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 I

FÖRORD 
 
 
UHR är branschens gemensamma yrkesråd. Rådet består av fyra samverkande parter,  
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, Kooperationens 
Förhandlingsorganisation, KFO, Tjänstemannaförbundet HTF samt Hotell och 
Restaurang Facket, HRF. 
 
En av rådets främsta uppgifter är att analysera framtidens utbildningsbehov. Vi vill 
också arbeta för goda möjligheter till kompetensutveckling genom att stärka kontakten 
med våra målgrupper inom branschen och utbildningsväsendet, såsom Skolverket, 
gymnasieskolor, vuxenutbildningar, KY-utbildningar, universitet och högskolor, lärare, 
syokonsulenter, myndigheter och politiker, branschens medarbetare, ägare och ledare. 
 
UHR äger och driver även ett läromedelsförlag, Gästakademien. Genom förlaget 
utvecklar UHR läromedel för grundläggande utbildning och vidareutbildning. 
 
UHR och hotell- och restaurangbranschen arbetar i en positiv omgivning. Turismen i 
Sverige slår rekord och branschens lönsamhet är för närvarande god. Trots detta går 
det inte att slå  
sig till ro. Arbetet med att rationalisera produktion och logistik måste fortgå samtidigt 
som lyhördheten mot marknaden är maximal. För att klara detta måste medarbetarna 
på alla nivåer vara professionella och välutbildade. 
 
Det är i detta perspektiv som föreliggande utredning ska ses. Utredningen är ett led i 
UHR:s strävan att skapa en bra kunskapsbas avseende vilka utbildningsinsatser som 
skall prioriteras  
i olika sammanhang så att utbytet blir så bra som möjligt. 
 
Utredningen är en del i UHR:s långsiktiga arbete med att bygga upp kunskapen om 
utbildningsbehoven i branschen.  
 
Föreliggande studie har utarbetats av docent Kent Persson, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. UHR:s arbetsutskott bestående av Leif Holmström, SHR, Pia 
Turtiainen, SHR, Christian Kutzner, HRF, samt Anna Ekstrand-Hjerpe, HTF, har 
kontinuerligt följt arbetet med utredningen. 
 
Vår förhoppning är att rapporten skall bli ett viktigt instrument i ansträngningarna för 
att höja kompetensen i vår bransch. 
 
 
Stockholm i september 2007 
 
 
 
 
Göran Lindersson 
Ordförande 
Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger 
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SAMMANFATTNING 
 
Turismen får allt större betydelse både som sysselsättningsgenerator och skapare av 
exportinkomster. Hotell- och restaurangsektorn är den näst största branschen inom 
turismnäringen med en omsättning på drygt 70 miljarder kr per år. Detta gör att från 
att tidigare ha få stått i farstun är hotell, restaurang och turism på väg in i det politiska 
finrummet.  
 
På samma sätt som inom samhället i övrigt sker det en avreglering inom hotell- och 
restaurangbranschen. Under den period som utskänkningstillstånden var få så hade 
restaurangerna med utskänkningstillstånd en stark ställning. Kunderna kom till krogen 
oberoende av servicekvalitet. Idag är utskänkningstillstånden många och konkurrensen 
knivskarp. Både servispersonal och ledning måste vara mycket professionella, utbildade 
och kunniga för att kunna dra till sig kunderna. Kraven stegras och en professionell 
servitör är också en duktig säljare. 
 
Ett sätt att öka professionaliteten inom branschen både idag och inför framtiden är att 
utbilda personalen på alla nivåer. Det första steget är då att skaffa kunskap om de 
områden där behovet av kunskap är störst. 
 
Syftet med denna studie är därför att få kunskap om de områden som de i branschen 
verksamma personerna främst önskar fördjupa sig i att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter på bästa sätt idag och inför framtiden. Därför har en 
enkätundersökning gjorts till branschen i vid bemärkelse. Till branschen räknas i detta 
sammanhang HRF:s medlemmar, HTF:s medlemmar inom hotell- och restaurang, 
SHR:s medlemmar, lärare på landets gymnasieskolor med HR-programmet samt de 
studerande i avgångsklasserna på HR-programmet som ämnar arbeta inom branschen. 
Ett stickprov har gjorts för var och en av grupperna ovan. 41 procent av de tillfrågade 
besvarade enkäten. 
 
Vilka utbildningsområden som är mest angelägna för den enskilda personen beror på 
respondentens yrke. För receptionister är Receptionsteknik ett ytterst angeläget 
utbildningsområde medan det för kockar är ungefär lika intressant som svetsteknik.  
 
Därför har så mycket som möjligt av studien hängts upp på de utbildningsbehov som 
olika yrkesgrupper har.  
 
Om en uppdelning av utbildningsbehoven görs i branschspecifika och generella med 
branschinriktning så framträder en intressant bild. 66 procent av de mest önskade 
utbildningsområdena avser generella utbildningsområden medan endast 34 procent är 
branschspecifika. Om lärare och elever exkluderas blir situationen än klarare. 88 
procent av de mest angelägna utbildningsbehoven avser generella utbildningsområden 
medan endast 12 procent avser branschspecifika. 
 
Cirka hälften av dem som svarat i denna undersökning har någon form av 
branschutbildning. Detta kombinerat med att andelen branschverksamma med en 
formell examen på gymnasie,- KY- eller högskolenivå inriktad på hotell- och 
restaurangbranschen under perioden 1998-2005 har ökat med 6,4 procentenheter kan 
kanske vara en del i förklaringen till varför rena branschkunskaper är mindre 
efterfrågade än generella branschinriktade kunskaper. 
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År 1999 gjorde UHR en studie som i många delar motsvarar föreliggande studie. De 
förändringar som kan noteras mellan 1999 och 2007 gällande den mest önskade 
utbildningen innebär att år 1999 var befattningsberoende yrkeskunskaper mycket 
efterfrågade. Kockar, kallskänkor och ekonomibiträden efterfrågade alla utbildning i 
livsmedelshygien. År 2007 föredrar kockar och ekonomibiträden mera generella 
utbildningar. Samma förhållande gäller köksmästare och hotellstädare. Under perioden 
1999 till 2007 har det skett en förändring avseende de olika yrkesgruppernas mest 
önskade utbildningar. År 1999 var önskemålet ofta starkt yrkesrelaterat medan det år 
2005 är mera inriktat på generella utbildningar avseende företags- och 
avdelningsledning. 
 
Framtidens utbildningssamhälle kommer troligen att innebära många 
gränsöverskridanden och samarbeten. Företagsinterna utbildningar kommer att i större 
omfattning än idag att hyra in professionella utbildare och experter. Universiteten 
kommer inte bara att ge sina traditionella kurser och program utan även 
uppdragsutbildningar åt olika företag. Flera exempel finns redan idag till exempel 
Campus Helsingborg som erbjuder en uppdragsutbildning för chefer och medarbetare 
hos framför allt SHR:s medlemsföretag. Ett annat exempel på dessa 
gränsöverskridanden är Turismens Utredningsinstitut och Handelshögskolan i 
Göteborg där Turismens Utredningsinstitut hyrt in sig i Handelshögskolans lokaler.  
 
Att kombinera förvärvsarbete, familjeliv och utbildning är många gånger en 
komplicerad ekvation. Därför kommer troligen undervisning via Internet att ske i 
mycket stor omfattning i framtiden. Möjligheterna att studera på universitet via 
Internet finns redan. 35 högskolor och universitet i Sverige erbjuder idag omkring 
2 700 kurser och 100 program att läsa på distans med Internet som hjälpmedel. Även 
många organisationer erbjuder Internetbaserade kurser till sina medlemmar. Internet 
kan på detta bli ett effektivt hjälpmedel för att tillfredsställa den önskan som, enligt 
enkäten, finns att studera på bostadsorten. 
 
Tidigare har det visats hur efterfrågan på utbildning under den senaste 8-årsperioden 
fått ett starkare fokus på utbildningar som ofta har med ledning av företag eller 
avdelningar att göra. Efterfrågan på rena befattningsutbildningar såsom till exempel 
livsmedelshygien har minskat påtagligt.  
 
Om den ovan beskrivna situationen jämförs med det utbud som erbjuds så förefaller 
det som om utbud av utbildning och efterfrågan på utbildning i allt väsentligt 
överensstämmer. 
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1 TURISMEN STÅR I CENTRUM FÖR TJÄNSTENÄRINGARNAS 
SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT 

 
 
1.1 Turismen är en tillväxtnäring 
 
Alla mogna industriländer har sedan decennier haft en strukturell förändring av 
näringslivet där tillverkning gått tillbaka och tjänstenäringar vuxit i omfattning. Det 
senaste decenniet har denna förändring accelererat. I denna förändringsprocess har 
turismen fått en allt större uppmärksamhet bland politiker, dagspress och 
affärstidningar. Nedanstående citat är ett exempel på denna ökade medieexponering. 
 
”Trodde du att exportvärdet av turismen var en piss i Nissan jämfört med bilexporten? I själva verket 
gjorde utländska besökare i Sverige av med drygt 75 miljarder kronor i fjol. Det slår värdet av den 
sammanlagda bilexporten med 7 miljarder kronor. Export av bilar, järn och stål i all ära - men nu har 
turistnäringens exportvärde sprungit om flera traditionella svenska branscher. … Bara från 2005 till 
2006 har exportvärdet av turistnäringen ökat med nästan 20 procent. …Det var vid förra bokslutet som 
turistnäringen började dra ifrån de klassiskt tunga exportnäringarna. I år befästs tendensen.”1 
 
Totalt omsatte turismen 215 miljarder SEK år 2006. Shopping är störst med 84 
miljarder kr. Hotell- och restaurangbranschen är den näst största sektorn inom 
turismnäringen med en omsättning på drygt 70 miljarder. Trea kommer 
transportsektorn med drygt 50 miljarder2.  
 
Turismens betydelse visas också genom att investeringar i hotell- och 
konferensanläggningar idag räknas till infrastrukturinvesteringar i en region. Flera av 
de i Sverige verksamma hotell- och restaurangföretagen är registrerade på både svenska 
och internationella börser. Kompletteras denna ekonomiskt tunga del med den mera 
glamouriserade bild som ges av matlagning i media är slutsatsen helt klar. 
 
Från att tidigare ha få stått i farstun är hotell, restaurang och turism på väg in i det 
politiska finrummet. Politiker, kommuner och regioner tävlar både nationellt och 
internationellt för få anordna evenemang, konferenser och sammankomster som 
genererar ett inflöde av turister och omsättning i hotell, restauranger, shopping, 
transporter mm. 
 
 
1.2 Samhällets avreglering kräver ökad kompetens 
 
Samhällets avreglering ställer högre krav på medarbetarnas prestationer. Ett exempel 
på detta är skolvärlden där de grund- och gymnasieskolor som inte kan ge eleverna god 
undervisning och säker miljö förlorar elever och därmed också intäkter. Skolorna som 
uppfyller föräldrars och elevers förväntningar får ökat antal sökande elever och 
därmed ökade intäkter. Lärare och ledning måste vara professionella för att kunna 
tillhandahålla de värden som elever och föräldrar kräver. 
 

                                                 
1 Halleröd Mia, Dagens Industri den 19 juni 2007. 
2 Nutek.se Turiststatistik den 11 augusti 2007 
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Avregleringen inom kraftförsörjning, telemarknad, kollektivtrafik m fl. områden 
skärper på samma sätt konkurrensen mellan företag och organisationer och ökar 
kraven på organisationernas ledning och medarbetare.  
Situationen är densamma inom hotell- och restaurangbranschen. Under den tid som 
utskänkningstillstånden var få så hade restaurangerna med utskänkningstillstånd en 
stark ställning. Kunderna kom till krogen oberoende av servicekvalitet. Idag har 
utskänkningstillstånden ökat kraftigt3 och konkurrensen är knivskarp. Både 
servispersonal och ledning måste vara mycket professionella för att kunna dra till sig 
kunderna. 
 
Förväntningarna på de inom hotell- och restaurangbranschen verksamma är stora. De 
skall inte bara kunna sitt hantverk, de skall också kunna kommunicera med kunden4. 
Upplevelsen blir en allt större del i den tjänst som hotell- och restaurangbranschen 
erbjuder sina kunder. En servitör bär inte bara fram maten utan tipsar om utflyktsmål, 
skapar trivsel och bäddar för merförsäljning. En professionell servitör är också en 
duktig säljare. 
 
Ett sätt att öka professionaliteten inom branschen både idag och inför framtiden är att 
utbilda personalen på alla nivåer. Det första steget är då att skaffa kunskap om de 
områden där behovet av kunskap är störst. 
 
Syftet med denna studie är därför att få kunskap5 om de områden som de i branschen 
verksamma personerna främst önskar fördjupa sig i att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter på bästa sätt idag och inför framtiden. 
 
 
1.3 Hur kompetenta är de i hotell- och restaurangbranschen verksamma 

personerna? 
 
Under det senaste decenniet har det skett en dramatisk ökning av antalet hotell- och 
restaurangutbildningar i Sverige. Detta gäller alla typer av utbildningar på alla nivåer. 
Den första utbildningen på universitetsnivå inom branschen inrättades i Göteborg år 
1986. De första civilekonomerna med specialinriktning på hotell- och 
restaurangbranschen utexaminerades år 1990. Idag finns det akademiska utbildningar 
inriktade på hotell- och restaurangbranschen på ett halvdussin platser i landet. Antalet 
akademiska utbildningsprogram inriktade på branschen torde vara det dubbla.  
 
Antalet KY-utbildningar med inriktning på hotell- och restaurangbranschen ligger 
någonstans mellan 10 och 20. Precis som inom den akademiska världen tillkommer 
och försvinner KY-utbildningar då och då. Hotell- och restaurangbranschen tycks dock 
vara en av de mest populära branscherna när det gäller KY-utbildningar.  
 

                                                 
3 År 1993 fanns det i landet 13 600 restauranger och år 2006 fanns det 19 700 dvs. en ökning med 45 %. Antalet 
restauranger som serverar sprit har under perioden 1992-2006 ökat från 4 345 till 9 491 dvs. med 118 %.  
4 UHR, Gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram. Hur väl harmonierar den nationella läroplanen, lärarnas 
utbildningsönskemål och branschens krav. 2007.  
5 För att få reda på utbildningsbehoven har en enkätundersökning gjorts. Uppläggning, stickprov, enkät och 
samlat resultat redovisas i bilagorna 1-3.  
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Det finns cirka 160-170 gymnasieskolor runt om i landet som har gymnasieskolans 
hotell- och restaurangprogram. Tolv skolor har fått certifiering, en form av 
kvalitetsgaranti, av SHR medan andra åter inte sökt denna utmärkelse. Med tanke på 
att kommunerna själva bestämmer vilka program som ges så tillkommer och försvinner 
utbildningsprogram inom gymnasieskolan årligen. 
 
Trots den ovan beskrivna överväldigande utbildningsinsatsen så har huvuddelen av de 
inom hotell- och restaurangbranschen sysselsatta inte någon branschrelaterad formell 
utbildning. I en utredning gjord av SHR6 år 2000 visade det sig att år 1990 saknade 
86,0 procent branschrelaterad formell utbildning. Motsvarande värden 1993 och 1998 
var 82,6 och 83,7 procent. Senast tillgängliga data för år 2005 visar på värdet 77,3 
procent7. Trots att värdet i och för sig är alldeles för högt så visar det trots allt på en 
mycket positiv trend. 
 
Situationen är mycket svårtydbar. Varför saknar så många branschsysselsatta personer 
formell utbildning när samhället satsar så massivt på branschen genom olika 
utbildningsprogram. Analysen förenklas inte av att det i en studie från LO8 visas hur de 
som avslutar sina studier på hotell- och restaurangprogrammet får en bra ställning på 
arbetsmarknaden. I jämförelse med andra yrkesinriktade program så har de studerande 
på hotell- och restaurangprogrammet högst sysselsättningsgrad 3 år efter examen, näst 
högst överensstämmelse mellan utbildning och arbete, minst antal månader i 
arbetslöshet innan man får första jobbet samt högst andel tillsvidaresysselsatta. Till 
detta kan läggas att de studerande inom hotell- och restaurang var mest nöjda med 
utbildningen av alla serviceyrkesprogrammen. 
 
Den starka ställningen på arbetsmarknaden illustreras även av de rekryterings- och 
urvalserfarenheter som den spanska modekedjan Zara hade när man skulle rekrytera 
personal till sin nyöppnade butik i Arkaden i centrala Göteborg våren 2007.  
 
”Vi fann att många sökande från restaurangbranschen var mest lämpliga. Där är man van vid att ta väl 
hand om kunderna och att det måste gå snabbt. De ger en bättre service, säger Jesper Carvalho 
Andersen.”9 
 
Oberoende av om de inom branschen verksamma personerna har branschutbildning 
eller ej så synes den träning som man får i att hantera arbetstoppar, krävande kunder 
och stress göra personalen till attraktiva rekryteringsobjekt av företag inom andra 
servicebranscher. 
 
Något hårdraget tycks människorna inom hotell- och restaurangbranschen vara av det 
rätta servicevirket men utbildningsnivån skulle kunna förbättras. Inom vilka områden 
som denna förbättring bör ske tas upp i de följande kapitalen. 
 
 
 
                                                 
6 SHR, Arbetskraftsförsörjningen inom hotell- och restaurangbranschen. En kartläggning av branschens 
arbetskraftsstruktur, personalflöden och framtida möjligheter till försörjning med kompetent arbetskraft. Rapport 
nr 1 år 2000. 
7 Uppgift från Henrik Alfredsson, SCB, den 11 augusti 2007. 
8 Landsorganisationen i Sverige, Gymnasieskolans program inom servicesektorn. 2005. 
9 Kennedy Marie, Rusning till ny klädbutik, Göteborgs-Posten den 27 april 2007 
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1.4 En fragmenterad bransch 
 
Syftet med denna studie är att försöka kartlägga det framtida utbildningsbehovet inom 
hotell- och restaurangbranschen i vid bemärkelse. Detta är en komplicerad operation 
eftersom branschen är mycket fragmenterad. Inom HRF:s avtalsområde finns en 
mängd olika yrken såsom ”servitris, servitör, kallskänka, kock, restaurangbiträde, 
städare, receptionist, portier, croupier, vaktmästare, garderobiär, skidlärare, 
skoterförare, isbyggare, hundspannsförare, dörrvaktmästare, baderska, liftskötare, 
bingoutropare, uthyrare och björnskötare.”10 Inom HTF:s avtalsområde finns 
hovmästare, restaurangchef, receptionschef, konferenschef, hotellchef, barmästare, 
säljare/marknadsförare och försäljningschef/marknadschef. 
 
Företagen/företagarna inom Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) omfattar 
totalt cirka 4 400 arbetsplatser. Inom SHR finns ett mindre antal stora företag vid 
sidan av ett mycket stort antal små företag, krögare med utländsk bakgrund samsas 
med infödda svenska krögare, företagen har olika inriktning på sin produkt, allt från 
varm korv till gourmetmat. Inom varje yrke och specifikt företag ställs särskilda krav 
på personlighet och utbildning.  
 
