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Examinator: Inger M Jonsson 

Sammanfattning 
 
Introduktion: Hotell- och restaurangbranschen är just nu Sveriges snabbast växande bransch 

och växer snabbare än BNP. Trots detta finns det fortfarande problem att rekrytera kompetens 

personal. Forskning om branschen försöker definiera värdskapets roll vid restaurangarbete 

och rekrytering, denna uppsats undersöker vad arbetsgivare letar efter vid rekrytering.  

Syfte: Syftet med denna studie är att vidare undersöka värdskapets roll i 

rekryteringsprocessen inom restaurang för att ge en förståelse i vad som värderas högst hos 

en rekryterare.  

Metod och material: Insamling av materialet gjordes genom semistrukturerade intervjuer. 

Studien är kvalitativ och antar en induktiv syn och resultatet analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys.  

Resultat: Bemötande är gemensamt respondenternas viktigaste aspekt och det de är mest 

överens om. Personlighet och egenskaper hos servicepersonalen anses avgörande och ytterst 

viktigt vid en servicesituation. Att personen är en människokännare, flexibel och social är 

några av de mest nämnda. För rekrytering är platsannonser inte är det främsta källan vid 

anställningar då nätverk är något de använder sig mer av. Att rekryteringssituationen ser dålig 

ut är respondenterna också eniga om.  

Slutsats: De som rekryterar har oftast flerårig tyst kunskap i gästbemötande och värdskap. 

Rekryteringsprocessen på fine dining-restauranger är beroende av kontaktnät som kommer 

från personer med erfarenhet inom värdskap inom värdskap, då störst fokus läggs på 

kontaktnät istället för stora plattformar. Detta för att locka en extrovert personlighetstyp med 

förståelse inom gästbemötande och värdskap.  

 

Nyckelord: värdskap, rekrytering, service, serviceminded, implicit kunskap, explicit kunskap 
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1. Inledning 
 

Hotell- och restaurangbranschen är Sveriges snabbast växande bransch (BFUF, 2013). 

Restaurangbranschen växer just nu snabbare än Sveriges BNP och är en av de svenska  

basnäringarna, inom tio år är målet att fördubbla omsättningen till 500 miljarder kronor (ibid.). 

Trots detta står många restaurangföretag inför en ständig utmaning – svårigheten att locka 

sökande med rätt kompetens. Till stor del består hotell- och restaurangbranschen av unga, 30% 

är under 24 år (ibid.). De lockas av stämningen, kollegorna och engagemanget på arbetsplatsen. 

Men när de kommer upp i 25-års åldern sjunker antalet anställda drastiskt och endast 25% 

(BFUF, 2013) stannar kvar i branschen. I Sverige och internationellt hittar vi flera som försökt 

definiera värdskapets roll inom restaurangarbete och framför allt i rekryteringsprocessen. Vi, 

författarna, har valt att använda Hanefors (2010) som utgångspunkt i betydelsen av värdskap, 

i den teoretiska bakgrunden finns en definitionen av begreppen. Denna uppsats beskriver vad  

arbetsgivare inom restaurangbranschen letar efter när de rekryterar personal, vilka kanaler som 

används och hur förväntningar på en anställd förmedlas i en rekryteringsprocess samt 

värdskapets roll på arbetsplatsen.  

  

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
 
Denna studie ämnar att belysa de egenskaper och kompetenser som är önskvärda hos en 

anställd inom värdskap utifrån arbetsgivarens perspektiv, främst i restaurangmatsal. 

Undersökningen vänder sig också till de personer som redan är anställda inom branschen men 

som vill vidareutvecklas inom ämnet och stärka sina värdskapförmågor. Genom att 

medvetandegöra vilka egenskaper och kompetenser som är attraktiva för arbetsgivarna kan vi 

bidra till en ökad konkurrenskraft för restaurangföretagen och ett mervärde för gästerna. 

Genomgående i uppsatsen används Five Aspects Meal Model (FAMM) som ramverk för en 

tydlig struktur med fokus på mötet och styrsystemet, vilket vi har valt att tolka genom värdskap 

och rekrytering. Modellen Five Aspects Meal Model (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006) skapades för att strukturera en måltidsupplevelse. Upplevelsen delas upp i 

fem olika aspekter som alla är lika viktiga. Produkten, det vill säga, det som serveras och det 

som gästen betalar för. Produkten serveras i ett Rum, vilket innebär den fysiska platsen (ibid.). 

I rummet träffar gästen serveringspersonalen, vilket utgör Mötet. För att dessa tre ska 

sammanflätas och fungera finns Styrsystemet, som är allt som sker bakom kulisserna. Slutligen 

har vi Atmosfären, vilket är produkten av när alla aspekter sammanfaller till en positiv 

upplevelse för gästen (ibid.).   
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De två aspekter som vi väljer att fokusera på i detta arbete är mötet och styrsystemet. Mötet 

innebär mer än endast mötet mellan gäst och personal. Det innefattar möten mellan personal 

och annan personal, gäster och andra gäster, gäster och mat samt gäster och teknologi. 

Rekryteringsprocessen hör till styrsystemet och det är härifrån vi kan hämta arbetsgivarens 

åsikter om vem som hör hemma i en matsal, samt ifrågasätta rekryteringsprocesser och hur de 

förmedlar sina förväntningar av anställda och arbetssökande.  

 
3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Servicepersonlighet 
Vilka egenskaper ska en serviceperson besitta för att passa in i en matsal? För att få en idé om 

vilka egenskaper som eftersöks valde vi att leta efter frekvent använda ord i platsannonser på 

Arbetsförmedlingens platsbank (Arbetsförmedlingen, 2019). Efter en genomsökning av 

annonser för serveringspersonal från Sveriges tre största städer dyker följande egenskaper upp: 

glad, positiv, social, serviceinriktad, serviceminded och engagerad (Arbetsförmedlingen, 

2019). Positiv inställning hos såväl rekryteraren som den arbetssökande kan vara riktad både 

mot gäster och mot företaget. En person kan ha en positiv personlighet som bidrar till god 

stämning på arbetsplatsen samt en positiv inställning till företaget och dess värdegrund 

(Lainpelto & Lainpelto, 2012). Personal som sänder ut positiv stämning på arbetsplatsen blir 

på ett naturligt sätt ansiktet utåt för företaget och bidrar till ett gott rykte för företaget. 

Serviceinriktad faller in i kategorin tyst kunskap och innebär något som arbetsgivare inom 

branschen letar efter men inte kan sätta ord på vad det betyder (Bie, 2017). I tidningen Kollega 

(2012), som är unionens medlemstidning diskuteras olika servicebegrepp såsom 

serviceminded. Det förklarar en anställds tankesätt, inställning och engagemang mot gästerna 

(Kollega, 2012). Att vara serviceminded kan ses som ett kompetenskrav för att arbeta inom 

restaurangbranschen och är sammankopplat med social kompetens (ibid.). Det handlar om att 

kunna kommunicera eller stå upp för företagets visioner, andra människor och sina egna 

åsikter. Precis lika mycket handlar det om att kunna samarbeta med andra och läsa av 

sammanhang (Kollega, 2012). Restaurangpersonal känner ofta att de måste gå ett steg längre 

för att ge gästerna den service och det värdskap som krävs för att ge en bra upplevelse. Wellton, 

Jonsson & Svingstedt (2018) tar upp situationen i restaurangkök där kockar hela tiden strävar 

efter att uppnå något bättre och hur mycket som krävs för att ge gästerna utmärkt service. “You 

know, we are service people, and we stay until the job is done.” (Wellton et al, 2018 s. 277). 
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Citatet belyser den mentalitet som finns och uppmuntras inom serviceyrken och speciellt på 

restauranger (Wellton et al., 2018).  

 

Det Hanefors (2010) anser ingå i servicekvalitet delas in i fem dimensioner, de fem saker som 

en serviceperson bör uppfylla - pålitlighet, säkerhet, villighet, förståelse och påtaglighet.  

