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Sammanfattning 

___________________________________________________________________ 

 

Ledarskap är ett populärt ämne att undersöka och intresset för ledare och ledarskap tycks vara 

närmast oändlig, då det finns många olika sammanhang i vilket ledarskap utövas. Därför 

finner uppsatsförfattarna det intressant att undersöka hur olika ledarskapsstilar påverkar 

personal inom restaurangbranschen. Genom en kvantitativ metod har en vetenskaplig 

enkätundersökning formulerats och fördelats till den tilltänkta urvalsgruppen. Resultatet 

redogör fyra aspekter som tyder på att det finns många olika faktorer som påverkar 

personalens välbefinnande. Detta leder till slutsatsen att ledarskap, oavsett av hierarkiskt eller 

demokratiskt slag, har en befintlig påverkan för hur personalen mår. Det som ligger till grund 

för detta är hur väl restaurangen är strukturerad, alltså hur ledarens beteende utövas. 

 

Ämnesord: Ledarskap, restaurang, hierarkisk ledarskapsstil, demokratisk ledarskapsstil, 

personal, hälsa, stress 
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Förord 

Ett stort tack riktas till handledningsgruppen för givande diskussioner och starka synpunkter 

som lett till framsteg i arbetet. Vi vill tacka vår handledare Mats Carlbäck för god vägledning 

under skrivandets gång. Även ett tack riktas mot bibliotekarierna Carola Tedenbring och 

Göran Ternebrandt som hjälpt oss hitta relevant fakta till uppsatsens bakgrund. Ett stort tack 

riktas till respondenterna som har tagit sig tid för att besvara både pilotstudien och 

enkätundersökningen. Slutligen tackar vi Mathias Schneider, styrelseledamot för Countryside 

Hotels som hjälpt oss att nå ut till våra respondenter. 

 

 

Introduktion 

Ledarskap är minst sagt ett populärt ämne att undersöka och intresset för ledare och ledarskap 

tycks vara närmast oändlig (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 14). Det finns många olika 

sammanhang i vilket ledarskap utövas och olika teorier av ledarskap ger skilda resultat 

beroende på hur ett företags situation ser ut. Ett företag på uppgång och ett företag i 

nedskärningstider kräver uppenbarligen två olika ledarskap. Det finns många olika situationer 

där ledarskap och dess utövande är av relevans, på grund av marginaliseringen. I och med att 

det finns en bred variation av relationer och interaktioner i både sociala och kulturella 

sammanhang, lämnar den generella definitionen av ledarskap ett stort utrymme för tolkning. 

 

Således finns det en avgörande fråga om vad som händer när ledarskap lämnar läroboken och 

landar hos personer som förväntas använda sig av och arbeta med detta i sina vardagsarbeten. 

Det finns många olika sätt, men hur mycket kan en ledare på restaurang praktisera detta och 

samtidigt leda sina medarbetare i positiv riktning? Tore Wretman och Gordon Ramsay är två 

välkända köksmästare som bygger sitt ledarskap på olika värderingar, till följd av detta skiljer 

sig deras påverkan på personalen. Hur ledarskap påverkar är dock öppet för tolkning, 

ambitionen med denna studie är därför att redogöra för hur två särskilda ledarskapsstilar inom 

restaurangbranschen påverkar personalens välbefinnande. 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Denna studie knyter an till ämnet Måltidskunskap och värdskap genom FAMM- modellen 

Five Aspects Meal Model. Denna modell består av fem aspekter vilka är rummet, stämningen, 

mötet, produkten och styrsystemet (Edwards & Gustafsson, 2008). Ledarskap faller, enligt 

uppsatsförfattarna till denna studie, under aspekten styrsystem som ligger till grund för att 

övriga aspekter ska fungera. Beroende på hur väl personal inom restaurangbranschen 

dirigeras kan påverka aspekterna rummet, stämning, produkt och mötet på antingen ett 

negativt eller positivt sätt (Ibid.). Genom att sätta ledarskap i relation till styrsystemet och 

undersöka dess påverkan på personalen har denna studie relevans för ämnet. Personalens 

välbefinnande kan vidare ställas i förhållande till standarden som levereras på arbetsplatsen, 

vilket är en avgörande faktor för gästernas helhetsupplevelse. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Ledarskap 

Det är inte mycket som överträffar ledarskap när det talas om vad som är mest avgörande för 

en organisations framgångar (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 14). Ledarskap betecknas 

som centralt och förknippas i många sammanhang med positiva associationer (Ibid.). Enligt 

Sveningsson och Alvesson (2010, s. 14) handlar ledarskap om att åstadkomma eller hantera 

förändring och utveckling. Förmågan att se helheten och skapa engagerade samt 

entusiasmerade medarbetare anses också vara betydelsefulla egenskaper (Northouse, 2010, s. 

17). Inte sällan nämns det hur viktigt det är med att en ledare är verklighetsförankrad, 

kommunicerar visioner och lyssnar aktivt (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 14). Gott 

ledarskap innebär också att etik, personlig utveckling, jämställdhet och mångfald ska tas 

hänsyn till (Ibid.). Dessa egenskaper och beteenden bör uppvisas av ledare som exempelvis 

hovmästare och köksmästare (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 15). Av Northouse (2010, s. 

17) uppmärksammas det andra specifika karaktärer som representerar ett gott ledarskap. En 

ledare ska ha självförtroende, vara risktagande och acceptera konsekvenserna av tagna beslut 

och handling (Ibid.). Även initiativtagande och uthållighet som utövas i sociala sammanhang 

samt att en ledare har kännedom om sin identitet är av betydelse (Ibid.). 
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I takt med populariseringen av ledarskap som associeras med värderingar, förändring och 

relationer är det enligt Sveningsson, Alvesson och Kärreman (2014, s. 38) viktigt att göra en 

distinktion mellan chefer och ledare. Chefer administrerar och vidhåller makt, kontrollerar, 

har kortsiktiga perspektiv samt tillämpar befintligt verktyg på kända problem (Ibid.). Ett 

chefskap innebär med andra ord att saker och ting blir utförda av andra genom en rad 

traditionella aktiviteter som planering, organisering och övervakning (Ibid.). Ledarskap 

lägger tonvikten på nyskapande och utveckling, det inspirerar men har även långsiktiga 

perspektiv samt krävs när ett okänt problem uppstår förklarar Sveningsson et al. (2014, s. 38). 

En ledare är upptagen av vad människor tänker och känner, som i senare sammanhang kan 

associeras med miljön samt arbetet (Ibid.). Zaleznik (1977) beskriver att en ledare ska ha 

inflyttande över stämningen, förväntningar samt fastlägga specifika önskemål och mål. 

Resultatet av detta är, genom inflytandet att förändra hur människor tänker om vad som är 

önskvärt, möjligt men även nödvändigt (Ibid.). Det konstateras därför att ledarskap är 

någorlunda frikopplat från chefskap (Sveningsson, Alvesson & Kärreman, 2014, s. 39). 

 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2015, s. 138) definierar ledarskap som en social 

och ömsesidig påverkansprocess mellan ledare och medarbetare, för att slutligen uppnå 

företagets eftersträvade mål. Ledarskap formas utefter dess sammanhang inom en ram av 

strukturer, vilket antingen hindrar eller möjliggör utövandet (Nilsson et al., 2015, s. 139). 

Däremot bidrar ett utövande av ledarskap i sin tur att reproducera eller förändra strukturerna 

(Ibid.). Det hävdas av Yukl (2013, s. 26) att många definitioner av ledarskap speglar 

antagandet om att det innefattar en relationell process. Denna relationella process syftar på att 

en person ska utöva sin påverkan på andra personer genom att vägleda, strukturera och främja 

aktiviteter och relationer i en grupp (Ibid.). Hur processen ser ut i detalj beror däremot på 

vem som utövar påverkan och det avsedda syftet med påverkan (Nilsson et al., 2015, s. 137). 

I och med att dessa faktorer inkluderas i den rationella processen kan detta betraktas som ett 

pedagogiskt ledarskap (Ibid.). 

 

Perna (2016) intervjuade ledare för ett antal snabbservice-restauranger om användbarheten av 

situations-anpassat ledarskap. Det framkommer att pedagogiskt ledarskap och lagarbete är de 

avgörande faktorerna för att ett situations-anpassat ledarskap ska fungera (Ibid.). Pedagogiskt 



   

 

8 

 

ledarskap har präglats av ledarna genom att vara en förebild som visar förståelse som 

samtidigt skapar möjlighet för att medarbetarna ska växa till exceptionella individer (Ibid.). 