Det är därför förenat med viss utslätningsrisk att göra totala genomsnittsberäkningar 
för samtliga utbildningsmoment som finns i förtecknade i enkäten11. De 
utbildningsmoment som är högintressanta för en viss yrkesgrupp kan vara ointressanta 
för en annan yrkesgrupp. Detta förhållande framgår klart vid ett studium av varje 
enskild enkät. Sådana totala genomsnittsberäkningar har en tendens att bli ganska 
intetsägande med undantag för ett ganska litet antal utbildningsmoment som är 
relevanta inom ett stort antal yrkesgrupper.12  
 
Därför har efterfrågan på utbildning huvudsakligen hängts upp enskilda yrkesgrupper 
eller ett antal funktionellt sammanhörande yrkesgrupper. Utöver denna yrkesinriktade 
gruppering har utbildningsbehovet även redovisats för ett antal olika grupperingar, 
främst demografiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 www.hrf.net den 31 januari 2007 
11 Se bilaga 2. 
12 Det är med dessa reservationer i minnet som det aggregerade utbildningsbehovet i bilaga 3 skall läsas 
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2 OLIKA YRKESGRUPPERS UTBILDNINGSBEHOV INOM HOTELL- OCH 
RESTAURANGBRANSCHEN 

 
 
2.1 Redovisning och disposition 
 
I föreliggande kapitel redovisas det framtida utbildningsbehovet hos ett antal 
identifierbara yrkesgrupper inom HRF och HTF13.. Endast yrkesgrupper där fler än 10 
individer svarat tas med i redovisningen Anledningen till detta är att resultatet bedöms 
som alltför osäkert om ett mindre antal svar tas upp till behandling. I några fall har 
grupper med få svarande slagits samman med andra grupper om yrkesrollerna till stor 
del sammanfaller. 
 
I enkäten14 har respondenterna tillfrågats vilka utbildningsområden som de vill veta 
mer om och har då kunnat svara med något av följande alternativ: 
 

• Väldigt gärna = 3 i den kvantitativa bearbetningen av enkäten. 
• Gärna = 2 i den kvantitativa bearbetningen av enkäten. 
• Kanske = 1 i den kvantitativa bearbetningen av enkäten. 
• Ne j= 0 i den kvantitativa bearbetningen av enkäten. 

 
I den följande framställningen redovisas de 1015 mest efterfrågade 
utbildningsönskemålen i form av ett medelvärde samt hur många som markerat Väldigt 
gärna, Gärna, Kanske och Nej. 
 
 
2.2 Matlagning 
 
2.2.1 Kökschef/mästare 
Det är kökschefen/mästaren16 som leder arbetet i köket och ansvarar för drift, ekonomi 
och personal i kök och disk. Han/hon planerar inköp, har lagerkontroll, ansvarar för 
köksutrustningen, hygienkontrollen och matsedlar samt har ekonomiskt ansvar för 
köket. Har köksmästaren en konstnärlig och/eller gastronomisk ådra eller utbildning är 
detta säkert en stor inspirationskälla för medarbetarna. 
 
Totalt har 20 kökschefer/mästare svarat på enkäten. Av dessa är 3 kvinnor och 17 
män. 17 kökschefer/mästare har svenska som modersmål och 3 har ett utländskt språk. 
16 personer har någon form av branschutbildning medan 4 personer saknar detsamma. 
3 personer har högskoleutbildning och lika många har en KY-utbildning inom hotell- 
och restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 16 år den genomsnittliga 
företagsstorleken är 44 anställda. 2 kökschefer/mästare är under 30 år, 17 mellan 30 
och 50 år och 1 kökschef/mästare är över 50 år. 
 
 
 

                                                 
13 Svarande med organisationstillhörighet i SHR redovisas i kapitel 3 och lärare och studerande i kapitel 4. 
14 Se bilaga 2. 
15 Med tanke på den stora vikt som kvantitativa data har i denna studie så skrivs merparten av kvantitativa data 
med siffror och inte med bokstäver som konventionen ibland kräver. 
16 De beskrivningar och definitioner av yrken som ibland ges i skriften bygger ofta på text från AMS yrken.  
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Tabell 1  Köksmästarnas utbildningsönskemål 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Ledarskap 2,3 9 8 0 2 
Marknadsföring 2,3 9 6 2 1 
Tillverkning av desserter 2,3 10 5 3 1 
Tillverkning av förrätter 2,3 9 7 2 1 
Tillverkning av kalla rätter 2,3 10 5 3 1 
Vinkunskap 2,2 7 7 2 1 
Budgetering och kalkylering 2,2 9 6 3 1 
Arbetsledning 2,1 8 8 0 3 
Livsmedelshygien 2,1 6 9 3 1 
Nya produktionsmetoder 2,1 6 7 3 1 
___________________________________________________________________________ 
 
Tio olika utbildningsmoment har fått genomsnittsvärdet 2,1 eller mera. Detta innebär 
att 75 procent av köksmästarna gärna eller väldigt gärna skulle vilja delta i 
ovanstående utbildningsaktiviteter. En strukturering av dessa utbildningsmoment visar 
att de kan samlas kring två olika teman. 
 
* Företagsledning. Köksmästaren dirigerar och har ansvaret för verksamheten i 
köket. Företagsledning i form av ledarskap, marknadsföring, arbetsledning samt 
budgetering och kalkylering är prioriterade moment i köksmästarnas arbete och 
utbildningsönskemål.  
 
* Yrkeskunskaper. Utöver företagsledning är det önskemål om ett 
fördjupat/vidgat yrkeskunnande som dominerar köksmästarnas utbildningsönskemål. 
Cirka hälften av utbildningspunkterna ovan kan hänföras till mat och dryck. 
 
En jämförelse med Kompetens-9917 visar att önskemålen om utbildningsområden till 
stora delar sammanfaller. Utbildningsönskemålen både 1999 och 2007 handlar om 
ledning och yrkesfördjupning. 
 
2.2.2 Kockarnas utbildningsönskemål 
Kockar har ett hårt och slitsamt men också glamoröst och internationellt yrke. 
Kockarna kan vara konstnärer eller knegare och arbetar inom hotell- och 
restaurangnäringen, inom storkök, provkök, butik eller inom livsmedelsindustrin. 
Arbetsplatsen kan vara allt från en liten kvarterskrog eller personalmatsal till ett stort 
konferenshotell. Arbetsuppgifterna är oerhört varierande beroende på kökets inriktning 
och storlek. Kockyrket rymmer många schatteringar och dimensioner. 
 
Totalt har 27 kockar svarat på enkäten. Av dessa är 9 kvinnor och 18 män. 17 kockar 
har svenska som modersmål och 10 har ett utländskt språk. 16 kockar har någon form 
av branschutbildning medan 11 kockar saknar detsamma. 3 kockar har 
högskoleutbildning och lika många har en KY-utbildning inom hotell- och restaurang. 
Den genomsnittliga branscherfarenheten är 13 år och den genomsnittliga 
                                                 
17 UHR genomförde år 1999 en motsvarande studie av hotell- och restaurangbranschen: ”Kompetensanalys av 
Hotell- och restaurangbranschen”. I det följande kallas denna studie Kompetens-99 medan nuvarande studie 
kallas Kompetens-07. 
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företagsstorleken är 19 anställda. 8 kockar är under 30 år, 14 mellan 30 och 50 år och 
5 kockar är över 50 år. 
 
Tabell 2  Kockarnas utbildningsönskemål 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Arbetsorganisation 1,9 7 13 4 3 
Hälsoprofilmat 1,9 7 12 5 3 
Miljöhantering 1,9 8 8 11 0 
Avtalskunskap 1,8 4 16 5 2 
Internationell matlagning 1,8 7 10 8 2 
Livsmedelskunskap 1,8 5 13 7 2 
Svensk husmanskost 1,8 9 7 7 4 
Betalnings- och redovisningssystem 1,7 7 8 9 3 
Budgetering och kalkylering 1,7 8 8 6 5 
Datakunskap t.ex. Excel, Word, Internet 1,7 8 10 1 8 
___________________________________________________________________________ 
 
Medelvärdena för olika önskade utbildningsinsatser ligger strax under 2 eller cirka 0,4 
mindre än för köksmästarna. Andelen 3:or är också mindre än för köksmästarna. En 
strukturering av de olika önskade utbildningsmomenten visar att de i huvudsak kan 
samlas kring två olika teman. 
 
* En ökning av yrkeskompetensen upptar ungefär hälften av 
utbildningsmomenten i tabellen ovan.  
 
* Den andra halvan utgörs av moment som har med avdelnings- eller 
företagsledning att göra. Arbetsorganisation, avtalskunskap, datakunskap mm är alla 
nödvändiga delar för att kunna leda verksamheten inom en avdelning eller ett företag. 
 
I Kompetens-99 så låg större delen av intresset på att öka yrkeskompetensen medan 
intresset för företagsledande utbildningsmoment var mindre. Inriktningen av 
utbildningsönskemålen i Komptens-07 kan tyda på att flera av kockarna önskar 
avancera och så småningom ikläda sig köksmästarrollen. 
 
2.2.3 Kallskänkornas utbildningsönskemål 
Kallskänkan tillagar förrätter, sallader och efterrätter. Också smörgåsar och rätter till 
smörgåsbord tillagas i det kalla köket. En viktig del i kallskänkans arbete är att 
rätterna arrangeras, läggs upp och garneras så att det ser vackert och gott ut.  
 
Totalt har 12 kallskänkor svarat på enkäten. Av dessa är 11 kvinnor och 1 man. 7 
kallskänkor har svenska som modersmål och 5 har ett utländskt språk. 10 kallskänkor 
har någon form av branschutbildning medan 2 kallskänkor saknar detsamma. 2 
kallskänkor har högskoleutbildning varav en har en högskoleutbildning inom hotell- 
och restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 16 år och den 
genomsnittliga företagsstorleken är 32 anställda. 2 kallskänkor är under 30 år, 7 
mellan 30 och 50 år och 3 kallskänkor är över 50 år. 
 
Tabell 3  Kallskänkornas utbildningsönskemål 
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___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Tillverkning av kalla rätter 2,1 7 1 2 2 
Tillverkning av desserter 2,1 6 2 1 2 
Tillverkning av förrätter 2,0 6 1 2 2 
Budgetering och kalkylering 1,8 5 2 1 3 
Ledarskap 1,7 5 1 2 3 
Svensk husmanskost 1,7 5 1 3 3 
Inköp och logistik 1,7 3 3 2 2 
Arbetsorganisation 1,7 5 2 1 4 
Avtalskunskap 1,7 4 3 2 3 
Gästpsykologi 1,6 4 3 0 4 
___________________________________________________________________________ 
 
I mångt och mycket liknar kallskänkornas utbildningsönskemål kockarnas. Det finns 
dock vissa skillnader. De 3 mest önskade utbildningsmomenten hos kallskänkorna 
tillhör alla kärnan inom yrkeskunskaperna medan de hos kockarna var mera varierade. 
En strukturering av de olika önskade utbildningsmomenten visar att de i huvudsak kan 
samlas kring två olika teman. 
 
* Som tidigare nämnts ligger en tyngdpunkt på att öka yrkeskunskapen inom 
matlagning. Tillverkningen av kalla rätter, desserter och förrätter intar en klar 
tätposition men intresse finns även för svensk husmanskost och internationell 
matlagning. 
 
* Ett annat stort område har med verksamhets- eller företagsledning att göra. 
Budgetering, kalkylering, ledarskap mm ingår i detta utbildningskomplex liksom inköp 
och logistik mm. 
 
I Kompetens-99 var livsmedelshygien och uppläggning de mest önskade 
utbildningsmomenten medan i Kompetens-07 endast får medelvärdet 1,3 och 1,5 
 
2.2.4 Ekonomibiträde 
Ett ekonomi-, köks- eller restaurangbiträde jobbar bland annat inom storkök och 
restaurangnäringen. Arbetstillfällen finns också inom livsmedelsindustrin. Ett 
restaurangbiträde portionerar upp mat, tar emot betalning i kassa och plockar disk. I 
arbetsuppgifterna kan även ingå att diska och städa. Ett köksbiträde plockar fram och 
förbereder mat t.ex. sköljer, skalar och hackar grönsaker. Även deltagande i enklare 
matlagning kan ingå.  
 
Totalt har 11 ekonomibiträden svarat på enkäten. Av dessa är 7 kvinnor och 4 män. 6 
ekonomibiträden har svenska som modersmål och 5 har ett utländskt språk. 3 
ekonomibiträden har någon form av branschutbildning medan 8 ekonomibiträden 
saknar detsamma. 8 ekonomibiträden har högskoleutbildning varav en har en 
högskoleutbildning inom hotell- och restaurang. Den genomsnittliga 
branscherfarenheten är 8 år men om två ekonomibiträden med 25 respektive 26 års 
branscherfarenhet undantas så blir den genomsnittliga branscherfarenheten 3,5 år. Den 
genomsnittliga företagsstorleken är 32 anställda. 3 ekonomibiträden arbetar inom 
företagskedjor medan 8 arbetar inom företag som ej är kedjeanslutna. 3 
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ekonomibiträden är under 30 år medan övriga är mellan 30 och 50 år. Inget 
ekonomibiträde är över 50 år. 
 
Tabell 4  Ekonomibiträdenas utbildningsönskemål 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Datakunskap t.ex Excel, Word, Internet 2,2 5 4 1 1 
Engelska 2,2 5 4 1 1 
Kaffe, kaffekultur och kaféer 2,0 5 1 3 1 
Vinkunskap 2,0 5 2 1 2 
Miljöhantering 1,8 5 1 3 2 
Livsmedelskunskap 1,8 4 3 2 2 
Näringslära 1,8 4 2 2 2 
Svensk husmanskost 1,8 4 2 2 2 
Svenska i tal och skrift 1,8 5 1 3 2 
Tillverkning av desserter 1,8 5 1 1 3 
Uppläggning av maträtter 1,8 4 2 2 2 
___________________________________________________________________________ 
 
Cirka hälften av ekonomibiträdena har inte svenska som modersmål. Den 
genomsnittliga yrkeserfarenheten är ganska låg och en oproportionerligt stor andel har 
högskoleutbildning. En strukturering av ekonomibiträdenas mest efterfrågade 
utbildningsmoment är något komplicerad. Det finns knappast någon klar struktur. En 
möjlig strukturering skulle kunna vara. 
 
* Baskunskaper för att kunna verka i arbetslivet. Engelska, svenska och 
datakunskap är idag väsentliga för att kunna verka i arbetslivet och för att på sikt 
kunna avancera.  
 
* Yrkeskunskaper för att kunna avancera inom restaurangnäringen såsom 
vinkunskap, näringslära, uppläggning av maträtter etc. är viktigt för ekonomibiträden.  
 
Livsmedelshygien och arbetsorganisation var de mest önskade utbildningsmomenten i 
Kompetens-99 men inget av dessa moment finns med bland de mest önskade 
utbildningsmomenten i Kompetens-07. 
 
 
2.3 Servering 
 
2.3.1 Restaurangchefer 
Det är restaurangchefen har det övergripande ansvaret för restaurangen. 
Restaurangchefen fungerar i mångt och mycket som en företagsledare och är 
budgetansvarig, inköpsansvarig ansvarig för anställning av personal mm.  
 
Totalt har 25 restaurangchefer svarat på enkäten. Av dessa är 19 kvinnor och 6 män. 
21 restaurangchefer har svenska som modersmål och 4 ett utländskt språk. 15 personer 
har någon form av branschutbildning och 8 personer har en högskoleutbildning. Den 
genomsnittliga branscherfarenheten är 13 år genomsnittet för företagsstorlek är 44 
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anställda. 10 restaurangchefer är under 30 år, 13 mellan 30 och 50 år och 2 
restaurangchefer är över 50 år. 
 
Tabell 5  Restaurangchefernas utbildningsönskemål 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Arbetsledning 2,7 18 6 1 0 
Ledarskap 2,6 15 8 1 0 
Marknadsföring 2,6 14 8 1 0 
Kostnads- och intäktsanalys 2,5 14 10 1 0 
Budgetering och kalkylering 2,4 13 9 1 1 
Gästpsykologi 2,3 14 5 2 3 
Vinkunskap 2,3 13 6 3 2 
Arbetsorganisation 2,3 11 8 4 0 
Avtalskunskap 2,3 12 7 4 0 
Säljteknik 2,2 11 9 2 2 
___________________________________________________________________________ 
 
Restaurangchefernas önskemål om utbildning är fascinerande. Medelvärdena avseende 
utbildningsönskemål är mycket höga och 24 av 25 restaurangchefer vill till exempel 
gärna eller väldigt gärna ha utbildning i arbetsledning. Inte någon ställer sig avvisande 
medan endast en är tveksam. Det finns stor korrespondens mellan restaurangchefernas 
arbetsuppgifter och de utbildningsområden som man anser sig behöva ytterligare 
kunskap om. En strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten visar 
att de kan samlas kring ett antal teman. 
 
* Företagsledning i form av budgetering och kalkylering, kostnads- och 
intäktsanalys, marknadsföring mm tillhör de mest relevanta utbildningsområdena. 
 
* Arbetsledning och ledarskap är de viktigaste utbildningsområdena för 
restaurangchefer. Som tidigare påpekats vill nästan samtliga väldigt gärna eller gärna 
ha utbildning inom dessa områden.  
 
* Sälj- och kundrelationer såsom gästpsykologi, säljteknik mm är också viktiga 
delar i restaurangchefernas utbildningsefterfrågan. 
 
* Produkten, i form av vinkunskap, finns också med i efterfrågebilden även om 
trycket inte är lika starkt som avseende ledarskap och arbetsledning. 
 
En jämförelse mellan Komptens-99 och Komptens-07 visar att de olika efterfrågade 
utbildningsområdena i allt väsentligt är lika. I Komptens-99 var dock sälj- och 
kundrelationen den viktigaste medan det i Komptens-07 är ledningsfunktionen.  
 
2.3.2 Servitörers och servitrisers utbildningsönskemål 
En servitör/servitris serverar gästerna mat och dryck. De skall också kunna ge råd om 
olika typer av specialkost samt ge information om egenskaperna hos de olika rätterna 
som serveras. De skall också kunna rekommendera drycker till olika maträtter. 
Försäljningsförmågan är mycket viktig.  
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Totalt har 35 servitriser svarat på enkäten. Av dessa är 33 kvinnor och 2 män. 19 
servitriser har svenska som modersmål och 16 ett utländskt språk. 15 servitriser har 
någon form av branschutbildning medan 20 saknar detsamma. 5 servitriser har 
högskoleutbildning varav 1 inom hotell och restaurang. Inte någon har en KY-
utbildning inom hotell- och restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 10 
år genomsnittet för företagsstorlek är 25 anställda. 15 servitriser är under 30 år, 15 
mellan 30 och 50 år och 5 servitriser är över 50 år. 
 