Pålitlighet innebär att företaget skall hålla vad det lovat och att servicen är pålitlig och 

noggrann. Ett exempel är att det faktiskt finns sittplatser till de gäster som bokat bord i förväg 

på restaurangen. Säkerhet handlar inte bara om den fysiska säkerhet som skall finnas på en 

restaurang (Hanefors, 2010). Säkerhet handlar också om att personalen besitter kunskap, 

kompetens och är tillmötesgående mot gästerna. Villighet innebär att viljan att ge bra service 

till gästerna och att personalens attityd är “rätt”, vilket också går in i den fjärde dimensionen, 

förståelse. Att personalen har förståelse för sina gäster och kunna ge service baserad på 

individens förutsättningar (ibid.). Påtaglighet, den sista dimensionen, är kopplat till det som 

Gustafsson et al, (2006) kallar styrsystemet. Det skall finnas tillgång till bekvämligheter, såsom 

WiFi, handdukar samt vara handikappanpassat för gästerna och att personalen är närvarande 

och tillgänglig.  

 

3.2 Service som produkt  
Kunskapskraven som eftersöks i de platsannonser som ligger i Arbetsförmedlingens platsbank 

varierar - det är oftast personligheten hos den arbetssökande som eftersöks snarare än specifika 

kunskaper (Arbetsförmedlingen, 2019). Björklund (2008) skriver om lärandeprocessen från 

nybörjare till att bli expert. Han beskriver hur en person kontinuerligt förflyttar sig genom 

processen för att bli expert på något eftersom det finns flera stadier av problemlösningar innan 

expertis är nådd. De fem olika stadierna enligt Björklund (2008) är nybörjare, avancerad 

nybörjare, kompetent, den skicklige och till sist expert. Skillnaderna mellan de olika 

progressionsnivåerna är problemlösningsförmågan (ibid.). Han definierar varje nivå med hur 

vägen till problemlösning skiljer sig, t.ex vad som sker när en person går från att vara 

exempelvis avancerad nybörjare till kompetent. I sin avhandling beskriver han två olika former 

av kunskap, implicit och  kunskap. Den implicita kunskapen är den tysta kunskapen, som inte 

verbalt kan läras ut till andra, den som endast kan uppnås genom egen erfarenhet. Explicit är 

den kunskap som med enkelhet kan förklaras och läras ut (ibid.). 

 

Inom alla branscher finns det arbetsuppgifter som kategoriseras som primära och sekundära 

arbetsuppgifter. Lainpelto et al. (2012) förklarar detta som att varje yrkesroll har en 

kärnuppgift. I restaurangbranschen kan det vara servering, disk, städning eller matlagning 
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(ibid.). Arbetsuppgifterna för ett arbete inom besöksnäringen delas upp i två kategorier enligt 

Lainpelto et al. (2012). De arbetsuppgifter som enligt Björklund (2008) hamnar under 

kategorin explicit kunskap sammanfaller med det som Lainpelto et al. (2012) kategoriserar som 

primärarbete. Det sekundära arbetet beskrivs som det som levandegör en restaurangmiljö och 

är nära kopplat till arbetarens emotionella status (ibid.). Boken The Managed Heart (1983) av 

Arlie Russel Hochschild diskuterar uttrycket “emotional labour”. Alla yrkesroller där personen 

som utför arbetet förmedlar och anpassar den egna emotionella statusen till mottagaren, och 

som sammanfaller med företagets värderingar, ingår i kategorin “emotional labor”. Hochschild 

(1983) beskriver detta som kommersialisering av känslor och exemplifierar det genom att 

beskriva upplärningen och arbetet hos en flygvärdinna på Delta airlines. Flygvärdinnan får höra 

att det absolut viktigaste är att le, för att leendet är deras absolut viktigaste tillgång (Hochschild, 

1983).  

 

Utöver de fem dimensionerna av servicekvalitet, beskriver även Hanefors (2010) fem 

dimensioner av värdskap - välkomnande, generositet, gästfrihet, omsorg och öppenhet. Dessa 

egenskaper har starka kopplingar till varandra och den värd som besitter alla egenskaperna 

anses som den ideala värden. Välkomnande, menar Hanefors (2010) och Lainpelto et al. (2012) 

är den viktigaste dimensionen då det första mötet med gästen alltid är kritiskt. När gästerna 

kommer in genom dörren börjar tjänsten de betalar för (Lainpelto et al., 2012). Det är med ett 

leende vid första mötet som personalen sätter en standard på servicen för gästens besök. 

Eftersom första mötet mellan gäst och personal är så viktigt måste personalen vara kapabel att 

skapa en kontakt direkt (ibid.). Relationskompetens handlar lika mycket om att kunna 

uppehålla en relation med gästerna under servicens gång och på ett professionellt sätt avsluta 

relationen (Røkenes & Hansen, 2016).  Generositet, den andra dimensionen innefattar allt från 

frikostighet och inte minst till glädjen när det går bra för andra (Hanefors, 2010). Som 

servicepersonal är man i kontakt med detta varje dag, att ge utan att förvänta sig något tillbaka 

är grunden för bra och genuint värdskap på restaurang. Hanefors (2010, s. 30) skriver “ Den 

generöse individen är liberal i sitt givande till andra och ger utan att förvänta sig att få något 

tillbaka…”. Gästfrihet, tredje dimensionen, härstammar från två ord, gäst och fri. Gäst, ordet 

kommer från grekiskans hostis och betyder främling (Wessén, 2004). Ordet har lång historia 

och förekommer bland annat i bibeln där gäst och främling har samma betydelse (Bergman, 

1990). Omsorg, nära besläktat med empati. Det handlar om förmågan att “fånga upp och förstå 

en annan människas känslor” (Hanefors, 2010. s. 31). Alltså är förståelse en grundförutsättning 

för denna egenskap vilket också finns med som en egenskap för att ge bra servicekvalitet. 

Öppenhet, den enkla förklaringen av ordet är “att dela med sig” (Hanefors, 2010. s.31). Att 
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man som servicepersonal kan dela med sig av personliga erfarenheter och åsikter och på så sätt 

skapa en intersubjektiv upplevelsegemenskap med gästerna (Røkenes & Hansen, 2016). 

 

Swersey (2013) säger att en bör vara engagerad och hängiven till att göra sina gäster nöjda. 

Företag vars affärsidé baseras på att ge värdskap behöver enligt Swersey (2013) hitta det 

oväntade värdskapet till gästen och vara kreativ i det arbetet. Det är genom att hitta det 

oväntade, Swersey anser en får nöjda gäster.  Att möta sina gäster som medmänniskor och 

kunna förhålla sig till deras upplevelse och känslor är viktigare än att göra något för personen 

(Røkenes & Hansen, 2016). För att förstå gästens upplevelse använder vi oss av vår 

intersubjektiva upplevelsegemenskap. Den uppstår när en yrkesmänniska och gäster möts och 

kan acceptera varandras livserfarenheter, historier och sätt att uppleva världen på (Røkenes et 

al., 2016). För att skapa en intersubjektiv upplevelsegemenskap behöver en lägga vikt vid att 

utveckla en god relation och kunna samverka. Røkenes & Hansen (2016) väljer att förklara 

upplevelsegemenskapen genom det egna perspektivet, vilket är hur jag upplever en situation. 

Den andres perspektiv, vilket är hur min medmänniska upplever samma situation. När vi delar 

våra upplevelser och möter varandra uppstår denna upplevelsegemenskap.  Det är med empati 

som en är kapabel att leva sig in i gästens värld utifrån sitt eget perspektiv.  

 

3.3 Privatlivet påverkas av värdskapsarbete 

 

Ett arbete inom restaurang är oftast knutet till livsstil och till skillnad från andra branscher är 

arbetstiderna ofta obekväma. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond publicerar 

rapporter från forskningsprojekt som kartlägger problem i olika branscher. En av dessa är 

Tillväxtvärk, som publicerades 2014. Den kartlägger kompetensbehovet inom hotell- och 

restaurangbranschen fram till 2023. En av de trender som förutspås vara speciellt allvarlig 

inom den närmsta framtiden och som kommer att påverka personalfrågan i 

restaurangbranschen är det friktionsfria livet. Det friktionsfria livet handlar om att trenden går 

mot att människor värderar tid högre än pengar. Detta ställer krav på bättre snabbmat att ta 

med sig eller beställa hem, än att ta sig tiden att laga mat själv hemma. Automation blir den 

nya trenden där tid är pengar och värdskapet skall gå fort (ibid.).  

