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Sammanfattning 

 

Med utgångspunkt från en konservativ företagssyn med toppstyrning där personalens 

kompetens och potential tas för givet, vill författaren undersöka hur Empowerment som 

motivationsstrategi, kan påverka ett företags ledning och personal. Problemet gäller i 

synnerhet inom restaurangbranschen där servicepersonalens motivation att tillfredsställa 

gästen, har en direkt inverkan på gästens helhetsupplevelse av restaurangbesöket. Studien 

utgår från Lashleys (2001) Empowerment-strategi som behandlar ledarskapsintentioner. 

Därifrån hämtas begreppen delaktighet, engagemang samt åtagande som grund för studiens 

metod. Metoderna baseras på ett företag och utgörs av en intervju med en ledare samt en 

enkät som besvarats av sex representanter ur personalen. Resultatet visar bland annat att 

ledaren har en mycket medveten strategi för delaktighet, engagemang och åtagande för att 

kunna motivera sin personal. Personalen påverkas av ledarens strategi eftersom de får ett 

högre självförtroende när de involveras i företaget. Det sker genom att ha möjligheten att ge 

förslag och ta beslut vilket företaget också uppmärksammar. Empowerment genom 

delaktighet, engagemang samt åtagande kan därför ha en positiv inverkan på ett företag. 

 

Uppsatsförfattaren har gjort en fri översättning av begreppet åtagande som Lashley (2001) 

beskriver eftersom åtagande även ingriper frågor som behandlar en förtroenderelation mellan 

ledare och personal. Därför kommer uppsatsförfattaren beskriva begreppet åtagande som ett 

form av förtroende mellan båda parter.  

 

Nyckelord: Empowerment, motivationsstrategi, personalomsättning, 
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Introduktion 

Restaurangbranschen har alltid varit tyngt av problem med hög stress och låg lön vilket är en 

av anledningarna till branschens generellt höga personalomsättning och brist på 

servicepersonal i Sverige, menar Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF, 

2013a). Servicepersonal är oftast företagens största kostnad. Men det kan också vara dess 

främsta tillgång och konkurrensmedel, beroende på vilket perspektiv man anlägger. 

Författarens egna erfarenheter av problemet inspireras bland annat från praktikperioden som 

genomfördes på en restaurang i Stockholm. Restaurangen drivs av en familj med ett 30-tal 

anställda och expanderar i snabb takt som ett framgångsrikt företag. En tydlig familjeanda 

präglade företaget där ledarna jobbade nära personalen, samtidigt som de höll ständig kontakt 

med gästen. Råvarorna som användes var ekologiska och närodlade. Detta var delvis ett 

miljö-medvetet grundkoncept för restaurangen som också profilerade sig som 

snabbmatsrestaurang. Ledningen var omtänksam om sin personal där eventuella problem för 

personalen löstes av ledningen allt eftersom de uppstod. Däremot upplevde författaren att det 

saknades en genomarbetad personalstrategi för att motivera personalen och förhindra 

eventuella problem som exempelvis hög stress och hög personalomsättning. Medvetenheten 

om miljön och matsvinnet är förvisso del av vår tidsanda där måltiderna helst ska lagas från 

grunden och råvaran respekteras. Samtidigt finns risken med denna medvetenhet att företaget 

nedprioriterar personalens värde, erfarenheter och potential. Detta kan leda till ett toppstyrt 

företag där personalen får liten insyn och delaktighet.  

 

Med utgångspunkt från en konservativ företagssyn med toppstyrning där personalens 

kompetens och potential tas för givet, vill författaren undersöka hur Empowerment som 

motivationsstrategi, kan påverka ett företags ledning och personal. Det gäller i synnerhet 

inom restaurangbranschen där servicepersonalens motivation för att tillfredsställa gästen har 

en direkt inverkan på gästens helhetsupplevelse av restaurangbesöket.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Uppsatsen är relevant för forskningsområdet Måltidskunskap och värdskap eftersom den 

ämnar utforska hur ledarskapets form och betydelse inom den svenska restaurangbranschen, 

kan utvecklas med hjälp av motivationsstrategier. Ett kompetent ledarskap är det mest 

fundamentala i ett företags styrsystem. Ledaren har möjlighet att påverka personalen så att de 
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både utvecklas och arbetar för företagets vision. Uppsatsen kommer utgå ifrån aspekten 

styrsystem som är hämtad från Five Aspect Meal Model av Gustafsson, Öström, Johansson 

och Mossberg (2006) eftersom styrsystemet är ett, enligt dem överordnat system som styr de 

resterande aspekterna stämningen, mötet, rummet och produkten. De fyra sistnämnda 

aspekterna är ett resultat av en arbetsprocess som innefattar strukturer och visioner och kan 

därför inte vara utgångspunkten för företagets utvecklingsprocess, enligt Gustafsson et al. 

(2006). Styrsystemet kan däremot påverka mötet och stämningen om exempelvis personalen 

inte är motiverad att ge gästen bra service vilket också gästen kan uppfatta som obekvämt. 

Gustafsson et al. (2006) anser att företag med fördel bör använda ett styrsystem som består av 

företagsledare med akademisk utbildning för att kunna kombinera både praktiskt kunnande 

och vetenskaplig kunskap.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

Nedan följer en teori, utformad av Lainpelto och Lainpelto (2012), om hur motivation kan 

stärka arbetsglädjen och vad det har för betydelse för personalen. Därefter beskrivs Maslows 

behovsmodell som kategoriserar människans behov som krävs för att stärka motivationen. I 

avsnittet Centralt begrepp redovisas begreppet Empowerment som uppsatsen vilar på.  

 

Motivation 

En personal som är motiverad är mer benägen att producera det företaget vill ha än en 

omotiverad sådan, menar Lainpelto och Lainpelto (2012). En del av motivationen bygger på 

att arbetssysslan måste upplevas som meningsfylld vilket kan ge en inre tillfredställelse hos 

personalen. För att tydligare förstå vad som motiverar personalen delar Lainpelto och 

Lainpelto (2012) in begreppet motivation i en yttre och en inre motivation hos människan för 

att förtydliga dess skillnader. Den yttre motivationen handlar om exempelvis 

karriärmöjligheter, löneökning eller utbildning vilket påverkar arbetet men kan inte ersätta en 

brist på inre motivation. En personal med inre motivation känner däremot en glädje för 

arbetsuppgiften, exempelvis att göra gästen nöjd, som viktigare än någonting annat. 

