

Men det är ju glädje och strålande ögon. Att man ler och man vill 

liksom. Och sen behöver du ha en viss kunskap i datorer, det lär du dig. 

Men om du blir nervös när du inte kan det. Då är det tuff för dig. Det 

brukar vara i första månaden. Men håller ut till det. Så går det rätt bra. 

Men annars så är det tuff (Respondent P1, 2017). 

  

Likadan med P2 som förklarar att frontline-personal måste ha service och passionen att 

leverera. Kort sagt att vara framåt är viktigt kompetens och man behöver ha ett grundintresse 

för besöksnäringen (Respondent P2, 2017). 

  
Rätt person 
Som en uppföljning är det bra att veta om rekryterare har lyckat rekrytera personal med den 

kompetens som verksamheten behöver. P1 framhåller att det märker snabbt om de har 

rekryterat in rätt person, genom att se glädje och energi i gruppen. Överensstämmande med 

P2 som förklarar om den rätta personalen: 

 

Jag märker det ganska snabbt, för det första så märker jag det på min 

personal och det är nästan det första jag tittar på när jag har rekryterat 

en ny person och jag ser att min befintliga personal trivs att vara med 

den här personen då har jag lyckats det halva (Respondent P2, 2017). 

P2 påpekar vidare att för att lära sig ett svårt arbete kan det ta tid särskilt blir det svårare om 

man har aldrig stått i en reception på hotellet innan till exempel. Det tekniska arbetet är 

ganska komplicerad att lära sig. Då gäller det bara att vara en trevlig person och vara delaktig 

i gruppen. Eftersom det är ett tufft arbete handlar inte bara om att rekryteraren har selekterat 

rätt eller fel person. Med annat fall arbetstagaren själv kanske inte har hittat sig själv tidigare 

heller. Som P1 förklarade: 

 

Sen kan vissa tjänster vara tuff. Om man är frontline-personal kan man 

tro att man älskar det om man har inte gjort innan med så möta gäst. 

Och sen kanske man upptäcka, nja den här funkar inte för mig 
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(Respondent P1, 2017). 

 

 

Diskussion av resultatet 
Rekryteringsprocess är lika varandra i stor del 
Undersökning visar att i helheten är rekryteringsprocessen lika varandra på de två 

verksamheter i och med att stegarna följer i samma ordning. Men antal steget är kanske är inte 

alltid lika eftersom de kan vara flexibel och justerar processen beroende på vilken typ av 

frontline tjänst. Detta stämmer med Lorincová (2015) som hävdar att det är tydligt att den 

vetenskapliga litteraturen ger olika förslag för hur många steg rekryteringsprocessen borde ha. 

Givetvis olika verksamheter kan ha olika rekryteringsprocess eller steget också. P2 uttryckte 

att sin nuvarande rekryteringsprocess är bra, den är enkel och omfattande men ändå inte så 

krånglig att genomföra. Eftersom hen sa att det var enkel och inte så krångligt kan betyder att 

organisationen har valt den metod som dem känner sig bekväma med vilket är viktigt att 

tänka på. Detta kan koppla till Mcguigan och Stamatelos (2011) som påpekar att det är 

nödvändigt för organisationen att tänka över vilken process som är mer bekväm. 

 

Andersson, et al., (2016) har beskrivit den vanliga övergripande rekryteringsprocessen i sju 

steg som följer av: förarbete, sökprocess, sprida information, bedöma, ta beslut, introduktion 

och uppföljning. Undersökningen pekar på att rekryteringsprocess på de två verksamheter har 

likheter som Andersson, et al., (2016) har beskrivit i största del. Som P2 har framställt, först 

räkna ut vad behovet är, sedan lägga ut annons om den profilen som organisationen behöver. 

Därefter samlar CV och granskar på vad kandidaterna har för bakgrund. Om arbetstagaren 

uppfyller kraven då kallar hotellet in ganska många till något de kallar för pulsintervju det vill 

säga en kort intervju. Även göra uppföljning genom att observera hur personen fungerar i 

teamet.  

 

Enligt Bolander (2002) är en utförd rekryteringsprocess leder till att organisation har större 

möjlighet att finna och hitta rätt medarbetare med rätt kompetenser. Studien visar på att både 

P1 och P2 har även använt sig utav utfört rekryteringsprocess på sina organisationer. P1 är i 

huvuddel vara tydlig med sin strategi om att man inte får arbeta som frontline-personal om 

den personen inte ha energi mot begeistring. I samma spår är P2 detaljerad och uttryckligt på 

sina rekryterings stegar. T.ex. att räkna vad behovet är och göra behovsanalys rent i hårda 
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fakta, analyserar var ska de annonsera så att de kan nå ut bättre träffar. Det här visar att tydligt 

att organisationen försöker vara konkreta och utförlig med sin rekryteringsprocess. 