 

Att arbeta i restaurang är påfrestande både för ens privat- och arbetsliv. Enligt Qu och Zhao 

(2012) påverkar privatlivet jobbet på arbetsplatsen och tvärtom. Den anställde måste hitta ett 

sätt att balansera arbetslivet med privatlivet eftersom människor bara har en begränsad 

tillgång till tid, prestation och resurser (Qu et al., 2012). Oavsiktligt kan det negativa spilla 
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över från det ena till det andra, till exempel kan arbetets händelser och stress följa med och 

påverka privatlivet på ett negativt sätt. Personal inom restaurang- och hotellbranschen är 

anställda för att gästerna skall bli nöjda och en stor del av det handlar om att kunna möta upp 

gästens känslor och vara förstående (Qu & Zhao, 2012). Många anser att en positiv 

inställning på arbetsplatsen är nödvändig, oberoende av hur situationen ser ut i hemmet (Qu 

& Zhao, 2012). Känslomässigt arbete (emotional labour) beskriver Hochschild (1979) som ett 

sätt att försöka förändra en känsla utan fokus på hur resultatet blir. I vissa situationer finns 

förväntade “passande” känslor och hur de bör hanteras (ibid.). Till exempel vid en 

begravning är det passande att vara ledsen och nedstämd. Skulle en istället vara glad och 

lycklig skulle det anses vara opassande och inte tolkas som en legitim känsla (Hochschild, 

1979). Liknande kan hända för anställda inom hotell- och restaurangbranschen. De anställda 

på ett hotell eller i restaurang bör inte låta känslorna från hemmets bördor gå ut över gästerna. 

Qu och Zhao (2012) förklarar att många därför separerar privatlivet från arbetet, framför allt 

när något inte står rätt till i privatlivet, för att kunna upprätthålla en positiv stämning på 

arbetsplatsen. På så sätt kan de arbeta bättre, tjäna pengar och försörja familjen (Qu & Zhao, 

2012). 

 

3.4 Rekrytering 
 
Anställningsbarheten hos unga behöver identifieras för att minska det gap som nu finns mellan 

högutbildade och vad branschen efterfrågar (Wang & Tsai, 2014). Begreppet definieras av 

tidigare studier. Harvey, Locke och Morey (refererad i Wang & Tsai, 2014) bland andra 

definierar det som ett tankesätt, kunskap och förståelse - personliga attribut som personen bör 

besitta för att öka chansen att finna ett arbete som är både tillfredsställande och framgångsrikt. 

 

Idag använder många företag sociala medier som alternativ och komplement till de stora 

plattformarna för jobbannonser som finns. Enligt Ladkin och Buhalis (2016) finns det för- och 

nackdelar för såväl företaget som för den jobbsökande. Företagets största fördelar är att de ser 

personligheten och en mer avslappnad, privat sida hos den jobbsökande. Med väl valda sökord 

kan arbetsgivaren nå ut till specifika grupper för att hitta målgruppen. Nackdelen blir att de 

missar större grupper som inte är aktiva på sociala medier (Ladkin och Buhalis, 2016). För de 

jobbsökande är fördelen att de kan visa upp sig på sina sociala medier och de kan välja vad de 

vill visa. Tillgång till en jobbsökandes sociala medier ger arbetsgivaren tillgång till information 

om den arbetssökande, som civilstånd, sexuell läggning, politiska åsikter och religiösa åsikter.  
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3.4.1 Personlighetstester 
I rekryteringsprocesser har personlighetstester använts i flera år av såväl den privata som 

statliga sektorn. I USA har det använts bland annat för att testa vilka som är bäst lämpade för 

att gå med i militären (Berger & Ghei, 1995). Under 1950- och 60-talen användes 

personlighetstester flitigt av amerikanska banker, försäkringsbolag men efter kritik mot att 

testerna favoriserade vissa personlighetstyper med ledande frågor (ibid.) har det minskat.  

 

Liu och Madera (2013) utförde en kvantitativ studie som undersökte vilket av två sorters 

rekryteringstester som var mest rättvist och giltigt till ansökan om olika nivåer av arbeten. 

Undersökningen behandlade begåvningstestet General Mental Ability (GMA) och de 5 

vanligaste personlighetstesterna och resultaten visade att GMA var mer giltigt och rättvist vid  

mer ansvarstagande arbetspositioner såsom ledning och styrelse, medan personlighetstester 

visade sig vara jämlikt mellan dessa högt uppsatta positioner och exempelvis timanställningar. 

Testen utfördes på 88 observationer varav 80 användes i testen där de genom statistiska medel 

undersökte om personlighetstester eller begåvningstester skulle uppfattas vara mer giltiga eller 

rättvisa. Resultat som är mest relaterat till denna studie var att när arbetssökande i 

hospitalitybranschen ser på personlighetstester kontra begåvningstest så föredrogs 

personlighetstestet (ibid).  

4. Syfte och frågeställningar 
 
I restaurangbranschen förs dagligen diskussioner om värdskap. Det har forskats inom 

närliggande ämnen till detta såsom rekrytering, servicepersonligheter och andra relaterade 

ämnen. Det tomrum denna studie söker att fylla är hur arbetsgivare ser på personalens roll inom 

företagets vision av värdskap och hur branschens tolkning av värdskap är. Syftet med denna 

studie är att vidare undersöka värdskapets roll i rekryteringsprocessen inom fine dining-

restauranger för att ge en förståelse i vad som värderas högst när personal rekryteras.  

 
Frågeställningarna är: 

- Är värdskap implicit eller explicit kunskap? 

- Hur formulerar arbetsgivare sina förväntningar på personal som utövar värdskap? 

- Hur ställer sig arbetsgivare till de rekryteringsproblem som finns inom 

restaurangbranschen? 

 

5. Metod och material 
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I detta avsnitt redogörs hur insamling och analys av studiens empiriska data har gått till. 
 

5.1 Metodval 
Som introduktionen antyder antar denna studie principerna bakom vad Bryman (2008) refererar 

till som en kvalitativ studie med induktiv forskning. Denna studie söker till att, baserat på 

resultaten, besvara och skapa förståelse för frågeställningen. För att citera Bryman och 

samtidigt applicera kan detta förklaras genom att “teorin genereras på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten“ (2008, s.340). De praktiska forskningsresultat som intervjuerna har 

genererat utgör en teoretisk grund för att besvara frågeställningarna som ställs i uppsatsen. Med 

andra ord strävar denna studie efter att fastställa ny förståelse för förhållandet mellan 

rekrytering inom restaurangbranschen och vikten av värdskap som kunskap. 

 

Resultaten i denna studie erhålls genom de semistrukturerade intervjuer som genomförts efter 

Brymans (2008) riktlinjer. Beslutet om en semistrukturerad intervju motiverades av att 

respondenterna på så sätt kunde utforma svaren fritt utifrån sin egen uppfattning (ibid.). Detta 

tillvägagångssätt motiveras i sin tur av att det genererar genuin och djupgående kunskap baserat 

på erfarenhet eftersom urvalet av respondenter är selektivt av inluderingskriterier satta av 

författarna, alltså inte av ett slumpmässig respondenturval. De 14 frågor som ska utvinna 

informationen från respondenterna är formulerade med strävan efter att få ut relevant 

information som besvarar frågeställningen noggrant och utförligt. Vidare är frågorna 

formulerade med en grad av överlappning för att dels erhålla kringgående information men 

även för att upptäcka kontraster i resultaten. Ett frågeschema gjordes i förväg som var till hjälp 

under intervjuerna för att säkerställa att samma teman skulle återkomma i alla intervjuer. 

Följdfrågor var inte formulerade i förväg, utan formulerades under respektive intervju för att 

på så sätt skapa följsamhet till respondenternas svar.  

 

5.2 Material 
5.2.1 Urval av respondenter 
Metoden för urvalet av respondenter utfördes som tidigare nämnt, inte slumpmässigt. 