Arbetsgivaren som i många fall inte kan rekrytera genom att erbjuda hög lön, söker därför en 

inre motivation hos sökande som passar företagets vision enligt Lainpelto och Lainpelto 

(2012). För att ytterligare förstärka känslan av arbetsglädje hos personalen och därmed 

utveckla en inre motivation, behöver hen känna ett förtroende från arbetsgivaren och 
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flexibilitet i sin arbetsuppgift, menar Lainpelto och Lainpelto (2012). För att bättre förstå hur 

personalen kan motiveras genom bland annat bättre självkänsla använder sig denna studie av 

Maslows (1943) behovsmodell. 

 

 

Figur 1. Maslows behovsmodell (Aroseus, 2013) 

 

Behovsmodellen är utformad som en hierarki där Maslow (1943) kategoriserade människans 

behov i fem områden och illustreras i figur 1. Den mest grundläggande var de fysiologiska 

behoven av bland annat mat, vatten, luft och sex. När människan fått dessa behov 

tillfredsställa vill den känna sig säker och trygg vilket bland annat innebär ordning och 

stabilitet i sin omgivning (Aroseus, 2013). Tredje behovet handlar om sökandet efter 

gemenskap i form av familj, vänner och kärlek. Med andra ord en känsla av att vara del av 

någonting större än oss själva. När dessa behov är besvarade söker människan uppskattning 

och respekt från andra men åtrår även ett självförtroende och självrespekt. 

Självförverkligande är det femte området. Ett behov som ständigt förändras och som innebär 

en strävan att vara fullständig inom alla delar av ens liv (Aroseus, 2013). 

 

Eftersom förutsättningarna genom livet ständigt ändras, förändras även människans 

uppfattning av vad som är fullständigt, menar Aroseus (2013). Lainpelto och Lainpelto (2012) 

menar att det är viktigt för arbetsgivare att förstå kopplingen mellan motivation, produktivitet 

och vikten av motivationshöjande strategier. Detta möjliggör för personalen att aktivt bidra 

till en meningsfull arbetssituation (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 
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Centralt begrepp 

Empowerment 

Ett centralt begrepp som används i studien är det engelska ordet Empowerment vilket syftar 

på en strategi som kan användas av företag för att motivera och engagera sin personal och 

effektivisera företaget (Lashley, 2001). Empowerment innebär kortfattat "att vara 

bemyndigad att fatta beslut och/eller att utöva självbestämmande" enligt Lainpelto och 

Lainpelto (2012, s. 143). Mer ingående innebär begreppet att personer i maktposition 

bemyndigar personer med begränsad makt i syfte att de ska kunna påverka sin direkta 

omgivning och etablera ett moraliskt engagemang till ett givet uppdrag (Lashley, 2001). 

Denna studie har utgått ifrån Lashleys (2001) strategi av Empowerment som utvecklats för 

företag och baseras på fyra delar som ingriper managerial intensions (ledarskapsintentioner). 

 

 Empowerment genom participation (delaktighet) innebär att personal ges möjlighet 

till någon form av beslutsfattande som tidigare utfördes av chefer. Personalen arbetar i 

mer autonoma arbetsgrupper med egna ansvarsområden. 

 

 Empowerment genom involvement (engagemang) innebär att personal ges möjlighet 

att bidra med exempelvis idéer och förslag som företaget ser som betydelsefullt. 

 

 Empowerment genom commitment (åtagande) innebär att företaget kan på olika sätt 

uppmuntra personal att ta ansvar för servicemötet med gästen. 

 

 Empowerment genom delayering (nedskärning i hierarki) innebär att den hierarki av 

chefer och underchefer minskas på grund av att mer av arbetet och ansvaret istället 

delas ut bland personal i autonoma arbetsgrupper. 

 

Företag kan ha olika syften med att använda Empowerment som strategi och därför anpassar 

företaget modellen efter sin företagsvision. Omfattningen av begreppet beror på företagets 

intentioner med användningen av Empowerment, menar Lashley (2001), men påpekar även 

att företag som använder Empowerment i framtiden kommer vara normen. Traditionella 

företag kommer konkurreras ut på grund av deras brist på bland annat flexibilitet och 

effektivitet. Problem som att personalen alieneras från arbetet och ett generellt lågt 
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engagemang kan vara tecken på maktlöshet, vilket Lashley (2001) menar kan vara grunden 

till många organisatoriska och sociala problem. 

 

Begreppet Empowerment bör användas mer som ett ramverk än ett regelverk, enligt Lashley 

(2001). Det innefattar möjligheter för företagsledningar att engagera sin personal enligt 

Lashley (2001). Exempelvis kan företagschefen delegera ansvar och makt till personalen för 

att på så vis utveckla och förbättra arbetsuppgifter. Personalen kommer därefter vara mer 

engagerad i företagets framgång och bidra med större potential (Lashley, 2001). 

Empowerment kan enligt Lainpelto och Lainpelto (2012), ta tillvara på personalen som 

resurser men kräver att både ledningen och personalen har förståelse för hur strategin 

långsiktigt förbättrar arbetssituationen. Lainpelto och Lainpelto (2012) menar att 

Empowerment som appliceras på arbetsplatsen kan leda till att personalen blir mer benägna 

att hjälpa gästen eftersom de får vara delaktiga i formandet av sin arbetsplats. Personalen 

förmedlar en ärligare service beskriver Lainpelto och Lainpelto (2012), vilket också har visat 

sig stämma hos en del organisationer som använt strategin. Detta leder till att rätt prioriterade 

förändringsarbeten som exempelvis ersättning av läckande kyl eller ugnens trasiga 

temperaturmätare, görs istället för att förändra något som enligt personalen anses vara 

onödigt eller har låg prioritet. Lainpelto och Lainpelto (2012) beskriver Empowerment som 

en filosofi som företaget måste omfamna och implementera genom hela företagsstrukturen 

för att den ska lyckas. Restaurangens utgifter och inkomster effektiviseras med hjälp av 

personalens kompetens, vilket minskar arbetstrycket på ledningen. Detta ger en långsiktig 

och hållbar företagsstrategi (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

 

Varianter av Empowerment 

Lainpelto och Lainpelto (2012) har valt att identifiera fyra varianter av Empowerment baserat 

på ett företags syfte. Första varianten ett företag kan implementera Empowerment är genom 

att flytta beslutsfattande av vissa frågor från företagsledningen till lämplig personal. En kock 

kan exempelvis ges makt att besluta om råvaruinköp eller ersättning av trasig köksutrustning. 