 

Felrekrytering och förebyggande 
Hallén (2005) menar att det är svårt att veta om du valt rätt person även om du har gått 

igenom en rekryteringsprocess till punkt och pricka. Ingen kan veta hur en människa kommer 

att agera och reagera i framtiden. Likartat resultat visar P1 att arbetstagaren själv kanske inte 

har hittat sig själv tidigare. Kandidaterna kan tro att de tycker om att möta gästerna och de kan 

upptäcka sedan att tjänsten är inget för dem. Vilket kan göra att de ändrar sig i jämförelse från 

början.  

 

Enligt Forslund (2009) en felrekrytering kan bli en ekonomisk belastning som kan få 

långtgående konsekvenser för en verksamhet. En koppling till en respondent P1, att förebygga 

felrekrytering använder de sig genom att ha två till tre rekryterare som består av passion 

manager och avdelningschef bland annat vid intervjuer. Förklaring till detta är att olika 

rekryterare kan ställa olika frågor och testa på olika vis, vilket kan organisationen få in många 

olika vinklar för en bättre bedömning.  

 

Att träffa kandidater i verkligheten och rekryterares förmåga 
Enligt Meagher (2017) i hospitalitybranschen söker arbetsgivare mänskliga relationer som 

främsta färdighet hos kandidater. För att kunna betrakta dessa informella kompetenser är 

intervjuer ofta urvalsmetoder som används. Snarlik beskrivs av P2 att pulsintervju kan 

rekryterare träffa kandidater i verkligheten, vilket rekryterare då kan betrakta snabbt om t.ex. 

någon kanske har bra CV men saknar utstrålning i verkligheten och kan kännas konstig eller 

inte passar. P1 är inne på samma spår och tar upp att få möta kandidater såsom audition och 

intervjuer är ett skickligt sätt och användbar metod. För att då finns det möjligheter för 

organisationen att inspektera om det finns positiv energi hos kandidater såsom glädje, leende, 

strålande ögon och de visar att de vill.  

 

 

Meagher (2017) hävdar att slutligen är det rekryterarens “magkänsla” som brukar avgöra för 

slutligt beslut. Detta innebära att rekryterarens förmåga och erfarenheter givetvis är 

betydelsefull för rekryteringen. På samma sätt med P2 som understryker att rekryterarens 
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erfarenhet är viktigt. Därför att vid rekrytering är det viktigt att arbetsgivare kunna räkna ut 

vad behovet är och göra behovsanalys samt att vara bra på människokännedom, för att kunna 

läsa av snabbt om den personen kommer att passa till tjänsten eller inte. Av samma slag, P1 

utpekar att rekryterare bör ha förmåga att se energin och glitter i ögonen hos kandidaterna. 

Ytterligare P1 beskriver att hjälp metoden till lyckades rekryteringen var att hen brukar ställa 

oväntade frågor vid intervju, vilket är från hens “magkänsla” för att skaffa sig mer upplysning 

om kandidaterna.   

 

Kompetensanalys 
Innan företaget publicerar ett arbetserbjudande är det nödvändigt att formulera det först. Olika 

aktiviteter måste genomföras såsom att förbereda arbetsbeskrivning och specifikation av 

behovet (Lorincová, 2015). Samma uppfattning framförs av Patterson et al. (2008) att utföra 

detaljerad arbetsanalys är ett viktigt första steg för att kunna identifiera kärna och specifika 

kompetenser för rekrytering. Studien visar också att P2 är detaljerad och lägga stor vikt till 

behovsanalys och kompetensanalys. P2 menar att rekryteringsprocesserna behöver anpassa 

sig efter tjänsten såsom annonsens formulering och strategi. Om organisationen kan klara av 

att analysera behovet och identifierar kompetens så tydligt det går, då kan företaget sedan 

lägga ut annons om den profilen som organisationen behöver. Som exempelvis om det är 

frontline på nattjänst arbetsbeskrivning måste vara tydligt på att kandidater behöver klara av 

att arbeta på nätterna.  

