
Studiens bakgrund, syfte och metod

Alltmer ljus på branschen
Turismen får allt större betydelse, både som 
sysselsättningsgenerator och skapare av export-
inkomster. Landets exportinkomster från turismen 
är idag större än från bilexporten. Efter shopping 
är hotell och restaurang den största branschen 
inom turismen med en omsättning på drygt 70 
miljarder kr per år. Turismens ekonomiska och 
destinationsbefrämjande framgångssaga gör att 
hotell, restaurang och turism efter att tidigare ha 
få stått i farstun nu är på väg in i det politiska 
finrummet. 

Konkurrens på kniven inom branschen
På samma sätt som inom samhället i övrigt sker 
det en avreglering inom hotell- och restaurang-
branschen. Nya typer av restauranger ser dagens 
ljus som gör att de gamla restaurangkoncepten 
måste omprövas och utvecklas för att kunna 
överleva. Samtidigt har antalet restauranger 
ökat kraftigt. År 1993 fanns det i landet 13 600 
restauranger och år 2006 fanns det 19 700 stycken, 
vilket motsvarar en ökning med 45 procent. 
Antalet restauranger som serverar sprit har under 
perioden 1992-2006 ökat från 4 345 till 9 491 
stycken, d.v.s. med 118 procent. 

Bland hotellen har förändringarna varit excep-
tionella. I början av 1990-talet dominerade tre 
stora svenska hotellkedjor marknaden. Idag är 
bilden helt annorlunda. Marknaden domineras av 
utländska kedjor.

I dessa konkurrensintensiva tider måste servis-
personal och ledning vara mycket professionella, 
utbildade, flexibla och kunniga för att kunna 
dra till sig och behålla kunderna. Kraven stegras 
och en professionell servitör eller receptionist är 
också en duktig säljare. Ett sätt att ytterligare öka 
professionaliteten inom branschen, både idag och 
inför framtiden, är att utbilda personalen på alla 
nivåer.

Studiens syfte
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 för att 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, 
idag och inför framtiden. 

Denna studie är en uppföljning och för-djupning 
av en studie av motsvarande karaktär som UHR 
genomförde år 1999 kallad Kompetens-99. 
Vissa jämförelser kommer att göras mellan dessa 
båda studier. Denna studie kommer då att kallas 
Kompetens-07.

Vidgat branschbegrepp
Branschen har i denna studie fått en vid och 
generös avgränsning. Till branschen räknas i 
detta sammanhang Hotell- och restaurangfackets 
(HRF) medlemmar, Tjänstemannaförbundet 
HTF:s medlemmar inom hotell- och restaurang, 
Sveriges hotell- och restaurangföretagares (SHR) 
medlemmar, lärare på landets gymnasieskolor med 
HR-programmet samt de studerande i avgångs-
klasserna på HR-programmet som ämnar arbeta 
eller studera vidare inom branschen. 

Just i detta utbildningssammanhang synes det 
mycket välmotiverat att inkludera lärare och 
studerande. Lärarna är ju de första handledarna 
och föredömena inom branschen som branschens 
framtida medarbetare träffar på.

552 personer har angivit sina utbildningsbehov i 
en enkät. Ett stickprov har gjorts för var och en av 
grupperna ovan. 1 330 enkäter sändes ut (exklusive 
skolungdomarna). 552 personer, eller drygt 40 
procent, har valt att besvara enkäten. Dessutom 
har svar erhållits från 189 skolungdomar i HR-
programmets avgångsklasser.

De som svarat på enkäten har i det närmaste 
undantagslöst angivit några eller ett antal utbild-
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ningsområden som de mycket 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 är en “elit” som 
besvarat enkäten. Det är just denna grupp som är 
intressant för studiens syfte och för branschens 
framtida kompetensförsörjning. Därmed är också 
de svar som kommer fram i studien förmodligen så 
nära branschens utbildningsefterfrågan som det går 
att komma.

Huvudresultat

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. 

Generella utbildningar framför yrkesspecifika
Om en uppdelning av de mest önskade 
utbildningsbehoven i de olika yrkesgrupperna 
görs i branschspecifika och generella 
utbildningsönskemål så framträder en 
intressant bild. 66 procent av de mest 
önskade utbildningsområdena avser generella 
utbildningsområden såsom ledarskap, 
arbetsorganisation, arbetsledning, avtalskunskap, 
kundbemötande, marknadsföring m.m, medan 
endast 34 procent är branschspecifika. Om lärare 
och elever exkluderas blir bilden än klarare. 88 
procent av de mest angelägna utbildningsbehoven 
avser generella utbildnings-områden medan endast 
12 procent avser branschspecifika.

Branschens attraktivitet skapar motiverade 
människor
Det kan finnas flera anledningar till att generella 
utbildningar föredras framför yrkesspecifika. En 
kan vara att cirka hälften av de branschverksamma 
har någon form av branschutbildning. Detta 
faktum kombinerat med att andelen bransch-
verksamma 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.