Detta genom att alla ska integrera med varandra som en helhet (Wheelan, 2013, s. 85). 

Pedagogiskt ledarskap betraktas också som en möjlighet, då det skapas en miljö för lärande 

och därmed förbättringar (Perna, 2016). Att arbeta som ett lag kännetecknas av 

kommunikationen sinsemellan ledaren och medarbetarna (Ibid.). Detert och Burris (2007) 

poängterar att en tvåvägskommunikation, även kallad Opendoor policy, står för ett utåt visat 

intresse för medarbetarnas åsikter. Lagarbete som kopplas samman med kommunikation 

anses även vara ett effektivt sätt att hantera stressfulla situationer förklarar Perna (2016). 

Andra områden som Wheelan (2013, s. 85) konstaterar det ska ägnas uppmärksamhet åt för 

att säkra lagarbetets produktivitet och effektivisering är bland annat konflikthantering, 

normer och individuella skillnader, feedback och struktur. Perna (2016) förtydligar att en 

ledare som delar värde, hjälpsamhet och ansvar bidrar till att utveckla en kooperativ och 

synergistisk arbetsmiljö. Att dela med sig av ansvar innebär även att leda sina medarbetare 

till en högre instans i företaget (Detert & Burris, 2007). 

 

Demokratiskt ledarskap 

Tidigare forskning har påvisat att ett demokratiskt ledarskap är en ledarskapsstil där 

medarbetare delaktig görs i beslutsprocessen, vilket innebär att båda parter kommer överens 

om vad som ska göras och hur detta verkställs (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 21). När 

starkt engagemang önskas åstadkommas anses denna ledarskapsstil vara lämplig eftersom 

medarbetarnas deltagande efterfrågas (Ibid.). Ett demokratiskt ledarskap konstateras passa 

bäst i de sammanhang där en ledare inte besitter all information utan är medveten om att 

medarbetarnas kunskaper bidrar till ett gott beslutsunderlag (Sveningsson & Alvesson, 2010, 

s. 22). Dock finns det nationella skillnader om hur en ledare bör vara, då olika kulturer 

medför annorlunda ideal. I vissa fall uppfattas denna ledarskapsstil visa svaghet och 

obeslutsamhet, vilket antingen kan innebära att en ledare åtnjuter eller förlorar respekt hos 

sina medarbetare (Ibid.). 

 

Mathisen, Einarsen och Mykletun (2012) intresserar sig för att studera hur en ledares 

personlighet påverkar personalen. Ett öppet och kreativt förhållande till medarbetarna 

konstateras skapa en positiv arbetsmiljö (Ibid.). Ekdahl och Lindberg (2013, s. 297) utvecklar 
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att en kreativ ledare ska inspirera, vara uppmärksam och självständig samt vara tillgänglig för 

både medarbetarna och gäster. Mathisen et al. (2012) menar att medarbetare upplever större 

frihet för att dela med sig av idéer, om förståelse och en känsla av gemenskap indikeras. Att 

diskutera nya förslag på hur saker kan genomföras på arbetsplatsen stärker ett lagarbete, ökar 

kreativiteten och utvecklar medarbetares sätt att tänka kring effektivisering och produktivitet 

(Ibid.). Däremot är det viktigt att personalen behåller ett realistiskt tänkande kring 

arbetsuppgifter för att ta emot både negativ och positiv kritik (Ibid.). 

 

En tjänande ledarskaps-filosofi tar hänsyn till etik, gästernas upplevelse och medarbetarnas 

engagemang samt skapar en unik företagskultur utan att en auktoritativ makt närvarar (Carter 

& Baghurst, 2013). Med medarbetare som en av de största tillgångarna för ett företag, 

förklarar Carter och Baghurst (2013) att det är viktigt för en ledare att förstå vad som 

engagerar medarbetarnas vilja att utvecklas för att kunna upprätthålla lojaliteten och 

produktiviteten. Gunnarsson och Blohm (2012, s. 39) stärker detta konstaterande genom att 

beskriva vad en ledares arbete består av, vilka är att förstå, göra och beskriva. Utifrån 

medarbetarnas perspektiv tas det tillvara på liknande ledaregenskaper som de motiveras av 

(Carter & Baghurst, 2013). Hur ett tjänande ledarskap motiverar medarbetarna är bland annat 

att en ledare ska fokusera på personalen, ha förståelse, leda genom exempel, ha passion och 

förmågan att lära av misstag (Ibid.). Därför blir ledarens huvudsakliga uppgift att förstå 

sammanhangen där helheten vinner i längden (Gunnarsson & Blohm, 2012, s. 39). 

 

Hierarkiskt ledarskap 

En hierarkisk ledarskapsstil även kallad ett auktoritärt ledarskap, innebär att en ledare berättar 

för sina underordnade vad de ska göra och hur detta ska genomföras (Sveningsson & 

Alvesson, 2010, s. 21). En hierarkisk ledarskapsstil lämpar sig för de sammanhang där en 

ledare på goda grunder anses ha den information som behövs för att fatta beslut eller när 

denne måste åstadkomma snabbt beslutsfattande (Ibid.). Vilket enligt Lindkvist, Bakka och 

Fivelsdal (2014, s. 60) ger möjlighet till snabba förändringar och fördelar med koordinering 

av aktiviteter inom ett företag. Centralisering, ett annat ord för hierarkiskt ledarskap skapar 

en balans i form av grupperingar och ger ledaren en bättre översikt i hur ett företag ska hållas 

på rätt spår (Ibid.). Däremot förklarar Sveningsson och Alvesson (2010, s. 22) att en 

hierarkisk ledarskapsstil ofta förknippas med en individ som skriker och möjligtvis hotar de 

underordnade i syfte att få sin vilja igenom (Ibid.). Vidare klassificeras detta som ett dåligt 
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ledarskap och framställs som en moraliskt överlägsen form av styrning (Ibid.). Sveningsson 

och Alvesson (2010, s. 22) menar att denna ledarskapsstil bör undvikas då den varken leder 

till motivation eller engagemang vilket ofta är målsättningen med ledarskapsaktiviteter. 

 

Koutroumanis och Alexakis (2009) menar att ett hierarkiskt ledarskap i restaurangbranschen 

mer eller mindre anses vara en norm, var fokus ligger på arbetsuppgifterna istället för de 

underordnade. Ett företag som använder sig av denna ledarskapsstil resulterar ofta i ett hårt 

arbetsklimat där de underordnade förlorar sin positiva inställning till arbetet på restaurangen 

(Ibid.). Därmed drabbas gästtillfredsställelsen eftersom servicen inte levereras till den 

fastställda standarden. Ett lågt engagemang och missnöje i arbetsförhållandena kan resultera i 

att personalen ofta byter arbetsplats och drabbas av psykisk ohälsa (Koutroumanis & 

Alexakis, 2009). Personer som arbetar inom restaurangbranschen där det råder ett hierarkiskt 

ledarskap upplever en hög grad av struktur i livet, en trygghet och känsla av att vara behövd 

förklarar Lainpelto och Lainpelto (2012, s. 35). 

 

Ledarskap inom restaurang 

I sina memoarer berättar Tore Wretman om arbetsförhållandena på 30-talet. Som lärling 

upplevde han att köksmästaren använde sig av en stark militärisk hierarki vilket innebar att 

personalen varken fick eller vågade ifrågasätta sina överordnade (Ekdahl & Lindberg, 2013, 

s. 63). Hierarkin på Tore Wretmans arbetsplats följde även med till matbordet, personalen 

placerades i en sträng hierarkisk ordning var köksmästaren sattes vid bordets huvud (Ibid.). 

Vid matbordet var all konversation förbjuden, förutom när en blev tilltalad. Bröts den hårda 

disciplinen på arbetsplatsen resulterade det i hårda ord eller fysiska slag och sparkar (Ekdahl 

& Lindberg, 2013, s. 62). Nyfikenhet kring att lära sig nya saker utöver de vanliga 

arbetsuppgifterna hanterades med eget initiativ och egen iakttagelseförmåga (Ibid.). Detta 

skedde dock inte utan svårigheter eftersom ett vanligt arbetspass för Tore Wretman varade i 

tolv timmar. Därmed menar Jönsson (2012, s. 83) att denna form av pedagogik lämnar en del 

övrigt att önska. 