 

Skorstad (2011) hävdar att en bra arbetsanalys är sättet att klargöra de mest viktiga kriterierna 

för en tjänst. Om organisationen inte behärskar vad arbetet innehåller går det inte heller se om 

kandidatens kompetens överensstämmer med befattnings kriterierna. I samband med detta P1 

beskriver att passion manager samarbetar alltid med avdelningschefer. Eftersom 

avdelningschefer har mer kunskap om vad arbetet egentligen innebär vilket då kunna inse vad 

det är som ska mätas. Ett annat sätt enligt P1, att analysera behovet av kompetens för 

frontline-personal, kan göra genom att titta på sina befintliga personal och sedan analysera på 

vad är det som saknas utöver de befintliga. För att med olika styrka och kompetens ska 

avdelningen komplettera varandra.  

 

Rätt attityd 
Meagher (2017) hävdar att i hospitalitybranschen är kandidatens arbetserfarenhet inom 
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branschen, positionens tidslängd och positiva attityd (personligheter) viktigt vid rekrytering. 

Med positiva attityd är identisk med P1 som framhävda att man måste gilla att möta gästerna 

för att arbeta som frontline-personal. Det vill säga att kandidaten måste ha energi mot 

begeistring. P1 förklarar vidare att organisationen kan lära ut hur systemen fungerar men dem 

kan inte lära någon att tycka om att möta gäster, och det är det de tittar på. Likadan med P2 

som förklarar att frontline-personal måste ha service och passionen att leverera. Nämligen 

som frontline-personal behöver kandidater alltså vara framåt och behöver ha grund intresse 

för besöksnäringen. 

 

Formella och informella kompetens för frontline-personal 
Enligt Skorstad (2011) formella kompetens handlar om vad som står i ett CV, exempelvis 

utbildning, arbetserfarenhet, yrkesmeriter mm. Informell kompetens handlar mer om attityd, 

motivation, begåvning, det vill säga personliga egenskaper. Undersökningen pekar på att 

informella kompetens äger stor del vid rekrytering för frontline-personal. Informella 

kompetens är den första prioritering enligt P2. Som P2 beskriver, först är att hitta rätt 

personlighet, sedan börjar dem titta på kvalifikationer och erfarenheter. Med rätt personlighet 

P2 menar att frontline-personal behöver ha social kompetens, personen måste tycka om att 

prata med människor även om man inte känner dem. Samma med P1 att kandidaten ska vara 

trevlig, har glädje och tycka om att möta gäster som tidigare nämnts. Dessutom P1 och P2 

tittar även på hur personen fungerar i teamet med andra ord samarbetsförmågan. All denna 

kompetens hör förstås till informella kompetensen enligt definition av Skorstad (2011).  

 

Enligt Illeris (2012) ordet “kompetens” i vanligt språkbruk betyder att man har förmåga att 

hantera situationer inom ett bestämt område på ett ändamålsenligt och betryggande sätt. Av 

samma mått hävdar Skorstad (2011) att det inte räcker att bara ha utbildningar bakom sig, 

man måste också kunna omvandla sina teoretiska meriter i praktiken och frambringa resultat. 

Därav som frontline-personal gäller att personal har förmågan att hantera två saker samtidigt. 

Alltså att kunna hantera arbetet samtidigt med att bemöta gästerna så att dem kan känna sig 

sedda enligt P1. Vidare Zeithaml och Bitner (2002) hävdar att frontline-personalen bör ha 

stresstålighet eftersom de i arbetet ofta möter höga nivåer av känslomässiga problem och 

konflikter. P1 pekar också på att frontline är ett tufft arbete och personal behöver kunna hålla 

ut, åtminstone i början. Detta kan anses också vara personligt egenskap vilket hör ihop med 

informell kompetens. 
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Formell kompetens som är inte mindre viktig än att personen ska kunna Engelska Enligt P2. 

Detta stämmer med Meagher (2017) som påstår att muntlig kommunikation är viktigt för 

befattningen, eftersom frontline-personal behöver kommunicera med gästerna på det mesta tid 

under arbete. För att kunna betrakta kommunikationsförmåga kan återkoppla igen till 

intervjuprocessen. Den andra formella kompetens som Både P1 och P2 anses vara bra att 

kunna är att kandidater ska ha en viss kunskap i datorer.  

 

Ordet hospitality i sammanhanget av värdens beteende betecknar kvalitet på välkomnande 

och underhållande av gäster och främlingar på ett varmt, generöst och vänligt sätt (Ariffin et 

al., 2015). Zeithaml och Bitner (2002) menar att i hospitalitybranschen fungerar frontline-

personal som nyckelpersoner mellan organisationen och externa gäster. Med samma betydelse 

har P1 och P2 alltid påpekat, att frontline-personal skulle vara trevlig, ha intresse för andra 

människor, ha uppmärksamhet på gäster allt detta har samma syfte att göra gästerna känner 

sig välkomna. 
 