Respondenterna väljs ut baserat på de egenskaper de besitter och efter de kriterier som är 

ämnade för att samla in den information studien avser. Det centrala begreppet värdskap 

motiverar behovet av den viktiga egenskapen att alla respondenter på ett eller annat sätt arbetar 

med värdskap dagligen och är aktiva inom restaurangbranschen. Samtliga respondenter har 

också en bakgrund eller är aktiva inom fine dining-restauranger. Detta avgränsar urvalet av 
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respondenter markant. Från denna utgångspunkt var sökandet av relevanta respondenter styrt 

av författarnas kontaktnät som fåtts genom dels tidigare arbete inom branschen men även 

studier vid Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan. Ambitionen var att ge ett djup för 

relevanta innehållsanalysen utifrån frågorna i intervjuerna. Respondenterna valdes ut efter 

följande kriterier: 

 

- Är aktiva inom restaurangbranschen (krögare, restaurangchef, rekrytering, 

matsalspersonal). 

- Har gedigen erfarenhet av rekryteringsprocesser och personalansvar. 

- Har arbetet på flera olika restauranger med olika arbetsmiljöer. 

- Har en bakgrund inom fine dining. 

 

Rekryteringen av respondenter skedde genom mail eller personlig kontakt genom författarnas 

kontaktnät, vilket gör det till ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2008). Åtta 

respondenter kontaktades varav fyra valde att delta i intervjun och resterande avböjde 

förfrågan. Till de som valde att medverka skickades ett informationsblad ut innan intervjun 

med information om hur deras personliga uppgifter hanteras av Örebro Universitets GDPR-

principer, undersökningens syfte och kontaktuppgifter till uppsatsens författare och handledare. 

Alla namn är fingerade och de uppgifter som kan avslöja personens identitet eller arbetsplats 

har valts att tas bort ur materialet. Här följer en kort presentation av respondenterna: 

 

Klara Anna-Lena Berit Adrienne 

Har en bakgrund 
inom restaurang och 
att arbeta i matsal 
sedan tidig ålder. 
Arbetar nu med 
rekrytering av 
personal till en krog. 
Har en bakgrund i 
fine dining-
restauranger. 

Arbetar just nu i 
matsal på restaurang. 
Har tidigare drivit 
egna krogar och 
arbetat med 
rekrytering. Arbetar 
just nu inom fine 
dining. 

Arbetar med 
rekrytering av 
personal till framför 
allt matsal på ett 
stort 
rekryteringsföretag. 
Har en bred 
bakgrund inom 
restaurang men 
mestadels inom fine 
dining. 

Har arbetat på 
restauranger med 
olika fokus sedan 
tidig ålder. Just nu 
har hon en 
undervisande roll 
inom relaterade 
ämnen. Har till 
största del arbetat 
med fine dining 
under sin aktiva 
karriär i 
restaurangarbete.  

 

Som beskrivningen ovan antyder följer samtliga respondenter de grundkriterier som fastställts 

för att erhålla relevant information. 
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5.2.2 GDPR - dataskyddsförordningen 
Intervjuerna med respondenterna har spelats in i syfte att kunna transkribera och i efterhand 

analysera materialet. Behandling av personuppgifter som kan vara känsliga för respondenterna, 

personligen eller i arbetet, förvaras enligt Örebro Universitets GDPR-principer. 

Respondenterna har blivit informerade om vilka uppgifter som samlas in, vad de kommer 

användas till, hur länge de kommer sparas och att på begäran få se det insamlade materialet 

(Örebro Universitet, 2019). Respondenterna har blivit informerade muntligt och genom 

informationsblad. Samtycke skedde muntligt och skriftligt från respondenten. Den inspelade 

informationen planeras sparas max ett år efter uppsatsens godkännande. Ett formulär har 

skickats in till Örebro Universitet angående vilka personuppgifter som har samlats in och vad 

de skall användas till.  
 

5.2.3 Dataanalys 
Efter intervjuerna lyssnades allt material igenom och transkriberades. Sedan genomfördes en 

innehållsanalys av det insamlade materialet. En grovsortering och markering av 

meningsbärande enheter gjordes till en början enligt en innehållsanalys metod (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kodning av citat av med samma innehåll grupperade slutligen i teman 

(Bryman, 2018), likt tabellen nedanför. Underkategorier används om det behövs för att 

förtydliga det slutliga temat.  De delar som går utanför syftet i transkriberingarna valdes att 

plockas bort. 

 

Tabell 1. Exempel hur analysen av material kan se ut.  

Meningsskapa
nde enhet 

Kondenserade 
meningsenhete
r 

Koder Kategorier Tema 

“Man måste ha 
varit med om 
vissa situationer 
för att veta hur 
man skall tackla 
de nästa gång” 

Man måste ha 
erfarenhet för 
att lösa 
jobbrelaterade 
situationer 

Erfarenhet Lärdomar Viljan att göra 
bättre ifrån sig 
på arbetsplatsen 
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5.2.4 Genomförande 

Tre av intervjuerna genomfördes genom fysiska möten med respondenterna. Platserna 

intervjuerna genomfördes på var valda efter respondenternas önskemål. Två intervjuer gjordes 

på respondenternas arbetsplats och den tredje på en restaurang. Den fjärde intervjun gjordes 

via telefon på grund av respondentens hektiska schema. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats eller på en neutral plats för att de inte skulle bli påverkade eller 

känna sig begränsade i sina svar. Vid alla intervjuer användes en telefon med 

inspelningsfunktion för att spela in materialet och för att sedan kunna göra en transkribering 

och enklare analysera materialet. Intervjuernas längd varierade mellan 11 och 43 minuter.  

Respondenterna fick inte i förväg ta del av frågorna till intervjuerna. Detta för att svaren skulle 

bli mer spontana och reflekterande. Ett krav var att författarna inte fick ha mer än en 

arbetsrelaterad relation sedan innan med respondenterna. Detta för att minska risken att 

respondenten svarar för att vara någon av författarna till lags (Bryman, 2008).  

6. Etisk planering för studiens genomförande 
 
För att garantera respondenternas anonymitet presenterades inte respondenternas arbetsplats 

eller annan information som kan kopplas till personerna i materialet. Efter transkribering av 

materialet gavs respondenterna fiktiva namn och all information som kan urskilja 

respondenternas namn, arbetsplats eller företag ersattes med fiktiva namn.  

 

Inför alla intervjuer fick respondenterna ta del av den information som i tidigare stycke har 

presenterats. Genom dessa åtgärder har alla etiska principer Bryman (2008) beskriver tagits i 

beaktning - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet efter de rubriker som arbetats fram genom 

innehållsanalys av de transkriberade intervjuerna. Rubrikerna kommer i ordning efter 

relevans och efter ordningen på frågeställningarna som tidigare i texten presenteras.  

 

7.1 Värdskap 
“Att man ser gästen och uppmärksammar gästen och att man försöker möta gästens behov. 

För att jag själv skulle ju vilja det om jag är gäst. Jag vill bli bemött och uppmärksammad, 

och omhändertagen. Då vill jag ju också kunna ge det till mina gäster” 
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- Adrienne 

Samtliga respondenter ser bemötandet som den viktigaste aspekten i ett restaurangarbete i 

matsal. Klara tycker det är viktigt att alla gäster blir sedda så fort de stiger innanför dörren, 

Berit beskriver värdskap som att man måste se vilken gäst som sitter framför en och anpassa 

sitt värdskap därefter. Vilket går att både koppla men också motsäger det Anna-Lena säger. 

Hon menar att de är omöjligt att alltid ge bra värdskap till alla, det räcker oftast med att få 

kontakt med en i sällskapet. Detta gör att resterande sällskap känner sig bemötta. Klara berättar 

att hon, i såväl en rekryteringssituation som i ett gästbemötande, ser om personen besitter en 

fallenhet för gott bemötande redan under de första sekunderna. Så fort gästen öppnar munnen 

hör hon vilket bemötande hon bör ha. Precis som Berit tycker Klara att bemötandet av gäster 

ska vara individuellt anpassat då alla gäster vill bli bemötta på olika sätt. Förmågan att ge det 

värdskap som krävs för att kunna möta gästen på olika sätt är viktig att se redan i rekryteringen. 

Adrienne påpekar att den typiska personen för värdskapande arbetsroller är huvudsakligen 

extrovert, men att alla förmodligen har lite introverta tendenser. Vikten ligger på att först våga 

öppna sig själv för att kunna möta andra människor.  