 

Enligt Nilsson (2013) är Gordon Ramsay ytterligare ett exempel på en köksmästare med ett 

eldigt temperament i köket. Gordon Ramsay visar ofta sin dominans genom verbal 

misshandel på grund av att det begås misstag under service (Nilsson, 2013). Köksmästarens 

närvaro resulterar i att det vrålas åt de underordnade som kämpar för att vinna hans 
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uppskattning. Jönsson (2012, s. 82) argumenterar för att Gordon Ramsay spelar rollen av en 

riktig köksmästare. En köksmästare som konsekvent upprätthåller en hög standard i köket 

uppmärksammar varje misstag genom att slå ner på sina underordnande med hårda ord 

(Ibid.). Dock tolkas denna typ av hierarki som en accepterad arbetsmoral (Nilsson, 2013). 

Används denna typ av våld på en restaurang, ökar tröskeln för vad som uppfattas som våld 

(Ibid.). 

 

Gustafsson och Kei (2011) beskriver att hierarki förekommer bland hovmästare och personal. 

Flera hovmästare har intervjuats och konstaterar att en stark hierarkisk rangordning närvarar 

där order kommer från restaurangchefen (Ibid.). Hovmästarens huvudsakliga uppgift är att 

hålla ordning på de underordnade och att arbetsuppgifterna utförs som de blivit tilldelade 

(Gustafsson & Kei, 2011). Vidare förtydligas att hovmästares roll innebär att välkomna gäster 

och visa dem till bords, utöver detta lyfts inte ett finger utan vidare behov. Däremot 

konstaterar Mossberg och Gustafsson (2008, s. 35) att en hovmästare ska kunna läsa av gäster 

på ett sätt för att maximera restaurangens försäljning eftersom de är delansvariga för 

ekonomin. Gustafsson och Kei (2011) förklarar vidare att de underordnade är väl medvetna 

om deras position och är tvungna att arbeta efter förutbestämda rutiner. De förväntas vara 

effektiva, precisa och snabba i arbetet vilket resulterar i minskad improvisation och 

spontanitet. Eftersom servering av gäster sker utan glädje och motivation uppfattas de 

underordnade därför som oengagerade (Ibid). Denna typ av ledarskap har enligt Gustafsson 

och Kei (2011) en positiv påverkan då en trygghet skapas i att de underordnade är medvetna 

om vad som är tillåtet och inte.  

 

Personalens välbefinnande  

Nyberg (2009) utforskar relationen mellan ledarskap och stress, hälsa och hälsorelaterade 

utfall bland medarbetare. Det framkommer att olika ledarskapsstilar har olika påverkan på 

personalens välbefinnande (Ibid.). I studien har ett diktatoriskt ledarskap och brist av positivt 

ledarskap definierats, de visar sig ha en liknande påverkan på medarbetare och medför 

allvarliga konsekvenser (Ibid.). Ökad stress och emotionell utmattning är två avgörande 

symtom medarbetare drabbas av. Lainpelto och Lainpelto (2012, s. 109) konstaterar att dessa 

symtom karaktäriseras av en person som förlorar sitt grepp om sina verkliga känslor på grund 

av ett evigt försök att tillhandahålla omsorg till gäster. Långvarig stress noteras vara orsaken 
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till att många håller på att bli eller är arbetslösa (Nyberg, 2009). Eftersom sjukskrivningarna 

är många förklaras vidare att detta även har en negativ påverkan på restaurangens framgång 

(Ibid.). 

 

O’Neill och Davis (2011) identifierar gemensamma stressfaktorer bland ledare och 

medarbetare inom restaurangbranschen. Det framkommer att både parter är utsatta för någon 

form av stress, däremot finns det variation i hur den appliceras (Ibid.). Ledare drabbas av två 

huvudsakliga stressfaktorer, den stora mängden arbete och konflikter mellan medarbetare. 

(Ibid.). Argumentationer kring arbetsuppgifter och gästernas missnöje definieras också som 

en avgörande stressfaktor, orsaken till detta anses vara det större ansvaret en ledare innehar 

(Ibid.). Likadana stressfaktorer upplever medarbetarna, då det påstås att mängden arbete och 

konflikter samt argumentationer bland kollegor skapar stress på restaurangen (Ibid.). 

Medarbetarnas konflikter med varandra resulterar därför i missnöje över hur arbetet utförs 

och medför negativa psykiska hälsosymtom (Ibid.). Långvarande konflikter förklarar 

Lainpelto och Lainpelto (2012, s. 108) kan resultera i dålig självkänsla, depression och 

cynism, i förlängningen kan situationen även medföra en känslomässig utbrändhet. Nyberg 

(2009) förtydligar att detta är ett slags dosförhållande många blir utsatta för, därför menar 

Detert och Burris (2007) att ledarskap är en avgörande faktor gällande personalens 

välbefinnande.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika ledarskapsstilar inom restaurangbranschen 

påverkar personalen. Detta med hjälp av följande frågeställning.  

 

1. Hur påverkar en demokratisk- respektive en hierarkisk ledarskapsstil personalens 

välbefinnande? 
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Metod och material 

Pilotstudie 

Bryman (2011, s. 258) förtydligar att en pilotstudie är den typ av förundersökning som är 

aktuell för en studie, vilket baseras på enkät som kvantitativ metod. Att genomföra en 

pilotstudie rekommenderas innan den egentliga enkätundersökningen genomförs för att 

hantera eventuella oklarheter (Ibid.). En pilotstudie genomfördes för att säkerställa hur väl 

frågorna fyller sin funktion och om undersökningen är bra i sin helhet (Bilaga 3). Pilotstudien 

skapades utifrån ett frågeschema som gav uppsatsförfattarna en vana och säkerhet när det 

kommer till hur materialet i senare fall ska användas. 

 

Vilken målgrupp som ska medverka i en undersökning fastställs i första hand av hur studiens 

problematisering formulerats förklarar Patel och Davidson (2011, s. 59). De utvalda tekniker 

för att samla information selekteras utifrån vad som dels anses vara lämplig i relation till den 

kunskap som ska erhållas och dels i relation till den tänkta undersökningsgruppen (Patel & 

Davidson, 2011, s. 60). Respondenterna som besvarade pilotstudien ansågs vara 

representativa för det tilltänkta urvalet, då uppsatsförfattarna har använt sig av kontakter som 

arbetar inom restaurangbranschen för att validera pilotstudiens frågor.  

  

Litteratur- och databasinsamling 

Målet med datainsamlingen är att hitta rätt information för att skapa en djupare förståelse. 

Sökning av litteratur kan inledningsvis avgränsa och placera sökningen i ett specifikt 

ämnesområde, därför rekommenderar Patel och Davidson (2011, s. 44) att utgå från studiens 

syfte. Med denna möjlighet anses det enligt uppsatsförfattarna som viktigt att använda 

centrala och intressanta begrepp att söka med. Sökmotorn Summon och databasen FSTA 

tillämpades då dessa behandlar studiens ämne. Exempel på sökord som användes till denna 

studie är leadership styles, restaurant, business, employees, hierarchy, democratic ledarship, 

ledarskap och restaurang. Hur litteratursökningen går tillväga återfinns i sökmatrisen (Bilaga 

1). Inklusions- och exklusionskriterier användes för att uppfylla kraven på en vetenskaplig 

artikel samt säkerställa att litteraturen är tillförlitligt och inte av tvivelaktigt värde. 
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Inklusionskriterier 

• Granskade och publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

• Vetenskapliga artiklar som är användbara för studiens syfte. 

• Vetenskapliga artiklar som innehåller ett eller flera sökord för denna studie.  

 

Exklusionskriterier 

• Studier genomförda på ett oetiskt sätt.  

• Vetenskaplig information som inte är vetenskapligt granskade. 

• Artiklar på andra språk än svenska eller engelska.  

 

Metodval 

En enkät används enligt Bryman och Bell (2011, s. 246) som ett metodiskt verktyg vilket 

endast bygger på frågor. I och med att ingen intervjuperson är närvarande för att formulera 

frågorna vid denna studiens enkät, är det av relevans att frågorna är lätta att förstå och 

besvara. Av denna anledning innehåller enkäten till större del slutna frågor, vilket innebär att 

respondenten har ett antal fastställda svarsalternativ att välja mellan. Slutna frågor är till 

fördel då dessa klargör innebörden och minskar risken för osäkerhet bland respondenterna 

(Bryman, 2011, s. 245). Uppföljningsfrågor, som i denna studie är öppna frågor kommer till 

användning då det krävs ytterligare information, det vill säga ett mer individuellt perspektiv 

för en bättre insikt i uppsatsens syfte. Frågorna har tagits fram med hjälp av den teoretiska 

bakgrunden denna studie innehar, detta för att möjliggöra en givande diskussion och att skapa 

en röd tråd genom hela arbetet. Studiens vetenskapliga enkät består av totalt trettiotvå frågor, 

varav tjugosex är slutna frågor och sex är öppna frågor (Bilaga 4).   