 
Metod- och materialdiskussion 
Under metod- och materialdiskussion kommer det att handla om diskussion för metod som 

har genomförts under arbetet och även de materialen som samlades in. Författarna har delat in 

texten i olika underrubriker efter dess innehåll.  

 

Datainsamling  
Arbetet bygger på en del vetenskapliga artiklar som finns att hämta via Örebro Universitets 

hemsida. Databaser som användes som hjälp för att söka fram vetenskapliga artiklarna var 

Sommon, Primo och FSTA. Författarna avgränsade sökningarna av vetenskapliga artiklar 

genom att följa båda inklusions- och exklusionskriterierna för den vetenskapliga 

informationen.  

  

Det var svårt i början att hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta för arbetet. Att hitta 

kombinationen av rätt ord anser uppsatsförfattarna är en viktig process för att få fram material 

som är användbara för arbetet. Ordkombinationen som användes finns under bilaga 1 

(sökmatris).  

De nyckelorden som författarna har valt ut för detta arbetet har varit användbara under 
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datainsamlingen. Bryman (2011) beskriver i sin bok att man behöver formulera passande 

sökord vid sökningen i olika databaser för att kunna få fram relevant material.  

 

Några av de vetenskapliga artiklar som användes i arbetet är skrivna på engelska därmed har 

uppsatsförfattarna tagit stor hänsyn och noggrant bearbetat med översättning samt tolkning.  

 
Intervju 
Metoden som genomfördes under arbetet var intervju. Uppsatsförfattarna har varit i kontakt 

med många personer för intervju genom att skicka förfrågan via mejl med bifogat 

informationsblad (se bilaga 2). Några av dem kunde inte ställa upp på grund av brist på tid 

och några svarade inte överhuvudtaget på förfrågan. Detta orsakar till brist på insamlad 

material, eftersom det var ganska få respondenter som medverkade. Fastän vi endast har 

lyckats genomföra två intervjuer anser vi att vi har fått in användbar information. 

 

Transkribering av intervjun förekom direkt efter intervjuerna var färdiga, eftersom minnet var 

fortfarande färskt. Det finns större risk att få in förvrängning av data om transkriberingen sker 

vid senare tillfälle (Patel och Davidson, 2011). 

 
Under den teoretiska bakgrunden beskrivs frontline-personalen som de personerna i 

verksamheten som gästerna kommer i kontakt med, det kan till exempel vara 

hotellreceptionister eller serveringspersonal på hotellets restaurang. Eftersom vi endast har 

lyckats med att intervjua en receptionschef och en human resource manager som fokuserar 

mycket på reception leder det till att resultatet handlar mycket om receptionist personal.  

 

Analysmetod  
Metod som författarna har valt för att analysera samlade data var tematiska analysmetod som 

rekommenderas av Bryman (2011). Att arbeta med data i olika tema. Denna metod har 

underlättat arbetet när det kommer till bearbetning i analysering av arbetets resultat. 

Uppsatsförfattarna har bearbetat med transkribering efter varje intervju, sedan bearbetade med 

insamlade data i olika tema efter materialets innehåll. Författarna har även bearbetat med 

jämförelse mellan resultatet av båda respondenterna och försöka analysera både likheter och 

skillnader i svaren för att sedan kunna dra en slutsats. Eftersom respondenterna befinner sig i 

samma hotellkedja så kan det påverka deras tankesätt och svar, för att det finns större chans 
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att man tanka och har fått samma inspiration och motivation om man befinner sig i samma 

kedja.  

 
 
Etisk reflektion av studiens genomförande  
Under detta arbete har uppsatsförfattarna följt de etiska regler som Bryman (2011) har tagit 

upp i sin bok, vilka består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Personliga informationen gällande respondenterna behandlades med 

anonymitet. Den informationen som samlades in genom intervjuerna har kommit till 

användning för just detta arbete. 

 

Innan intervjuerna genomfördes skickade författarna ut informationsblad för att meddela om 

arbetets syfte (se bilaga 2). Respondenterna har fullständig frihet att bestämma om de vill 

medverka i intervjun eller inte och de har även rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar 

det (Bryman, 2011).  