Tabell 6  Servitrisers och servitörers utbildningsönskemål 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Kundbemötande 1,9 12 12 6 4 
Ledarskap 1,9 11 11 8 4 
Serveringsmetoder 1,9 12 11 7 4 
Datakunskap t.ex. Excel, Word, Internet 1,8 10 11 6 5 
Drinkkunskap 1,8 11 10 6 6 
Gästkontakter 1,8 9 14 6 4 
Säljteknik 1,8 12 9 7 5 
Uppdukning 1,8 9 15 7 4 
Vinkunskap 1,8 13 8 8 6 
Gästpsykologi 1,7 10 10 7 6 
___________________________________________________________________________ 
 
Utbildningsönskemålen bland serveringpersonalen är disparat och inte något 
utbildningsmoment får ett genomsnittsvärde över 1,9. Bland serveringspersonalen finns 
det inte någon klar och tydlig utbildningsfråga som bör prioriteras. Istället finns det ett 
antal utbildningsmoment som alla får ungefär samma värde. En strukturering av de 10 
mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de kan samlas kring tre teman. 
 
* Tanken att göra karriär finns hos delar av serveringspersonalen. Det illustreras 
av nedanstående citat från en av de svarande servitriserna. I ett sådant sammanhang är 
utbildning i ledarskap och datakunskap är rimliga delar i karriärstegen. 
 
”Jag har harvat som servitris länge och har nyligen fått jobba en del som hovmästare men jag känner 
verkligen ett behov av en ”riktig” utbildning i fråga om ekonomi, personalhantering mm så att jag 
lättare kan avancera. Jag har ingen lust att vara servitris hela livet. Kroppen klarar inte det.”     
 
* Sälj- och kundrelationer såsom säljteknik, kundbemötande och gästkontakter 
är viktiga både för merförsäljning och karriär.  
 
* Fördjupningar avseende yrkeskunskap illustreras av drinkkunskap, 
uppdukning och vinkunskap. 
 
En jämförelse mellan Komptens-99 och Kompetens-07 visar att det skett vissa 
förändringar i utbildningsbehovet. Det som tillkommit är ledarskap och datakunskap 
medan önskemålen om serveringsmetoder och försäljning ligger kvar. Det kan även 
vara värt att påpeka att restaurangchefernas utbildningsefterfrågan i båda studierna 
ligger avsevärt över serveringspersonalens. 
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2.4 Hotell 
 
2.4.1 Hotellchefers m.fl. utbildningsbehov 
Antalet svarande i yrkesgrupperna hotellchef, marknadschef, receptionschef och 
konferensansvarig är alltför få för att de skall kunna särbehandlas. Eftersom samtliga 
har ledande befattningar med extern kommunikation som en viktig del i arbetet så kan 
det vara rimligt att samredovisa dessa gruppers utbildningsbehov18.  
 
En hotellchef har en ledande funktion med ett övergripande ansvar för drift, ekonomi, 
marknadsföring, försäljning och utveckling. Marknadscheferna, receptionscheferna och 
konferensansvariga är ansvariga för sina respektive avdelningar. 
 
Totalt har 22 hotellchefer, marknadschefer, receptionschefer och konferensansvariga19 
svarat på enkäten. Av dessa är 3 hotellchefer, 5 marknadschefer, 9 receptionschefer och 
5 konferensansvariga. 3 chefer är män och 19 kvinnor. 19 chefer har svenska som 
modersmål och 3 har ett utländskt språk. 16 chefer har någon form av 
branschutbildning medan 6 chefer saknar detsamma. 5 chefer har högskoleutbildning 
varav en inom hotell- och restaurang. 2 chefer har en KY-utbildning inom hotell- och 
restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 17 år den genomsnittliga 
företagsstorleken är 67 anställda. 3 chefer är under 30 år, 14 mellan 30 och 50 år och 
5 chefer är över 50 år. 18 chefer arbetar inom hotellkedjor och 4 på fristående hotell. 
 
Tabell 7  Hotellchefers m.fl. utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Ledarskap 2,1 10 6 2 3 
Avtalskunskap 2,1 8 9 4 1 
Datakunskap t.ex. Excel, Word, Internet 2,0 10 4 1 5 
Gästpsykologi 1,9 8 8 2 4 
Marknadsföring 1,9 4 12 1 3 
Hotellbokningssystem 1,8 9 5 0 7 
Gästkontakter 1,8 6 10 2 4 
Ökad kundlojalitet 1,8 4 11 1 4 
Arbetsledning 1,7 7 6 3 5 
Säljteknik 1,7 6 7 2 5 
___________________________________________________________________________ 
 
Trots att delvis olika yrkesgrupper sammanförts i ovanstående tabell finns det stora 
likheter i utbildningsönskemålen20. En strukturering av de 10 mest efterfrågade 
utbildningsmomenten visar att de kan samlas kring några olika teman. 
 
* Företagsledning är ett viktigt tema bland cheferna inom hotellet. Ledarskap, 
avtalskunskap men även arbetsledning får alla höga värden. Även om inte datakunskap 
till exempel Excel, Word, Internet med mera är något som direkt kan hänföras till 

                                                 
18 Även husfru har ett för litet antal svarande för att kunna särredovisas. En husfru har en arbetsledande roll men 
eftersom denna främst har en intern prägel tas de inte med i den redovisade gruppen. 
19 Gruppen kallas i resten av avsnitt 2.4.1 för chefer. 
20 Det som kanske avviker något är hotellbokningssystem. Här är medeltalet för receptionscheferna 2,4 medan 
det för övriga är 1,5. 
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företagsledning så är denna kunskap viktig. Cheferna har en hög efterfrågan på denna 
kunskap  
 
* Gästens välbefinnande är mångfacetterat men kan byggas upp genom kunskap 
om gästpsykologi, gästkontakter och kunskap om hur man skall kunna nå ökad 
kundlojalitet. Alla dessa utbildningsmoment har höga värden. 
 
* Försäljning omfattande marknadsföring och säljteknik är viktiga för ledningen 
inom hotellen. 
 
Det är inte möjligt att göra en direkt jämförelse med Kompetens-99 när det gäller 
chefer. Det är emellertid möjligt att göra en jämförelse med en samlad grupp av 
befattningshavare med ledningsansvar inom hotell- och restaurang. Vid en sådan 
jämförelse visar det sig att utbildningsbehoven till mycket stora delar överensstämmer. 
Utbildningsbehoven är i princip desamma år 2007 som år 1999. 
 
2.4.2 Receptionisters utbildningsbehov 
En hotellreceptionist tar emot gästerna när de anländer och checkar in dem, vilket 
betyder att man registrerar gästerna och ger dem nyckelkortet eller rumsnyckeln.  
Hotellreceptionisten informerar även om hotellets service och vilka tjänster inom 
hotellet som finns att tillgå. Hotellreceptionisten informerar även om sevärdheter och 
bokar vid behov biljetter till nöjesevenemang. Att boka om flygbiljetter och beställa 
taxi ingår i arbetet. När det är dags för avresa stämmer hotellreceptionisten av 
hotellräkningen och tar emot betalning. 
 
Totalt har 12 receptionister, varav samtliga kvinnor, svarat på enkäten. 11 
receptionister har svenska som modersmål och 1 har ett utländskt/nordiskt språk. 4 
receptionister har någon form av branschutbildning medan 8 receptionister saknar 
detsamma. 2 receptionister har högskoleutbildning medan 1 har en KY-utbildning 
inom hotell- och restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 12 år den 
genomsnittliga företagsstorleken är 16 anställda. 2 receptionister är under 30 år, 8 
mellan 30 och 50 år och 2 receptionister är över 50 år. 11 receptionister arbetar inom 
hotellkedjor och 1 på fristående hotell. 
 
Tabell 8  Receptionisters utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Receptionsteknik 2,8 10 0 1 0 
Gästpsykologi 2,7 9 1 1 0 
Kundbemötande 2,7 8 3 0 0 
Gästkontakter 2,5 9 0 3 0 
Hotellbokningssystem 2,3 7 2 2 1 
Engelska 2,3 6 1 3 0 
Datakunskap t.ex. Excel, Word, Internet 2,0 6 3 0 3 
Ledarskap 2,0 5 3 3 1 
Avtalskunskap 2,0 5 3 1 2 
Ökad kundlojalitet 2,0 5 1 3 1 
___________________________________________________________________________ 
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Att så mycket som 2/3 av receptionisterna saknar branschutbildning kan kanske vara 
en förklaringsgrund till de mycket höga medelvärdena för de 5 mest efterfrågade 
utbildningsområdena som alla har med det dagliga arbetet i receptionen att göra. Ett 
tydligt exempel på detta är receptionsteknik där 10 av 11 svarande väldigt gärna 
önskar utbildning. En strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten 
visar att de kan samlas kring två teman. 
 
* Receptionsarbete med fördjupning i hotellbokningssystem, datasystem och 
receptionsteknik.  
 
* Kommunikation med gäster såsom kundbemötande, engelska, gästpsykologi, 
ökad kundlojalitet mm är viktiga delar i utbildningsefterfrågan. 
 
En jämförelse mellan Komptens-99 och Kompetens-07 visar att de önskade 
utbildningsområdena stämmer mycket väl överens.  
 
2.4.3 Hotellstädares utbildningsbehov 
En hotellstädare byter lakan och bäddar, dammar och dammsuger, putsar speglar, 
städar toaletten och torkar ur badkar. Att hänga in nya handdukar och fylla på med 
gästartiklar som tvål, schampo, brevpapper och pennor ingår också arbetet. 
Hotellstädaren ser också till att det finns brandinformation och aktuella menyer på 
rummen. 
 
Totalt har 17 städare, svarat på enkäten. Av dessa är 2 män och 15 kvinnor. 8 städare 
har svenska som modersmål och 9 har ett utländskt språk. Ingen städare i 
storstadsområdena har svenska som modersmål. 3 städare har någon form av 
branschutbildning medan 14 städare saknar detsamma. 2 städare har 
högskoleutbildning medan 12 endast har grundskoleutbildning. Den genomsnittliga 
branscherfarenheten är 9 år den genomsnittliga företagsstorleken är 44 anställda. 3 
städare är under 30 år, 6 mellan 30 och 50 år och 8 städare är över 50 år.  
 
Tabell 9  Hotellstädares utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Svenska i tal och skrift 1,9 6 3 3 2 
Engelska 1,7 5 4 3 3 
Avtalskunskap 1,7 3 7 2 3 
Arbetsorganisation 1,6 2 8 2 3 
Livsmedelshygien 1,5 4 3 5 3 
Arbetsledning 1,5 3 5 3 4 
Datakunskap t.ex. Excel, Word, Internet  1,5 3 5 4 3 
Diskrimineringsfrågor 1,5 3 5 3 4 
Livsmedelskunskap 1,5 3 4 4 3 
Miljöhantering 1,5 2 6 4 3 
___________________________________________________________________________ 
 
Den sociala strukturen bland städarna (många med endast grundskola samt stor andel 
med ett annat språk än svenska som modersmål) har förmodligen en icke oväsentlig 
påverkan på utbildningsönskemålen. Det bör även observeras att medelvärdena 
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avseende önskade utbildningsmoment ligger lågt. En strukturering av de 10 mest 
efterfrågade utbildningsmomenten visar att de kan samlas kring några teman. 
 
* Arbetsmarknadsmässig basattraktivitet. Att behärska svenska språket, helst 
även engelska är viktiga komponenter för att få en ökad attraktivitet på 
arbetsmarknaden. Dessa utbildningsmoment finns med bland städarnas 
utbildningsönskemål.  
 
* Arbetets organisering med avtalskunskap, arbetsorganisation och 
arbetsledning är andra efterfrågade utbildningsmoment. Kanske kan intresset för 
diskrimineringsfrågor även komma in här. 
 
* Hantering av livsmedel och miljö är andra frågor på städarnas 
utbildningsagenda. 
 
En jämförelse Kompetens-99med visar att kunskaper om materialkunskap och 
kundbemötande intar viktiga platser i Komptens-99 medan de saknas i Komptens-07. 
Istället får språk och livsmedelskunskap/hygien större plats. 
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3 OLIKA FÖRETAGARGRUPPERS UTBILDNINGSBEHOV INOM  
 HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 
 
 
3.1 Gruppering 
 
När det gäller HTF:s och HRF:s register så ställs enkäten till en specifik person. När 
det gäller SHR:s register ställs enkäten till företaget. Detta innebär att det oftast är 
företagsledaren som besvarar enkäten men det kan också vara någon annan i ledningen 
för företaget. I tabellen nedan visas hur många företagsledare respektive ej 
företagsledare som besvarat enkäten i olika grupper av företag. 
 
Tabell 10 Företagsledarnas utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Typ av företag Antal företagsledare Antal ej företagsledare 
___________________________________________________________________________ 
 
Mindre restaurangföretag 49 4 
Större restaurangföretag 29 3 
Mindre hotellföretag 23 3 
Större hotellföretag 18 9 
___________________________________________________________________________ 
 
Kriteriet för att klassificera respondenten som företagsledare eller ej baseras på frågan 
” Hur länge har du drivit företag inom hotell- och restaurangbranschen?” De som 
svarat 0 år eller ej markerat något klassificeras som ej företagsledare. Samtidigt har de 
förmodligen en viktig position i nära anslutning till företagsledaren. Därför särskiljs ej 
grupperna utan behandlas som en enhet. 
 
När det gäller storleksgrupperingen ombads respondenterna markera om de drev ett 
större eller mindre företag. De angivna markeringarna är svårbedömbara. Således har 
en restaurang med sammanlagt 5 hel- och halvtidsanställda markerat att man är en 
större restaurang medan en annan restaurang med 70 anställda markerat att man är en 
mindre restaurang. En justering har därför gjorts, utan att relationerna mellan 
grupperna förändrats nämnvärt. Detta innebär att restauranger med mer än 15 
anställda klassificeras som större och övriga mindre. Motsvarande tal när det gäller 
hotell är 30. 
 
Det finns omfattande möjligheter till invändningar mot dess gränsvärden. Samtidigt 
hyfsar det gränsdragningen något i relation till de i enkäten gjorda markeringarna. 
 
 
3.2 Restauranger 
 
3.2.1 Mindre restauranger 
Totalt har 53 personer svarat på enkäten. Av dessa driver 49 personer sina företag 
medan 4 respondenter har någon form av företagsledande funktion21. 44 företagare har 
svenska som modersmål, 7 har ett utomeuropeiskt språk och 2 har ett europeiskt 

                                                 
21 Oberoende om respondenten driver företaget eller ej så kallas alla som svarat på enkäten i avsnitt 3.2 och 3.3 
för företagare. 
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språk. 21 företagare har någon form av branschutbildning medan 32 saknar 
detsamma. 18 företagare har högskoleutbildning varav 4 har inom hotell- och 
restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 16 år den genomsnittliga 
erfarenheten av att driva företag 9 år. 5 företagare är under 30 år, 36 mellan 30 och 50 
år och 12 företagare är över 50 år. 42 företagare är verksamma inom kedjor och 11 på 
fristående restauranger. 50 procent av förtagarna är män och 50 procent kvinnor. 
 
Tabell 11 Företagsledarnas utbildningsönskemål bland mindre restauranger 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Arbetsledning 1,9 22 10 15 6 
Ledarskap 1,8 18 15 14 6 
Avtalskunskap 1,8 16 18 10 8 
Livsmedelshygien 1,8 12 25 9 6 
Arbetsorganisation 1,7 16 11 19 6 
Vinkunskap 1,7 15 19 6 12 
Marknadsföring 1,7 14 16 17 6 
Budgetering och kalkylering 1,7 11 22 11 8 
Kostnads- och intäktsanalys 1,7 10 24 9 9 
Livsmedelskunskap 1,7 9 23 12 7 
___________________________________________________________________________ 
 
Efterfrågan på utbildning bland mindre restaurangföretagare är inte särskilt påtaglig. 
Några förklaringar till detta kan eventuellt vara att flertalet har lång branscherfarenhet 
och dessutom förmodligen har det ganska svårt att vara borta från arbetet ett antal 
dagar. En strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de 
kan samlas kring några olika teman. 
 
* Leda och motivera personalen är viktiga moment för en företagsledare. 
Kunskap om arbetsledning, arbetsorganisation och ledarskap är kraftfulla ingredienser 
för att få detta att fungera.  
 
* Koll på pengarna. Utan att kunna budgetera, kalkylera samt hålla ordning på 
kostnader och intäkter är det svårt att få ett företag att går runt. 
 
* Mat och dryck med fördjupade kunskaper kring livsmedelshygien, 
livsmedelskunskap och vinkunskap finns också med som utbildningsområden för 
företagarna. 
 
Tyvärr finns det inte några möjligheter att göra jämförelser mellan Komptens-99 och 
Komptens-07. 
 
3.2.2 Större restauranger 
Totalt 32 personer har besvarat enkäten. Av dessa driver 29 sina restauranger medan 
övriga har en företagsledande funktion. 28 företagare har svenska som modersmål, 2 
har ett europeiskt språk och 2 har ett nordiskt språk. 14 företagare har någon form av 
branschutbildning medan 18 saknar detsamma. 12 företagare har högskoleutbildning 
varav 1 har inom hotell- och restaurang. 1 företagare har en KY-utbildning inom 
hotell- och restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 19 år den 
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genomsnittliga erfarenheten av att driva företag 13 år. 7 företagare är under 30 år, 17 
mellan 30 och 50 år och 8 företagare är över 50 år. 21 företagare är verksamma inom 
kedjor och 11 på fristående restauranger. 40 procent av företagarna är kvinnor och 60 
procent är män. 
 
Tabell 12 Företagsledarnas utbildningsönskemål bland större restauranger 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Ledarskap 2,2 14 11 2 5 
Gästpsykologi 2,2 13 13 4 2 
Kundbemötande 2,0 11 14 4 3 
Arbetsledning 1,9 11 14 1 6 
Ökad kundlojalitet 1,9 11 13 2 6 
Avtalskunskap 1,9 10 12 8 2 
Gästkontakter 1,9 9 13 6 3 
Budgetering och kalkylering 1,8 11 8 7 6 
Kostnads- och intäktsanalys 1,8 10 12 4 6 
Säljteknik 1,7 9 10 6 7 
___________________________________________________________________________ 
 
Det kan påpekas att inte något av utbildningsmomenten ovan är inriktat på mat eller 
dryck. En strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de 
kan samlas kring några olika teman.  
 
* Det dominerande draget i ovanstående tabell är inriktningen på försäljning. 
Gästpsykologi, kundbemötande, gästkontakter, säljteknik och ökad kundlojalitet slutar 
alla i nöjda gäster och ökad försäljning. Detta område har mycket starkt fokus hos 
företagarna bland de större restaurangerna. 
 
* Företagsledning med utbildningsönskemål kring ledarskap, arbetsledning, 
budgetering mm finns även med i tabellen ovan. 
 
Tyvärr finns det inte några möjligheter att göra jämförelser mellan Komptens-99 och 
Komptens-07. 
 