 

Urval 

Vid en kvantitativ undersökning är behovet av att skapa ett urval alltid aktuell, vilket innebär 

att forskaren ska välja ut en population som studiens syfte vänder sig till (Bryman, 2011, s. 

178). I fallet med den kvantitativa enkätundersökningen anser uppsatsförfattarna att detta är 

potentiella kockar och servitörer som arbetar inom Countryside Hotels, oberoende av kön 

eller etnisk tillhörighet. Countryside Hotels är ett samarbete mellan privatägda hotell med 
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restauranger som sträcker sig över större delar av Sverige, därför anses det ge möjlighet till 

ett representativt resultat. 

 

Material 

Materialet till den teoretiska bakgrunden kommer från litteratur och vetenskapligt granskade 

artiklar vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Att inledningsvis fokusera på 

böcker och sedan söka igenom elektroniska databaser är ett tillvägagångssätt Bryman (2011, 

s. 102) rekommenderar. Detta eftersom böcker anses vara ett hjälpmedel för att identifiera 

centrala begrepp som till följd begränsar det valda forskningsområdet. 

 

Metod för analys av data 

Den kvantitativa enkätundersökningen utgick från en enkät med svar från totalt trettiosju 

respondenter vid Countryside Hotels. Datainsamlingen och dess statistiska analys 

genomfördes av denna anledning digitalt via det webbaserat programet EyeQuestion Logic8 

BV, som är konstruerat för sensoriska- och konsumentundersökningar. I enlighet med 

Bryman (2011, s. 322) bygger denna analys på en univariat analysmetod vilket innebär att en 

variabel analyseras i taget. Därefter sammanställdes resultatet i tilläggsprogrammet Auto 

Report Word för vidare analys och tolkning.  

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Denna studie tar hänsyn till de fyra grundläggande aspekter som rör frivillighet-, anonymitet-, 

integritet- och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011, s. 131). Dessa går inte att ta avstånd 

från eftersom de är direkt kopplade till viktiga integritetsfrågor i relation till de vetenskapliga 

ämnesområdena (Bryman, 2011, s. 126).  

 

Bryman och Bell (2011, s. 144) preciserar informationskravet som att forskarna ska 

informera respondenterna om den befintliga undersökningens syfte och vilka moment som 

inkluderas i denna undersökning. För att detta ska bli möjligt får respondenterna ta del av 

studiens syfte, genomförandets tillvägagångssätt och resultat. Samtyckeskravet betecknar att 

respondenternas medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sitt medverkande om så 

önskas (Ibid.). Uppsatsförfattarna är noggranna med att respondenterna blir informerade om 
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detta. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om alla respondenter ska behandlas med 

största konfidentialitet. Liknande argumentationer behandlas av Kaijser och Öhlander (2011, 

s. 80) som motiverar att respondenter i en undersökning ska skyddas mot otillbörlig insyn, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta verkställs genom att endast uppsatsförfattarna har 

tillgång till det material som inhämtas. Vidare förklaras det att nyttjandekravet är av stor vikt, 

och innebär att datainsamlingen enbart får användas för forskningsändamål (Bryman & Bell, 

2011, s. 155). Vilket är i detta fall att redogöra hur ledarskap påverkar personalens 

välbefinnande inom restaurangbranschen. Respondenterna blir informerade om de fyra etiska 

aspekterna genom att ett informationsblad skickas ut i samband med studiens enkät.  

 

 

Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat, aspekterna som behandlas är ledaregenskaper, ledarskap, 

personal och hälsa och visar relationer dem emellan. Respondenterna som representerar detta 

resultat består av tolv kockar och tjugofem servitörer, som har en varierande yrkeserfarenhet 

mellan ett och tjugofem år.  

 

Ledaregenskaper 

Resultatet på hur olika ledaregenskaper förekommer och anses som viktig varierar mer eller 

mindre i varje variabel. Majoriteten av respondenterna antyder att pondus är en viktig 

ledaregenskap, medan ett fåtal respondenter tycker det är mindre viktigt. Samtliga 

respondenter påstår att en ledare måste vara öppen för nya idéer och förslag. Tjugotre 

respondenter resonerar att en ledare med öppenhet kan bidra till god utveckling både för 

personal och restaurangen. Att se arbetsplatsen från andras perspektiv leder enligt tre 

respondenter till bättre logistik och ett mer effektivt samarbete. Nya idéer och förslag leder 

enligt sju respondenter till spännande utmaningar och en form av respekt, uppmärksammar 

inte ledaren deras idéer kan förtroende gå förlorat. Att låta inspirationen flöda bidrar till att 

restaurangen kommer fram till bästa möjliga lösning eftersom respondenternas upplevelser 

samt uppfattningar är subjektiva. 
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Vidare frågades om ledarens öppenhet för kritiska tankar kring hur arbetet utförs på 

arbetsplatsen. 80 % av respondenterna upplever att ledaren är mer eller mindre öppen för 

kritiska tankar, resterande 20 % upplever att deras ledare inte är öppen för kritiskt tänkande. 

För att skapa en tydlig bild av hur öppen ledaren är, frågades det vidare om respondenterna 

upplever att deras idéer går förlorade eller tas till vara på. 30 % upplever att idéerna alltid 

eller ofta går förlorade, 43 % upplever att idéerna ibland går förlorade medan 27 % av 

respondenterna påstår att deras idéer aldrig eller sällan går förlorade. För att ytterligare få 

reda på ledarens öppenhet frågades respondenterna om deras allmänna åsikter tas i beaktning, 

84 % av respondenterna hävdar att deras åsikter uppmärksammas, resterande 16 % upplever 

att åsikterna inte uppmärksammas. Det som även beaktas är om ledaren skapar en god 

stämning på arbetsplatsen, samtliga respondenter påstår att detta åstadkoms till en viss del i 

en positiv bemärkelse. 68 % av respondenterna hävdar att ledaren lyckas engagera personalen 

i det dagliga arbetet, resterande 32 % upplever att ledaren inte lyckas engagera personalen i 

det dagliga arbetet. 

 

Ledarskap 

Ledarskap inom restaurang definieras i denna studie som demokratisk eller hierarkisk där 

resultatet varierar mycket. 97 % av respondenterna föredrar att i viss mån eller ha helt fria 

händer över hur arbetsuppgifterna ska utföras, resterande 3 % önskar en ledare som 

någorlunda styr över det dagliga arbetet och hur det genomförs. Följaktligen ställdes en fråga 

till vilken grad respondenterna uppskattar att ledaren bestämmer över det dagliga arbetet. Det 

visar sig att 27 % av respondenterna inte uppskattar en ledare som bestämmer fullt ut, 73 % 

av respondenterna uppskattar däremot att ledaren någorlunda bestämmer över det dagliga 

arbetet. 

 

Respondenternas uppfattning av hur centraliserad restaurangen är varierar, 73 % upplever en 

viss grad av centralisering, 27 % upplever decentralisering. Respondenterna har tillfrågats om 

de har inflytande på restaurangens utveckling och visioner, det visar sig att alla respondenter 

har begränsad möjlighet till att påverka. Ledaren visar sig vara förhållandevis bekväm med 

att låta personalen ta ansvar på arbetsplatsen då 84 % av respondenterna påstår sig få ta någon 

form av ansvar, resterande 16 % konstaterar att de inte få vara med och ta ansvar. Det finns 

skillnader i hur hård respondenterna upplever att disciplinen är på arbetsplatsen, 10 % påstår 
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att det finns en hård disciplin på arbetsplatsen, för 90 % upplevs denna som relativt låg. Dock 

antyder samtliga respondenter att en viss nivå av disciplin är positivt. Även ledarens beteende 

studerades, det visar sig att 70 % av respondenterna upplever att ledaren inte har ett 

aggressivt beteende mot personalen, övriga 30 % påstår att ledaren har ett aggressivt beteende 

mot personalen.  