 

 

Slutsatser 
Rekryteringsprocessen är lika i största del mellan två organisationer. Även om organisationen 

har en utförd rekryteringsprocess och har följt den exakt kan det finns ändå risk att rekrytera 

fel eftersom människor alltid kan förändras. Att träffa kandidaterna i verkligheten är 

uppskattad metod för de två verksamheterna. Detta är det tillfälle då rekryterare kan betrakta 

personliga egenskaper, kommunikationsförmåga och social kompetens hos kandidater vilket 

är mycket viktig för frontline-personal. Kompetensanalys görs genom avdelningscheferna på 

dessa två organisationen och anses vara det lämpligaste sättet. Först och främst tittar 

organisationen på rätt attityd hos arbetstagare, därför att det går att lära sig hur arbetsuppgifter 

fungera men det går inte att lära ut någon att ha rätt inställning. 

 

Själva rekryteringsprocessen kanske då inte har stor betydelse för att hitta rätt kompetens. 

Emellertid att hitta rätt person med rätt kompetens kan handla möjligtvis mycket om 

rekryterarens förmåga, eftersom det är de som beräknar behovet, gör kompetensanalys, har 

förmåga till personkännedom samt att fatta beslut. Detta har direkt påverkan av rekryterings 
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resultatet.  

 
 
Praktisk användning och vidare forskning  
Resultatet av arbetet kan komma till användning för hotell- och restaurangverksamheten, 

framförallt för att ledningen ska få ökad kunskap och förståelse för hur en rekryteringsprocess går 

till och hur man analyserar kompetensen hos olika kandidater vid rekryterings tillfället. För att 

rekrytering är en viktig process som har en stor påverkan för verksamhetens prestation. Med hjälp 

av informationen i arbetet angående rekryteringsprocessen och kompetensanalysen hos Frontline-

personal kan arbetet användas för vidare forskning inom området. Resultatet visar att 

rekryterarens förmåga kan ha stor påverkan till att hitta rätt kompetens till verksamheten. Även 

avdelningschefer som brukar göra kompetensanalys och beröra rekryteringen. Uppsatsförfattarna 

önskar då på vidare forskning hur skulle en verksamhet hitta en rätt rekryterare även ha den rätta 

avdelningschefer eftersom det är dem som är vägen fram till att hitta rätt kompetens till 

organisationen. 
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Bilaga 1 
Sökmatris 

 
Datum Databas Sökord Antal 

referens 
  

kombination Referens i 
kombination 

Antal 
lästa 
Abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
använda 
artiklar 

2017-
03-31 

FSTA front-line 23     2 1 0 

2017-
03-31 

FSTA competence 486 1+2 1 0 0 0 

2017- 

03-31 

Summon recruitment 1514860      1  1  0 

2017- 

03-31 

Summon Hotel 2461732 3+4 68916 1 1 1 

2017- 

03-31 

Summon human- 

resource  

4632385      1  1  0 

2017- 

03-31 

Summon hotel- 

industry 

 1496263  5+6  26237  1  1  1 

2017- 
04-23 

 Primo  recruitment  843464      2  0  0 

 2017-

04-23 

 Primo  Process  8935852  7+8  482122  4  2  1 

 2017-

04-23 

 Primo  Hotel  201432  7+8+9  9585  3  2  1 

 2017-

04-23 

 Primo  competence  583141  7+10  60826  2  0  0 

2017-

04-23 

Primo Analysis 1522855

5 

7+10+11 423508 2 1 1 

2017-

04-26 

primo hospitality 553113  1758 1 1 0 
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2017-

04-26 

primo  satisfaction 1588277 12+13 13034 1 1 0 

2017-

04-26 

primo employee 577112 1+14 1431 1 1 0 
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       Bilaga 2 

 

Informationsblad om examensarbete 

Örebro Universitet 

Restaurang- & Hotellhögskolan 

Vårtermin 2017  

Anurak Somboon och Beatrice Tipnee 

Email- address: Superanurak@hotmail.com och Beatrice_tipnee@hotmail.com  

 

Syfte med undersökning 

Vi är två är studenter från Restaurang- och hotellhögskolan Grythytte akademi. Vi arbetar 

med vårt examensarbete. Syfte med undersökningen är att undersöka om hur man i 

hospitalitybranschen får in rätt typ av kompetens av front-line personal. 

  

  

För att vi ska kunna förstår hur rekryteringsprocessen går till och vilka kompetenser det krävs 

för front-line personal behöver vi din er åsikter.  

  

Alla svar som informanterna gett oss kommer att anonymiseras. Informanter som intresserar 

sig av att läsa den färdigskrivna versionen av vår uppsats kan kontakta oss via mejl efter den 1 

juni 2017. 

  

Handledare för detta projekt är Kerstin Nilsson 

kerstin.nilsson.hh@oru.se telefon 019 – 30 30 00 (Örebro universitets växel) 

  

Kursansvarig för detta projekt är Åsa Öström 

asa.ostrom@oru.se telefon 019 – 30 30 00 (Örebro universitets växel) 

  

Tack för din medverkan. 
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 Bilaga 3 
Intervjuguide    
Bakgrundsfrågor: 

- Vad har du för roll i verksamheten? 