 

7.2 Personlighet 
“Jag lärde mig framför allt att man inte kan kopiera ett beteende. Det blir inte trovärdigt, 

man blir avslöjad. Spelar du en roll som du inte deltar i med din själ, hjärta eller hjärna blir 

du avslöjad av gästerna så småningom“ 

- Anna-Lena 

Respondenterna hade liknande åsikter om huruvida det finns en specifik personlighet för 

värdskapare. Klara anser att det finns ett flertal olika personlighetstyper som väljer att arbeta i 

en matsal. Hon anser att det som dessa personer bör ha gemensamt är att vara en 

människokännare, flexibel och snabbt kunna ställa om. Att snabbt kunna ställa om, anser Klara 

vara en av de viktigaste egenskaperna. Berit säger att man bör vara en “social kameleont” och 

kunna känna efter vad som passar när och med vilka gäster. Samtidigt som delar av ansvaret 

ligger hos gästerna. Fortsättningsvis säger Klara att tålamod är en egenskap som är viktigt att 

besitta. Detta då det finns många människor som tar ut sin egen frustration på första bästa 

person som inte är tillräckligt tillmötesgående. Anna-Lena berättar om en specifik gästgrupp, 

de som är otrevliga mot unga. Då måste en kunna säga ifrån, trots att detta kan uppfattas av 

andra som dåligt värdskap -  att inte ta vad som helst och kunna stå upp för sig själv. Precis 

som att bra värdskap ska ges till vuxna bör det också riktas mot barn anser Anna-Lena. Ett 

enkelt exempel hon tar upp är att det ska finnas barnmat på menyn, att det är en skyldighet 

restaurangerna har att barnen inte enbart ska få korv och pommes frites. Anna-Lena är inte 
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obekant med att förklara vad maträtterna är och gå in i en diskussion med barnen. Berit tycker 

att en värdskapsperson bör vara insiktsfull och ödmjuk för att kunna ta steget vidare i sin 

yrkesmässiga utveckling, vilket går att koppla till Adriennes åsikter om hur värdskapspersoner 

ofta är. Anna-Lena berättar att det är hennes glädje att se andra människor må bra, och att det 

är därför hon tror att hon hamnat där hon är idag. Hon säger skämtsamt att det är som att gå ut 

på krogen, att jobba med värdskap.  

 

7.3 Rekrytering 
“ ...dom som är duktiga kommer aldrig gå in och titta där. För dom har redan ett jobb” 

- Berit 

Berit menar att de som är duktiga inte går in aktivt och letar jobb på exempelvis 

arbetsförmedlingen eftersom de redan har ett jobb. Då är det viktigt att annonsen syns på sociala 

medier, där kan en nå ut även till de som inte aktivt söker jobb. Hon vill även påstå att det är 

viktigt att arbetsplatsen har ett bra rykte för att kunna locka kompetent personal. Klara tror att 

det idag är mycket vanligare att vilja jobba för en person än ett företag och att det har att göra 

med vad personerna kan erbjuda. Handlar det om dricks, klientel, status eller arbetskamrater? 

En rekryteringsprocess är inte så svår som många tror säger Klara. Hon går mycket utifrån sin 

känsla av personen och kan anställa på en höft. Processen är dock olika beroende på vilken 

plats som skall tillsättas. Vid anställning av en restaurangchef blir processen automatiskt lite 

längre eftersom fler personer är inblandade. Ägare, köksmästare och restaurangchef behöver 

träffa den nyanställda. Adrienne däremot vill ha ett ordentligt samtal med personen oavsett 

vilken plats som skall fyllas. Hon vill träffa personen och ge den provjobb som säkerhet inte 

bara för henne, utan också för arbetstagaren. Hon ställer sig frågan om personen passar  in i 

gruppen, är hen vad som saknas i den redan existerande matsalsgruppen. Berits företag har hela 

tiden annonser ute på arbetsförmedlingen, men säger att det kanske inte är där de får in de bästa 

ansökningarna. När hon formulerar annonser brukar hon akta sig för de klassiska fraserna i stil 

med “många bollar i luften”. Även om det är lätt att hamna där. På frågan om det finns några 

ord som är bra att använda sig av så har samtliga respondenter olika saker att säga. De är 

överens om att uppläggen av en annons är beroende på vad det är för restaurang och position 

som ska tillsättas.  

 

Klara och Adrienne har båda svårt att se platsannonser som en bra plats för rekrytering, men 

ser det som ett första steg. Hellre går de till de kontakter och nätverk de har sedan tidigare och 

hör sig för. Berit, Klara och Anna-Lena säger alla samma sak om hur rekryteringssituationen 

ser ut just nu. Det finns inte kompetent personal att få tag i. Den som urskiljer sig är Adrienne. 
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Med många år i branschen säger hon att det alltid har varit så. Av naturliga skäl är det svårare 

att hitta personal till restauranger på landsbygden. I städerna finns det mer folk att tillgå och 

landsbygden har inte samma förutsättningar med boende, natur eller annat som kan locka. 

Anna-Lena tar också upp hur man börjar få personal att stanna på krogen. Numera erbjuder 

man delägarskap. Ägarna slipper höja lönerna i och med den aktieutdelning som blir. Däremot, 

säger Anna-Lena, är det ingen trygghet för den nya delägaren heller om man vill sträva åt två 

olika håll.  

 

7.4 Nätverka 
“Men däremot har jag hört av mig till människor som jag kanske inte nödvändigtvis har i 

min närmaste krets och som jag träffar ganska ofta men som jobbar inom restaurang och har 

ett helt annat nätverk än jag har.” 

- Klara 

Berit och Klara väljer att nyttja sina egna men främst sina vänners kontaktnät. De båda 

beskriver att de hellre kontaktar vänner för att få kontakt med deras kontaktnät då de inte vill 

hamna i en sits att behöva säga nej till vänner.  Klara får ibland samtal från andra i branschen 

som vill åt hennes kontakter. Hon fortsätter med att påpeka att man även måste våga ta sig 

utanför sin “ankdamm” för att nå ut till fler. Det finns en risk att man missar bra och kompetent 

personal endast genom att hålla sig till det närmsta kontaktnäten. Berit lägger vikt på att sprida 

ordet genom vänner och deras vänner. Personer litar på när andra säger att en arbetsplats är bra. 

 

Att annonsera om nya positioner på sociala medier är det flera av respondenterna som gör. 

Berit och Klara har uttryckt att de båda använder sig av det. Berit använder branschtypiska (för 

kockar, bartenders, serveringspersonal och så vidare) grupper på sociala medier för att 

marknadsföra sitt företag och de öppningar de har. När hon drev eget företag satte de ofta upp 

affischer på universitet och skolor för att synas. Att annonsera via sociala medier har visat sig 

vara en aning problematiskt tycker flera av respondenterna. Adrienne säger att man bör vara 

extra tydlig med vad man söker för egenskaper när man annonserar på så sätt. Klara tycker 

ibland att det blir mer arbete att säga nej än vad hon hittar passande ansökningar genom sociala 

medier eftersom det kan bli så otroligt mycket ansökningar. Risken finns att man blir begravd 

i arbete. Anna-Lena påpekar vikten av att ha ett nätverk och våga skapa nya kontakter. Hon 

betonar också hur viktigt det är i restaurangbranschen.  

8. Diskussion av resultatet 
I detta avsnitt diskuteras och utvärderas resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden.  
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Resultaten i fråga om värdskap kan till en början beskrivas med den främsta överenskommelsen 

hos respondenterna: att bemötande till gästen är den viktigaste aspekten. Diverse information 

kan finnas och tolkas ur svaren men åsikten om gästbemötande är densamma. Den främsta 

skillnaden i åsikt handlar om individuellt eller standardiserat bemötande. Förmågan att bemöta 

gäster individuellt är kritisk och viktigt i fråga om värdskap och eftersökt vid rekrytering. 

Resultaten visar att det finns typiska personliga egenskaper hos personer som arbetar med 

värdskap, men att grundförutsättningen är att de mestadels är extroverta. Dessa resultat 

stämmer överens med vad Hanefors (2010) och Lainpelto et al., (2012) uttrycker. Samtliga av 

respondenternas svar tyder på att bemötande är av största vikt, men två av respondenterna går 

mer in på förmågor och egenskaper hos personalen som Hanefors (2010) och Lainpelto et al. 