Andra varianten är att låta personalen bidra med idéer, förslag eller erfarenhet exempelvis 

genom en förslagslåda eller via personalmöten. Däremot kommer besluten fortfarande tas av 

ledningen. Tredje varianten är att få en personal att tycka om företaget och vara stolt att 

representera det, vilket kräver mer planering men leder också till en arbetsglädje där 

personalen upplever sig vara värdefulla för företaget, menar Lainpelto och Lainpelto (2012). 

Som ett resultat av den andra och tredje identifierar Lainpelto och Lainpelto (2012) en fjärde 
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variant av Empowerment. Varianten, som baseras på andra och tre, kan leda till att 

administrativa kostnader minskar genom att mellanchefer som inte längre behövs, sägs upp 

på grund av ansvarsfördelningen (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

 

Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning som har gjorts utifrån begreppet Empowerment. I detta fall 

handlar resultaten om hur både delaktighet, engagemang och ansvar kan påverka personalens 

produktivitet och arbetsglädje. Därefter beskrivs en studie som utgår från personalens 

perspektiv och deras upplevelser gällande arbetssituationen samt hur företagets 

implementering av Empowerment kan påverka personalens inställning till arbetet. Utifrån 

perspektivet ledarskap beskrivs sedan en studie om för- och nackdelarna med Empowerment. 

Till sist beskrivs en studie om hur personalomsättningen i ett företag kan påverka personalens 

motivation och företagets produktion. 

 

Delaktighet, engagemang och ansvar 

En större restaurangkedja i USA valde att implementera Empowerment på grund av att 

ledningen ansåg sin arbetsprocess som föråldrad och traditionell och hindrade utvecklingen 

av en engagerad personalstyrka (Ashness & Lashley, 1995). Deras studie utgår från 

restaurangkedjans omvandlingsprocess under användning av Empowerment. Författarna 

undersökte bland annat hur personalen bemyndigades och identifierade konceptets 

framgångsfaktorer (Ashness & Lashley, 1995). Med hjälp av 16 intervjuer med både personal, 

gruppledare och undergruppsledare visade Ashness och Lashley (1995) att 

omvandlingsprocessen hade positiva effekter på personalen och produktiviteten. Det 

skapades mer autonoma grupper med en gruppledare med ansvar att möjliggöra och 

underlätta för gruppen att bli ännu mer självgående och bemyndigade. Personalen uppvisade 

en högre stolthet i sitt arbete och uppskattade att företaget vågade lita på dem genom att 

delges ett större ansvarstagande. Ledningen tillät dem att ta beslut utan att känna sig ständigt 

övervakade och ifrågasätta. Arbetsglädjen höjdes generellt bland personalen som även 

motiverades ekonomiskt genom bonussystem. Ashness och Lashley (1995) lyfter framförallt 

fram hur företagskulturen förändrades till att genomsyras av ett förtroende, även om det 

fortfarande fanns starka kontrollelement. Personal som kände att de var delaktiga i företagets 

vision kände ett förtroende från sina chefer och visade även ett större engagemang vilket 

spred sig bland personalen (Ashness & Lashley, 1995). 
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I studien av Gazzoli, Hancer och Park (2012) framkommer också som hos Ashness och 

Lashley, att engagemang är viktigt. Men här studeras det utifrån att öka förståelsen för hur 

personalens kundorientering, engagemang och arbetsglädje samt organisatoriskt engagemang 

relaterar till varandra. Gazzoli et al. (2012) använder delar av Empowerment vilka är 

meningsfullhet, självförtroende, inflytande i sin undersökning. Deras resultat visar att 

Empowerment spelar en viktig roll när det handlar om att skapa personal med hög 

kundorientering. Detta har även en signifikans för deras övergripande inställning till sitt 

arbete. Personalen blir mer fokuserad på sina arbetsuppgifter enligt Gazzoli et al. (2012) när 

ledaren bemyndigar dem vilket också får personalen att uppleva sin arbetsuppgift som 

meningsfull. Resultatet visar också att ett företag styrs av vad personalen och gästen/kunden 

behöver, kräver eller önskar. Empowerment skapar även självförtroende hos personalen i sina 

arbetsuppgifter eftersom de upplever sig involverade i beslutsprocessen. Det medför även att 

de visar egna initiativ och kan påverka sin arbetsuppgift för att bättre kunna tillfredsställa 

gästen. (Gazzoli et al., 2012). Företag behöver därför använda sig av kundorienterade 

strategier utifrån kundens krav och önskemål, menar Gazzoli et al. (2012). Dessa strategier 

kan sedan leda till att utveckla kundorienterad personal som i sin tur har kompetens och 

möjlighet att ge gästen/kunden rätt service (Gazzoli et al., 2012). 

 

Personalen 

Ett företag har stor makt att påverka och motivera sin personal genom att förstå deras behov, 

menar Gazzoli, Hancer och Park (2010). I deras studie undersöker de hur gästens upplevda 

servicekvalitet direkt påverkas av personalens arbetssituation och användningen av 

Empowerment som strategi. Deras resultat visar bland annat att gäster upplever en generellt 

bättre servicekvalitet om personalen känner arbetsglädje genom meningsfulla arbetsuppgifter 

och möjligheten att påverka sin arbetsplats (Gazzoli et al., 2010). De menar att det är viktigt 

att rekrytera personal med rätt ambitionsnivå och som genuint gillar sitt sätt att arbeta. Detta 

är viktigt enligt Gazzoli et al. (2010), för att senare kunna påverka och förbättra personalens 

arbetsglädje genom att exempelvis delegera dem lämpliga arbetsuppgifter. Däremot betonas 

vikten av att involvera personalen i beslutsprocessen eftersom de oftast har bäst koll på vad 

gästen vill ha på grund av deras nära kontakt med dem. Det resulterar, menar Gazzoli et al. 

(2010), i att personalen bland annat känner sig mer självsäker. Gazzoli et al. (2010) lyfter 

även att det är viktigt för personalen att arbetsuppgiften är meningsfull och att de har 

tillräcklig frihet att utföra dem vilket också kommer påverka gästens upplevda servicekvalitet. 
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För att Empowerment och personalens arbetsglädje ska ge gästen en bättre servicekvalitet 

krävs därför enligt Gazzoli et al. (2010) att företaget måste använda effektiva human 

resource-processer som fokuserar på bland annat aspekterna rekrytering, utbildning och 

belöning. Human resources är desamma som humankapital (NE, 2017a) och innebär de 

samlade kunskaper, färdigheter och andra egenskaper som påverkar produktionsförmågan 

vilka en personal har förvärvat av företaget genom exempelvis utbildning, träning eller 

hälsovård (NE, 2017b). 