 

Personal 

Respondenternas trivsel på arbetsplatsen varierar inte mycket, då 92 % av respondenterna 

trivs eller trivs till viss del på arbetsplatsen, resterande 8 % trivs dess värre inte. Om 

respondenterna får yttra deras kreativitet i arbetsuppgifterna är ytterligare en fråga som 

ställdes. Det visar sig att 73 % av respondenterna får i någon grad använda sin kreativitet i det 

dagliga arbetet, resterande 27 % har ingen eller en begränsad möjlighet till att arbeta kreativt. 

Om ledaren ger möjlighet till personlig utveckling visas variera, då 78 % av respondenterna 

blir erbjuden denna möjlighet, medan 22 % har en begränsad eller ingen möjlighet alls till 

personlig utveckling. Flera resonemang har förts om varför det är viktigt med en utvecklande 

miljö på arbetsplatsen. En utvecklande miljö konstateras enligt två respondenter förbättra 

både företagets och personalens framtid. Det är viktigt enligt tretton respondenter att få 

utveckla sin kompetens och bredda sina kunskaper vilket samtidigt konstateras ge en strävan 

efter mera. En respondent förklarar att arbetsplatsen ska vara stimulerande och variera för att 

det ska leda till nytänkande, en rolig och trivsam miljö. Två respondenter beskriver att lusten 

kan gå förlorad om inte en utvecklande miljö erbjuds. Det påstås även att personlig 

utveckling är nödvändig för att personalen ska känna sig delaktiga och leverera bättre service, 

gästen känner sig på så viss prioriterad förklarar en annan respondent. Det anses av 

resterande respondenter som viktigt att kunna leverera till den förmågan denne besitter, detta 

med hjälp av den personliga utvecklingen ledaren ger. 

 

Hälsa 

Stress visar sig vara en avgörande symtom för vad kockar och servitörer drabbas av eftersom 

70 % av respondenterna upplever stress dagligen. Den stress som respondenterna upplever 

karaktäriseras framförallt av för hög arbetsbelastning. Femton respondenter förklarar att 

arbetsförhållandena är oförutsägbara då det anses finnas för lite tid för effektiv service och 

mice en place. Vid service visar det sig finnas problem mellan antalet gäster och personal. 
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Fyra respondenter upplever att personalen inte är tillräckligt erfarna för att nå det förväntade 

resultatet ledaren kräver. Dålig kommunikation och otydliga direktiv visar även vara 

avgörande faktorer för att fyra respondenter upplever stress dagligen. Två respondenter 

konstaterar att den upplevda stressen beror på ledarens beteende och hur denne får personalen 

att samarbeta under stressiga förhållanden. En respondent visar sig uppleva stress på 

arbetsplatsen som positiv då det stimulerar. 

 

Vidare frågades det efter hur ledarens beteende påverkar personalens stressnivå. I resultatet 

har flera olika kategorier utformats. Nio respondenter upplever vara mera stressade i ledarens 

närvaro. Två respondenter upplever att ledaren innehar dålig förståelse kring service och hur 

samarbetet går till, samt uppfattas som mindre ödmjuk desto mer stressen på arbetsplatsen 

ökar. Sju av respondenterna som konstaterar att ledarens beteende har en positiv påverkan då 

ledaren är uppmuntrande och lugnande under stressiga förhållanden. En respondent påstår en 

ledarens beteende är så pass negativ att det upplevs som mycket upprörande. Resterande 

uppfattar ledarens beteende och dess påverkan som neutral. 

 

Respondenterna redovisar att den upplevda stressen på arbetsplatsen tar sig uttryck privat då 

stressen tas i genomsnitt med hem ett flertal gånger i veckan. Elva respondenter upplever en 

trötthet varav sex respondenter även upplever humörsvängningar. En respondent upplever att 

tröttheten är så pass stor att denne inte hinner med hem och relation. Sju respondenter 

funderar på eller bearbetar problem som uppstår på arbetsplatsen, varav en påstår att 

personalbristen är orsaken. En respondent upplever sig bli introvert, ledsen och 

tillbakadragen. Det framträder även av respondenterna att emotionell utmattning förekommer 

i genomsnitt ett flertal gånger i veckan efter arbetspass. 

 

 

Resultatdiskussion 

I enlighet med Sveningsson och Alvessons (2010, s. 14) konstaterande, finner 

uppsatsförfattarna det sannolikt att ledarskap är en av de avgörande faktorerna för en 

restaurangens framgång. Ledarskap anses i många sammanhang endast vara förknippad med 

positiva associationer (Ibid.). Dock tyder denna studie på att ett förhållande mellan ledaren 
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och medarbetare både kan vara positiv och negativ. I diskussionen som följer ställs resultat 

från den kvantitativa undersökningen mot studiens teoretiska bakgrund. De teman som 

diskuteras är ledaregenskaper, ledarskap, personal och hälsa.  

 

Ledaregenskaper 

Uppsatsförfattarnas antagande är att två ledarskapsstilar, demokrati och hierarki har en 

inverkan som skiljer sig kraftig. Detta visar vara riktigt till viss del men respondenterna 

antyder att det är mer komplext än trott. Anledningen till att det resoneras kring 

ledaregenskaper i denna studie beror på det faktum att helheten har sin utgångspunkt från hur 

ledaren beter sig gentemot medarbetarna. Flera respondenter förknippar goda 

ledaregenskaper med högt engagemang, samtidigt poängteras det som viktigt med öppenhet 

för nya idéer och förslag. Varför just detta anses som viktigt är för att en ledare som är öppen 

bidrar till god utveckling för både medarbetarna och restaurangen. Vilket enligt Sveningsson 

och Alvesson (2010, s. 14) är det ledarskap i grund och botten handlar om, att åstadkomma 

eller hantera förändring och utveckling. 

 

Att vara öppen för att se arbetsplatsen från medarbetarnas perspektiv konstateras ge möjlighet 

till en mer effektiv tvåvägskommunikation, mellan ledare och medarbetare (Detert & Burris, 

2007). Respondenterna menar även att detta skapar en bättre logistik som i sin tur ger ett mer 

effektivt samarbete. Det finns risk att tillit och förtroende för ledaren går förlorad om inte 

uppmärksamhet riktas åt personalens idéer och åsikter. En annan tänkbar anledning till varför 

förtroendet går förlorat är att respondenterna behandlas utan respekt. Detta går att knyta an 

till Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsons (2015, s. 137) argumentation om att kvalitén på 

ledarskap beror på vem som utövar påverkan och vad det avsedda syftet är. Wheelan (2013, s. 

85) påstår däremot att andra områden som konflikthantering, normer, feedback och struktur 

ska uppmärksammas och prioriteras högre för att säkra lagarbetets produktivitet och 

effektivering. Det Nilsson et al. (2015, s. 138) argumenterar för, är att den höga ramen av 

strukturer kan hindra utövandet av ett effektivt samarbete, vilket en respondent instämmer 

med. Ytterligare essentiella ledaregenskaper som påtalas, är att en ledare ska ha förmågan att 

lyckas engagera medarbetare i det dagliga arbetet, samt förstå vikten av att skapa en god 

stämning. Northouse (2010, s. 17) påpekar att denna förmåga är av betydelse för helheten, att 

agera avslappnat och våga stå för konsekvenser av tagna beslut och handling anses vara av 
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specifik karaktär för ett gott ledarskap, detta associeras starkt med respondenternas 

resonemang kring hur pondus är av betydelse. 

 

Ledarskap 

Om det råder demokrati eller hierarki på arbetsplatsen visar sig vara något svårt att definiera. 

Majoriteten av respondenterna upplever att arbetsplatsen är till viss grad centraliserad. Dock 

anses ledaren vara bekväm i sitt arbete på grund av att respondenterna delvis tillåts ta ansvar. 

Detta leder till antagandet att hierarki än idag är etablerad inom restaurangbranschen, 

däremot visar det sig finnas en tendens att hierarki är på väg att försvagas i jämförelse med 

Tore Wretmans memoarer (Ekdahl & Lindberg, 2013, s. 63). Ledare i hierarkiskt styrda 

företag har enligt Sveningsson och Alvesson (2010, s. 21) på goda grunder den information 

som anses vara nödvändig vid beslutsfattande. Det motargumenteras då uppenbarligen många 

respondenter är medverkande i beslutsfattandet. 

 

Ytterligare en aspekt som tas hänsyn till är hur disciplinerad arbetsplatsen upplevs vara. 