 
3.3 Hotell 
 
3.3.1 Mindre hotell 
Totalt 26 personer har besvarat enkäten. Av dessa driver 23 sina hotell medan övriga 
har en företagsledande funktion. Samtliga företagare, utom 1, har svenska som 
modersmål. 9 företagare har någon form av branschutbildning medan 17 saknar 
detsamma. 18 företagare har högskoleutbildning varav 5 har inom hotell- och 
restaurang. 1 företagare har en KY-utbildning inom hotell- och restaurang. Den 
genomsnittliga branscherfarenheten är 15 år den genomsnittliga erfarenheten av att 
driva företag 13 år. 1 företagare är under 30 år, 18 mellan 30 och 50 år och 7 
företagare är över 50 år. 10 företagare är verksamma inom kedjor och 14 på fristående 
hotell. 2 företagare har inte markerat om de tillhör en kedja eller ej. 65 procent av 
företagarna är kvinnor och 35 procent är män. 
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Tabell 13 Företagsledarnas utbildningsönskemål bland mindre hotell 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Avtalskunskap 1,9 9 8 4 4 
Gästpsykologi 1,8 7 10 4 4 
Ledarskap 1,7 8 8 3 6 
Marknadsföring 1,7 5 12 3 5 
Alkoholhantering 1,7 4 12 5 3 
Arbetsorganisation 1,6 7 8 4 6 
Arbetsledning 1,6 6 9 5 5 
Kundbemötande 1,6 5 9 6 4 
Gästkontakter 1,5 4 9 8 4 
Kostnads- och intäktsanalys 1,5 4 8 7 5 
___________________________________________________________________________ 
 
De personliga egenskaperna hos dem som driver mindre hotell är intressanta. Något 
hårdraget träder bilden fram av svenskar med akademisk utbildning men som saknar 
formell branschutbildning. De är också individualister som helst inte är med i någon 
kedjebildning. De börjar driva företag endast några år efter det att de börjat i 
branschen. Ett utbildningsbehov finns men det är inte särskilt uttalat. En strukturering 
av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de kan samlas kring några 
olika teman. 
 
* Det dominerande draget i ovanstående tabell är behovet av utbildning inom 
företagsledning. Avtalskunskap, ledarskap, arbetsorganisation, arbetsledning och 
kostnads- och intäktsanalys är alla delar i detta komplex. 
 
* Det andra stora utbildningsområdet gäller försäljning med marknadsföring 
och kundkännedom. 
 
* Ett något oväntat utbildningsområde är alkoholhantering. 
 
Tyvärr finns det inte några möjligheter att göra jämförelser mellan Komptens-99 och 
Komptens-07. 
 
3.3.2 Större hotell 
Totalt 27 personer har besvarat enkäten. Av dessa driver 18 sina egna hotell medan 
övriga har en företagsledande funktion. Samtliga företagare, utom 2 med nordiska 
språk, har svenska som modersmål. 13 företagare har någon form av 
branschutbildning medan 14 saknar detsamma. 15 företagare har högskoleutbildning 
varav 3 har inom hotell- och restaurang. 2 företagare har en KY-utbildning inom 
hotell- och restaurang. Den genomsnittliga branscherfarenheten är 18 år den 
genomsnittliga erfarenheten av att driva företag 9 år. 2 företagare är under 30 år, 18 
mellan 30 och 50 år och 7 företagare är över 50 år. 22 företagare är verksamma inom 
kedjor och 5 på fristående hotell. 70 procent av företagarna är kvinnor och 30 procent 
män. 
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Tabell 14 Företagsledarnas utbildningsönskemål bland större hotell 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Ledarskap 2,2 16 5 2 4 
Arbetsledning 2,0 12 7 3 5 
Avtalskunskap 2,0 9 12 2 4 
Ökad kundlojalitet 1,8 11 6 4 6 
Marknadsföring 1,8 9 9 4 5 
Gästpsykologi 1,8 8 11 2 6 
Kostnads- och intäktsanalys 1,8 8 9 6 4 
Arbetsorganisation 1,6 7 10 3 7 
Gästkontakter 1,6 7 9 5 6 
Kundbemötande 1,6 7 8 6 6 
___________________________________________________________________________ 
 
Precis som när det gäller mindre hotell så dominerar svenskar med högskoleutbildning. 
Företagarna på de större hotellen upplever dock ett större utbildningsbehov än 
företagarna på de mindre hotellen. En strukturering av de 10 mest efterfrågade 
utbildningsmomenten visar att de kan samlas kring några olika teman. 
 
* Det dominerande draget i ovanstående tabell är behovet av utbildning inom 
företagsledning. Avtalskunskap, ledarskap, arbetsorganisation, arbetsledning och 
kostnads- och intäktsanalys är alla delar i detta komplex. 
 
* Det andra stora utbildningsområdet gäller försäljning med marknadsföring, 
ökad kundlojalitet, gästpsykologi, kundbemötande och gästkontakter.  
 
Tyvärr finns det inte några möjligheter att göra jämförelser mellan Komptens-99 och 
Komptens-07. 
 
 
3.4 Företagarnas utbildningsbehov sammanfattat 
 
I föreliggande studie framträder bilden av den typiske företagaren i hotell- och 
restaurangbranschen som svensk, akademiskt utbildad, kvinna och med begränsad 
formell branschutbildning. Detta är säkert sant på många punkter men på en punkt är 
det tveksamt om detta är sant och det gäller etniciteten. I branschen finns många 
företagare med utländsk bakgrund men de är svagt representerade i studien. 
 
När det gäller utbildningsfrågorna så visar företagarna bland större restaurangerna en 
större efterfrågan på utbildning än sina kollegor bland de mindre restaurangerna. 
Samtidigt är önskemålen om utbildning i företagsledning omfattande ledarskap, 
budgetering, avtalskunskap med mera till stora delar likartat bland företagarna inom 
större och mindre restauranger.  
 
Det som skiljer är att de större restaurangerna fokuserar mera kraftfullt på gästerna 
och försäljning medan detta är ett mindre framträdande moment bland de mindre 
restaurangerna. Vad som också skiljer är att företagarna på de mindre restaurangerna 
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har önskemål och ökade kunskaper om mat och dryck medan dessa önskemål inte är 
lika framträdande bland företagarna på de större restaurangerna. 
 
Förenklat kan det sägas att företagarna på de större restaurangerna har sitt fokus på 
ledning och försäljning medan företagarna på mindre restaurangerna även måste ha 
stor uppmärksamhet på mat och dryck. 
 
Det mest slående vid en jämförelse mellan de större och mindre hotellen är den stora 
överensstämmelsen mellan de olika utbildningsmomenten. De prioriteras något olika 
men av 10 utbildningsmoment så är 9 gemensamma. 
 
En punkt där det råder en viss skillnad är värderingen/behovet av utbildning. Behovet 
av företagsledande utbildning är större bland de stora hotellen än bland de små. 
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4 UTBILDNINGSBEHOV INOM OLIKA LÄRARGRUPPER PÅ 
GYMNASIESKOLANS HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAM 

 
 
4.1 Gruppering av lärarna 
 
Det finns veterligt ingen nationell förteckning över lärarna inom gymnasieskolans 
hotell- och restaurangprogram. Ur det deltagarregister som upprättades vid 
Rikskonferensen för Hotell- och restaurangprogrammet år 2004 hämtades därför 200 
slumpmässigt utvalda lärare. Av de 153 svarande har 127 hotell, matlagning eller 
servering som specialitet. Övriga 26 lärare är kärnämneslärare eller skolledare på HR-
programmet. 
 
Antalet lärare med specialisering på olika karaktärsämnen uppvisar stora skillnader. I 
tabellen nedan visas den specialisering som de olika lärarna har. 
 
Tabell 15 HR-lärarnas specialisering på olika karaktärsämnen 
___________________________________________________________________________ 
Specialisering Antal lärare  
___________________________________________________________________________ 
 
Enbart hotell 10 
Enbart servering 14 
Enbart matlagning 71 
Matlagning och hotell 5 
Matlagning och servering 15 
Matlagning, hotell och servering 6 
Hotell och servering 6 
___________________________________________________________________________ 
 
Tabellen visar den stora tyngd som matlagning har i lärarnas specialisering. Av de 
totalt 126 lärarna har 76 procent specialistkompetens inom matlagning.  
 
I redovisningen av utbildningsbehoven för de olika lärargrupperna har endast de med 
specialisering på ett karaktärsämne tagits med i beräkningarna. På detta sätt fås en 
mera specialistbetonad profil på utbildningsbehovet.  
 
 
4.2 Karaktärsämnet hotell 
 
Totalt 10 hotellärare har besvarat enkäten. Samtliga har svenska som modersmål. 8 
hotellärare har någon form av branschutbildning medan 2 saknar detsamma. 7 har 
lärarutbildning, 2 annan högskoleutbildning och 1 gymnasieutbildning. Den 
genomsnittliga branscherfarenheten är 14 år. Ingen lärare är under 30 år, 7 mellan 30 
och 50 år och 3 lärare är över 50 år. 8 lärare är kvinnor och 2 män. Den 
genomsnittliga skolstorleken är 137 elever. 
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Tabell 16 Hotellärarnas utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Marknadsföring 2,6 7 2 1 0 
Ledarskap 2,6 6 4 0 0 
Gästpsykologi 2,5 6 3 1 0 
Kundbemötande 2,5 5 5 0 0 
Gästkontakter 2,4 6 2 2 0 
Receptionsteknik 2,2 6 1 2 1 
Säljteknik 2,1 5 3 0 2 
Arbetsledning 2,1 3 4 2 0 
Hotellbokningssystem 2,0 5 2 1 2 
Lokala attraktioner och turistmål 2,0 5 2 1 2 
___________________________________________________________________________ 
 
Visserligen ligger antalet hotellärare på gränsen för beräkningsbarhet, men uppfyller 
trots allt den i förväg satta gränsen varför beräkningarna genomförs. Ett alternativ 
hade varit att inkludera lärarna med både matlagning och hotell som karaktärsämnen 
men då hade inte den tidigare specialistbetonade profilen på utbildningsbehovet kunnat 
uppnås. En strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de 
kan samlas kring några olika teman. 
 
* Försäljning. Utbildningsmomenten marknadsföring, gästpsykologi, 
gästkontakter, säljteknik samt information om lokala attraktioner och turistmål syftar 
alla till en hög kundtillfredsställelse och därmed ökad försäljning. Kunskap om senaste 
rön inom dessa områden är viktiga för att kunna ge fullgod undervisning. 
 
* Receptionsarbete. Arbetet i receptionen måste flyta problemfritt därför är 
uppdateringar och den senaste utvecklingen av receptionsteknik och 
hotellbokningssystem viktiga för lärarna. 
 
* Arbetsledning och ledarskap är viktiga inom alla arbetsområden på ett hotell. 
Därför önskas ytterligare kunskap inom dessa områden av lärarna.  
 
Tabellen visar att hotellärarna är mycket fokuserade på kunskap om försäljning och 
drift av hotell. Det sker inga utvikningar till andra utbildningsområden inom tex. 
matlagning eller servering. Behovet av utbildning är dessutom mycket stort vilket visas 
av de höga medelvärdena. Det kan också observeras att samtliga svarande markerat 
Väldigt gärna eller Gärna när det gäller utbildning inom Ledarskap och 
Kundbemötande.  
 
 
4.3 Karaktärsämnet matlagning 
 
Totalt 71 personer har besvarat enkäten. Av dessa har 69 svenska som modersmål 
medan 2 har ett europeiskt språk som modersmål. 49 matlagningslärare har någon 
form av branschutbildning medan 22 saknar detsamma. 60 har lärarutbildning, 4 
annan högskoleutbildning medan övriga har lägre utbildningsnivå. Den genomsnittliga 
branscherfarenheten är 15 år. Ingen lärare är under 30 år, 45 mellan 30 och 50 år och 
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26 lärare är över 50 år. 42 lärare är kvinnor och 29 män. Den genomsnittliga 
skolstorleken är 141 elever. 
 
Tabell 17 Matlagningslärarnas utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Tillverkning av desserter 2,5 41 16 8 1 
Tillverkning av förrätter 2,5 40 17 8 1 
Internationell matlagning 2,5 37 22 7 0 
Tillverkning av kalla rätter 2,4 40 17 7 2 
Uppläggning av maträtter 2,4 36 20 7 2 
Ledarskap 2,2 36 14 11 7 
Livsmedelskunskap 2,2 31 22 8 5 
Hälsoprofilmat 2,2 30 27 9 3 
Nya produktionsmetoder 2,2 30 21 12 2 
Svensk husmanskost 2,2 27 26 9 4 
___________________________________________________________________________ 
 
Lärare med karaktärsämnet matlagning är den största gruppen bland HR-lärarna. 
Precis som kollegorna inom hotell och servering har de höga eller mycket höga 
medelvärden på de önskade utbildningsmomenten. En strukturering av de 10 mest 
efterfrågade utbildningsmomenten visar att de kan samlas kring några olika teman. 
 
* Matlagningens bas. Uppdatering av de senaste rönen kring livsmedelskunskap 
och nya produktionsmetoder för matlagning. Det bör observeras att det här rör sig om 
avancerade uppdateringar och ej några grundkunskaper. 
 
* Matlagning. 7 av ovanstående utbildningspunkter handlar om de senaste 
rönen kring matlagning samt hur maten skall presenteras för gästen.  
 
* Ledarskap. Utbildningsmomentet ledarskap kan ha två olika aspekter. Den 
ena rör ledarskap i ett operativt restaurangkök den andra kan handla om hur läraren 
bör utöva ledarskap i skolan. Förmodligen finns båda aspekterna med i önskemålen. 
 
Lärarna inom matlagning har samma starka fokusering på sitt ämnesområde och 
samma höga poängnivå som hotellärarna. 
 
 
4.4 Karaktärsämnet serveringskunskap 
 
Totalt 14 personer har besvarat enkäten. Samtliga har svenska som modersmål. 12 
serveringslärare har någon form av branschutbildning medan 2 saknar detsamma. 13 
har lärarutbildning och 1 grundskoleutbildning. Den genomsnittliga 
branscherfarenheten är 18 år. Ingen lärare är under 30 år, 7 mellan 30 och 50 år och 7 
lärare är över 50 år. 11 lärare är kvinnor och 3 män. Den genomsnittliga skolstorleken 
är 155 elever. 
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Tabell 18 Serveringslärarnas utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Gästpsykologi 2,8 11 0 1 0 
Dryckeskunskap 2,6 9 3 1 0 
Uppdukning 2,6 9 3 1 0 
Vinkunskap 2,5 8 4 1 0 
Drinkkunskap 2,5 8 4 1 0 
Gästkontakter 2,5 7 5 1 0 
Serveringsmetoder 2,4 8 1 3 0 
Ölkunskap 2,4 7 3 2 0 
Kaffe, kaffekultur och kaféer 2,3 7 4 1 1 
Ledarskap 2,3 6 4 2 0 
Säljteknik 2,3 6 4 2 0 
___________________________________________________________________________ 
 
Det bör observeras att av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten så är det en 
kraftfull majoritet av 3:or. Utbildningstörsten är påtaglig. En strukturering av de 10 
mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de kan samlas kring några olika 
teman. 
 
* Kundtillfredsställelse. Två av de faktorer som bestämmer gästens 
välbefinnande är servitörens uppträdande och kontakt med gästen. En uppgradering av 
kunskaperna i gästpsykologi och gästkontakter står därför högt på listan hos 
serveringslärarna. Ett annan kundrelaterat utbildningsmoment är själva hantverket 
kring serveringsmetoder och uppdukning. Avslutningsvis önskar man ökad kunskap 
kring säljteknik. 
 
* Dryckeskunskap. Lärarna inom servering önskar ytterligare kunskaper kring 
dryckeskunskap, vinkunskap, drinkkunskap, ölkunskap samt kaffe, kaffekultur kaféer. 
 
* Ledarskap finns med som ett efterfrågat utbildningsmoment även hos 
serveringslärarna. 
 
På samma sätt som hos hotell- och matlagningslärarna så har serveringslärarna ett 
starkt fokus på sitt ämnesområde samt mycket höga poäng för de olika 
utbildningsmomenten. Det bör dock observeras att när det gäller de produkter som 
serveras gästerna så är all kunskapsuppgradering inriktad på drycker och inte något på 
mat. 
 
 
4.5 Lärarnas utbildningsbehov sammanfattat 
 
Lärarna på HR-programmet synes vara en mycket homogen grupp. I princip är alla 
medelålders svenskar med lärarutbildning kombinerat med branscherfarenhet. 
Huvuddelen har också en specialistkompetens inom karaktärsämnet matlagning. Det 
finns tre mycket markanta drag när det gäller lärarnas utbildningsbehov.  
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* Lärarnas utbildningsbehov är mycket omfattande. Behovet är mycket stort vid 
en jämförelse med operativt verksamma grupper inom hotell- och restaurangbranschen. 
Förmodligen har vidareutbildning varit eftersatt under många år. Situationen är extra 
allvarlig eftersom det är lärarna som medverkar i fostrandet av nya generationer hotell- 
och restauranganställda och företagare. 
 
* När det gäller utbildningsbehovets inriktning så är detta mycket fokuserat och 
ämnesspecifikt för varje grupp av lärare. Detta markerar stort intresse och elevomsorg 
från lärarna. 
 
* Samtliga tre lärargrupper önskar utbildning inom ledarskap. Vad som inte 
framgår av enkäten är om denna utbildningsinsats önskas för att kunskaperna senare 
skall vidarebefordras till eleverna eller om lärarna önskar utbildningsinsatsen för att 
själva kunna utöva ledarskap i klassen. Kanske är det båda delarna. 
 
I kommentarerna talar flera lärare om brist på pengar och konkurrens med andra 
angelägna projekt. Det verkar som om verklighetens skola rimmar dåligt med teserna 
om livslångt lärande och att dagens ungdom är vår viktigaste resurs.  
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5 UTBILDNINGSBEHOV BLAND STUDERANDE I AVGÅNGSKLASSERNA 
PÅ GYMNASIESKOLANS HOTELL- OCH RESTAURANGPROGRAM 

 
 
5.1 Urval av gymnasieskolor 
 
Det finns ungefär 4500 elever22 i hotell- och restaurangprogrammets avslutningsklasser 
runt om i Sverige. De är fördelade på cirka 160-170 skolor. Av dessa skolor har ett 
slumpmässigt urval av 33 skolor gjorts. Ansvariga för HR-programmet vid dessa 
skolor fick en förfrågan om de önskade delta i studien. 23 skolor har valt att delta 
medan 10 stycken avstått.  
 
En granskning av de deltagande skolorna visar att i princip alla typer av orter täckts. 
Storstadsområden tillsammans med mindre och medelstora orter från norr till söder 
och från öster till väster finns med i urvalet.  
 