 

En annan studie som också utgår från personalens perspektiv, undersöker relationen mellan 

personalens upplevda avsikt att sluta sitt jobb och deras uppfattning av arbetsplatsens 

transformerande ledarskap med hjälp av Empowerment av Gill, Mathur, Sharma och Bhutani 

(2011). De hämtar begreppet transformerande ledarskap från Tracey och Hinkin (1994) som 

definierar det som en ledarskapsprocess som skapar stora förändringar i attityder och 

antaganden hos personalen för att öka deras engagemang för företagets uppdrag och mål. Ett 

transformerande ledarskapet handlar därför om att motivera och uppmuntra personalen att 

försöka lösa eventuella problem i deras arbetssituation (Gill et al., 2011). Dessutom ska 

ledarskapet få personalen att förstå företagets mål genom att förtydliga med. De bör även 

uppskatta personalen genom att lyssna och respektera dem, menar Gill et al. (2011). Studien 

visade att personalens avsikt att sluta, minskade på grund av de förbättringar som följde 

genom användningen av Empowerment och företagens transformerande ledarskap (Gill et al., 

2011). 

 

Om man inom företaget, inte har ett öppet och friare sätt att ta hand om gästen kan det få 

konsekvenser för hur personalen uppför sig gentemot gästen enligt Lashley (2000). Studien 

av Lashley (2000) undersöker hur personalen genom Empowerment, kan förändra 

servicemötet med gästen. Förändringen sker när personalens arbetsuppgifter inbegriper att bli 

mer involverad i mötet med gästen. Då en av grundstenarna i en restaurangkedja är mallar 

och rutiner för att upplevelsen och maten ska vara lika, oavsett restaurang, kan det även leda 

till en språkpolicy inom företaget som begränsar hur personalen får uppföra sig mot gästen 

(Lashley, 2000). Studien visar att företaget valde att bemyndiga personal att själva styra över 

servicemötet vilket också upplevdes positivt av personalen. I ytterligare förändringar 

motiverades de att nå upp till, av företaget uppsatta mål (Lashley, 2000). Bland annat sänktes 

grundlönen vilket motiverade personalen att arbeta för dricks och det infördes även ett 
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bonussystem baserat på försäljningsresultat. Implementeringen av Empowerment resulterade 

i detta fall i nöjdare medarbetare och en ökad produktivitet (Lashley, 2000). 

 

Ledarskapet 

Sutton, Verginis och Eltvik (2004) undersöker hur en företagsledning ser på Empowerment 

och hur det kan användas i verksamheten med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Deras resultat 

visade att ledningen såg Empowerment som en användbar strategi men att det även kan få 

negativa konsekvenser. Exempelvis kan en servicepersonal både har makten att stryka 

gästens nota på grund av att gästen är missnöjd samtidigt som personalen påtrycks av regler 

att göra gästen nöjd oavsett vad som skett. Det kunde enligt ledarna resultera i att det 

skapades snabba lösningar på problemet utan att analysera vilket sätt som var det rätta 

(Sutton et al., 2004). Problemet beskrivs av Lainpelto och Lainpelto (2012) som Service 

Recovery-paradoxen, där Service Recovery innebär att vända en gästs negativa upplevelse till 

någonting positivt. Paradoxen ligger i att personalen, påverkad av bland annat 

prestationsbonusar, kommer erbjuda gästen bättre servicekvalitet än en gäst som är nöjd och 

inte valt att klaga. Det kan även resultera i att personalens moral sänks eftersom det inte var 

restaurangens fel och personalen visste att de hade gjort ett bra jobb (Lainpelto & Lainpelto, 

2012). Att se hur gästen kompenseras felaktigt genom rabatter eller andra fördelar, sänker 

personalstyrkans moral och ger inte ett bra arbetsklimat (Sutton et al., 2004). Studien visade 

även att deltagarna som enbart bestod av företagsledningen, var väl insatta i Empowerment 

och sa sig förstå nyttan med Empowerment. Däremot skiljde sig uppfattningen om hur den 

skulle tillämpas (Sutton et al., 2004). För att använda Empowerment var ledningens 

uppfattning att det krävs en grundläggande arbetsstrategi med definierade riktlinjer för vad 

som förväntas av både ledning och personal. Denna strategi behöver vara förankrad i både 

företagets och ägarens värderingar för att den ska ha en chans att lyckas, ansåg 

fokusgrupperna. Essentiella faktorer för att strategin ska fungera var att arbeta fortlöpande 

med strategin utan att sikta mot en deadline, att bygga upp ett förtroende mellan ledning och 

personal och att den interna kommunikationen var mycket viktig enligt ledningen (Sutton et 

al., 2004). 

 

Motivation och produktion 

Brister i hygien- och motivationsfaktorer är en viktig anledning till den höga 

personalomsättningen, visar studien av Englund och Fierro (2006). Studiens resultat baserat 

på intervjuer med personer i ledande roller inom hotell- och restaurangbranschen. Studien 
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visar även problem med inställningen till branschen som ses som tillfällig för många unga. 

Samtidigt drar företag nytta av möjligheten att hålla löner nere genom att betala minimilöner 

och vågar inte investera i sin personal. Englund och Fierro (2006) hävdar att företag istället 

behöver skapa system som både motiverar personalen och effektiviserar företaget, en sorts 

symbios mellan motivation och produktivitet. Personalen ställer därför inte tillräckliga krav 

på arbetsgivaren att förbättra arbetsförhållandena samtidigt som arbetsgivaren kan utnyttja 

möjligheten att hålla lönerna nere. Englund och Fierro (2006) menar att företag måste 

använda strategier för att öka produktiviteten genom att motivera personalen genom 

exempelvis bättre anställningsvillkor, löneutveckling och fortbildning. 