Respondenternas resonemang om hård disciplin råder på arbetsplatsen tyder på stor skillnad, 

eftersom en del verkar erfara en hård disciplin och andra en relativ låg nivå. Förslagsvis kan 

en hård disciplin resultera i ett hårt arbetsklimat där medarbetare förlorar sin positiva 

inställning till arbetet (Koutroumanis & Alexakis, 2009). Vad som däremot bör ifrågasättas är 

att hierarkiskt ledarskap i restaurangbranschen tycks vara en norm som endast fokuserar på 

arbetsuppgifter, eftersom gemenskap tenderar att vara viktigare än att en hierarkisk ordning 

råder. Att respondenterna uppskattar hård disciplin på arbetsplatsen skiljde sig åt i resultatet 

och behöver inte nödvändigtvis tolkas som något negativt. Det påtalades inte av vilken 

anledning hård disciplin uppskattas eller inte och lämnar därför utrymme till ett eller flera 

antagande. Precis som Lainpelto och Lainpelto (2012, s. 35) skriver kan det handla om att 

respondenterna behöver en högre struktur i livet för att uppleva trygghet och en känsla av att 

vara behövd. 

 

Personal 

För att personalen ska trivas på arbetsplatsen finns det flera faktorer som ska tas i beaktning. 

Samtliga respondenter påstår att det är viktigt med en ledare är öppen för idéer och tankar 
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vilket skapar goda utvecklings möjligheter. Detta är något som både Mathisen, Einarsen och 

Mykletun (2012), Ekdahl och Lindberg (2013, s. 297) håller med om, eftersom det skapar en 

positiv arbetsmiljö där gemenskap och förståelse anses vara två essentiella nyckelord i det 

dagliga arbetet. Trots det kraftiga varierande resultatet framkommer det att ledarna lyckas få 

respondenterna till en viss grad att bli engagerade som medföljer en god stämning. Att låta 

sina medarbetare få utlopp för sin kreativitet betraktas också som en avgörande faktor till 

skapandet av en positiv atmosfär. Enligt Zaleznik (1977) är ledarens inflytande över 

stämningen av relevans, dock syftar detta till att förändra hur medarbetare tänker om vad som 

är önskvärt, möjligt och nödvändig. Samtidigt konstaterar Mathisen et al. (2012) att 

medarbetare behöver behålla ett realistiskt tänkande kring hur arbetsuppgifter och 

engagemang utövas för att kritik ska kunna ges och tas emot. 

 

Av respondenterna beskrivs personlig utveckling som både en möjlighet och ett krav för att 

engagemang och arbetsglädje ska uppnås, vilket annars riskerar gå förlorad. Att ta hänsyn till 

etik, därmed värderingar och tankar på hur en arbetsplats kan utforma sig, är nyckeln till att 

engagemang och en gemensam arbetskultur skapas (Carter & Baghurst, 2013). I och med att 

personal sägs vara en av de största tillgångarna för en restaurang är det av extra stor vikt att 

förstå vad som engagerar medarbetarnas vilja att utvecklas. Detta för att upprätthålla 

lojaliteten till varandra men även produktiviteten. Det som får respondenterna till att vilja 

utvecklas är stoltheten i ett bättre yrkeskunnande. Som förklarat ovan visar det sig vara ett 

komplext arbete för en ledare, att förstå, göra och beskriva visar sig vara ett annat uttryck för 

en ledare som kan leda genom exempel, ha passion samt förmågan att lära av misstag. Enligt 

Gunnarsson och Blohm (2012, s. 39) blir ledarens primära uppdrag därför att förstå 

sammanhangen för att helheten ska vinna i längden, varav personalen, i detta fall 

respondenterna tolkas vara en väsentlig del. Vidare redogörs det att lågt engagemang och 

missnöje i arbetsförhållandena kan resultera i att respondenterna blir mer angelägen att byta 

arbetsplats eller drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Hälsa 

En sista aspekt som kan diskuteras är huruvida stress påverkar personalens välbefinnande och 

hur detta tar sig i uttryck i olika sammanhang. Enligt O'Neill och Davis (2011) är stress en 

vanligt förekommande faktor inom restaurangbranschen, och det konstateras att 
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gemensamma stressfaktorer mellan ledare och medarbetare går att identifiera. Det är dock 

ingenting som utforskas i denna kvantitativa undersökning, då det fokuseras på hur och varför 

medarbetare upplever stress. Det visar sig att samtliga respondenter upplever någon form av 

stress på arbetsplatsen som däremot appliceras olika för var och en. En del av respondenterna 

upplever en stress på grund av för hög arbetsbelastning, det reflekteras nämligen över att för 

många arbetsuppgifter ska genomföras på en begränsad tid. Det är sannolikt att mängden 

arbete beror på brist på personal som inte har tillräckligt med kunskap för att leverera till den 

standard en restaurang kräver. Vissa respondenter klargör att den upplevda stressen på 

arbetsplatsen först och främst beror på oklara ansvarsområden och dålig kommunikation, 

vilket verkar vara en följd av ledarens beteenden. Detta skulle kunna betyda att ledaren har ett 

för stort ansvar att bära som skapar en otydlig samt osäker arbetsmiljö (O'Neill & Davis, 

2011). Detta bör med andra ord vara orsaken till att flera respondenter upplever en dålig 

kommunikation som väcker konflikter sinsemellan, och missnöje över arbetets utförande. 

Utvecklas respondenternas oeniga arbetsförhållanden till långvarande konflikter kan det 

resultera i såväl fysiska som psykiska hälsosymtom (O'Neill & Davis, 2011; Lainpelto & 

Lainpelto, 2012, s. 108). 

 

Av ett fåtal respondenter bekräftades det att ledare har höga förväntningar på en snabb och 

effektiv service, samtidigt som att tiden till att leverera goda resultat begränsas. Dock 

förtydligar Gustafsson och Kei (2011) att medarbetare som förväntas vara effektiva, precisa 

och snabba riskerar bli mindre improviserande och spontana i deras arbete. Det finns därför 

inga garantier för att respondenterna levererar till lika hög prestanda från en dag till en annan, 

speciellt om ledarens beteende har en specifik påverkan på respondenternas stressnivå samt 

deras sätt att hantera det på. En del av respondenterna påpekar att ledarens närvaro endast har 

en negativ påverkan på deras stressnivå, eftersom ledaren upplevs bli mindre ödmjuk vid 

ökad stress på arbetsplatsen, och det kan betraktas som en anledning till varför en respondent 

känner sig ofta upprörd. Ett effektivt sätt att hantera stressfulla situationer förklarar Perna 

(2016) är lagarbete som sammankopplas med kommunikation, något respondenterna skulle 

kunna dra nytta av i praktiken och kontinuerligt eftersträva en tvåvägskommunikation. Flera 

respondenter upplever till skillnad från diskussionen ovan en positiv stress av ledarens 

beteende samt närvaro, vilket en ledare som delar på värde och hjälpsamhet kan ligga till 

grund för (Ibid.). Att en ledare är kapabel av att utveckla en synergisk arbetsmiljö kan 
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betraktas även som orsaken till varför en respondent upplever sin stressnivå som 

stimulerande. Därmed lugnande eftersom ledaren finns till hands när problem uppstår. 

 

Respondenterna förklarar att den upplevda arbetsstressen även tar sig uttryck privat. En del 

respondenter känner sig allmänt trötta i vardagen och det betraktas som en faktor till vad som 

prioriteras i vardagen. Andra respondenter anser sig uppleva en variation på 

humörsvängningar och emotionell utmattning. Denna kombination tyder på att ett 

dosförhållande kan uppstå som många inom restaurangbranschen blir utsatta för, därmed är 

ledarskap oavsett av vilket slag, hierarkisk eller demokratisk en befintlig faktor för hur 

personalens välbefinnande påverkas.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Denna undersökning baseras som tidigare preciserat på en kvantitativ studie, vilket 

uppsatsförfattarna anser ha varit meningsfull och nödvändig för att besvara uppsatsens syfte. 

Enkäten gav svar på uppsatsens frågeställning, dock har respondenternas resonemang kring 

vilken ledarskapsstil som föredras, varit svår att definiera. Det har att göra med hur enkätens 

frågeställningar utformades, för att undvika direkta svar som möjligtvis skulle ge ett 

irrelevant resultat och därmed en diskussion av mindre värde. Svaren från respondenterna gav 

däremot ett stort utrymme för ytterligare resonemang kring uppsatsens frågeställning. 