Det fanns tre alternativ för att få in enkäterna. Det första alternativet var att ansvarig 
för HR-programmet i de deltagande skolorna fick en uppsättning enkäter som sedan 
distribuerades av läraren till de studerande, samlades in och returnerades till utredaren. 
Det andra alternativet var att ett antal enkäter och lika många svarskuvert sändes till 
huvudläraren som sedan delade ut dem till de studerande i avgångsklassen. Därefter 
var det upp till eleverna att själva returnera enkäten till utredaren. Det tredje 
alternativet var att utredaren fick en namn- och adresslista och skickade ut enkäten 
tillsammans med ett svarskuvert till den studerande.  
 
Ungefär 60 procent av skolorna valde alternativ 1 medan övriga valde alternativen 2 
och 3. I efterhand har det visat sig att antalet svar från de skolor som valt alternativ 1 
är klart större än från de skolor som valt alternativen 2 och 3. Utfallet av detta har 
blivit mycket få studerande från storstadsområdena finns med bland respondenterna.  
 
Det nedan redovisade resultatet från enkäten skall därför ses som en indikation på 
situationen bland de studerande i avgångsklasserna bland landets mindre och 
medelstora kommuner. Om samma situation råder i storstadsområdena är inte möjligt 
att uttala sig om. 
 
En sammanställning av data kring respondenterna redovisas i tabellen nedan. Totalt 
har 189 studerande i avgångsklasserna svarat på enkäten. 
 

                                                 
22 Sveriges offentliga statistik, tabell 6.6, www.scb.se den 31 januari 2007. 
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Tabell 19 Några data kring respondenterna 
___________________________________________________________________________ 
Specialisering Antal Procent 
___________________________________________________________________________ 
 
Antal svarande 189 Cirka 35 
Män  61 32 
Kvinnor  128 68 
Önskar arbeta inom restaurang 104 55 
Önskar arbeta inom hotell 22 12 
Önskar utbilda sig vidare inom hotell & restaurang 18 10 
Önskar ej arbeta inom hotell & restaurang 45 24 
___________________________________________________________________________ 
 
Som framgår av tabellen så är andelen kvinnor är i klar majoritet samt de som önskar 
arbeta inom restaurang. Till ovanstående data kan läggas att 60 procent önskar arbeta 
inom en företagskedja medan 40 procent föredrar fristående företag. 55 procent önskar 
arbeta på en arbetsplats med färre än 10 anställda, 35 procent föredrar mellan 10 och 
50 anställda och 10 procent vill att det skall vara fler än 50 anställda. 
 
Den fråga som ställdes till de studerande var inom vilka områden som de önskar 
utbilda sig under de kommande åren för att kunna verka på ett bra sätt i sin yrkesroll 
när de lämnat skolan.  
 
 
5.2 Utbildningsbehovet hos dem som önskar arbeta inom restaurang 
 
Totalt 104 personer önskar arbeta inom restaurangbranschen. Av dessa har 95 
personer svenska som modersmål medan 9 personer har ett annat språk som 
modersmål. 66 studerande är kvinnor och 38 män. 85 procent av respondenterna är 
födda år 1988. 
 
Tabell 20 Restaurangelevernas utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Drinkkunskap 2,4 59 34 9 2 
Tillverkning av förrätter 2,4 57 34 7 4 
Tillverkning av kalla rätter 2,4 57 32 10 4 
Dryckeskunskap 2,4 56 37 7 3 
Tillverkning av desserter 2,4 56 37 5 5 
Uppläggning av maträtter 2,3 60 26 12 6 
Vinkunskap 2,2 51 30 14 8 
Ölkunskap 2,2 49 33 12 9 
Menykunskap 2,2 39 45 14 4 
Svensk husmanskost 2,1 40 35 18 8 
___________________________________________________________________________ 
 
En strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de kan 
samlas kring två mycket klart urskiljbara teman. 
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* Mat. Tillverkning av olika typer av maträtter samt hur de bör läggas upp och 
presenteras i olika menyer är ett centralt tema för de studerande.  
 
* Drycker. På samma sätt som mat är centralt för de studerande så är kunskap 
om olika typer av drycker det. Kunskap om vin, öl, drinkar och generella 
dryckeskunskaper är allt mycket efterfrågat. 
 
Intresset för mat och dryck bland dem som önskar arbeta inom restaurang är mycket 
påtagligt. Vad som emellertid är något uppseendeväckande är att intresset för kundens 
önskemål och kommunikation med kunden lyser med sin frånvaro bland de mest 
önskade utbildningsmomenten. 
 
 
5.3 Utbildningsbehovet hos dem som önskar arbeta inom hotell 
 
Totalt 22 personer önskar arbeta inom hotellbranschen. Av dessa har 21 personer 
svenska som modersmål medan 1 person har ett annat språk som modersmål. 19 
studerande är kvinnor och 3 män. 77 procent av respondenterna är födda år 1988. 
 
Tabell 21 Hotellelevernas utbildningsönskemål  
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Drinkkunskap 2,6 16 3 3 0 
Receptionsteknik 2,5 14 5 1 1 
Dryckeskunskap 2,4 14 4 3 1 
Hotellbokningssystem 2,4 12 7 3 0 
Lokala attraktioner och turistmål 2,4 12 4 2 1 
Vinkunskap 2,3 11 8 2 1 
Ledarskap 2,3 9 9 3 0 
Kundbemötande 2,2 9 7 3 1 
Gästpsykologi 2,1 9 7 3 2 
Ölkunskap 2,0 9 8 2 3 
___________________________________________________________________________ 
 
En strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten visar att de kan 
samlas kring två urskiljbara teman. 
 
* Receptionsarbete. Både det tekniska arbetet i reception och ett positivt och 
förstående bemötande av gästerna på hotellet ligger i fokus för hotellelevernas 
utbildningsönskemål.  
 
* Dryckeskunskap. I hotellpersonalens arbete ingår att ”kunna organisera och 
genomföra bufféer och rumsservering”23. De studerande önskar ytterligare kunskap om 
dryckessidan i denna verksamhet. 
 
Det starka intresset för drycker kan verka något apart för den som vill ägna sig åt 
hotellindustrin. Det kan emellertid logiskt förklaras av att verksamma inom hotell skall 

                                                 
23 Skolverket, Hotell- och restaurangprogrammet. Programmål, betygskriterier och kommentarer. 2000. Sid. 51 
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kunna ”organisera och genomföra bufféer och rumsservering.” Kanske indikerar det 
även att dessa moment kan vara styvmoderligt behandlade i gymnasieskolan. 
 
 
5.4 Utbildningsbehovet hos dem som önskar studera vidare 
 
Totalt 18 personer önskar studera vidare med inriktning på hotell- och 
restaurangbranschen. Av dessa har 17 personer svenska som modersmål medan 1 
person har ett annat språk som modersmål. 10 studerande är kvinnor och 8 män. 95 
procent av respondenterna är födda år 1988. 
 
Tabell 22 Utbildningsönskemål hos dem som önskar studera vidare 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medel- Ant.  Ant. Ant. Ant. 
 värde 3:or 2:or 1:or 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Uppläggning av maträtter 2,6 12 4 2 0 
Drinkkunskap 2,4 10 6 2 0 
Ledarskap 2,4 10 6 1 1 
Vinkunskap 2,3 9 7 1 1 
Engelska 2,3 9 6 2 1 
Ölkunskap 2,3 8 8 1 1 
Tillverkning av desserter 2,2 11 2 3 2 
Tillverkning av förrätter 2,2 10 3 3 2 
Dryckeskunskap 2,2 9 4 5 0 
Kundbemötande 2,2 6 10 1 1 
___________________________________________________________________________ 
 
Det finns ett stort antal kvalificerade yrkesutbildningar med inriktning på olika 
aspekter av hotell, restaurang och turism som de studerande med gymnasieexamen 
inom HR-programmet kan studera vidare på. Till detta kommer ett stort antal 
högskole- och universitetsutbildningar med olika karaktär och inriktning. Förmodligen 
tänker sig de studerande som önskar fortsätta sina studier olika typer av utbildningar. 
Det är därför ganska naturligt att de framtida utbildningsönskemålen spretar åt olika 
håll. 
 
Om trots detta en strukturering av de 10 mest efterfrågade utbildningsmomenten skall 
göras visar det sig att de kan samlas kring två urskiljbara teman. 
 
* Kommunikation. Ledarskap, engelska och kundbemötande har alla ett 
kommunikationsmoment inbyggt i sig.  
 
* Mat och dryck. Övriga utbildningsmoment kretsar alla kring olika aspekter på 
mat och dryck. 
 
Trots att en högskoleutbildning många gånger leder till en arbetsledande befattning i 
olika positioner så är efterfrågan på utbildning inom mera företagsledande moment 
inte särskilt påtaglig. 
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6 YTTERLIGARE KATEGORISERING AV UTBILDNINGSEFTERFRÅGAN 
SAMT FORMER FÖR UTBILDNINGEN 

 
 
6.1 Olika typer av grupperingar 
 
Den tidigare framställningen har hängts upp på respondenternas yrke eller tänkta 
framtida yrke. Ett antal olika yrkesgruppers utbildningsönskemål har kartlagts och 
analyserats. Det finns emellertid möjlighet att gruppera respondenterna efter andra 
kriterier än yrke. Nedan visas de grupperingar som använts i utredningen. 
 
* Människan. Olika variabler som är knutna till individen såsom kön, ålder, 
utbildning, modersmål och erfarenhet. 
 
* Arbetsplatsen. Det är inte bara människans egenskaper som kanske påverkar 
utbildningsbehovet. Kanske även arbetsplatsens storlek och eventuella kedjetillhörighet 
spelar roll. 
 
* Boenderegionen. I olika regioner finns det olika utbildningsmöjligheter och 
kanske även utbildningskulturer. Eventuellt kan boendet påverka utbildningsbehovet.  
 
* Organisationerna och utbildningens innehåll. De olika organisationernas 
medlemmar har en mängd olika yrken och funktioner. I detta avsnitt ges en samlad 
bild av de olika organisationernas mest efterfrågade utbildningsmoment. 
 
* Organisationerna och utbildningens former. I detta avsnitt ges en bild över 
vilka former för utbildningen som de olika organisationerna föredrar. 
 
Det bör beaktas att de jämförelser som görs nedan med Kompetens-99 inte är helt 
fullständiga och jämförbara. I föreliggande studie ingår lärare inom HR-programmet 
på gymnasieskolan. Så var ej fallet 1999.  
 
 
6.2 Människan 
 
6.2.1 Kön 
Den tidigare framställningen har visat att det finns avsevärda skillnader när det gäller i 
vilken omfattning som män och kvinnor är representerade i olika yrkesgrupper. 85 
procent av alla svarande köksmästare är till exempel män medan 100 procent av alla 
svarande receptionister är kvinnor. Vilka skillnader och likheter finns det då när alla 
män och kvinnor24 i branschen summeras? 
 
Totalt har 358 kvinnor och 191 män svarat på enkäten. Kvinnorna befinner sig i 
majoritet med sina 65 procent. Det bör även observeras att kvinnorna befinner sig i 
majoritet i flera arbetsledande positioner såsom restaurangchefer, hotellchefer, 
receptionschefer och konferensansvariga. En analys av enkätmaterialet visar att i 27 
fall hade män och kvinnor identiska utbildningsönskemål eller endast en skillnad på 
0,1. I 16 fall var skillnaden 0,2 - 0,3.  

                                                 
24 Endast yrkesverksamma har medtagits. Detta innebär att de studerande ej innefattas i denna del av studien. 
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Det dominerande intrycket av jämförelsen i utbildningsönskemål mellan män och 
kvinnor är att skillnaderna är marginella.  
 
I jämförelse med situationen 1999 så har skillnaderna utjämnats eftersom i den tidigare 
studien så hade män något större utbildningsbehov än kvinnor. 
 
6.2.2 Ålder 
Det är knappast orimligt att anta att den yngre delen av de i branschen verksamma 
personerna är mera välutbildade än de äldre beroende på utbildningsväsendets 
förändringar. Så är emellertid inte fallet. Ungefär hälften i var och en av 
åldersgrupperna i tabellen nedan har en branschrelaterad utbildning medan den andra 
halvan saknar detsamma.  
 
Den dominerande bilden är att det inte finns några stora skillnader i 
utbildningsbehovet mellan de olika åldersgrupperna. Differensen rör sig som regel om 
någon eller några tiondelar. Inom vissa utbildningsområden finns det emellertid 
avvikelser på mera än 0,5. De utbildningsområden det rör sig om är Drinkkunskap, 
Dryckeskunskap, Serveringsmetoder och Uppdukning. I samtliga dessa fall är det den 
yngre åldersgruppen som har ett större utbildningsbehov än de äldre grupperna. Dessa 
resultat stämmer i allt väsentligt med resultaten i Kompetens-99. 
 
6.2.3 Modersmål 
Att tala landets språk är både ett kommunikationsverktyg och ett maktinstrument. 
Frågan blir då om de som inte har svenska som modersmål har andra 
utbildningsönskemål än de som har svenska som modersmål? 
 
83 procent av dem som besvarat enkäten har svenska som modersmål. 9 procent har 
något europeiskt språk som modersmål och 8 procent har ett utomeuropeiskt språk.  
 
Materialet visar att skillnaderna i utbildningsönskemål mellan dem som har svenska 
eller ett annat europeiskt språk som modersmål normalt är mycket små.  
 
De som har ett utomeuropeiskt språk som modersmål har som regel lägre 
utbildningsefterfrågan än övriga. Detta gäller framför allt de arbetsledande 
utbildningsmomenten. Efterfrågan på svenskundervisning är störst hos dem med ett 
utomeuropeiskt språk som modersmål.  
 
6.2.4 Utländska språk 
Att tala utländska språk har flera fördelar för yrkesverksamma inom hotell- och 
restaurangbranschen. Man kan kommunicera med utländska gäster på deras språk och 
därmed skapa läge för återkomst och merförsäljning. På det personliga planet finns 
möjligheten att arbeta i andra länder och hämta inspiration där som senare kan ha en 
katalyserande effekt på den arbetsplats man så småningom eventuellt återvänder till i 
Sverige. Frågan blir då vilka språk som de i branschen verksamma önskar få 
vidareutbildning inom. I Kompetens-99 visade det sig att Engelska var det mest 
efterfrågade främmande språket med ett snitt på 1,7. Därefter kom tyskan med 1,3 och 
franskan med 1,0. 
Med tanke på franskans låga poäng togs detta språk ej med explicit i frågeformuläret 
utan endast engelskan och tyskan markerades som specifika utbildningsmoment. 
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Franskan sorterade sin under rubriken Ytterligare språk där respondenterna kunde 
markera vilket främmande språk som de önskade utbildning i. 
 
I Kompetens-07 har Engelskan fått värdet 1,5 och Tyskan 0,7. Engelskan går således 
tillbaka något medan tyskan rasar markant när det gäller önskemålen att utveckla sina 
kunskaper. För att få en bredare uppfattning om önskemålen om utbildning i olika 
språk har samtliga enkätsvar gåtts igenom för att utröna intresset för de olika språken.  
 
Det är en större ansträngning att på ett aktivt sätt skriva att man vill ha ytterligare 
kunskaper inom ett språk än att bara sätt ett kryss i en ruta. Därför har följande 
bearbetning avseende språk gjorts: Alla som markerat Engelska och Tyska som Väldigt 
gärna får en markering. Detsamma får det språk som någon respondent aktivt skrivit 
in. Resultatet redovisas i tabellen nedan. 
 
Tabell 23 Utbildningsönskemål avseende främmande språk 
___________________________________________________________________________ 
Språk Antal markeringar 
___________________________________________________________________________ 
 
Engelska 160 
Spanska 69 
Franska 52 
Tyska 41 
Italienska 33 
Övriga, 10 olika bl.a. ryska, kinesiska mfl 27 
___________________________________________________________________________ 
 
Engelskan håller sin absoluta särställning som det mest efterfrågade språket men 
sedan är konkurrensen knivskarp. Det bör dock märkas att det finns ett starkt 
önskemål om utbildning i de romanska språken medan tyskan faller tillbaka. Det bör 
även observeras att 3 personer önskar utbildning i elementärt teckenspråk för att 
kunna kommunicera med hörselskadade gäster.  
 
6.2.5 Utbildning 
Med utbildning menas i denna studie dels om man har branschutbildning i någon form 
dels vilken högsta formella utbildning man har.  
 
Ungefär hälften har branschutbildning i någon form medan den andra hälften saknar 
detsamma. Ett studium av de båda gruppernas utbildningsbehov visar att det 
knappast finns några skillnader mellan dem. Den maximala skillnaden på ett 
utbildningsmoment är 0,2 och i 18 fall fanns inga skillnader alls. 
 
Respondenterna har även delats upp i en grupp som har eftergymnasial utbildning 
respektive en grupp som saknar detsamma. Även här är det ungefär hälften som har 
någon form av eftergymnasial utbildning. Det kan röra sig om allmän akademisk 
utbildning, akademisk utbildning inom hotell- och restaurang, KY-utbildning inom 
hotell- och restaurang eller lärarutbildning.  
 
Även här är skillnaderna mellan de båda utbildningsgrupperna små. I 9 fall är den 0 
och i 21 fall endast 0,1. Den maximala differensen 0,3 återfinns i 4 
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utbildningsmoment. Därför är det knappast möjligt att finna några avgörande och 
systematiska skillnader mellan de båda grupperna avseende utbildningsefterfrågan. 
 
6.2.6 Erfarenhet 
I Kompetens-99 visade det sig att de som hade minst och längst erfarenhet hade minst 
utbildningsbehov medan de med medellång erfarenhet hade störst utbildningsbehov. En 
förklaring till varför de med minst erfarenhet hade lågt utbildningsbehov kan kanske 
vara att hotell- och restaurangbranschen för många är en inkörsport till arbetslivet och 
att de inte har för avsikt att stanna kvar i branschen. Därför ser de också ett litet 
utbildningsbehov.  
 
I föreliggande studie verifieras inte detta förhållande. Samtliga erfarenhetsgrupper (0-
3 år, 4-10 år samt 11 år och längre) har ungefär samma genomsnittliga 
utbildningsbehov. På 27 utbildningsmoment var differensen 0,2 eller mindre medan 
den i 19 fall låg mellan 0,3 och 0,4. Endast när det gäller Betalnings- och 
redovisningssystem ligger differensen på 0,5. De med minst erfarenhet har ett mindre 
utbildningsbehov här än de övriga två grupperna.  
 
Även om de genomsnittliga utbildningsbehoven skiljer sig föga så tyckes det generellt 
vara så att utbildningar inriktade på arbets- och avdelningsledning är av mindre 
intresse för gruppen med liten erfarenhet än de är för dem med större erfarenhet. 
 
 
6.3 Arbetsplatsen 
 
6.3.1 Kedjetillhörighet 
I kapitel 7 visas att många hotell- och restaurangkedjor har egna skolor och 
utbildningsprogram för sina anställda. De som arbetar på företag som ej är 
kedjeanslutna får lita till olika utbildningsföretag för kortare utbildningar eller 
offentliga skolor för längre utbildningar. Frågan är då om detta förhållande påverkar 
utbildningsbehovet. 
 