- Hur länge har du arbetat med rekrytering? 

 
Tema: rekrytering inom hospitalitybranschen – frontline-personal 

1. Hur skulle du beskriva företagets rekryteringsprocessen?  

2. Vad har ni för strategi när du rekryterar personal? 

3. Vilka svårigheter kan det finnas med att hitta rätt person? 

4. Kan du berätta om hur du märker när du har lyckat rekrytera personal med den 

kompetens som verksamheten behöver? 

5. Vilka metoder brukar du använda vid en lyckad rekrytering? 

6. Vad anser du om er nuvarande rekryteringsprocess? 

7. Vad anser du att ni kan utveckla i rekryteringsprocessen?   

 

Tema: kompetens som behövs för frontline-personal i 
hospitalitybranschen 

1. Vilken kompetens behöver frontlinepersonal ha?  

2. Hur analyserar ni behovet av kompetens avseende frontlinepersonal? 

3. Vad mer än formell kompetens anser ni är viktigt för att passa i yrket som 

frontlinepersonal inom er verksamhet?  

4. Vad behöver du själv ha för kompetens och kunskap för att kunna genomföra en 

rekryteringsprocess? 

5. Något övrigt som vill tillägga?  

 
 

 

 

Bilaga 4 
Operationalisering  
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Personlig intervju 

  
  

Intervjufrågor 

  
  
Teoretisk anknytning 

  
  

Begrepp 

Bakgrundsfrågor     

Vad har du för roll i 
verksamheten? 
  

    

Hur länge har du arbetat med 
rekrytering? 
  

    

Tema 1: 
Rekryteringsprocess 

    

Hur skulle du beskriva 
företagets 
rekryteringsprocessen? 
  

den militära rekryteringen 
av soldater till olika 
funktioner krävdes en 
fördelning av människor 
med hjälp av olika kriterier 
som kunde utöka deras 
effekt (Bergström, 1998). 
  

Rekryteringsprocess 

Vilka svårigheter kan det 
finnas med att hitta rätt 
person? 
  

En felrekrytering kan bli en 
ekonomisk belastning för 
en verksamhet som kan få 
långtgående konsekvenser 
(Forslund, 2009). 

Rekryteringsprocess 

Tema 2: kompetens     
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Vilken kompetens behöver 
frontlinepersonal ha? 
  

Kompetenser handlar om 
vad vi kan, har kapacitet att 
göra samt hur vi kan 
reagera i olika situationer 
och kontexter (Illeris, 
2012) 
  

Kompetens 

Vad mer än formell 
kompetens anser ni är viktigt 
för att passa i yrket som 
frontlinepersonal inom er 
verksamhet? 
  

Formell kompetens handlar 
om vad som står i ett CV, 
exempelvis utbildning, 
arbetserfarenhet, 
yrkesmeriter mm. Informell 
kompetens handlar mer om 
attityd, motivation, 
begåvning, det vill säga 
personliga egenskaper 
(Skorstad, 2011). 

Kompetens 
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Bilaga 5 
Tabell över innehållsanalys 
  

Menningsenheter 
“Citat” 

Kondenserade 
meningsenheter 

“Hopkokade” 

Koder Tema 

P1: Rent rekrytering har 
jag arbetat i fem år. Jag 
har varit konsult innan 
och jag hade rekrytering 
uppdrag så hade jag gjort 
15 år innan dess 
också.4:7-8 

Har erfarenhet inom 
rekrytering ca. 20 år. 

Långt erfarenhet Erfarenhet 

om det är frontline 
personal t.ex. så kallar vi 
in många också har vi 
korta intervju på en halv 
timma.4:14-15 

Kallar in många för 
att intervjua. 

Intervju, träffa Process 

Strategin när det gäller 
frontline personal är att 
du har energi mot 
begeistring Du får inte 
jobba i våra reception om 
man har inte energi emot, 
alltså att gilla möta 
gästerna och det där vi 
tittar på.4:18-20 

Strategi är att 
frontline personal 
skall ha energi, vara 
begeistring, gilla att 
möta gäster. 

Energi, 
begeistring, 
serviceinriktad 

Egenskaper 
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För att den där kan vi 
aldrig lära någon. Vi kan 
lära dem hur systemen 
fungerar men vi kan inte 
lära dem att möta 
gästerna. Så det är det 
som är våra strategi och 
den är väldigt 
tydligt.4:20-22 

Man kan aldrig lära 
någon att gilla att 
möta gästerna. 