 

Föremål för diskussion är bland annat på vilka grunder pilotstudien skapades och vilka för- 

och nackdelar uppstod i efterhand. Pilotstudien utformades för att validera frågorna och 

ansågs som användbar för att öka medvetenheten om respondenterna har möjlighet till att ge 

relevanta svar. Uppsatsförfattarna har därmed besvarat de frågor som ställdes till 

respondenterna själva, för att verkligen se om de fyller en funktion. Dock verkade 

respondenterna ha problem som rör mening, i vissa fall hade de svårigheter med att tolka ord 

och begrepp som var relevanta för studiens genomförande. Därför analyserades 

frågeställningarna ytterligare för att undvika missförstånd till den vetenskapliga enkäten, 

vilket annars skulle kunna ha skadat resultatets tillförlitlighet.  
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Den vetenskapliga enkäten består till stor grad av skalor som svarsalternativ, vilket 

uppsatsförfattarna inser i efterhand inte har varit till hjälp då detta endast resulterade i 

otydliga svar och svårigheter med att analysera dem. Eftersom svaren endast visar tendenser 

kring respondenternas åsikter, har detta gjort analysen av dessa frågor för tidskrävande för 

den tid som fanns tillgänglig. Detta till följd av att enkäten inte gav tillräckligt med svar inom 

den satta tidsramen som var planerad till två veckor. Istället skulle endast frågor med fasta 

svarsalternativ använts och på dessa skulle sedan öppna följdfrågor ha ställts. Dock har 

följdfrågorna i denna enkät inte besvarats av alla respondenter, vilket skapar ett bortfall som 

kan ha en påverkan på studiens resultat.  

 

Vidare kan urvalsprocessen diskuteras. Inför den vetenskapliga enkätundersökningen var 

tanken initialt att använda respondenter, därmed kockar och servitörer som jobbar inom 

Countryside Hotels. Detta för att urvalet ansågs vara representativt för den utvalda 

populationen. För att få in tillräckligt med svar togs det beslut om en tidsram på två veckor då 

förväntningarna på respondenterna var höga och skulle ta sig tid för att besvara enkäten de 

blev introducerade till. Dock ansågs engagemanget vara för lågt vilket resulterade i 

ytterligare en veckas väntande, vilket var till fördel då det slutligen resulterade i trettiosju 

respondenter.  

 

Det uppstod vissa svårigheter vid sökandet av relevant bakgrundsfakta eftersom det visar sig 

finnas brist på vetenskapliga texter kring ledarskap som specificerar sig inom 

restaurangbranschen. Vilket inte uppsatsförfattarna var medvetna om, detta åtgärdades därför 

genom att information om hierarkiskt- och demokratiskt ledarskap efterforskades för att 

skapa en bredare förståelse. Därefter valdes det att skriva om hur ledarskap på restaurang 

utövas, och med detta kopplades alla delar ihop vilket anses ha skapat en god grund till denna 

studie.  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Nedan följer en kort etisk reflektion om studiens genomförande. Till att börja med 

informerades respondenterna om de fyra etiska kraven som Bryman (2011, s. 131) hänvisar 
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till. Detta genom ett informationsbrev som skrevs i form av en introduktion till den 

vetenskapliga enkätundersökningen (Bilaga 2). Respondenterna blev således medvetna om att 

deltagandet är helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Studiens resultat som 

framkommit från enkätundersökningen har endast använts i forskningssyfte. 

Uppsatsförfattarna har även hanterat de kontaktuppgifter som flera respondenter uppgett, med 

noggrannhet för att fullkomlig anonymitet ska råda. I och med att respondenternas svar har 

skickats in anses uppsatsförfattarna ha följt och respondenterna accepterat de etiska 

aspekterna. 

 

 

Slutsats 

Denna studie visar att ledarskap, oavsett av hierarkiskt eller demokratiskt slag, har en 

befintlig påverkan på personalens välbefinnande. Det som ligger till grund för personalens 

välbefinnande är hur väl restaurangen är strukturerad, med detta menas hur ledarens beteende 

utövas. En väl fungerande tvåvägskommunikation måste upprättas för att personalen ska 

uppleva mindre stress och därmed ett bättre välbefinnande. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Att ledarskap generellt påverkar personal inom restaurangbranschen lämnar ett stort utrymme 

till diskussion för vad det egentligen innebär. De aspekter som behandlas i studiens resultat 

har betydelse, men fler bör forska i framtida studier för att ge en mer representativ och 

verklighetstrogen bild. Vidareforskning bör även göras för att skapa en större förståelse för 

hur en person påverkas ur ett genusperspektiv. Det är enligt uppsatsförfattarna 

intresseväckande med genus i relation till stresshantering och hur det utvecklar sig, samtidigt 

som en fältstudie kan genomföras där restauranger med väl utpräglade ledarskapsstilar 

observeras. Detta kan ytterligare styrka framtida studier som riktar sig mot studiens ämne.  
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VI SÖKER DIG  

Under våren har en studie startats vid Campus Grythyttan på Örebro universitet för att studera 

ledarskap inom restaurangbranschen. Ni som arbetar på restauranger inom Countryside 

Hotels bjuds nu in att delta i studien. Vi skulle uppskatta om ni tar er tid att fylla i denna 

enkät. Mer information om studien finner du nedan.  

  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika ledarskapsstilar inom restaurangbranschen 

påverkar personalen.   

  

Studiens genomförande  

Bifogat i mailet finner ni en länk som leder er till en webbaserad enkät. Enkäten går även att 

fylla i på din smartphone om ni så önskar. Vi beräknar att det tar cirka 5 minuter att svara på 

frågorna.   

 

Om ni har frågor om studien eller dess genomförande är ni varmt välkomna att kontakta 

någon av oss, kontaktinformation finner ni sist i detta dokument.  

  

Information om studiens resultat  

Resultatet från enkäterna kommer sammanställas och presenteras på gruppnivå vilket gör att 

det inte finns någon möjlighet att identifiera en enskild deltagares åsikter. Det slutgiltiga 

resultatet kommer presenteras i en kandidatuppsats vid Restaurang- och hotellhögskolan på 

Örebro universitet. De deltagare som önskar kan få den färdiga studien skickad till sig.  

  

Hantering av personuppgifter  

Vi är mycket noggranna med att alla svar och personuppgifter som genereras från enkäten 

lagras på ett säkert sätt. Dina svar från enkäten kommer att behandlas så att obehöriga inte 



   

 

 

kan ta del av dem. När dina svar analyseras i olika datorprogram kommer det endast finnas 

ett löpnummer vilket gör att det inte går att identifiera enskilda personer.   

  

Frivillighet  

Genom att fylla i enkäten samtycker du till att delta i studien. Vi önskar att så många som 

möjligt deltar, men självklart är detta helt frivilligt. Du kan, utan att uppge skäl, välja att 

avbryta ditt medverkande om och när du vill, i sådant fall tar vi bort dina uppgifter.  

  

Kontaktpersoner för studien  

Floor Hilferink  

Kulinarisk kock och måltidskreatör  

E-post: flohih141@edunet.oru.se   

Stefan Thylén  

Sommelier och måltidskreatör  

E-post: stethh141@edunet.oru.se   

  

  

Ansvarig handledare  

Mats Carlbäck  

Universitetsadjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan  

E-post: mats.carlback@oru.se  

  

Åsa Öström  

Professor vid Restaurang- och hotellhögskolan   

E-post: asa.ostrom@oru.se   
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Välkomna till vår pilotstudie som syftar på att undersöka hur ledarskap påverkar personal 

inom restaurangbranschen!  

 

1: Kön:  

 Man  

 Kvinna  

 Annat  

 

2: Ålder:  

 under 18  

 18-25  

 26-35  

 36-45  

 46-55  

 Över 55  

 

3: Vad är ditt yrke?  

Öppet svar: 

 

4: Hur länge har du jobbat inom restaurangbranschen?  

Öppet svar: 

 

5: I genomsnitt hur ofta brukar du byta arbetsgivare?  

Öppet svar: 

 

6: Hur många timmar arbetar du i veckan?  

 Mindre än 10  

 10-15  

 16-25  



   

 

 

 26-35  

 36-40  

 41-45  

 46-55  

 Mer än 55  

 

Nedan följer ett antal frågor kring ledarskap på din arbetsplats och hur detta påverkar dig som 

person.  

 

7: Föredrar du att ha fria händer över hur du ska utföra dina arbetsuppgifter?  

 Stämmer fullständigt  

 Stämmer delvis  

 Stämmer delvis inte  

 Stämmer inte alls  

 

8: Föredrar du att din chef ger direkta direktiv på hur din arbetsuppgifter ska utföras?  