 

Med en personalomsättning inom branschen på 25 % (BFUF, 2013a) där 30% av dem är 

personal under 24 år tillkommer även konsekvenser där kompetent personal som tränas i sina 

arbetsuppgifter, slutar innan de hinner avancera. En del stannar i branschen men byter 

arbetsgivare medan andra byter bransch. Mellan åren 2011 och 2012 bytte exempelvis en 

fjärdedel av personalen under 20 år arbetsgivare till/från/inom branschen (Brännström & 

Hedlund, 2014). Bristen på ledarskapskompetens kan vara en anledning till branschens höga 

personalomsättning. Ett exempel är när en mycket smaksäker kock känner för att starta en 

egen restaurang och efter ett par år är arbetsgivare åt ett antal människor men inte gått någon 

slags ledarskapsutbildning. Arbetsgivare som Petersson (2011) intervjuade beskrev 

situationen med deras höga personalomsättning som närmast självklar där driften även 

anpassats för att kunna hantera den stora genomströmningen av personal. Deras arbetssätt var 

ett medvetet val för att exempelvis inte personalkostnaderna skulle hota restaurangens 

överlevnad. Bristen på utbildning inom ledarskap enligt BFUF (2013a) visar sig vara störst 

bland små företag, vilket Utbildningsrådet för Hotell och Restaurang (UHR) definierar som 

under 15 anställda. Delvis på grund av att många anställda inom restaurangbranschen ser 

arbetsplatsen som något kortsiktigt och tillfälligt har BFUF (2013a) tagit reda på vilka 

branschförändringar som personal och dess ledare vill se i framtiden för att ändra på den 

utvecklingen. Exempelvis vill morgondagens medarbetare ha mer frihet och möjlighet till 

kontinuerligt personlig utveckling och en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen (BFUF, 

2013a). Dessutom beskriver representanter från dessa små företag att det finns en tydlig 

självupplevd brist på utbildning och kunskap inom arbetsledning och ledarskap (BFUF, 

2013a). När unga svarade på frågan om vad de vill se i framtiden, handlar det bland annat ett 

tydligare och mer lyhört ledarskap där ledaren mer fungerar som en coach (lagledare). De 
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unga har även högre förväntningar på återkopplingen eftersom de enligt BFUF (2013a) vill 

ha mer ansvar och makt att påverka sin arbetsmiljö. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur Empowerment kan påverka både ledare och personal i 

restaurangbranschen. 

 

 Hur använder en ledare i ett restaurangföretag begreppen: delaktighet, engagemang 

och åtagande som strategi för att motivera sin personal? 

 Hur påverkas personalen av ledarens strategier? 

 

Avgränsning 

Lashley (2001) använder fyra begrepp; delaktighet, engagemang, åtagande samt nedskärning 

i hierarki för att förklara hur Empowerment kan användas. Denna studie lutar sig mot tre av 

begreppen vilka är delaktighet, engagemang och åtagande eftersom undersökningens frågor 

till respondenterna baseras på dem. 

 

 

Metoder och material 

Litteratur- och databasinsamling 

Litteraturinsamlingen utav böcker som den teoretiska bakgrunden baseras på är i huvudsak 

hämtad från Örebro universitetsbibliotek på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

Att utföra en litteraturgranskning, menar Patel och Davidson (2011), kan möjliggöra 

utformningen av en problemställning. Böcker av både svensk och engelskt språk har använts, 

med kravet att de ska behandla nyckelorden empowerment, ledarskap eller 

personalomsättning i stor utsträckning. Det gjordes inga avgränsningar angående böckernas 

publiceringssår om informationen ansågs vara användbar. Litteraturinsamlingen bestod även 

av vetenskapliga artiklar som publicerats för att säkerställa deras innehåll samt att de behövde 

finnas i fulltext. Databasen Summon användes för att uppsöka dessa artiklar med hjälp av 

sökord som användes i olika kombination: empowerment, leadership, turnover, restaurant 

(bilaga 1). 
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Inklusionskriterier 

 Artiklar som är publicerade i vetenskaplig tidskrift. 

 Artiklar som behandlar information som är av betydelse för studiens syfte. 

 

Exklusionskriterier 

 Artiklar som är publicerade på andra språk än svenska och engelska. 

 

Metodval 

Studien består av en intervju med ett företags avdelningsledare samt en enkät som personal 

underordnad avdelningsledaren, besvarar. Intervjun utfördes som en kvalitativ metod för att 

undersöka studiens syfte ur ledarens perspektiv. Intervju som metod valdes då den ansågs 

bäst lämpad för att fånga ledarens perspektiv och strategier eftersom intervjurespondenten får 

möjlighet att utveckla sina resonemang. Metoden är lämplig, menar Bryman (2011), när man 

vill fånga intervjurespondenternas egna uppfattningar och synsätt. 

 

Enkäten användes därför att det ansågs viktigt att beakta personalens perspektiv. Den 

utformades som en kvantitativ metod delvis för att lättare kunna inhämta data från fler 

personal men även för att effektivisera datainhämtningen vilket riktar sig mot en yrkesgrupp 

med begränsad tid. Bryman (2011) menar att det är en effektiv metod för att bland annat 

säkerställa att respondenten inte glömmer några frågor samt att slutna frågor kan användas 

för att förenkla och skynda på svarsprocessen. 

 

Båda metodernas utformning baseras på Lashleys begrepp vilka är delaktighet, engagemang 

och åtagande och är hämtade ur strategin för Empowerment som är formulerad av Lashley 

(2001). Uppsatsförfattaren har gjort en fri översättning av begreppet åtagande som Lashley 

beskriver eftersom åtagande även ingriper frågor som behandlar en förtroenderelation mellan 

ledare och personal. Därför kommer uppsatsförfattaren beskriva begreppet åtagande som ett 

slags förtroende mellan båda parter.  

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera om intervjuguidens frågor uppfattades av 

respondenten på samma sätt som för författaren. Respondenten som deltog i pilotintervjun 

utgör enbart en utvecklande grund för intervjuguiden och ingår inte i studiens resultat vilket 
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Bryman (2011) menar är viktigt att särskilja. Drastiska ändringar i både frågorna och deras 

inbördes ordning gjordes efter avslutad intervju baserat på hur respondenten utvecklade sina 

svar. Slutgiltiga intervjuguiden framkommer i bilaga 3 som utgör grunden för vidare intervju. 

 

Intervju 

Val av respondent och företag baseras på att de arbetar aktivt med motivationsstrategier för 

att kunna erbjuda gästen helhetsupplevelsen av en fiktionsvärld skapad för gästerna. Detta 

kräver bland annat att personalen inte bryter sin förutbestämda karaktär. Företaget har valt att 

lägga stor vikt på att utbilda personal och ledare i diverse ledarskapsutbildningar. Detta för att 

kunna skapa effektiva och produktiva arbetslag som också trivs med sina arbetsuppgifter och 

miljön. Respondenten var både var tillgänglig, villig att medverka i studien och insatt i 

ledarskap och personalstrategier vilket Bryman (2011) beskriver som ett bekvämlighetsurval 

och ett målinriktat urval. 

 

Intervjurespondenten är 40 år och har med titeln Chef mat & dryck ett huvudansvar för 

avdelningen för Mat och dryck på företaget vilket innefattar verksamheten, personal samt 

ekonomi. Respondenten har varit anställd i 7 år med en arbetsuppgift som består av att varje 

dag för gästerna; skapa möjligheter för en redig måltidsupplevelse och genom den tydligt visa 

att maten är en del av upplevelsen med företaget. Dessutom har respondenten i uppgift att 

genom sitt ledarskap, skapa en rolig, utvecklande och genuin arbetsplats för sina medarbetare. 