Svaret är att det knappast gör detta. Det är svårt att finna några systematiska 
skillnader i utbildningsbehovet mellan de båda grupperna och de skillnader som finns 
är som regel mycket små. Normalt ligger de bra på någon tiondel.  
 
6.3.2 Arbetsplatsens storlek 
I Kompetens-99 konstateras att ” Tabellen ovan avslöjar inte några omedelbara, klara 
och systematiska variationer. Tvärtom! Det verkar finnas en relativt osystematisk 
variation kring medelvärdena.”25  
Situationen verkar vara densamma år 2007. Det är svårt att finna några klara 
skillnader beroende på arbetsplatsens storlek. Det som möjligen kan vara en skillnad 
är att utbildningsbehovet för företagen i storleksintervallet 10-50 sysselsatta verkar 
vara något högre än för företagen med 1-9 och mer än 50 sysselsatta. 
 
 
 
 

                                                 
25 UHR, Kompetensanalys av Hotell- och restaurangbranschen. 1999 
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6.4 Boenderegionen 
 
Ur Kompetens-99 går det att utläsa att stockholmarna genomgående har ett lägre 
utbildningsbehov än genomsnittet för branschen. På samma sätt har göteborgarna ett 
högre utbildningsbehov än branschens genomsnitt. Så är inte fallet år 2007. 
Stockholmarnas utbildningsbehov ligger genomsnittligt något högre än göteborgarnas. 
Generellt är det emellertid inte möjligt att urskilja några klara mönster i 
utbildningsbehovet som skulle kunna bero på regional tillhörighet.  
 
 
6.5 Organisationerna och utbildningens innehåll 
 
De olika organisationernas26 medlemmar har en mängd olika yrken och funktioner som 
i sin tur ställer krav på olika typer av kunskaper och färdigheter. I tabellen nedan ges 
en bild över de 5 mest efterfrågade utbildningsmomenten inom varje organisation.  
 
Tabell 24 De 5 mest efterfrågade utbildningsmomenten bland organisationerna 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment HRF HTF Lär27. Stud. SHR Snitt 
___________________________________________________________________________ 
 
Arbetsledning - 2,2 - - 1,9 1,8 
Avtalskunskap 1,7 2,0 - - 1,9 1,7 
Budgetering och kalkylering - 2,0 - - - 1,6 
Datakunskap t.ex Excel, Word, Internet 1,8 - - - - 1,5 
Drinkkunskap - -  2,5 - 1,5 
Dryckeskunskap - -  2,4 - 1,6 
Engelska 1,7 - - - - 1,5 
Gästpsykologi - - - - 1,8 1,8 
Internationell matlagning - - 1,9 - - 1,5 
Kostnads- och intäktsanalys - 2,0 - - - 1,5 
Kundbemötande 1,8 - - - - 1,7 
Ledarskap 1,8 2,3 2,1 - 2,0 2,0 
Marknadsföring - - - - 1,7 1,7 
Tillverkning av desserter - - 1,9 2,3 - 1,5 
Tillverkning av förrätter - - 1,9 2,3 - 1,5 
Uppläggning av maträtter - - 1,9 2,3 - 1,5 
___________________________________________________________________________ 
 
Bilden ovan är både disparat och fokuserad Av de 47 olika utbildningsmomenten så 
finns 16 olika med på topp femlistan bland de olika organisationerna. 10 olika 
utbildningsmoment efterfrågas emellertid endast av en organisation, 4 av två 
organisationer, 1 av tre organisationer och 1 av 4 organisationer. 
 
Ledarskap och avtalskunskap är de mest efterfrågade kunskapsområdena. Det bör även 
observeras att ledarskapsutbildning är högst prioriterat inom alla organisationer utom 
bland studenterna. Efterfrågan på ledarskap tillsammans med andra 

                                                 
26 Lärar- och studentgrupperna kallas i detta sammanhang även för organisationer. 
27 Den uppmärksamme läsaren märker att det finns en diskrepans mellan lärarnas tidigare höga värden och 
värdena i denna tabell. Skillnaderna beror förmodligen på de starkt olika prioriteringarna mellan olika 
lärargrupper. Man har inte några riktigt gemensamma hjärtefrågor i utbildningssammanhang. 
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utbildningsområden som har med ledning, analys och utveckling av företag är mycket 
stor.  
 
Undantaget är lärare och studenter. Dessa grupper har prioriterat yrkeskunskaper inom 
matlagning och drycker mycket högt.  
 
En jämförelse med Kompetens-99 är inte helt enkel att göra eftersom vissa av 
momenten i Kompetens-99 inte finns med i Kompetens- 07 samtidigt som vissa nya 
tillkommit. En jämförelse visar emellertid att.  
 
* HRF Kvarstår: Datakunskap, kundbemötande, engelska. 
  Utgår: Serveringsmetoder, livsmedelshygien 
  Tillkommer: Avtalskunskap, ledarskap 
 
* HTF Kvarstår: Arbetsledning, budgetering och kalkylering 
  Utgår: Kundbemötande, datakunskap, engelska 
  Tillkommer: Avtalskunskap, kostnads- och intäktsanalys, ledarskap 
 
* SHR Kvarstår: Gästpsykologi 
  Utgår: Kundbemötande, datakunskap, livsmedelshygien, engelska 
  Tillkommer: Arbetsledning, avtalskunskap, ledarskap, marknadsföring 
 
En analys av materialet ovan visar på några tendenser som i princip gäller samtliga tre 
organisationer. De är: 
 
* Det som i många fall kan uppfattas som baskunskaper i yrkesrollen tex. serveringsmetoder, 
livsmedelshygien och engelska har utgått. 
 
* Istället har det tillkommit mera företags- och avdelningsledande kunskapsmoment såsom 
avtalskunskap, ledarskap, marknadsföring och kostnads- och intäktsanalys. 
 
* Inom HTF och SHR har datamognaden ökat markant under perioden. 
 
Utbildningsmoment som har med företagets eller avdelningens ledning och styrning 
har ökat i betydelse. Detta gäller inte enbart de traditionellt arbetsledande 
organisationerna SHR och HTF utan även HRF.  
 
 
6.6 Organisationerna och utbildningens former 
 
När det gäller formerna för utbildningens genomförande samt attityderna till 
utbildning från chefer och arbetskamrater så har även detta tagits upp i enkäten. De 
områden som berörts när det gäller formerna är platsen för utbildningens 
genomförande, tidpunkter, uppläggning samt om utbildningen skall ske på arbetstid 
eller fritid. Resultatet framgår av följande tabell. 
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Tabell 25 Önskemål om praktiska utbildningsarrangemang samt utbildningsattityder 
bland de olika organisationerna (procent) 

___________________________________________________________________________ 
Utbildningsarrangemang HRF HTF Lär. Stud. SHR 
___________________________________________________________________________ 
 
Plats 
 Internat 7 8 26 11 14 
 Arbetsplatsen 31 15 12 64 15 
 Lokal på orten 62 77 62 25 71 
 
Tid 
 Koncentrerat 40 37 53 55 31 
 Utspritt 60 63 47 45 69 
 
Typ 
 Fokuserade 66 76 76 79 91 
 Problematiserande 34 24 24 21 9 
 
Arbete/fritid 
 Fritid 20 5 3 6 17 
 Arbetstid 43 46 34 52 37 
 Kombination arbete/fritid 37 50 63 42 46 
 
Attityd 
 Positiv från chefen 82 89 97 
 Negativ från chefen 18 11 3 
 Positiv från arbetskamrater 92 97 95 
 Negativ från arbetskamrater 8 3 5 
___________________________________________________________________________ 
 
När det gäller platsen för utbildningens genomförande anser en klar majoritet att en 
lokal på orten utanför den ordinarie arbetsplatsen är att föredra. Man kommer bort 
från arbetsplatsen och är på neutral plan samtidigt som familjeliv kan fortgå utan 
några komplikationer. Kostnad och besvär hålls dessutom på en miniminivå. 
Studenterna har en något avvikande uppfattning och vill vara kvar på sin arbetsplats. 
Resultatet stämmer väl överens med vad som kom fram i Kompetens-99. 
 
Tiden är problematisk i och med branschens varierande arbetstider. Det är svårt att 
tillfredsställa alla schemaläggningar och skift. Det som passar en individ eller ett 
företag passar inte en annan individ eller företag. Resultatet ovan pekar dock på att en 
knapp majoritet tycks föredra en utspridd schemaläggning. Detta resultat stämmer 
också väl överens med resultatet från Kompetens-99. 
 
Typen av utbildning bör självfallet anpassas till ämnet. Finns möjligheter så anser dock 
en klar majoritet att koncisa och fokuserade utbildningar är att föredra framför mera 
problematiserande. Även detta resultat stämmer väl överens med Kompetens-99. 
 
Synpunkterna på om utbildningen skall ske på arbetstid eller fritid är något mera 
disparata än för de tidigare frågorna. Inom HTF, lärarna och studenterna anser en 
mycket liten del att utbildningen skall ske på fritiden medan det inom HRF och SHR 
finns en större anslutning till utbildning på fritiden. Inom HRF är denna synpunkt till 
och med större än inom SHR. Annars synes synpunkterna ganska väl fördelade på 
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arbetstid respektive en kombination av arbetstid och fritid med en liten övervikt för 
kombinationen arbetstid/fritid. 
 
När det gäller attityderna till utbildning är dessa mycket positiva. Det bör dock 
observeras att i det närmaste var femte HRF-medlem anser att närmaste chef har en 
negativ syn på utbildning. Inom HTF upplever var tionde medlem samma sak medan 
endast 3 av 100 lärare anser att närmaste chef är negativ till utbildning. 
 
Den avvaktande hållningen till utbildning inom HRF avspeglas även bland 
arbetskamraterna där i princip var tionde arbetskamrat är negativ till utbildning. 
Motsvarande siffra för HTF är tre av hundra medan den bland lärarna är fem av 
hundra. 
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7 ETT AXPLOCK AV UTBILDNINGAR FÖR YRKESVERKSAMMA INOM 
HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 

 
 
7.1 Omfattande utbildningsutbud 
 
Som tidigare redovisats i avsnitt 1.3 så finns det ett omfattande utbud av längre hotell- 
och restaurangutbildningar i Sverige. Det finns minst ett dussin akademiska 3-4-åriga 
program. Förmodligen cirka 15 KY-utbildningar med inriktning på hotell- och 
restaurangbranschen samt cirka 160-170 gymnasieskolor runt om i landet som 
erbjuder gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram.  
 
Dessa utbildningar fordrar normalt att den studerande ägnar sig på heltid åt studier 
under flera år. Denna typ av långa utbildningar finns ej med i nedanstående 
sammanställning. Istället koncentreras intresset på kortare klart målinriktade 
utbildningar som främst vänder sig till de i branschen yrkesverksamma. 
Sammanställningen är ett axplock av olika utbildningar. Trots denna begränsning kan 
en ganska klar bild skönjas av möjligheterna till utbildning för olika yrkesverksamma 
grupper inom branschen. 
 
 
7.2 Utbildningar anordnade av arbetsmarknadens parter 
 
7.2.1 HRF:s fackliga interna utbildningar 
”Passa på och lär dig nya saker om allt från arbetsmiljö till IT. När du går en 
utbildning hos oss får du kostnadsersättning i form av stipendier eller för förlorad 
arbetsinkomst. Utbildningar kan handla om allt från facklig grundinformation, kurser 
om arbetsmiljö, ledarskap och ekonomi till IT och yrkesutbildningar. Vi har såväl 
korta som långa utbildningar, konferenser, seminarier och utbytesverksamhet.”28 
 
Ovanstående citat är ger en vital och potent bild av HRF:s utbildningsverksamhet. 
Detta är förmodligen också sant i ett större fackligt perspektiv. I det lilla perspektivet 
för att utveckla den enskilda medlemmen i hans eller hennes yrkesroll har HRF inte har 
några utbildningar, konferenser, seminarier eller utbytesverksamheter. Det kan 
eventuellt finnas på det lokala planet i enstaka fall men är inte något regelbundet 
förekommande. 
 
7.2.2 HTF 
”HTFs kursverksamhet bygger på ett antal centrala kurser. Kurserna är öppna för alla 
förtroendevalda oberoende vilken bransch de representerar. När det gäller de centrala 
kurserna har HTF valt att inte göra branschspecifika kurser utan att ge deltagarna 
möjlighet att få en inblick i hur det är att arbeta på olika typer av arbetsplatser. 
Därutöver har varje avdelningskontor korta seminarier eller kvällsinformationer. 
Avdelningskontoren väljer då självständigt till vilka de ska skicka inbjudan. Jag känner 
inte till att något avdelningskontor haft någon typ av aktivitet som är riktad till hotell- 
och restaurangområdet.”29 
 

                                                 
28 www.hrf.net den 9 mars 2007 
29 Mail från Anna Ekstrand-Hjerpe HTF/TCO, den 12 mars 2007. 
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Situationen inom HTF är densamma som inom HRF. De kurser som arrangeras vänder 
sig till fackligt aktiva inom olika verksamhetsområden. Detta är också förståligt. Skulle 
varje branschområde täckas upp skulle det förmodligen fragmentera och ruinera 
organisationen.  
 
7.2.3 SHR 
SHR har ett avsevärt utbud av avgiftsfinansierade korta utbildningar30. De utbildningar 
som erbjuds under våren 2007 visas nedan. 
 
Ledarskap 
 Styrelsearbete 
 Dagligt ledarskap 
 Hotellhusfru – ett yrke i förvandling 
 
Juridik 
 Tillämpad arbetsrätt 
 Ledighet från anställning – semester, föräldraledighet och sjukdom 
 Arbetsmiljö 
 Att ingå avtal 
 Hyresrätt 
 
Ekonomi 
 Ekonomi för icke-ekonomer 
 Kalkylering i restaurangköket – grundkurs 
 Ekonomi och försäljning i baren 
 
Service 
 Diplomerad värd 
 Ta plats på scen – Gästen har huvudrollen! 
 
Kök/Matsal/Bar 
 Livsmedelssäkerhet med HACCP för köksmästare/kökschefer 
 Skaffa dig ett bevis på dina yrkeskunskaper 
 Skandinavisk barmästarutbildning 
 
Utbildningarna spänner över ett brett register. Gemensamt synes vara att 
utbildningarna riktar sig till anställda i arbetsledande positioner eller till småföretagare 
i branschen. Det bör dock påpekas att även personer som ej är medlemmar i SHR har 
möjlighet att deltaga i kurserna. För vissa kurser finns det dessutom möjligheter att 
erhålla stipendier. 
 
 
7.3 Hotell- och restaurangkedjornas utbildningar31 
 
7.3.1 Två hotellkedjor 
Radisson SAS Hotels är en del av Rezidor Hotel Group. Detta innebär att 
medarbetarna på Radisson SAS Hotels har tillgång till de utbildningsprogram som 
finns inom The Business School @ Rezidor. Skolan startades 1996 ”because of a need 
to structure training and development, ensure consistency, streamline costs and 

                                                 
30 www.shr.se den 24 juni 2007 
31 Två intressanta hotellkedjor och två intressanta restaurangkedjor redovisas. Materialet har inhämtats via 
studium av hemsidor, förfrågan över e-mail och telefon. Texten nedan är en fri bearbetning av dessa svar. 
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continue to foster company culture. …… Courses are changed, updated, removed or 
added as the business needs change and demand.32” Aktuella kurser i juni 2007 visas 
nedan. 
 
* General Manager Certification Programme. Målgrupp: (New) General Managers, Mentees, 

Director of Sales. Längd 5 dagar 
* High Performance Financial & Hotel Asset Management. Målgrupp: General Managers, 

Mentees, Director of Sales and Financial Controllers. Längd 3 dagar 
* Yes I can Hotel Trainer Certification Workshop. Målgrupp: The hotel´s designated Yes I Can! 

Trainer, supervisory level or Department Head. Längd: 3 dagar 
* Group Training Techniques. Målgrupp: Hotel Trainers, Corporate Trainers, Managers, 

Department Heads, Supervisors, Team leaders. Längd: 3 dagar. 
* S.T.A.R. Hotel Trainer Certification Workshop. Målgrupp: The hotel´s designated S.T.A.R 

facilitator (Department Head or General Manager). Längd: 4 dagar 
* On Job Skills Master Trainer Certification Workshop. Målgrupp: Hotel Trainers, Corporate 

Trainers, Managers, Department Heads, Supervisors, Team Leaders. Längd. 2 dagar 
* LOTS – Logical Thinking System. Målgrupp: Corporate, Regional and General Managers, 

Department Heads, and all Managers with direct budget an personnel responsibilities. Längd 5 
dagar 

* Negotiating Skills for Effective Sales People. Målgrupp: Sales Co-ordinators, Sales Managers 
and Executives, Assistant Directors of Sales and Meeting & Events Sales responsibles. Längd: 
2,5 dagar 

* Sales Success. Målgrupp: Sales Co-ordinators, Meeting & Events Sales responsibles. Sales 
Managers and Executives. Längd: 2,5 dagar 

* Sales Management Success. Målgrupp: All sales professionals within The Rezidor Hotel Group 
with management responsibility for sales professionals. Längd: 4 dagar 

 
Två slutsatser kan dras av kursförteckningen ovan. The Business School @ Rezidor 
inriktar sina ansträngningar på hotellens ledningsfunktioner. Försäljningschefer, VD:ar, 
avdelningschefer med flera har flera olika kurser som de kan delta i för att skapa en 
effektiv ledning av hotellens verksamhet. Den andra slutsatsen är att stora 
ansträngningar läggs på att skapa effektiva och motiverande handledare och utbildare 
på de olika hotellen. Dessa utbildare skall dels befattningsutbilda olika anställda dels 
motivera dem för Yes I can programmet33. De skall dessutom arbeta med OJS (On Job 
Skills) där avdelningstränare på alla nivåer tränas upp för att i sin tur kunna träna upp 
all personal på ”skills” alltså praktiska träningar för upplärning och kvalitetssäkring34. 
 
Choice Hotels är under år 2007 i uppbyggnadsfasen av sitt utbildningsutbud. ”Choice 
har startat Choice Academy där en rad olika utbildningar kommer att erbjudas till de 
olika varumärkena inom Choice gruppen. Detta gäller  
 
* Ledarskap 
* Serviceutveckling 
* We Care 
* Salg 
* Revenue management 
* Ekonomi mm 
 

                                                 
32 www.rezidor.com den 23 juni 2007 
33 Yes I can är ett program där gästen sätts i centrum och alltid erbjuds den bästa lösningen på ett problem. 
34 Laila Minfors, Radisson SAS Scandinavia Göteborg, har välvilligt ställt sitt stora kunnande till förfogande för 
att korrigera de ursprungliga texterna. 
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Choice kommer att gå ut på marknaden för att hitta de bästa samarbetspartnerna och 
har idag ett antal Norska samarbetspartners som man vill jobba med fortsatt. De flesta 
är privata mindre konsultföretag  
 
Clarion kommer att komplettera detta med skräddarsydda utbildningar för att stärka 
Clarions Varumärke mål och Vision. I Höst Certifierar vi 1000 medarbetare i Service - 
Där jag som Projektansvarig för Attitude at Clarion tillsammans med en extern 
Konsult kommer att hålla i dessa 1 dagars utbildningar 
 
Dessutom planlägger vi just nu Clarion Skräddarsydda Ledarskapsutbildning för alla 
Avdelningschefer uppdelat i tre olika delar: Individuell Utveckling - Teamutveckling 
och Strategisk utveckling som kommer att vara en pågående process och som delvis 
kommer att hållas internt men delvis också med externa konsulter.  
 