 Stämmer fullständigt  

 Stämmer delvis  

 Stämmer delvis inte  

 Stämmer inte alls  

 

9: Hur viktig är pondus som ledaregenskap?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Inte viktig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig 

 

10: Är det viktigt att en ledare är öppen för nya idéer och förslag?  

 Ja  

 Nej  

 

11: Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

Öppet svar:  

 



   

 

 

12: Upplever du att din chef är öppen för kritiska tankar kring hur arbetet utförs på 

arbetsplatsen? 

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

 

13: Upplever du att idéer som framförs till din chef går förlorade?  

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

 

14: Visar din chef intresse för dina och kollegornas åsikter?  

 Alltid  

 Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

 

15: Får du utlopp för din kreativitet på arbetsplatsen?  

 Stämmer fullständigt  

 Stämmer delvis  

 Stämmer delvis inte  

 Stämmer inte alls  

 

16: Ger din chef dig möjlighet till personlig utveckling?  

 Stämmer fullständigt  

 Stämmer delvis  

 Stämmer delvis inte  

 Stämmer inte alls  



   

 

 

 

17: Hur viktigt är det att din chef bidrar till din personliga utveckling?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Inte viktigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt 

 

18: Varför är detta viktigt?  

Öppet svar: 

 

19: Hur mycket ansvar låter din chef dig ta på arbetsplatsen?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Inget 

ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket 

ansvar 

 

20: Bidrar din chef till god stämning bland personalen?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Stämmer 

inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer 

fullständigt 

 

21: Lyckas din chef engagera personalen i det dagliga arbetet?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Stämmer 

inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer 

fullständigt 

 

22: Hur pass centraliserad är organisationen på din arbetsplats?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Väldigt 

lite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väldigt 

mycket 

 

23: Hur mycket inflytande har du som anställd på företagets utveckling och visioner?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Väldigt 

lite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väldigt 

mycket 

 



   

 

 

24: Upplever du en hård disciplin på din arbetsplats?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Inte hård  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väldigt 

hård 

 

25: Uppskattar du en hård disciplin på din arbetsplats?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Uppskattar 

det inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskattar 

det mycket 

 

26: Hur trivs du på din arbetsplats?  

 Trivs  

 Trivs till viss del  

 Trivs inte 

  

27: Upplever du att det finns ett aggressivt beteende på din arbetsplats mellan kollegor 

och chef? 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Aldrig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alltid 

 

28: Ligger all kunskap i företaget du arbetar på hos dina chefer?  

 Stämmer fullständigt  

 Stämmer delvis  

 Stämmer delvis inte  

 Stämmer inte alls  

 

29: Hur mycket stress upplever du under en arbetsdag?  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Ingen 

stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstant 

stress 

 

30: När du upplever stress på arbetsplatsen, vad beror det på?  

 Öppet svar: 



   

 

 

 

31: Påverkas din stressnivå av din chefs beteende?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Påverkas 

inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påverkas 

mycket 

 

32: Hur ofta känner du dig emotionellt utmattad efter en arbetsdag?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Aldrig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagligen 

 

33: Upplever du att stressen från ditt arbetet påverkar dig privat?  

 

 

1 2 3 4 5  

 

Aldrig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagligen 

 

34: Vad tycker du? 

Nedan följer några snabba frågor om hur vi kan förbättra denna enkät. 

 

35: Vad tycker du om enkätens struktur?  

Öppet svar: 

 

36: Hur känns antalet frågor?  

 Lagom  

 För många  

 För lite  

 

37: Är alla frågor tydliga och lätta att förstå?  

Öppet svar: 

 

38: Har du övriga kommentarer kring enkäten?  

Öppet svar: 

 

Tack för hjälpen med denna pilotstudie! 



   

 

 

 

Bilaga 4 – Enkät 

Restaurang- och hotellhögskolan  

Örebro universitet  

 

Hej och välkommen till vår enkätundersökning! Denna enkät syftar till att studera hur 

ledarskap påverkar dig som person inom restaurangbranschen. Det uppskattas att du tar dig 

tid för att delta i denna studie. Ifall du undrar om någonting är du varmt välkommen att 

kontakta oss, kontaktuppgifterna står angiven i det bifogade informationsbladet.  

  

I första delen av denna enkät följer några allmänna frågor.  

  

1: Kön? 

 Man 

 Kvinna 

 Övrigt 

 

2: Ålder? 

 Under 18 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 Över 55 

 

3: Vilken avdelning arbetar du på? 

 Köket 

 Matsalen 

 

4: Hur många år har du jobbat inom restaurangbranschen? 

 Mindre än 1 år 

  1-3 år 

 4-6 år 



   

 

 

 7-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 21-25 år 

 mer än 25 år 

 

5: Hur många timmar arbetar du i veckan? 

 Mindre än 10 timmar 

 10-20 timmar 

 21-30 timmar 

 31-40 timmar 

 41-50 timmar 

 51-55 timmar 

 Mer än 55 timmar 

 

Nedan följer ett antal frågor kring ledarskap på din arbetsplats och hur detta påverkar dig som 

person. 

 

6: Föredrar du att bestämma själv över hur dina arbetsuppgifter ska utföras? 

 Instämmer helt och hållet 

 Instämmer i viss mån 

 Instämmer i viss mån inte 

 Instämmer inte alls 

 

7: Föredrar du att din chef bestämmer över hur dina arbetsuppgifter ska utföras? 

 Instämmer helt och hållet 

 Instämmer i viss mån 

 Instämmer i viss mån inte 

 Instämmer inte alls 

 

8: Hur viktig är pondus som ledaregenskap?  

Inte viktigt     Viktigt 

 

9: Är det viktigt att din chef är öppen för nya idéer och förslag? 



   

 

 

 Ja 

 Nej 

 

10: Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Öppet svar: 

 

11: Upplever du att din chef är öppen för kritiska tankar kring hur arbetet utförs på 

arbetsplatsen? 

 Alltid 

 Ofta  

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

12: Upplever du att idéer som framförs till din chef går förlorade? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

13: Visar din chef intresse för dina och kollegornas åsikter? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

14: Får du utlopp för din kreativitet på arbetsplatsen? 

 Instämmer helt och hållet 

 Instämmer i viss mån 

 Instämmer i viss mån inte 

 Instämmer inte alls 



   

 

 

 

15: Ger din chef dig möjlighet till personlig utveckling? 

 Instämmer helt och hållet 

 Instämmer i viss mån 

 Instämmer i viss mån inte 

 Instämmer inte alls 

 

16: Varför är det viktigt att din arbetsplats erbjuder en utvecklande miljö? 

Öppet svar:  

 

17: Hur mycket ansvar låter din chef dig ta på arbetsplatsen?  

Inget    ansvar Mycket ansvar 

 

18: Bidrar din chef till god stämning bland personalen?  

Stäm  mer Inte alls Stämmer fullständigt  

 

19: Lyckas din chef engagera personalen i det dagliga arbetet?  

Stämmer inte   alls Stämmer fullständigt 

 

20: Hur pass centraliserad är organisationen på din arbetsplats?  

Väldigt lite    Väldigt mycket 

 

21: Hur mycket inflytande har du som anställd på företagets utveckling och visioner?  

Väldigt lite    Väldigt mycket 

 

22: Upplever du en hård disciplin på din arbetsplats?  

Inte hård    Väldigt hård 

 

23: Uppskattar du en hård disciplin på din arbetsplats?  

Uppskattar det inte   Uppskattar det mycket 

 

24: Hur trivs du på din arbetsplats? 

 Trivs 

 Trivs till viss del 



   

 

 

 Trivs inte 

 

25: Upplever du att det finns ett aggressivt beteende på din arbetsplats mellan kollegor 

och chef?  

Aldrig    Alltid 

 

26: Hur mycket stress upplever du under en arbetsdag?  

Ingen stress    Mycket stress 

 

27: När du upplever stress på arbetsplatsen, vad beror det på? 

Öppet svar: 

 

28: Hur påverkas din stressnivå av din chefs beteende? 

Öppet svar: 

 

29: Upplever du att stressen från ditt arbete påverkar dig privat?  

Aldrig    Dagligen 

 

30: Ifall du påverkas, hur tar detta sig uttryck? 

Öppet svar: 

 

31: Hur ofta känner du dig emotionellt utmattad efter en arbetsdag?  

AldrigDagligen 

 

32: Önskar du ta del av studiens resultat ber vi dig att fylla i din mailadress nedan. 

Öppet svar: 