Gilla att möta 
gäster. 

Egenskaper 

Just nu är det inte 
arbetsgivarens marknad, 
utan att det är 
arbetstagarens marknad, 
vilket gör att det många 
som tacka nej.4:25-26 

Det är inte svårt att 
hitta bra personal men 
problemet just nu är 
arbetstagarens 
marknad. 

Inte svår att hitta 
bra personal. 

Problem 

Det märks ju på en gång, 
glädjer, energi i gruppen 
och så.4:31 

Det tar kort tid att 
märka rätta person, 
genom att titta på 
energi i gruppen. 

Samarbete Egenskap 

Jag har gjort misstag 
också. När det är någon 
som faktisk har lite luras 
oss, på sin energi och 
kraft och så.4:31-32 

Man kan bli luras av 
energi och kraft som 
egentligen inte finns. 

Energi och kraft Misstag 

Så tycker jag om sätta lite 
oväntade frågor och dem 
vet jag inte innan om vad 
det är för fråga. Och det 
är bara från min 
magkänsla att kommer 
någonting det jag ska 
fråga.4:37-39 
 

 

Oväntade frågor kan 
man får viktiga 
information av 
kandiaten. 

Metod till att hitta 
rätta person. 

Metod 
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Det kan vi bland bättre på 
tar referenser och det gör 
vi nu. Eftersom det är 
viktigt att ta 
referenser.4:53 

Tar referens anses 
som vara viktigt. 

Lösning Metod, process 

Du måste kunna hantera 
två saker och det är en 
egenskap att kunna 
hantera två saker 
samtidigt. Tittar och har 
märksamhet på en gäst 
samtidigt när man göra 
incheckning eller har en 
operation här nere.4:56-
58 

Frontline personal 
måste kunna göra 
gästerna känner sig 
sedda och samtidigt 
klarar 
operatörssystem. 

Datasystem och 
bemötande 

Egenskaper 

Alltså vi kan analysera 
oss när vi behöver.4:61 

Analysering på 
behovet av kompetens 
görs när behovet 
uppstår. 

Analysering på 
behovet av 
kompetens 

Förarbete 

Och då får vi börjar 
rekrytera och se vad ska 
vi nu komplettera.4:64 

“Vad skanar hotellet” 
är grunden till analys 

komplettering Förarbete 

Men det är ju glädje och 
strålande ögon. Att man 
le och man vill 
liksom.4:71 

Glädje, strålande, 
leende och att vill 
hjälpa till. 

Bemötande Egenskaper 

Behöver du ha en viss 
kunskap i datorer, det lär 
du dig. Men om du blir 
nervös när du inte kan 
det. Då är det tuff för dig. 
4:72-73 

Datasystem är svårt 
att lära sig. Man 
behöver kunna 
hantera sin 
nervössitet. 

Nervössitet Egenskaper 
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Det är därför vi är två 
eller tre. Och då har vi 
lite olika frågor och vi 
kan testa på olika vis 
också. 4:79-80 

Vid rekrytering så 
använder 
organisationen flera 
stycken för att får in 
olika vinklar av 
personen. 

Olika perspektiv Metod 

Alltså jag tycker det 
viktigaste egentligen om 
jag har förmågan att se 
den här energin och 
glitter i ögonen. Våga och 
hur du tar  i hand och hur 
du ställer dig innan vi 
kommer möter dig i 
receptionen. 4:80-82 

Viktigaste kompetens 
av rekryteraren är att 
kunna känner av 
personkännerdom. 

personkännerdom Rekryteraren 

Min roll här är båda 
receptionschef och 
konferenschef just nu. 
5:91 

Rekryterarens roll i 
verksamheten är 
främst avdelningschef 

Avdelningschef Arbetsroll 

Jag har ju jobbat med 
rekrytering säkert 10 år 
minst. 5:95 

Minst 10 år inom 
rekrytering. 