Företaget är säsongsbaserat mellan maj och augusti och sysselsätter cirka 500 

säsongsarbetare varav 150 personer inom mat- och dryckesavdelningen. Av dem är 10 

stycken heltidsanställda. 

 

Utformning och genomförande 

Intervjun var semistrukturerad vilket innebär att intervjufrågornas ordningsföljd kunde 

varieras och gav flexibilitet i frågeschemat eftersom intervjun inte skulle återskapas. 

Semistrukturerad intervju möjliggör enligt Bryman (2011) uppföljningsfrågor till det som 

uppfattas som viktiga svar samtidigt som frågorna kunde formuleras mer öppna för att inte 

begränsa respondentens svar. 

 

Respondenten kontaktades via mail med bifogat informationsblad (bilaga 2) vilket beskrev 

studiens syfte, ämnesområde och kriterier för konfidentialitet. Intervjun utfördes via 
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videokonferens-samtal som spelades in för att inte missa någonting som var relevant till 

studien och för att senare kunna transkriberas. Intervjuguiden strukturerades efter 

ämnesområdena motivation, delaktighet, engagemang, åtagande och personalomsättning 

vilket gav en logisk ordningsföljd från människans inre drivkrafter till yttre påtryckningar 

vilket Bryman (2011) framhåller som viktigt vid utformningen av intervjuguider. Frågorna 

utformades för att skapa uttömmande och beskrivande svar för att inte begränsa respondenten 

samtidigt som syftet med frågan framgick. Detta då respondenten har stor kunskap på 

området och fick utveckla svaren utifrån egna åsikter och erfarenheter. Däremot svarade 

respondenten mycket mer utvecklande på en del frågor vilket medförde att även andra frågor 

besvarades. Intervjuguidens utformning och genomförande stämmer därför inte överens på 

alla punkter. Intervjun genomfördes via Skype i en tyst miljö utan störande bakgrundsljud i 

enlighet med Brymans (2011) rekommendationer. Respondenten erbjöds även att ta del av 

slutresultatet som en sorts belöning, vilket Bryman (2011) menar kan ge en positiv reaktion. 

 

Enkät 

Urval 

Enkätundersökningens urval begränsades till nuvarande personal som var ansvarsmässigt 

underordnad intervjurespondenten samt att de hade möjlighet att besvara frågorna. 

Enkätrespondenterna var således ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) beskriver som 

att deltagarna för tillfället var tillgängliga för forskaren. Urvalsmetodens orsak baseras på 

studiens syfte att undersöka ur personalens perspektiv vilket kräver att personalen har en 

professionell relation med ledaren. 

 

Utformning och genomförande 

Med hjälp av statistikverktyget EyeQuestion designades enkäten eftersom verktyget ger 

tillräckligt bra designmöjlighet och kan anpassas till undersökningens behov. Tydlig 

information om bland annat studies syfte, konfidentialitetskrav och kontaktuppgifter 

framkommer i enkäten (bilaga 4). Informationen ska enligt Bryman (2011) vara designat så 

att den lockar respondenten att svara, vilket gjordes genom att bland annat vara överskådlig 

där rubriker och typsnitt delar in enkäten i fyra delar. Frågornas utformning bestod i 

huvudsak av slutna frågor som kunde besvaras med alternativen Ja, Nej, Vet inte. Enstaka 

öppna frågor förekom då respondenterna fick möjlighet att svara och utveckla sina åsikter. 

Enkäten skickades som en internetlänk som intervjurespondenten ombads maila till sin 
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personal. Av 10 heltidsanställda svarade 6 stycken vilket ger ett 60% deltagande där samtliga 

insamlade svar också var användbara. 

 

 

Disposition 

För att ge en överblick över datainsamlingen av intervjun görs en innehållsanalys av 

respondentens svar. Utifrån innehållsanalysen framträder mönster som ligger som grund för 

uppsatsens resultat. Svaren från intervjun är uppdelade i fyra stycken kategorier som är 

hämtade från Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys: meningsenheter, 

kondenserande meningsenheter, koder och teman. Analysen av data sammanställs sedan i en 

tabell som innehåller de tidigare nämnda kategorierna. Under kategorin Meningsenheter 

redovisas respondentens svar. I ett senare led kategoriseras svaren från respondenten in i 

Kondenserande meningsenheter där det framkommer mönster. Under kategorin koder 

framträder begreppen ledarskap, personal, ansvar, branchanalys och motivation. Dessa 

begrepp görs sedan om till olika teman, som exempelvis innefattar förtroende, engagemang 

och delaktighet. Därefter kommer en kortfattad beskrivning av enkätens datainsamling samt 

etisk planering och genomförande av både intervjun och enkät. Till sist redovisas resultatet av 

intervjun och enkät som båda utgår från de teman och mönster som har framkommit i 

analysen av datainsamlingen. 

 

 

Metod för analys av data 

Intervju 

För att inte missa relevant information från intervjun är det viktigt med en fullständig 

redogörelse, menar Bryman (2011). Intervjun transkriberades därför direkt efter att den 

genomfördes för att sedan analyseras tematiskt med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Det innebär att den inhämtade datan kategoriseras efter liknelser i 

meningsinnehåll och använder teman och subteman för att koppla underliggande 

meningsbetydelse i underkategorier (Ibid.). Exempel på en innehållsanalys av Graneheim och 

Lundman (2004) används meningsenheter vilket är en kortare mening eller ett citat hämtad ur 

den insamlad rådata. Meningsenheter kondenseras därefter till meningens mer essentiella 

påstående för att sedan kodas efter innehållets underliggande betydelse (Ibid.). Teman skapas 

utifrån koder med liknande ord (Graneheim & Lundman, 2004). I Tabell 1 framkommer 
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exempel på hur citat ur studiens insamlade rådata har kodats till ämnesrelevanta begrepp; 

ledarskap, personalen, ansvarsfördelning, branschanalys, orsak till motivation. Begreppen 

kategoriseras efter studiens utgångsbegrepp; förtroende, engagemang, delaktighet, 

personalomsättning, motivation. 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Teman 

"...som ledare har du ju 

alltid ögon på dig." "Det 

är ju dom värderingar, 

den kulturen du själv har 

som ledare. Det är ju den 

du ser dina medarbetare 

ser." 