(2012) gör. För att dra kopplingar och belysa förhållanden kan vi dra vissa slutsatser från 

resultaten gällande värdskap. Resultaten i vår studie visar att bemötande är kritiskt viktigt och 

att bemötandet styrs av personalens förmåga att läsa människor samt att dra kvicka antaganden 

om hur gästen själv vill bli bemött. Här kopplar vi till det Björklund (2008) skriver om de två 

olika typerna av kunskap, den implicita kunskapen, som värdskapet kan komma att 

kategoriseras som, det vill säga den kunskap som inte kan läras ut. Den explicita kunskapen, 

vilket de primära arbetsuppgifterna  hamnar under, är den kunskap som är möjlig för en person 

att lära sig genom förklaringar. Respondenterna har genomgående nått resultatet att 

rekryteringsprocessen styrs av en implicit kunskap från deras erfarenhet och känsla. 

Exempelvis att Klara förklarar att hon “kan anställa någon på en höft”. Respondenterna anser 

att implicit kunskap baserad på erfarenhet är viktigare i en rekryteringsprocess än en explicit 

kunskap.  

 

Det finns ett flertal personlighetstyper som väljer branschen, men dessa har några egenskaper 

gemensamt. Att vara en flexibel, människokännare och att ha förmågan att kunna ställa om 

anses vara en gemensam grund för dessa personlighetstyper enligt respondenterna. Det 

sammanfaller på vissa plan med de egenskaper som återfanns i de platsannonser som hittades 

på Arbetsförmedlingen (2019), exempelvis “social”, “serviceinriktad” och “service minded”. 

Förmågan att kunna ge sig in i konversationer och att förstå olika gästers behov och önskan är 

speciellt viktig enligt resultaten.  

 

Att vara hängiven och engagerad till sina gäster och deras upplevelse är en egenskap 

värdskapspersonal bör besitta säger Swersey (2013), precis som Hanefors (2010) tar upp i sina 

fem dimensioner av servicekvalitet. Wellton et al. (2018) beskriver hur kockar ofta känner att 
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de behöver ta ett steg längre för att ge en bra upplevelse för gästerna. Ett exempel på hur 

värdskap kan utövas beskriver en av respondenterna är hur barn på restaurang ofta blir 

påtvingade enklare maträtter. Detta sammanfaller med två av Hanefors (2010) 

servicekvaliteter. Villighet och förståelse, där villigheten är att ge bra service och förståelsen 

är att ge bra service baserad på individens behov. Något en kan utläsa av detta är att alla i ett 

sällskap bör ses som individer och att service kan och bör anpassas efter varje enskild persons 

behov. Resultatet angående att värdskapspersonal bör vara extrovert kan tillämpas till 

merparten av åsikterna hos både respondenterna och den teoretiska bakgrunden, men frågan 

hur det appliceras skiljer sig. Røkenes och Hansen (2016) bygger sina teorier på att se den 

andres perspektiv för att tillsammans ingå i en intersubjektiv upplevelsegemenskap, på detta 

vis kan vi tolka att det är detta respondenterna indirekt menar med att mötet med gästen ska 

vara individuellt och anpassat därefter.   

 
Gällande rekrytering visar undersökningen att arbetsgivare oftare rekryterar kompetent 

värdskapspersonal från sociala medier och från egna samt sina vänners kontaktnät, än från de 

större plattformarna med jobbannonser som exempelvis Arbetsförmedlingen. Att annonsera på 

sociala medier är inte enkom positivt vilket Ladkin och Buhalis (2016) ser både för- och 

nackdelar med. Företagen kan lätt nå ut till sin målgrupp med några väl valda ord samtidigt 

som de lätt får tillgång till information om de sökande.  Det som resultaten visar här är att när 

sökningarna kommer in via en öppen plattform är det viktigt att annonsen är välskriven, då 

risken finns att en blir begravd i arbetet att besvara alla ansökningar som kommer in. För att 

rekryteringsprocessens framgång ska lyckas är restaurangens rykte viktigt för att locka till sig 

den personal som inte aktivt söker jobb. Respondenterna är eniga om att de som är kompetenta 

– de har redan jobb. Restaurangens rykte och att dess spridning genererar större chanser till 

flera önskvärda arbetssökande, sammanfaller med vad Lainpelto et al. (2012)  säger om att en 

positiv inställning till företaget och dess värdegrund bidrar till att personalen på ett naturligt 

sätt blir ett ansikte utåt för företaget som i sin tur visar en positiv sida till andra arbetssökande. 

En av respondenterna tillägger också att de som är duktiga inte behöver vända sig till 

Arbetsförmedlingen eftersom de redan har arbete och att det numera är vanligt att vilja arbeta 

för en person, inte ett företag.  

 

Rekryteringssituationen idag visar sig vara mycket dålig. Respondenternas svar visar att 

kompetent personal är svår att tillgå, men också att detta inte är en nyhet. Detta gör att det ställs 

större krav på arbetsgivare att behålla sin personal, vilket visar sig vara en svårighet eftersom 

en sådan stor del av branschen utgörs av unga (BFUF, 2013). Ett nytt sätt att behålla personalen 
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är att ägare erbjuder delägarskap i restaurangen. Ägarna behöver inte höja lönerna utan de nya 

delägarna får istället en del av aktieutdelningen. Wang och Tsai (2002) anser att det finns ett 

gap mellan högutbildade och vad branschen efterfrågar i kompetens. De som nu anställs i 

branschen är mer intresserade i att vara på “rätt plats” och tjäna pengar än att ge ett bra värdskap 

och vara till lags för gästerna som Hanefors (2010), Lainpelto et al. (2012), Wellton et al. 

(2018), Swersey (2013) och Hochschild (1979 och 1983) säger är så viktigt. Respondenterna 

ansåg dessutom allihopa, att rekryteringen var ett problem men visade inget större intresse för 

förändring av detta vid intervjuerna.  

 

Nätverket anses vara viktigt och något känsligt visar resultaten, som också belyser hur viktigt 

det är med just nätverk och kontakter. De egna kontakterna är viktiga, men desto viktigare är 

det att nå ut till kontakters kontakter och röra sig med de som befinner sig utanför sin 

bekvämliga zon. Det måste klart och tydligt framgå vad för egenskaper som söks för att undgå 

onödiga missförstånd, vilket Ladkin och Buhalis (2016) tidigare belyst. Problemet med 

rekrytering via nätverk på sociala medier är att företag riskerar att missa den grupp individer 

som inte använder sociala medier. Detta kan diskuteras vare sig det är en nackdel eller inte. 

Baserat på vad som utvunnits från intervjuerna är det viktigt att vara extrovert och utåtriktad, 

vilket en kan anta frånvaron på sociala medier kan tyda motsatsen till.  

 

För att lättare bedöma en persons personlighet och arbetsförmåga finns det de som väljer att 

använda sig av personlighets- och begåvningstester vid rekrytering (Liu & Madera, 2013). 

Detta är inget som respondenterna uttryckte sig om, en kan fundera på om personlighetstester 

kommer växa i framtiden eller stanna där det är idag.  

 

Ytterligare en sak som kan leda till missförstånd är vad arbetsgivaren har för förväntningar på 

den arbetssökande. Respondenterna har påpekat vikten av mötet mellan arbetsgivare och 

arbetssökande för att samtala kring positionen som skall fyllas och för att uttrycka 

förväntningar från arbetsgivarens håll. Att provjobba är av vikt både för den arbetssökande och 

för arbetsgivare uttrycker respondenterna. Det är en chans för den sökande att träffa 

medarbetare, såsom arbetslaget och andra ledande roller i företaget. För arbetsgivaren är det en 

chans att se hur personen passar in i miljön och hur primära- samt sekundära arbetsuppgifter 

sköts (Lainpelto et al., 2012).  

 

9. Metod- och materialdiskussion 
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Första intervjun tog plats på en restaurang i centrala Stockholm runt lunchtid, det märktes att 

respondenten inte var fullt fokuserad på intervjun eftersom vi befann oss på hennes arbetsplats. 