En annan anledning kan vara att de som svarat 
på enkäten är erfarna människor. Den genom-
snittliga branscherfarenheten ligger på 14 år, med 

serveringslärare och företagsledare för större hotell 
i topp med 18 år och ekonomibiträden i botten 
med 8 år. De som svarat på enkäten är därför 
knappast personer som ser sitt yrke som en tillfällig 
aktivitet i väntan på något bättre. De har redan 
sina yrkeskunskaper.

En tredje faktor som kommer fram i flera av 
kommentarerna indikerar att man önskar utbild-
ning för att därmed kunna avancera inom 
företaget, alternativt sköta sitt eget företag mera 
effektivt.

Yrke och karriärönskemål ger utbildningsbehovet
Det är önskemålen om att förbättra sitt yrkes-
kunnande, tillsammans med ambitioner om att 
utbilda sig för mera avancerade befattningar inom 
branschen, som styr utbildningsönskemålen. Detta 
märks för ett flertal yrken utan arbetsledande 
funktioner. De yrken som har arbetsledande 
funktioner väljer nästan uteslutande avdelnings- 
och företagsledande utbildningsmoment. 

Faktorer som kön och ålder saknar betydelse för 
utbildningsönskemålen. Likaså är det svårt att 
finna systematiska skillnader när det gäller om 
man är branschutbildad eller ej, respektive om 
man är högskoleutbildad eller ej. Däremot har de 
som har ett utomeuropeiskt modersmål som regel 
lägre utbildningsefterfrågan än övriga. Likaså är 
efterfrågan på svenskundervisning störst hos denna 
grupp.

Omfattande ledarskapsbehov
Ledarskap och avtalskunskap är de mest 
efterfrågade kunskapsområdena. Värt att notera är 
också att ledarskapsutbildning är högst prioriterat 
inom alla organisationer utom bland studenterna. 
Efterfrågan på ledarskap tillsammans med andra 
utbildningsområden som har med ledning, analys 
och utveckling av företag att göra är mycket 
stor. Detta gäller inte enbart de traditionellt 
arbetsledande organisationerna SHR och HTF, 
utan även HRF. 

Undantaget är lärare och studenter. Dessa grupper 
har prioriterat yrkeskunskaper inom matlagning 
och drycker mycket högt. 

Utbildningens former
När det gäller platsen för utbildningens 
genomförande anser en klar majoritet att en lokal 
på orten utanför den ordinarie arbetsplatsen är att 
föredra. 

Tiden är problematisk i och med branschens 
varierande arbetstider. Enkätresultatet pekar dock 



på att en knapp majoritet tycks föredra en utspridd 
schemaläggning. 

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. 

Synpunkterna på om utbildningen skall ske på 
arbetstid eller fritid är disparata. Synpunkterna 
är ganska väl fördelade på arbetstid respektive en 
kombination av arbetstid och fritid, med en liten 
övervikt för kombinationen arbetstid/fritid.

När det gäller attityderna till utbildning är dessa 
positiva både från chefer och från arbetskamrater.

Framtidens utbildningssamhälle kommer troligen 
att innebära många gränsöverskridanden och 
samarbeten. Olika företag och organisationer 
kommer att samarbeta i konstellationer som idag 
är okända. Knytningen mellan universitet och 
bransch kommer att bli tätare.

Att kombinera förvärvsarbete, familjeliv och 
utbildning är många gånger en komplicerad ek-
vation. Därför kommer troligen undervisning 
via Internet att ske i mycket stor omfattning i 
framtiden. 

Utbud och efterfrågan
Ett axplock har gjorts avseende utbildningsutbudet 
av korta kurser inom branschen. Resultatet visar 
att det tycks finnas tre typer av kurser som erbjuds: 
företags- och avdelningsledning (ledarskap, 
avtal, arbetsorganisation mm), yrkeskunskaper 
(receptionsteknik, livsmedelshygien etc.) samt 
företagsinterna kurser (Radisson SAS, McDonald’s, 
Max etc.).

Samtidigt finns det i huvudsak tre utbildare. Den 
första är arbetsmarknadens parter (SHR, HRF 
och HTF), den andra är de stora företagskedjorna 
(Radisson SAS, Clarion, Scandic, McDonald’s 
m.fl.) och den tredje är olika privata konsult- och 
rekryteringsföretag.

Det samlade utbildningsutbud som erbjuds i 
branschen förefaller i allt väsentligt att överens-
stämma med den efterfrågan som manifesteras i 
enkätundersökningen.

Några detaljresultat

Köksmästare
Köksmästarna vill gärna ha utbildning och deras 

utbildningsönskemål kan samlas kring två olika 
teman: företags-/avdelningsledning (ledarskap, 
marknadsföring, arbetsledning samt budgetering 
och kalkylering) samt fördjupade yrkeskunskaper. 
I jämförelse med Kompetens-99 så sammanfaller 
utbildningsönskemålen till stora delar. 