För att identifiera behoven jobbar vi med en speciellt framtagen modell för 
Medarbetardialog som skall genomföras 1-2 gånger per år. Denna form är just nu 
under utveckling i samarbete med Ledarskapsutbildningen35”. 
 
7.3.2 Två restaurangkedjor 
McDonalds har ett basutbud av utbildningar36 som erbjuds olika grupper av 
medarbetare alternativt samtliga medarbetare. McDonalds köper även in 
specialdesignad ledarträning för utvalda grupper. De basutbildningar som finns är  
 
* BSM (Basic Shift Management) = en grundläggande utbildning för våra arbetsledare på 4 

dagar (inkluderat 1 dag restaurangpraktik). 
* ASM (Advanced Shift Management) = fortsättning på BSM med ytterligare ledarskapsträning 

på 3 dagar (inkluderat 1 dag restaurangpraktik) 
* EMP (Effective Management Practises) = 5 dagars kurs för biträdande restaurangchefer 

(inkluderat 1 dags restaurangpraktik) 
* RLP ( Restaurant Leadership Practises) = 5 dagars kurs för blivande restaurangchefer 
* HRM ( Human Resourse Managment) = 2 dagars kurs i personalarbete 
* KSI ( Kommunikations skolans introduktionskurs) = 2 dagars grundkurs i PR arbete, 

internkommunikation, mm. 
* Första Hjälpen utbildning = 1 dags HLR träning, mm 
* FEK (Företags Ekonomi Kurs) = 2, 5 dag ekonomi kurs i samarbete med Bonanza 
 
Ett studium av ovanstående utbildningar visar att ett starkt fokus ligger på en 
kombination av befattnings- och ledarskapsutbildningar. Arbetsledning, 
ledarskapsträning, personalarbete och restaurangchef är viktiga ledord i kursutbudet. 
 
Max Hamburgare visar på sin hemsida37 de olika befattningar som finns inom företaget 
samt vilken lön som varje befattningshavare kan ha. De befattningar och löner man 
redovisar är: 
 
1 Restaurangbiträde, 83 kr/tim. 
2 Trainée, 86 kr/tim. 
3 Assistent, 15-19.000 kr/mån. 
4 Biträdande restaurangchef, 17-20.500 kr/mån 
5 Restaurangchef, i genomsnitt 25.000 kr /mån 
                                                 
35 Mail den 4 juli från Ulrika Rosén, Projektansvarig för Attitude at Clarion på Clarion Hotels. 
36 Avsnittet om McDonald´s har hämtats ur: SHR Fondförvaltning, Utvärdering av SHR Fondförvaltnings 
utbildningsstipenderier, maj 2006.  
37 www. max.se den 6 juli 2007 
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6  Partner, inklusive bonus upp till 60.000 kr/mån 
 
En trainée har möjlighet att genomgå Maxskolan Steg 1 som behandlar 
”Grundläggande ledarskap.  ….  Som restaurangchefsassistent är du arbetsledare på 
restaurangen.  …  Din utbildning får du via Maxskolan där praktik och teori 
kombineras. En stor del i utbildningen är ledarskap.  …  När du uppnått titeln 
restaurangchefsassistent kan du snabbt avancera vidare till restaurangchef genom Max 
vidareutbildningar. Du kan nu söka samtliga Maxskolans Steg 2-utbildningar. LMA - 
Lokal marknadsföringsansvarig, SMH - Säker mathantering samt MUS - Masking och 
servicekurs.  …  Som restaurangchefsassistent har du en unik möjlighet till personlig 
utveckling och snabb karriärklättring genom Max TEAM 20. En utbildning som Max 
utformat specifikt för varje deltagare som gör dig väl förberedd för rollen som 
restaurangchef.” 
 
 
7.4 Två exempel på fristående utbildningsföretag 
 
Hur löser då hotell och restauranger som inte tillhör någon kedja med ett eget 
utbildningsutbud utbildningsbehovet för olika befattningshavare? Förutom att anlita 
SHR:s olika utbildningar ( se avsnitt 7.2.3) så vänder de sig förmodligen till olika 
professionella utbildningsanordnare med inriktning på hotell- och 
restaurangbranschen. Nedan presenteras två sådana företag38.  
 
Lernia är statligt ägt bolag med verksamhet över hela landet. Lernia erbjuder bland 
annat kurser inriktade på hotell- och restaurangbranschen. ”Vi är uppdaterade med 
aktuella trender och erbjuder exempelvis kurser i livsmedelssäkerhet, kost och äldre, 
alkohollagstiftning med mera. Vi arbetar med moderna metoder och hjälpmedel - allt 
för att spegla dagens restaurang- och storhushållskök. Teori och praktik varvas för 
bästa inlärning.    Exempel på utbildningar är Kock - inriktning à la carte och 
storhushåll, Servitör/servitris, Bartender samt Bagare”39 
 
Codrivers är ett privat företag där Catharina Roos är VD och ägare.  Företaget vänder 
sig till hotell-, restaurang och övriga tjänstesektorn. Exempel på kurser som erbjuds är  
 
* ”Utveckla dig som ledare – coaching och kommunikationsträning för ledningsgruppen eller 
individuellt. Skapa ditt personliga varumärke.  
 
* Ledarskapsutbildning med strategisk kommunikation. Utbildning i mindre grupper. 
 
* Intensivkurs i Receptionsteknik. Kursen innehåller utbildning i branschkunskap, 
receptionsteknik, praktikpass och databoknings-systemet Fidelio. ”

 40
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Materialet har tagits från Internet den 15 augusti 2007.  
39 www.Lernia.se den 15 augusti 2007 
40 www.co-drivers.se den 15 augusti 2007 
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8 SLUTSATSER 
 
 
8.1 Vad säger resultaten från studien? 
 
8.1.1 Vilka är de mest angelägna utbildningsområdena? 
Vilka utbildningsområden som är mest angelägna beror på respondentens yrke. För 
receptionister är Receptionsteknik ett ytterst angeläget utbildningsområde medan det 
för kockar är ungefär lika intressant som svetsteknik.  
 
Därför har så mycket som möjligt av studien hängts upp på de utbildningsbehov som 
olika yrkesgrupper har41. De två mest efterfrågade utbildningsområdena för de 
studerade yrkesgrupperna har förtecknats nedan 
 
Tabell 26 De mest efterfrågade utbildningsområdena för olika yrkesgrupper 
___________________________________________________________________________ 
Yrkesgrupp Mest önskad Näst mest önskad 
___________________________________________________________________________ 
 
Köksmästare Ledarskap Marknadsföring 
Kock Arbetsorganisation Hälsoprofilmat 
Kallskänka Tillverkning kalla rätter Tillverkning desserter 
Ekonomibiträde Datakunskap Engelska 
 
Restaurangchef Arbetsledning Ledarskap 
Servitris Kundbemötande Ledarskap 
 
Hotellchefer Ledarskap Avtalskunskap 
Receptionister Receptionsteknik Gästpsykologi 
Hotellstädare Svenska Engelska 
 
”Mindre” restaurangföretagare Arbetsledning Ledarskap 
”Större” restaurangföretagare Ledarskap Gästpsykologi 
”Mindre” hotellföretagare Avtalskunskap Gästpsykologi 
”Större” hotellföretagare Ledarskap Arbetsledning 
 
Hotellärare Marknadsföring Ledarskap 
Matlagningslärare Tillverkning desserter Tillverkning förrätter 
Serveringslärare Gästpsykologi Dryckeskunskap 
 
Restaurangelever Drinkkunskap Tillverkning förrätter 
Hotellelever Drinkkunskap Receptionsteknik 
Vidarestuderande elever Uppläggning av maträtter Drinkkunskap 
___________________________________________________________________________ 
 
Om en uppdelning av utbildningsbehoven görs i branschspecifika och generella med 
branschinriktning så framträder en intressant bild. 66 procent av utbildningsområdena 
ovan avser generella utbildningsområden medan endast 34 procent är branschspecifika. 
Om lärare och elever exkluderas blir situationen än klarare. 88 procent av de mest 
angelägna utbildningsbehoven avser generella utbildningsområden medan endast 12 
procent avser branschspecifika. 

                                                 
41 I bilaga 3 redovisas en sammanställning av medelvärdena för samtliga utbildningsmoment. Denna bilaga skall 
dock tolkas med avsevärd försiktighet eftersom utbildningsbehoven varierar starkt mellan olika yrkesgrupper. 
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Tidigare i texten har det påtalats att cirka hälften av de branschverksamma har någon 
form av branschutbildning. Detta kombinerat med att andelen branschverksamma med 
en formell examen inriktad på hotell- och restaurangbranschen har ökat med 6,4 
procentenheter mellan 1998 och 2005 kan vara en del i förklaringen till varför rena 
branschkunskaper är mindre efterfrågade än generella kunskaper inriktade på ledning 
av företag och avdelningar. 
 
De i branschen verksamma efterfrågar huvudsakligen kunskaper inriktade på 
företags- och avdelningsledning. Rena yrkeskunskaper har man redan och därför är 
det mindre efterfrågat. 
 
8.1.2 Vilka yrkesgrupper är mest angelägna om att utbilda sig? 
Vilka yrkesgrupper är då mest angelägna att erhålla utbildning? Svaret kan sökas i 
nedanstående tabell som för olika yrkesgrupper visar poängen för det mest efterfrågade 
utbildningsområdet samt det 10:e mest önskade.  
 
Tabell 27 Vilka yrkesgrupper är mest angelägna om att utbilda sig? 
___________________________________________________________________________ 
Yrkesgrupp Mest önskad 10:e mest önskad 
___________________________________________________________________________ 
 
Köksmästare 2,3 2,1 
Ekonomibiträde 2,2 1,8 
Kallskänka 2,1 1,6 
Kock 1,9 1,7 
 
Restaurangchef 2,7 2,2 
Servitris 1,9 1,7 
 
Receptionister 2,8 2,0 
Hotellchefer 2,1 1,7 
Hotellstädare 1,9 1,5 
 
”Större” restaurangföretagare 2,2 1,7 
”Större” hotellföretagare 2,2 1,6 
”Mindre” restaurangföretagare 1,9 1,7 
”Mindre” hotellföretagare 1,9 1,5 
 
Serveringslärare 2,8 2,3 
Hotellärare 2,6 2,0 
Matlagningslärare 2,5 2,2 
 
Hotellelever 2,6 2,0 
Vidarestuderande elever 2,6 2,2 
Restaurangelever 2,4 2,1 
___________________________________________________________________________ 
 
Tabellen visar på stora skillnader mellan olika grupper. Så ger till exempel 
receptionisterna 2,8 till sin mest önskade utbildning medan servitriserna endast ger 1,9. 
Ur ovanstående tabellmaterial finns det möjligheter att göra ett antal något mer 
systematiska observationer.  
 
* Lärare och studerande har genomgående mycket höga värden på sin mest önskade utbildning. 
Även när det gäller den 10:e mest önskade så ligger den högre än vissa andra yrkesgruppers mest 
önskade utbildning. 
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* De ”större” hotell- och restaurangföretagen markerar högre utbildningsbehov än de ”mindre” 
hotell- och restaurangföretagen. 
 
* Restaurangchefer och receptionister har avsevärt mycket större utbildningsbehov än övriga 
medlemmar inom HRF och HTF. 
 
* Övriga HRF- och HTF-medlemmars maximala utbildningsbehov ligger mellan 2,3 och 1,9. 
 
Med undantag av några väldefinierade grupper synes det maximala 
utbildningsbehovet ligga mellan 2,3 och 1,9. Med undantag för lärarnas och elevernas 
höga medelvärden är det svårt att finna någon systematik i variationerna mellan 
olika yrkesgrupper. 
 
8.1.3 Vilka är de största förändringarna mellan 1999 och 2007? 
Vilka förändringar har då inträffat mellan år 1999 och 2007? I tabellen nedan 
förtecknas de yrkeskategorier som kan identifieras både 1999 och 2007.  
 
Tabell 28 Jämförelse mellan de mest efterfrågade utbildningsområdena för olika 

yrkesgrupper 2007 och 1999 
___________________________________________________________________________ 
Yrkesgrupp Mest önskad 2007 Mest önskad 1999 
___________________________________________________________________________ 
 
Köksmästare Ledarskap Nya produktionsmetoder 
Kock Arbetsorganisation Livsmedelshygien 
Kallskänka Tillverkning av kalla rätter Livsmedelshygien 
Ekonomibiträde Datakunskap Livsmedelshygien 
Restaurangchef Arbetsledning Säljteknik 
Servitris Kundbemötande Serveringsmetoder 
Receptionister Receptionsteknik Datakunskap 
Hotellstädare Svenska Miljöhantering 
___________________________________________________________________________ 
 
År 1999 var befattningsberoende yrkeskunskaper mycket efterfrågade. Kockar, 
kallskänkor och ekonomibiträden efterfrågade alla utbildning i livsmedelshygien. År 
2007 föredrar kockar och ekonomibiträden mera generella utbildningar. Samma 
förhållande gäller Köksmästare och hotellstädare.  
 
Under perioden 1999 till 2007 har det skett en förändring avseende de olika 
yrkesgruppernas mest önskade utbildningar. År 1999 var önskemålet ofta starkt 
yrkesrelaterat medan det år 2005 är mera inriktat på generella utbildningar avseende 
företags- och avdelningsledning. 
 
8.1.4 Hur väljer en begåvad karriärist? 
Den begåvade karriäristen ser till att börja på ett företag med flera olika enheter. En 
sådan struktur gör det möjligt att inom företagets ram avancera genom att flytta på sig. 
Är företaget etablerat internationellt så finns det naturligtvis också möjligheter till 
utlandstjänstgöring. 
 
De stora kedjorna har antingen redan byggt upp eller är i färd med att bygga upp sina 
egna skolor där endast egna medarbetare har rätt att studera. Detta gör att den 
begåvade karriäristen kan få en bra utbildning inom företagets ram. I kapitel sju finns 
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ett antal exempel på vilka kurser och utbildningar som står till buds inom de större 
kedjorna. 
 
 
8.2 Utbildningen i framtiden 
 
8.2.1 Gränsöverskridanden och samarbete 
I framtidens utbildningssamhälle kommer det troligen att bli mycket 
gränsöverskridanden och samarbete. Företagsinterna utbildningar kommer, i än större 
omfattning än idag, att hyra in professionella utbildare och experter. Universiteten 
kommer inte bara att ge sina traditionella kurser och program utan även 
uppdragsutbildningar åt olika företag. Ett exempel på detta är Campus Helsingborg 
som skriver följande i sitt kursprospekt. ”Kursen Introduktion till företagsekonomi för Hotell & 
Restaurangbranschen är en företagsekonomisk översiktskurs som ges av Institutionen för Service 
Management vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Kursen är en uppdragsutbildning för chefer 
och medarbetare hos framför allt SHR:s medlemsföretag.” Efter fullgjord kurs kan deltagarna 
tentera och få 5 akademiska poäng. 
 
Ett annat exempel från Campus Helsingborg är att ”Institutionen har ett nära samarbete med 
ca 50 ledande företag och organisationer inom servicebranschen. Partnerföretagen prioriteras högt då 
samarbetet är en väsentlig del för utbildningens och studenternas utveckling.  
 
Partnerföretagen bidrar till utbildningen genom att tillföra kunskap och praktisk problemanknytning till 
undervisningen. Dessutom kan partnerföretagen, genom gemensamt överenskomna arbetsformer, ge 
studenterna möjlighet att placera in sina teoretiska kunskaper i olika praktiska sammanhang.” 
 
Ett annat exempel på dessa gränsöverskridanden är Turismens Utredningsinstitut och 
Handelshögskolan i Göteborg. Turismens Utredningsinstitut ägs bland annat av 
Göteborg & Co. och Västsvenska Turistrådet. Från att tidigare ha varit lokaliserade i 
nära anslutning till Göteborg & Co. så har man nu hyrt in sig i Handelshögskolans 
lokaler. Göteborg & Co. och Västsvenska Turistrådet har samtidigt förbundit sig att 
stötta utbildning och forskning inom hotell, restaurang och turism på 
Handelshögskolan med 5,4 miljoner kr under tre år. 
 
Allt pekar på att de gränser som tidigare fanns mellan olika utbildande 
organisationer samt mellan skolor och företag håller på att lösas upp till förmån för 
ett mera prestigelöst och tätare samarbete i utbildningsfrågor. 
 
8.2.2 Utbildning via Internet 
Att kombinera förvärvsarbete, familjeliv och utbildning är många gånger en 
komplicerad ekvation. I avsnitt 6.6 visas att huvuddelen av de tillfrågade vill ha 
utbildningen i en från arbetsplatsen skild lokal på orten. På detta sätt minimeras 
kostnader för företag och enskilda. Kombineras en sådan lokal utbildningssituation 
med undervisning via Internet kan förmodligen stora fördelar uppnås.  
 
Möjligheterna att studera på universitet via Internet finns redan. 35 högskolor och 
universitet i Sverige erbjuder idag omkring 2 700 kurser och 100 program att läsa på 
distans med Internet som hjälpmedel.  
 
”Det är ett annorlunda sätt – oberoende av tid och rum – att läsa på universitet och högskolor. 
Mötesplats, via Internet, beskriver vad det i grunden handlar om. … Tanken är att du ska kunna 
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förverkliga dina framtidsplaner utan att behöva förändra ditt vanliga liv allt för mycket. … IT-stödd 
distansutbildning kan vara upplagt på många olika sätt. Datorn är en självklar del för att klara 
studierna. … En del kurser är helt nät- eller webbaserade. … Medan andra har ett antal möten per hel 
kurs. … Det finns också andra kurser som bygger på att kontakten mellan lärare och kursdeltagare sker 
via webbkamera.”42 
 
Ett exempel på en sådan akademisk kurs är den tidigare nämnda 5-poängskursen i 
företagsekonomi vid Campus Helsingborg. Ur kursplanen kan följande saxas.  
 
”Kursen genomförs som ett företagsspel där du tar över ledningen för ett hotell- och restaurangföretag 
för att driva detta under två (virtuella) år. … Kursen går huvudsakligen på distans med 2+2 
seminariedagar vid kursens början och i mitten av studietiden. Deltagande förutsätter att du kan 
disponera en PC med Internetuppkoppling. Vid kursstarten får du en CD med programvaran till 
företagsspelet HotCalc Business Simulator. Med hjälp av inspelade föreläsningar, instruktioner och 
animerade PowerPoint-presentationer, som också finns på CD-skivan, förmedlar kursen kunskaper om 
affärsidé, ….”43 
 
Det som universiteten och högskolorna kan göra kan självklart även ske när det gäller 
kortare eller något längre kurser med inriktning på hotell- och restaurangbranschen. 
 