Det inspelade materialet har ibland också varit svårt att höra eftersom det var en hög ljudnivå 

i restaurangen under inspelningens gång. Andra intervjun genomfördes också på en restaurang 

i centrala Stockholm, dock inte respondentens arbetsplats. Inspelningen var bra och hela 

intervjun hördes klart och tydligt. Lite problematiskt var däremot att personalen på 

restaurangen då och då störde mitt i intervjun. I och med detta valde författarna att till de två 

sista intervjuerna hitta ett tyst rum för att få respondenternas fulla fokus på ämnet. Författarna 

var, till de sista två intervjuerna, också mer bekväma. I och med detta kom följdfrågor mer 

naturligt och intervjuerna blev bättre och mer effektiva.  

 

De risker Bryman (2008) ser med en intervju via telefon ansåg inte författarna någon av dessa 

som en problem. Intervjun gick bra och det inspelade materialet var inte svårtolkat eller 

ohörbart på något sätt.  

 

I efterhand insåg författarna att en testintervju borde gjorts då flera respondenter svarade på 

frågor innan de ställts. Delvis på grund av detta gav svaren en större mättnad eftersom flera 

personer svarade liknande varandra och författarna upplevde vad Bryman beskriver som dejá 

vu (2008). Kortaste intervjun var 11 min, längsta 43 minuter och materialet blev fylligt och 

rikt.   

 

10. Etisk reflektion om studiens 
genomförande/Forskningsetisk uppföljning 
 
Vid intervjuer och hantering av material har alla Brymans (2008) fyra etiska principer tagits i 

beaktning som tidigare är presenterade samt de riktlinjer Örebro Universitet har angående 

GDPR. De uppgifter som möjligen kan kopplas till respondenterna, så som namn eller 

arbetsplats, har i största mån valts bort. För att förenkla för läsarna och författarna har 

respondenternas namn ersatts med figurerade, både i transkriberingar och i uppsatsen. På 

detta sätt har respondenternas anonymitet säkrats som utlovades i det informationsbrev de 

fick ta del av innan intervjuerna. Detta bidrar också till en större trovärdighet i materialet i 
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och med respondenternas medvetenhet om anonymitet av såväl dem som de namn eller 

arbetsplatser som eventuellt lämnats ut under intervjuerna.  

 

Transkriberingar och inspelningar från intervjuer har sparats ner på lösenordsskyddade 

datorer eller telefoner. Möjligheten att de skall komma bort eller hittas är mycket liten och 

författarna tror inte detta kommer vara ett problem i framtiden. De risker som finns har 

respondenterna blivit informerade om och godkänt genom signering. Materialet från 

intervjuer kommer vidare endast finnas på lösenordsskyddad hårddisk hos en av författarna 

och efter utsatt tid tas bort.  

11. Slutsatser 
 
De som rekryterar har oftast flerårig tyst kunskap i gästbemötande och värdskap. 

Rekryteringsprocessen på fine dining-restauranger är beroende av kontaktnät som kommer 

från personer med erfarenhet inom värdskap inom värdskap, då störst fokus läggs på 

kontaktnät istället för stora plattformar. Detta för att locka en extrovert personlighetstyp med 

förståelse inom gästbemötande och värdskap.  
 

12. Praktisk användning och vidare forskning 
Undersökningen kan vara en hjälp för framtida forskare inom ämnet hospitality eller för 

utbildningar och kursplanering för att se vad branschens arbetsgivare söker hos en anställd 

och hur de sökande skall komma i kontakt med rekryterare. Att branschen borde gå vidare 

inom ämnet visade sig redan vid insamling av information till bakgrunden eftersom det var 

svårt att hitta relevant information.. Studien visar fram den nutida forskning som är relevant 

för ämnet och besvarar frågeställningarna, men det finns kringliggande ämnen som kan 

undersökas vidare såsom ämnen relaterade till rekrytering, arbetssökande och psykologin 

bakom servicepersonlighet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - innehållsanalys 
Meningsskapa
nde enhet 

Kondenserade 
meningsenhete
r 

Koder Kategorier Tema 

“Jag tänker mig 
att en viktig del 
var ju att möta 
gästen, som 
nummer 1” 

Första mötet 
med gästen är 
viktigast 

Möta gäster Bemötande Värdskap 

“Jag tror min 
förmåga att vara 
lugn, att ha en 
förmåga att göra 
andra 
människor 
lugna..” 

Förmågan att 
lugna ner andra 
människor 

Förmåga att 
påverka andra 

Personlighet Personlighet 

“Jag vet att vi 
pratade mycket 
om en blick som 
folk har eller 
inte har. Den 
märker man 
ganska tydligt i 
hela ens 
kroppsspråk och 
den kan man se 
tycker jag, eller 
jag ser den” 

Ett sätt att se på 
saker, det finns 
människor som 
har en speciellt 
blick 

Ett speciellt 
kroppsspråk och 
en blick 

Kroppsspråk Bemötande/värd
skap 

“Jag tror dom 
som jobbar i 
serviceyrket, jag 
säger 
serviceyrket nu 
inte bara 
restauranger, är 
människor som 
är extroverta” 

Personlighetsdra
g som är viktiga 
för personal i 
service 

Avgörande 
personlighetsdra
g 

Personlighetsdra
g 

Personlighet 

“Sen är jag ju en 
nyfiken person 
och inte det 
minsta fåfäng.” 

Egenskaper som 
är viktiga för 
den egna 
utbildningen 

Viktiga 
egenskaper 

Personlighet Personlighet 

“ …svårt att 
säga vilka 
förmågor det är, 

Mer en känsla 
för personer än 
förmågor vilka 

Arbetsgivare går 
mer på känsla 
än kunskap 

Vad som väger 
tyngst 

Rekrytering 
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det är mer en 
känsla och jag 
tror framför allt 
att det är 
känslan som 
personen...förm
edlar...hur man 
beter sig i en 
restaurang…” 

som passar i en 
restaurangmiljö 

“...jag lärde mig 
framförallt att 
man inte kan 
kopiera ett 
beteende. Det 
blir inte 
trovärdigt, man 
blir avslöjad. 
Spelar du en roll 
som du inte 
delta med din 
själ, ditt hjärta 
eller hjärna , så 
blir du avslöjad 
av gästerna så 
småningom.” 

Den egna 
personligheten 
är viktig i en 
värdskapande 
situation.  

En måste vara 
sig själv för att 
inte bli avslöjad 
av gästerna. 

Personligheten 
drar det tyngsta 
lasset.  

Personlighet 

“Jag tror att 
vissa kan vara 
mer lättlärda 
och mer 
benägna att ta 
till sig snabbare 
med det behöver 
inte betyda att 
den som 
tillsynes inte har 
“det” inte kan 
lära sig” 

Vissa är mer 
lättlärda än 
andra och tar 
snabbare emot 
kunskap, 
behöver inte 
betyda att alla 
inte kan lära sig 

Vilja betyder 
mer än 
kunskapen en 
besitter 

Viljan att lära 
sig 

Bemötande/värd
skap 

“Det handlar om 
att gästen har ju 
också ett ansvar 
tycker jag” 

Gästen måste 
vara öppen för 
att bli bemött av 
värdskapsperson
al 

Värdskap är 
tvåsidigt. 

intersubjektiv 
upplevelsegeme
nskap. 

Bemötande/värd
skap 

“Även om de 
inte är 
stamgäster vill 
de känna att de 
är stamgäster. 
det finns 

Alla gäster vill 
bli behandlade 
som om de var 
stamgäster 

Hur behandlar 
en gäster 

Gästbemötande Bemötande/ 
värdskap 
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ingenting som 
är så härligt som 
att bli behandlad 
som att dom på 
restaurangen 
känner dig” 

“Vad är det vi 
ska komplettera 
med i den grupp 
vi redan har. För 
det är också 
viktigt, för det 
kan ju vara 
någon som är 
extremt 
skicklig...men 
som inte passar 
med dom som 
redan finns på 
arbetsplatsen” 

Behöver också 
tänka på 
arbetsgruppen 
vid rekrytering 
av ny personal, 
inte bara 
arbetsplatsen 

Komplettering 
till gruppen 

Gruppdynamik Rekrytering 

“Jag tror att bra 
värdskap är 
svårt att alltid 
ha, jag tror att 
det är jättesvårt, 
man kan ha ett 
väldigt proffsigt 
värdskap en 
stund.” 

Det måste 
finnas en 
förståelse för att 
värdskap inte 
alltid är perfekt.  

Bättre värdskap 
är svårt att 
uppnå. 