Att kunna leda 

genom att vara 

exemplet 

Ledarskapet Förtroende 

"...säsongspersonal att 

dels komma med förslag 

på en mängd olika 

förändringar, högt och 

lågt. Allt från sortiment 

till förslag på 

schemaändringar..." 

Möjligheten att 

kunna ge idéer och 

förslag 

Personalen Engagemang 

"...alla som jobbar året 

runt här i parken får ta på 

sig någon form av 

ledarskap under 

sommaren. Det förväntar 

vi oss utav våra 

medarbetare." 

Alla tar på sig 

någon form av 

ledarskap 

Ansvarsfördelning Delaktighet 

"...jag tror ändå 

branschmässigt att vi har 

en väldigt hög andel 

återkommande 

säsongspersonal." 

Låg 

personalomsättning 

Branschanalys Personalomsättning 

"...det är ju våra 500 

människor som jobbar 

här under sommaren som 

möter våra gäster." 

Personalen bär 

företagsvisionen 

Orsak till 

motivation 

Motivation 

Tabell 1. Exempel ur tematiseringsprocessen 
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Enkät 

Enkäten analyserades genom att sammanställa datan som hämtats från analysverktyget 

EyeQuestion och sortera dem efter kategorierna delaktighet, engagemang, åtagande. 

Enkätens svar bestod delvis av slutna frågor med svarsalternativen; Ja, Nej, Vet inte och 

sammanfattades till en beskrivande textmassa under tidigare nämnda kategorier. De öppna 

frågorna kompletterar de slutna frågorna och respondenten får argumentera för sitt tidigare 

svar på en sluten fråga. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Bryman (2011) nämner fyra grundläggande etiska principer som rör inblandade personer 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Intervju- och enkätmetoden bestod båda av tydlig och detaljerad information om syftet med 

undersökningen samt deras möjlighet att avbryta deltagandet när som helst vilket innefattar 

informationskravet enligt Bryman (2011). Deltagarna var över 18 år vilket gav dem rätten att 

bestämma graden av delaktighet i studien och i enlighet med samtyckeskravet. I 

informationen till deltagarna framgår även att alla uppgifter som ingår i undersökningen 

behandlas anonymt genom att alla namn på så väl personer som företag kodas vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet. All data som insamlas kommer endast att användas i denna studie i 

enlighet med nyttjandekravet. Det var även viktigt att kontakta intervjurespondenten i god tid 

för att säkerställa att den överenskomna tiden för intervju var inom tidsramen för denna 

studie. Enkätdeltagarnas svar bestod inte av namn eller annan information som kunde 

identifiera dem. 

 

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat efter metoderna intervju och enkät. Första delen redovisar 

intervjurespondentens resultat från den tematiska analysen där svaren sammanställs till 

beskrivande textmassa och varvas med tillhörande citat hämtat ur transkriberingen. Därefter 

redovisas en uppdelning av enkätrespondenternas svar efter delaktighet, engagemang och 

åtagande. Kortare sammanfattning av enkätrespondenternas svar varvas med argument för 

specifika svar. 
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Resultat av intervju 

Inledningsvis beskriver respondenten hela restaurangbranschen som något rädd för 

utveckling genom utbildning och jämför med hotellbranschen där det sedan länge funnits en 

tradition att utbilda sin personal. Samtidigt menar hen att det alltid funnits en möjlighet till 

självutveckling och arbete inom restaurangbranschen för de som exempelvis haft det svårt i 

skolan. En anledning, menar respondenten till bristen på personal inom branschen, är att de 

har varit dåliga på att visa möjligheterna med yrket och inte prioriterat eller förstärkt 

ledarskapet tillräckligt. Därför framhålls också vikten av ledarskapsutbildning. Dels för att 

kunna vara anpassningsbar inför framtiden men också att vara självkritisk. 

 

"Samhället förändras, ledarskapet förändras utifrån dom grupperna som växer upp. Alltså 

nya generationer kräver olika sorters ledarskap och jag tror att det är jätteviktigt att avsätta 

tid för att ta ett steg utanför sitt dagliga jobb." (Respondent) 

 

Företaget har enligt respondenten, en tydlig vision och arbetsanda för hur de vill att gästen 

ska uppleva besöket. Mycket tid och planering går åt till att skapa förutsättningarna så att alla 

delar i helhetsupplevelsen stämmer överens med företagets koncept. Dessa delar kretsar kring 

ett genuint och personligt möte mellan gäst och personal. Detta kan ske, exempelvis genom 

att en skådespelare karaktärsfullt välkomnar gästen vid ingången. Men det handlar även om 

måltidsupplevelsen och hur den på ett genuint sätt knyter an till en viss tidsanda som 

företaget har. Då gästens helhetsupplevelse är företagets främsta prioritet, handlar mycket av 

den dagliga verksamheten och planerandet i att motivera de som står närmast i kontakt med 

gästen vilka är säsongspersonalen. Motivationen sker bland annat genom att inkludera och 

engagera dem till att ge egna idéer och förslag som de upptäcker. Exempelvis beskriver 

respondenten hur teateravdelningen påpekat hur deras miljö begränsat dem till den grad att 

det nu tagits beslut på högsta instans att göra något åt det. Personalen ser alltså att de idéer 

som förs fram också tas på allvar vilket i sig får dem att känna sig mer delaktiga i sin 

närmiljö, menar respondenten. Företaget har mellan 60–65% återkommande säsongspersonal 

av totalt 500 personer vilket är väldigt högt om man jämför med resten av 

restaurangbranschen, enligt respondenten. Men även en liten idé, kopplat till sortimentet eller 

större schemaändringar, förs fram och upp genom ledarhierarkin. Däremot poängterar 

respondenten att alla idéer kanske inte kan genomföras men att de iallafall uppmärksammas i 

något led. 
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"För den befogenheten har man ju alltid att ta bort det som vi inte tycker stämmer överens 

med vad vi anser. Och sen tas detta med till slut på företagets stora utvärdering där all fast 

personal åker i väg. Då lyfter man upp dom här punkterna till ytan, sen går man igenom, vad 

får man om vi skulle genomföra det här." (Respondent) 

 

Idécykeln framhäver respondenten som väldigt häftig eftersom det går att se hur en liten idé 

växer och kan bli ett stort projekt som alla sidor av företaget gagnas av. Ett annat exempel: 

Ett förslag till ny maträtt kan testköras genom att en dag vara dagens lunch för att sedan 

utvärderas. Det allra viktigaste enligt respondenten, är att skapa ett system där individen blir 

sedd och uppmärksammad. Ett led i att "se" personalen är att ge dem rätt verktyg i rätt tid. 