Ekonomibiträde
Det finns knappast någon klar struktur i 
ekonomibiträdenas utbildningsönskemål. Det 
är dock klart att de önskar baskunskaper såsom 
engelska, svenska och datakunskap för att kunna 
verka i arbetslivet generellt samt yrkeskunskaper 
för att kunna avancera inom restaurangnäringen. 
Livsmedelshygien och arbetsorganisation var 
de mest önskade utbildningsmomenten bland 
ekonomibiträden i Kompetens-99, men inget av 
dessa moment finns med bland de mest önskade 
utbildningsmomenten i Kompetens-07.

Restaurangchefer
Restaurangcheferna är mycket utbildningsbenägna. 
Företagsledning, ledarskap samt sälj- och 
kundrelationer står högst på önskelistan när det 
gäller utbildning. Ett exempel på intensiteten i 
utbildningsönskemålen är arbetsledning där 24 av 
25 restaurangchefer gärna eller väldigt gärna vill 
ha utbildning. En jämförelse med Kompetens-99 
visar att de olika efterfrågade utbildningsområdena 
i allt väsentligt är lika. I Kompetens-99 var 
dock sälj- och kundrelationen det viktigaste 
utbildningsmomentet, medan det i Kompetens-07 
är ledningsfunktionen. 

Receptionister
Hotellreceptionisterna är mycket utbildnings-
benägna. Över 80 procent svarade till exempel att 
de väldigt gärna vill ha utbildning i receptions-
teknik. Ett annat stort utbildningsområde är 
kommunikation med gäster, såsom kund-
bemötande, engelska, gästpsykologi och ökad 
kundlojalitet. En anledning till det stora 
utbildningsbehovet kan vara att 2/3 av hotell-
receptionisterna saknar branschutbildning. En 
jämförelse med Kompetens-99 visar att de önskade 
utbildningsområdena stämmer mycket väl överens. 

Hotellstädare
Den sociala strukturen bland städarna (många 
har endast grundskola och stor andel har ett 
annat språk än svenska som modersmål) påverkar 
förmodligen utbildningsönskemålen om att få 
en arbetsmarknadsmässig basattraktivitet. Att 
behärska svenska språket, helst även engelska, är 
viktiga komponenter i städarnas utbildningsbehov. 
En jämförelse med Kompetens-99 visar att 
kunskaper om materialkunskap och kund-



bemötande intar viktiga platser i Kompetens-99 
medan de saknas i Kompetens-07. Istället får språk 
och livsmedelskunskap/hygien större plats.

Företagare som driver mindre restauranger
Företagare som driver mindre restauranger tillhör 
de minst utbildningsbenägna grupperna. 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. 

Den utbildning de önskar är främst 
utbildningsmoment som är inriktade på att 
leda och motivera personalen. Kunskap om 
arbetsledning, arbetsorganisation och ledarskap är 
kraftfulla ingredienser för att få detta att fungera. 

Företagare som driver större hotell
Företagarna önskar gärna delta i 
utbildningsaktiviteter som avser företagsledning, 
såsom ledarskap, arbetsorganisation, arbetsledning 
och kostnads- och intäktsanalys. Ett annat utbild-
ningsområde är försäljning med marknadsföring, 
ökad kundlojalitet, gästpsykologi, kundbemötande 
och gästkontakter. 

Matlagningslärare
Matlagningslärare vill mycket gärna ha vidare- och 
fördjupningsutbildning inom matlagning. Viktiga 

moment i utbildningen är tillverkning av desserter, 
förrätter, kalla rätter, internationell matlagning, 
hälsoprofilmat samt nya produktionsmetoder.

Studerande som önskar arbeta inom hotell
De studerandes utbildningsönskemål, efter 
avlagd gymnasieexamen, är inriktade på två olika 
områden. Ett är fokuserat på receptionsarbete 
med receptionsteknik, hotellbokningssystem och 
kunskap om lokala attraktioner och turistmål. Det 
andra är inriktat på dryckeskunskap, drinkkunskap 
och vinkunskap. Utbildningsbenägenheten är 
mycket hög.

Utländska språk
I Kompetens-99 visade det sig att engelska var det 
mest efterfrågade främmande språket, därefter 
kom tyskan och sist franskan. I föreliggande studie 
är engelskan fortfarande det mest efterfrågade 
språket medan tyskan rasar markant när det gäller 
önskemålen att utveckla sina kunskaper. Istället 
finns det vid sidan av engelska starka önskemål 
om att utbildning i de romanska språken. Främst 
efterfrågas spanska och franska men även i viss 
mån italienska.

Det är UHR:s ambition att successivt medverka till en höjning av utbildningsnivån inom 
hotell- och restaurangbranschen. De utredningar och studier som UHR producerar är ett led 
i ansträngningarna att lyfta fram kompetens, kunskap och kreativitet inom branschen som 

ett instrument för att ge utomordentlig service till kunderna.
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