Lång erfarenhet Rekryteraren 

vi har en fast modell som 
vi jobbar efter. Vi jobbar 
i en rekryteringsverktyg 
som kallas 
för’’workbuster’’där har 
vi färdiga mallar över alla 
typer av tjänster som vi 
vill rekrytera, 5:97-98 

Fast modell att 
rekrytera 

En fast mall Rekryterings- 
process 
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Så först så tittar vi mest 
på personligheten innan 
vi börjar.5:104 

Rekryterare tittar 
mest på personlighet 

Personlighet Egenskap 

Det klart att vi kolla CV 
för att se vad de har för 
bakgrund, men det är inte 
det allra viktigaste först 
utan först och främst 
tittar vi på rätt 
personlighet och sen 
kanske vi börjar titta på 
kvalifikationer och 
erfarenheter. 5:105-107 

Rätt personlighet 
prioriterar högst, sen 
kommer formella 
kommpetens 

Rätt personlighet Informell- 
kompetens 

vad har den för 
erfarenhet, är det en 
servicemänniska, och då 
kallar vi ganska många 
till något vi kallar för 
puls intervju.5:108-109 

Efter granska av 
personlighet av CV då 
kallar man in kanditat 
till intervju. 

Intervju Metod 

har den rätt personlighet, 
har den passion, de 
delarna söker vi på 
hotellet. Efter det så gör 
man en ny selektering 
och tar fram dom som har 
de här personligheten och 
det rätta CV:et. 5:111-
113 

Rätt personlighet, den 
som har passion, och 
fyller kraven som 
hotellet ställer blir 
man selekterad. 

Rätt personlighet 
med passion 

Kraven 

Det är framför allt hur 
den kommer in i 
teamet.5:137 

Lyckad rekrytering 
brukar mäter på hur 
den fungerar i teamet 

Samarbete Metod 
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Jag tycker faktiskt att den 
är bra.5:142 

Nuvande rekryterings 
process är bra. 

Bekväm med sin 
metod 

Bekvämlighet 

Sen så att ha puls intervju 
där man träffar ganska 
många kort bara för att 
lära känna, det tycker jag 
är jättebra, för då ser man 
ganska snabbt att det kan 
vara en person som har 
jättebra CV men kanske 
inte passar, han har 
kanske inte utstrålning 
kanske känns konstigt 
och behöver jag inte gå 
vidare och sitta med en 
hel intervju så.5:144-148 

Puls intervju är den 
som mest användbar 
metod med 
tidbesparing och kan 
taredapå om 
kandidaten har någon 
utstrålning. 

Puls intervju  Godkänn 

Och alla hinner prata i 
två-tre minuter då hinner 
man träffa alla så alla få 
en chans och den tycker 
jag är bra.5:155-156 

Audition är omtyckt 
metod eftersom man 
hinner träffa alla 
kandidat i 
verkligheten. 

Träffar i 
verkligheten 

Metod 

Jag skulle säga att den 
behöver ha engelska. För 
alla svenska kan prata 
engelska.5:158 

Egenska är ett stor 
formell kompetens 

Språkkunnande Formella-
kompetens 

Man behöver också ha 
andra sociala 
kompetenser, man måste 
tycka om att prata med 
människor även om man 
inte känner dem.5:159-
160 

Social kompetens 
såsom tycker om att 
prata med människor. 

Social Informella-
kompetens 
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Och vara framåt så den 
kompetensen är väldigt 
viktigt. Man behöver ha 
ett grund intresse för 
besöksnäringen5: 162-
163 

Att vara framåt och 
intresse i 
besöksnäring är 
viktiga kompetens. 

Framåt och 
intresse i 
branschen. 

Egenskap 

det beror lite på vilken 
tjänst det är som just 
receptionist mer det här 
med personligheten, 
utåtriktad och 
språket.5:177-178 

Analysering av 
behovet av kompetens 
ligger mycket i 
utåtriktad, 
personlighet och 
språket. 

Medveten om 
arbets uppgiften. 

Analys 

mycket är det intresse för 
andra människor. Det är 
mjuka värden man tittar 
på, men det är det och sen 
är det språket 
egentligen.5:181-182 

Mjukavärden såsom 
intresse för andra 
människor. 

Mjukavärden Informella-
kompetens 

Du måste ha service och 
passionen att leverera det 
tycker jag.5:185-186 

Service och passionen 
att leverera 

Serviceinriktad Egenskap 

jag skulle säga att 
framför allt behöver man 
erfarenheten,5:189 

Rekryterare 
behöverha erfarenhet 

Erfarenhet Rekryterare 

men behöver definitivt ha 
kunskaper för att kunna 
räkna ut vad mitt behov 
är och göra behovsanalys 
rent i hårda fakta.5:190-
191 

Rekryterare behöver 
ha kompetens om 
behovanalys. 

Räkna ut behovet Rekryterare 
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man måste vara ganska 
bra på 
människokännedom, så 
man kan läsa av ganska 
snabbt om den personen 
kommer att passa här 
eller inte.5:197-198 

Rekryterare behöver 
ha kompetens om 
människokännerdom 

Människo-
kännerdom 

Rekryterare 

 
 
  
 
 