Det finns rum 
för förbättring. 

Personlighet 

“Och det är väll 
just att...att när 
man ser 
gästerna när 
dom kommer in 
genom dörren 
kan jag ju ofta 
tänka mig vad 
det är för sorts 
sällskap och 
vilken typ. Men 
alla gäster vill 
ju fortfarande ha 
ett hej och 
välkommen. 
Och så märker 
man ganska 
direkt när dom 
öppnar munnen 
och dom säger 

Det går snabbt 
att avgöra vad 
det är för sorts 
gäster som 
kommer in och 
en bör  
anpassa 
värdskapet efter 
gästens behov. 

Anpassa sitt 
värdskap efter 
gästens behov  

Bemötande Värdskap 
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“vi har bokat 
bord i 
Svensson” 

“Se varje gäst är 
det väl vad det 
kokar ned till. 
Alla gäster är 
olika, bra 
service handlar 
om  

Hur olika 
personer 
upplever 
värdskap på 
restaurang är 
olika och alla 
förtjänar ett 
specialanpassat 
bemötande. 

värdskap är 
subjektivt. 

Bemötande Värdskap 

“... jag har svårt 
att se att det 
finns ett 
bemötande som 
är globalt och 
funkar för alla. 
Men jag tänker 
mig att bara 
säga hej till alla, 
välkommen” 

Det finns inte 
ett globalt 
värdskap som 
funkar till alla 

Anpassa 
värdskap efter 
situation 

Bemötande Värdskap 

“”...att känna 
människor, 
person- eller 
människokännar
e. Och sen 
skulle jag också 
säga att det är 
viktigt att man 
kan vara 
flexibel och 
snabbt ställa 
om…”  

Viktigt att 
kunna läsa av 
människor vid 
arbete med 
värdskap och 
vara snabb och 
flexibel 

Människokänna
re och 
egenskaper 

Serviceperson Värdskap 

“Jag tror att det 
är att synas 
mycket, för dom 
som är duktiga 
söker inte aktivt 
jobb utan man 
måste hitta dom 
då, snarare än 
att lägga ut en 
annons på 
arbetsförmedlin
gen. För dom 
duktiga kommer 
aldrig gå in och 

Det gäller att 
finnas 
tillgänglig och 
synas för att nå 
ut till de 
målgrupper som 
önskas till 
restaurangen.   

Hitta rätt 
målgrupp för 
den tjänst som 
ska tillsättas. 

Rekrytering Rekrytering 
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titta där för dom 
har redan jobb.” 

“Jag tror att 
vissa saknar 
förmågan att 
vara intagande. 
Och jag tror det 
handlar om att 
man saknar 
intresset för 
människor och 
det är inget fel 
med det, utan 
det kan ju bara 
vara...det tycker 
jag inte är något 
konstigt” 

Vissa saknar 
förmågan att ta 
in andra 
människor för 
de saknar 
intresset  

Förmågor och 
intresse 

 Personlighet 

”Dels beror det 
lite på vilken 
tjänst jag söker. 
Så nu till 
exempel söker 
vi en ny 
restaurangchef 
hit, då lägger 
jag inte ut 
annons för 
att...där man vill 
jobba med 
någon som man 
vet vem det är” 

Olika 
tillvägagångssät
t att tillsätta 
personal 
beroende på 
vilken typ av 
tjänst som 
behövs 

Olika 
tillvägagångssät
t att tillsätta 
personal 

Anställning av 
personal 

Nätverka 

“Men däremot 
har jag varit lite, 
att jag hör av 
mig till 
människor som 
jag kanske inte 
nödvändigtvis 
har i min 
närmaste krets 
och som jag 
träffar ganska 
ofta men som 
jobbar inom 
restaurang och 
har ett helt 
annat nätverk än 
jag har” 

Hitta personal 
genom andra 
nätverk än en 
själv har.  

Nätverka för 
personal 

Nätverka Nätverka 
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“Man går in på 
vad man vill ha 
men utan att gå 
in på kanske de 
här förmågorna. 
Jag tror inte att 
jag väljer att 
beskriva vem 
jag söker och 
det tror jag jag 
gör för att att då 
kan ju folk 
också välja att 
skriva det i sitt 
CV” 

Vad väljer man 
att ta med och 
inte ta med i en 
platsannons. 
Risken finns att 
de ansökande 
riktar sitt CV 
om för mycket 
egenskaper ger i 
beskrivningen 

Vad bör 
uteslutas från en 
platsannons 

Utformning av 
annonser 

Rekrytering 

“personen får 
berätta vad den 
har gjort och 
gärna beskriva 
utifrån en 
händelse, för det 
är ju lätt att säga 
- ja jag är 
flexibel och 
stresstålig, men 
att man kopplar 
det tillbaka till 
en situation” 

Arbetstagaren 
får beskriva och 
bevisa 
arbetsgivaren 
utifrån en 
händelse att 
egenskaperna 
verkligen finns 

Bevisa att man 
besitter de 
kunskaper en 
säger sig ha 

Bevis??? Rekrytering 

“...jag är känslig 
för att personer 
som säger “det 
gick jättebra”, 
då inser jag att 
det inte är en så 
ödmjuk person 
och inte 
speciellt 
insiktsfull i sig 
själv, men då 
kan man istället 
säga att det var 
svårt men det är 
väldigt kul.”  

Självinsikt är en 
viktig egenskap 
när en person 
ska anställas. 
Både att den 
anställde har det 
men också att 
anställaren.   

Viktigt att se 
helheten och att 
personen som 
anställs kommer 
att vilja lära sig 
mer.   

Självinsikt Rekrytering 

“...jag tror det 
idag är mycket 
vanligare att 
jobba för en 
person än för ett 
företag. Eller en 

Vanligare idag 
att jobba för 
personer/ 
ledarskap än för 
företag 

Status i att 
jobba för 
personer i 
dagens bransch-
samhälle 

Arbete för status Rekrytering 
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ledartyp utan att 
man hellre “Jag 
jobbar med xx, 
jag jobbar med 
yy”  

“Jag är rädd att 
man får ta det 
som finns i dag. 
Jag är rädd för 
det. Och det i 
sig blir ju en 
negativ spiral 
för då kanske du 
får den som 
egentligen inte 
är jättetaggad 
och så ska du 
liksom driva på 
den och det tar 
ju kraft också” 

Rekryteringprob
lemen idag gör 
att man får nöja 
sig som 
arbetsgivare och 
arbetstagare 
med vad som 
finns att tillgå. 
Vilket kan tära 
på krafterna för 
båda parter  

Rekryteringspro
blemen 
resulterar i att 
ingen är nöjd 

Arbetsmoral Rekrytering 

“För är man 
ödmjuk och vill 
lära sig mer är 
man också 
öppen för 
feedback och 
jag tror kanske 
att det största 
problemet i vår 
bransch är hur 
vi ger feedback, 
om vi ens ger 
feedback till 
våra anställda.”  

Ödmjukheten 
öppnar till att få 
feedback och att 
kunna ge den 
tillbaka. 

Feedback är 
viktig del i hur 
branschen 
utvecklas.  

Feedback. Bemötande 
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Bilaga 2 - Frågeschema 
1. Kan du berätta om din erfarenhet i restaurangbranschen? 
2. Vilka förmågor vad viktiga när du blev anställd inom restaurang? 
3. Har du någon tidigare utbildning eller är det naturliga talanger? 
4. Kan du berätta vad utförandet av värdskap i en restaurangmiljö betyder för dig? 

a. Finns det något bättre eller sämre 
5. Vilka förmågor upplever du är viktiga hos personer som utför värdskap i restaurang 

och matsal? 
6. Vem är den mytomspunne restaurangmänniskan? 
7. Kan du berätta hur du vanligtvis går tillväga när företaget söker personal till 

matsalen? 
8. Hur formulerar du en platsannons? 
9. Finns det viktiga ord att använda? 
10. Hur säkerställer du att personen som söker är lämplig? 
11. Kan du berätta hur du upplever att rekryteringssituationen är för företag? Särskilt för 

matsal. 
12. Vilka utmaningar står företagen inför? 
13. Hur mycket “val” har man egentligen då man rekryterar? 
14. Vad innebär eventuella rekryteringsproblem för värdskapet? 

 