Internet kan bli ett utomordentligt hjälpmedel för att ge utbildning av mycket hög 
klass till mycket låg kostnad. 
 
8.2.3 Tillgång och efterfrågan 
Tidigare har det visats hur efterfrågan på utbildning under den senaste 8-årsperioden 
fått ett starkare fokus på utbildningar som ofta har med ledning av företag eller 
avdelningar att göra. Det gäller utbildningar i ledarskap, avtalskunskap, 
arbetsorganisation med mera. Intresset ökar också för utbildningar som är relevanta i 
kundmötet antingen det sker i receptionen eller med en stor kund som önskar köpa  
10 000 rumsnätter det närmaste året. Efterfrågan på rena befattningsutbildningar 
såsom till exempel livsmedelshygien har minskat påtagligt.  
 
Om den ovan beskrivna situationen jämförs med det utbud som erbjuds dels inom de 
olika kedjornas utbildningsprogram dels av andra utbildningsgivare som till exempel 
SHR så utvecklas en harmonisk situation. Kedjeföretagen och utbildningsföretagen 
erbjuder i allt väsentligt, med vissa variationer i ordval naturligtvis, det som de inom 
branschen sysselsatta helst vill utbilda sig inom. 
 
Det förefaller som om utbud av utbildning och efterfrågan på utbildning i allt 
väsentligt överensstämmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Netuniversity den 17 augusti 2007 
43 www-ch.lu.se: Kursutbud vid Campus Helsingborg den 16 augusti 2007 
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Bilaga 1  Stickprov och bortfallsanalys 
 
Hotell- och restaurangbranschen betraktas i denna studie ur ett brett perspektiv. I 
branschen ingår anställda inom HRF och HTF liksom SHR-företagare i stora och små 
företag.  
 
De som utbildar, lärarna vid landets HR-program på gymnasierna, är också en del av 
branschen liksom de studenter i avgångsklasserna som avser att arbeta i branschen eller 
studera vidare med HR-inriktning. Ett slumpmässigt stickprov har tagits ur samtliga 
dessa fem populationer. 
 
I enligt med ovanstående uppgifter sändes totalt 1 330 enkäter ut (exklusive 
skolungdomarna). 552 personer eller 41 procent har valt att besvara enkäten. Även om 
siffran inte är direkt imponerande så är den dock bättre än de 29 procent som erhölls i 
undersökningen år 1999. 
 
Svarsfrekvensen för SHR är 30 procent, för HRF 35 procent, för HTF 43 procent och 
för lärarna 76 procent. Motsvarande värden år 1999 var för SHR 24 procent, HRF 31 
procent och HTF 36 procent. Lärarna, svarsprocent 76 procent, fanns inte med i 1999 
års undersökning. 
 
Samtliga svarsgrupper har högre svarsfrekvens är 1999 men den grupp som starkt 
bidrar till den samlade höjningen är lärarna.  
 
År 1999 kom 70 procent av enkätsvaren från HRF-medlemmar medan motsvarande 
siffra år 2007 är 36 procent. Från HTF-medlemmar kom 9 procent av svaren år 1999 
medan motsvarande siffra år 2007 är 27 procent och slutligen från SHR kom år 1999 
22 procent av svaren medan motsvarande siffra år 2007 är 37 procent. 
 
I slutet av april 2007 var svarsprocenten under 1999 års nivå. I den påminnelse som 
distribuerades 27 april lottades resecheckar för 5 000 kr ut. Detta höjde 
svarsfrekvensen dramatiskt. Under perioden 30 mars-27 april inkom 225 enkäter och 
efter 3 maj inkom 327 enkäter. 
 
Totalt har 552 personer svarat på enkäten, exklusive studerande. För att kunna tolka 
resultaten kan det vara lämpligt att göra en bortfallsanalys. Detta innebär att 
enkätresultaten avseende olika bakgrundsvariabler ställs mot kända variabler inom 
totalpopulationen. För HRF och HTF kan en sådan bortfallsanalys göras avseende kön 
och ålder. Någon motsvarande bortfallsanalys kan emellertid inte göras inom SHR.  
 
Analysen visar att andelen kvinnor inom HTF på det nationella planet och i enkäten 
ligger ganska nära varandra. Däremot ligger andelen kvinnor inom HRF avsevärt 
högre i enkäten än nationellt. 
 
När det gäller olika åldersgrupper inom HTF så ligger andelen svarande i de tre yngsta 
åldersgrupperna några procentenheter över det nationella genomsnittet medan däremot 
den äldsta åldersgruppen är underrepresenterad i enkäten. 
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Bland HRF:s medlemmar finns det en underrepresentation i enkätsvaren för de båda 
yngsta åldersgrupperna och en överrepresentation i åldersgruppen 41-50 år. Gruppen 
över 51 år stämmer väl överens i enkäten och nationellt. 
 
De som svarat på enkäten har i det närmaste undantagslöst angivit några eller ett antal 
utbildningsområden som de gärna vill ha ytterligare kunskap om. De tillhör en grupp 
som vill utbilda sig för att göra ett bättre jobb eller avancera inom företaget. De som 
inte har något intresse för utbildning har struntat i att svara på enkäten. Detta innebär 
att det en elit som besvarat enkäten. 
 
Bland lärarna har urvalet gjorts bland dem som besökte Rikskonferensen för hotell- 
och restaurang år 2004. Dessa personer är engagerade och kunniga. Urvalet sker alltså 
bland en elit av lärare. 
 
Frågan är då om dessa diskrepanser i relationerna mellan ett nationellt genomsnitt och 
enkätresultatet utgör något problem för studiens trovärdighet. Knappast!  
 
Som tidigare påpekats är de som svarat på enkäten personer som gärna vill ha 
ytterligare kunskap för att förkovra sig i sitt yrke eller avancera. Det är just denna 
grupp som är intressant för studiens syfte. Därmed är också de svar som kommer fram 
i studien förmodligen så nära verkligheten som det går att komma. 
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Bilaga 2  Enkäten 
 
Nedan visas den enkät som distribuerades till medlemmarna i HRF och HTF. Motsvarande enkäter 
distribuerades till medlemmarna i SHR, Lärarna och Avgångsstudenterna. Det som skiljer de olika 
enkäterna åt är vissa faktauppgifter om svarspersonerna medan de 47 utbildningsmomenten är identiska. 
Yrkesförteckningen för lärare blir naturligtvis annorlunda än för medlemmarna i HTF. För att förenkla 
bilagan redovisas endast enkäten till HRF och HTF. 
 

Ge oss fem minuter och vi skall jobba stenhårt för att ge dig den 
branschutbildning du vill ha! 
 
Utbildning är nyckeln till framtiden. Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR), är branschens 
gemensamma yrkesråd, som arbetar för att de utbildningar som riktar sig mot hotell- och 
restaurangbranschen ska hålla en hög standard och ge adekvata kunskaper. Bakom UHR står Hotell och 
Restaurang Facket (HRF), Tjänstemannaförbundet HTF och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare 
(SHR). 
 
UHR kan via sina starka medlemsorganisationer utöva påtryckningar när det gäller vilka utbildningar 
som skall erbjudas personer verksamma inom branschen. Men då måste vi veta inom vilka områden som 
just du vill utbilda dig under de kommande åren. Hjälp oss genom att fylla i enkäten och returnera den i 
det bifogade svarskuvertet och vi inom UHR skall jobba intensivt för att de mest efterfrågade 
utbildningarna kommer till stånd. Docent Kent Persson vid Handelshögskolan i Göteborg hjälper oss 
med att genomföra undersökningen.  
 
Stockholm våren 2007 
   
 
Göran Lindersson  
Ordförande UHR  
 
 
UTBILDNINGSMOMENT 
Nedan har vi förtecknat ett antal olika utbildningsmoment Vi ber dig ange hur viktiga dessa olika 
utbildningsmoment är för dig personligen. Inte någon allmän uppfattning på arbetsplatsen eller vad 
andra tycker utan just ditt personliga utbildningsbehov. Vi ber dig sätta en kryssmarkering i någon av 
kolumnerna. 
 
Jag vill veta mer om  Väldigt gärna Gärna Kanske Nej 
 

1 Alkoholhantering (    ) (    ) (    ) (    ) 

2 Arbetsledning (    ) (    ) (    ) (    ) 

3 Arbetsorganisation (    ) (    ) (    ) (    ) 

4 Avtalskunskap (    ) (    ) (    ) (    ) 

5 Betalnings- och redovisningssystem  (    ) (    ) (    ) (    ) 

6 Budgetering och kalkylering  (    ) (    ) (    ) (    ) 

7 Datakunskap t.ex Excel, Word, Internet  (    ) (    ) (    ) (    ) 

8 Diskrimineringsfrågor  (    ) (    ) (    ) (    ) 

9 Drinkkunskap  (    ) (    ) (    ) (    ) 

10 Dryckeskunskap  (    ) (    ) (    ) (    ) 

11 Engelska (    ) (    ) (    ) (    ) 

12 Etnisk kost (    ) (    ) (    ) (    ) 

13 Gästkontakter (    ) (    ) (    ) (    ) 
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14 Gästpsykologi (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Jag vill veta mer om  Väldigt gärna Gärna Kanske Nej 

 

15 Hotellbokningssystem (    ) (    ) (    ) (    ) 

16 Hälsoprofilmat (    ) (    ) (    ) (    ) 

17 Inköp och logistik (    ) (    ) (    ) (    ) 

18 Internationell matlagning (    ) (    ) (    ) (    ) 

19 Kaffe, kaffekultur och kaféer (    ) (    ) (    ) (    ) 

20 Kostnads- och intäktsanalys (    ) (    ) (    ) (    ) 

21 Kundbemötande (    ) (    ) (    ) (    ) 

22 Ledarskap (    ) (    ) (    ) (    ) 

23 Lokala attraktioner och turistmål (    ) (    ) (    ) (    ) 

24 Livsmedelshygien (    ) (    ) (    ) (    ) 

25 Livsmedelskunskap (    ) (    ) (    ) (    ) 

26 Marknadsföring (    ) (    ) (    ) (    ) 

27 Materialkunskap (    ) (    ) (    ) (    ) 

28 Menykunskap (    ) (    ) (    ) (    ) 

29 Miljöhantering (    ) (    ) (    ) (    ) 

30 Nya produktionsmetoder (    ) (    ) (    ) (    ) 

31 Näringslära (    ) (    ) (    ) (    ) 

32 Produktkalkylering (    ) (    ) (    ) (    ) 

33 Receptionsteknik (    ) (    ) (    ) (    ) 

34 Serveringsmetoder (    ) (    ) (    ) (    ) 

35 Svensk husmanskost (    ) (    ) (    ) (    ) 

36 Svenska i tal och skrift (    ) (    ) (    ) (    ) 

37 Säljteknik (    ) (    ) (    ) (    ) 

38 Tillverkning av desserter (    ) (    ) (    ) (    ) 

39 Tillverkning av förrätter (    ) (    ) (    ) (    ) 

40 Tillverkning av kalla rätter (    ) (    ) (    ) (    ) 

41 Tyska (    ) (    ) (    ) (    ) 

42 Uppdukning (    ) (    ) (    ) (    ) 

43 Uppläggning av maträtter (    ) (    ) (    ) (    ) 

44 Vinkunskap (    ) (    ) (    ) (    ) 

45 Ytterligare språk. Ange vilket i kommentarerna(    ) (    ) (    ) (    ) 

46 Ökad kundlojalitet (    ) (    ) (    ) (    ) 

47 Ölkunskap (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
Kommentarer. Saknar du något utbildningsmoment eller har du några andra kommentarer om olika 
utbildningsmoment. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
FAKTA OM DIG SJÄLV 
Denna enkät går ut till ett stort antal personer. Alla svar behandlas helt konfidentiellt. Samtidigt vill vi se 
om det finns några mönster i svaren när det gäller kön, ålder, bostadsort etc. Vi ber dig därför att ge 
några uppgifter om dig själv. För att undvika onödiga påminnelser ber vi dig även att ange ditt namn. 
 
Namn ____________________________________________________________ 
 
Är du? (   ) Kvinna  (   ) Man 
 
Vilket modersmål/hemspråk har du? ______________________________ 
 
Vilket år är du född?  ______________________________ 
 
I vilken kommun/stad bor du? ___________________________________________ 
 
 
Vilket yrke/befattning/funktion har du? Sätt x för det som passar bäst. 
(   )  Restaurangchef (   )  Hotellchef (   )  Hotellstädare 
(   )  Servitör (   )  Marknadschef (   )  Vaktmästare 
(   )  Barmästare (   )  Receptionschef (   )  Ekonomiansvarig 
(   )  Kökschef/mästare (   )  Hotellhusfru (   )  Kontorist 
(   )  Kock (   )  Konferensansvarig (   )  Annat yrke. V.g. Ange vilket: 
(   )  Kallskänka (   )  Hotellsäljare  
(   )  Ekonomibiträde (   )  Konferensvärd ___________________________ 
 
Vilken utbildning har du? Obs, du kan sätta flera kryss. 
(   )  Gymnasieutbildning inom hotell & restaurang  (   )   Grundskola 
(   )  Yrkesinriktade kurser inom hotell & restaurang på fritiden (   )   Annan gymnasieutbildning 
(   )  Internutbildningskurser inom hotell & restaurang (   )   Annan högskoleutbildning 
(   )  KY- utbildning inom hotell & restaurang (   ) Utländsk utbildning. Ange vilken: 
(   )  Högskoleutbildning inom hotell & restaurang _________________________________ 
 
Inom vilket branschområde arbetar du för närvarande? 
(   )  Hotell  
(   )  Restaurang   
(   )  Annat 
 
Hur länge har du arbetat i hotell- och restaurangbranschen? _________år 
 
Hur många personer är ni på din arbetsplats? 
Ange ungefär hur många personer som är heltidsarbetande _________personer. 
 
Ange ungefär hur många personer som är deltidsarbetande _________personer. 
 
Ingår arbetsplatsen i någon form av kedja eller företag med flera enheter? 
(   )  Ja  
(   )  Nej 
 
 
PRAKTISKA FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN 
Som angavs i inledningen till frågeformuläret så är avsikten att få fram kunskap om vilka typer av 
utbildning som de i hotell- och restaurangbranschen verksamma personerna önskar. Det gäller emellertid 
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även att lösa de praktiska frågorna kring utbildningen på ett vettigt sätt. För att få reda på detta ber vi 
dig att kryssa för det av nedanstående alternativ som passar dig bäst. 
 
Plats 
(   ) Internat 
(   ) Arbetsplatsen 
(   ) Lokal på orten men utanför arbetsplatsen. 
 
 
Tid 
(   ) Koncentrerat ( flera dagar i sträck ). 
(   ) Utspritt ( återkommande dagar, tex. varannan vecka ). 
 
Typ 
(   ) Korta, koncentrerade och fokuserade utbildningar. 
(   ) Något längre, problematiserande och generella utbildningar 
 
Arbetstid eller fritid 
(   ) Utbildningen bör ske på fritid. 
(   ) Utbildningen bör ske på arbetstid. 
(   ) Mixad fritid och arbetstid (beroende på arbetstidens förläggning). 
 
 
Hur upplever du attityden till utbildning på din arbetsplats 
Från chefen (    ) Positiv (    ) Negativ 
Från arbetskamraterna (    ) Positiv (    ) Negativ 
 
 
Kommentarer______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
Kent Persson 
Handelshögskolan 
Box 630 
405 30 Göteborg 
 
 
Telefon 031-49 12 02 
Mail kentpersson@glocalnet.net 
 
 
 
 
 



 58

Bilaga 3 Samtliga utbildningsmoment rangordnade med avseende på efterfrågan 
 
Nedan visas samtliga utbildningsmoment rangordnade med avseende på efterfrågan. 
Som tidigare påpekats i huvudtexten kan ett utbildningsområde med ett relativt 
mediokert medelvärde vara mycket betydelsefullt för en specifik yrkesgrupp. 
Paradexemplet är receptionister och receptionsteknik. 
___________________________________________________________________________ 
Utbildningsmoment Medelvärde Ant. 3:or Ant. 2:or Ant. 1:or Ant. 0:or 
___________________________________________________________________________ 
 
Ledarskap 2,01 276 192 92 90 
Arbetsledning 1,79 198 214 139 97 
Gästpsykologi 1,75 208 188 129 121 
Kundbemötande 1,74 178 225 130 106 
Marknadsföring 1,72 179 217 134 114 
Vinkunskap 1,72 200 195 111 132 
Avtalskunskap 1,70 170 212 154 103 
Arbetsorganisation 1,65 160 207 157 114 
Budgetering och kalkylering 1,65 169 203 138 129 
Gästkontakter 1,65 164 210 149 119 
Dryckeskunskap 1,60 182 177 117 159 
Säljteknik 1,58 166 188 127 150 
Miljöhantering 1,56 112 235 184 102 
Kostnads- och intäktsanalys 1,53 140 199 160 138 
Uppläggning av maträtter 1,52 185 148 125 181 
Livsmedelshygien 1,50 139 190 164 146 
Engelska 1,49 156 175 127 174 
Hälsoprofilmat 1,49 142 193 148 157 
Internationell matlagning 1,49 144 188 145 162 
Menykunskap 1,49 135 202 148 157 
Tillverkning av desserter 1,49 186 144 112 198 
Tillverkning av förrätter 1,49 183 143 120 193 
Tillverkning av kalla rätter 1,49 182 141 122 192 
Datakunskap t.ex. Excel, Word, Internet 1,48 156 170 151 167 
Livsmedelskunskap 1,48 141 173 172 148 
Alkoholhantering 1,45 130 195 139 171 
Drinkkunskap 1,44 163 152 133 191 
Betalnings- och redovisningssystem 1,42 119 193 171 158 
Nya produktionsmetoder 1,42 124 180 170 159 
Svensk husmanskost 1,42 142 171 138 184 
Ökad kundlojalitet 1,42 125 173 169 160 
Ölkunskap 1,42 146 169 125 195 
Näringslära 1,40 131 162 184 166 
Inköp och logistik 1,39 108 192 174 157 
Lokala attraktioner och turistmål 1,38 122 166 175 169 
Kaffe, kaffekultur och kaféer 1,31 111 165 171 188 
Diskrimineringsfrågor 1,29 77 190 210 157 
Serveringsmetoder 1,27 118 153 155 216 
Uppdukning 1,24 103 165 152 219 
Produktkalkylering 1,20 87 152 198 197 
Materialkunskap 1,16 65 156 223 184 
Etnisk kost 1,03 72 128 169 249 
Receptionsteknik 1,03 85 123 152 274 
Hotellbokningssystem 1,02 98 109 145 290 
Svenska i tal och skrift 0,99 83 108 164 279 
Ytterligare språk 0,84 94 62 104 347 
Tyska 0,71 42 86 148 355 
___________________________________________________________________________ 
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