Det sker bland annat genom att anpassa arbetsuppgifter och ansvar efter individen och hur 

länge den varit anställd, menar respondenten. 

 

"Det handlar om att när en människa börjar ett nytt jobb så är det ju viktigt att det finns fasta 

rutiner, att det inte är en massa lösa beslut. Utan ju mer stabilt och stadigt det är att, där är 

målet, så här ser vägen ut som vi ska gå." (Respondent) 

 

På det sättet, menar respondenten att man till slut kan skapa ett tryggt och stabilt arbetslag 

som snabbt kan ge betydelsefulla resultat. Om man istället för tidigt ger personalen för 

mycket ansvar blir det inte ett bra resultat, beskriver respondenten. Personalen kan känna sig 

mer osäker i sin roll. Samtidigt betonas att alla som jobbar i företaget förväntas ta någon form 

av ledarskap under säsongen. Det innefattar ansvar, oavsett omfattning, som en form av 

fortbildning. Respondenten berättar även om att i framtiden utveckla en utvecklingstrappa 

och strategi för att göra personalen mer delaktig och motiverad kring ledarskap och 

medarbetarskap. 

 

"Börjar du jobba i detta företag så kan du, första året du jobbar så är du här för att lära dig 

verksamheten. Andra året du jobbar så kan du få ett biträdande ansvar, vi kallar dom för 

områdesansvariga, dvs man har ett eller två ställen. Är man då biträdande områdesansvarig 

då är det ju som en liten plantskola för att få pröva på ledarskap. Året efter så kommer man 

tillbaka som områdesansvarig och då har man ju det operativa ansvaret..." (Respondent) 
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Som ledare har de en övergripande koll med ett operativt ansvar och har möjlighet att också 

hjälpa till när det blir svårt. Exempelvis när ledarna ser att restaurangen har svårt att hinna 

med alla beställningar och beslutar då att gå in och hjälpa till själv eller tillkalla någon från 

exempelvis ekonomiavdelningen för att diska. Personal som kan arbeta på olika avdelningar 

skapar både en omväxlande och effektivare arbetsplats vilket skapar ett flexibelt företag, 

menar respondenten. Det blir även viktigt att vara flexibel när man ska försöka bygga 

effektiva arbetslag inom olika avdelningar. Respondenten beskriver ledarens roll som ett 

närvarande ledarskap som känner av hur avdelningarna mår, exempelvis brukar företagets vd 

stå ute på parkeringen och dirigera inkommande gäster som ett sätt att få omväxling i 

arbetsdagen samtidigt som hen lyssnar in vad som sker i den direkta kontakten med gästen 

och personalen. Personal i ledarroller är enligt respondenten, alltid någon gång under dagen 

med i det dagliga mötet med gästen. Därför är det också viktigt, menar respondenten, att 

ledarna föregår med gott exempel för att kunna skapa ett förtroende och tillit gentemot 

personalen. 

 

"Du arbetar ju på ett förtroende hela hela tiden. Som ledare har du ju alltid ögon på dig. Du 

kan ju aldrig säga så här 'igår var jag ju jättebra ledare'. Utan det är ju det du gör, dom 

värderingar, den kulturen du själv har som ledare. Det är ju den du ser dina medarbetare 

ser." (Respondent) 

 

Det handlar även om att lotsa och leda personal mot företagets mål, menar respondenten. 

Även om respondenten lovordar företagets vision beskriver hen att det inte spelar någon roll 

om inte visionen tas emot och uppfattas av säsongsarbetaren på rätt sätt. Gästen och 

personalen är de som respondenten menar att företaget måste lyssna på för att kunna 

utvecklas vilket även innefattar ett kompetent ledarskap som förstår sig på sin personal. 

 

"Ledarskapet är ju något man måste jobba på varje dag. Ingenting man bara lär sig och så 

är det klart..." (Respondent) 

 

Resultat av enkät 

Enkätrespondenterna består av fem kvinnor och en man där tre av dem var mellan 26–35 år, 

två var 36–45 år och en respondent var 46–55 år. Tre respondenter hade matsalen som 

arbetsplats, två hade köket och en arbetade på lagret. 



 26 

 

Samtliga anser att deras arbetsplats låter dem utvecklas och att deras kunskap och erfarenhet 

tas tillvara av företaget. Vad på arbetsplatsen som motiverar en att stanna kvar som anställd 

beskriver respondenterna med; utveckling, arbetsglädje, omväxling, nya utmaningar, kollegor 

och säsongspersonal. Den mest motiverande faktorn som chefen kan göra beskriver 

respondenterna med; sporra, peppa, bry sig, se mina kvaliteter och använda dem, erbjuda 

utbildning, bolla idéer, ge utmaningar. 

 

Delaktighet 

Alla respondenter uttryckte att de får möjlighet att ta beslut på arbetsplatsen vilket de ansåg 

vara betydelsefulla samtidigt som de även ansåg att besluten uppmärksammades av deras 

chef. Fem av sex respondenter ansåg sig nöjda med den mängd beslut som de tog medan den 

sista respondenten ville ta ännu mer betydelsefulla beslut. De lyfter även argument om varför 

det är viktigt att få möjlighet att ta beslut vilket redovisas i tabell 2. 

 

 Argument 

Respondent 1 Så man kan utvecklas 

Respondent 2 För att känna att jag har förtroende 

Respondent 3 Det underlättar oftast i det dagliga arbetet 

Respondent 4 Jag som person tycker om att ta beslut, jag vill vara delaktig och känna att 

det jag gör är betydelsefullt. Jag vill veta målet och sen kunna ta mig dit 

genom att ha en chef som litar på mina beslut utan att ifrågasätta det jag gör. 

Respondent 5 Motiverar till delaktighet 

Respondent 6 Delaktighet 

Tabell 2. Varför tycker du det är viktigt att få möjlighet att ta beslut? 

 

Engagemang 

Vid frågan om de får möjlighet att bidra till företaget med exempelvis idéer och förslag 

instämde samtliga respondenter där de även ansåg att bidragen uppskattas i tillräcklig grad av 

chefen. Tre av dem ville bidra ännu mer medan resten var nöjda med sin prestation. 

Resultatet visar även att det var viktigt för dem att ha möjligheten att påverka genom idéer 

och förslag och utvecklar argument i tabell 3. 
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 Argument 

Respondent 1 Så att jag känner att jag bidrar på ett meningsfullt sätt. 

Respondent 2 För att jag ska trivas och känna mig engagerad. 

Respondent 3 Vi har en öppen arbetsplats där alla som vill har möjlighet att få sin röst hörd. 

Vi respekterar varandra och lyssnar in vad alla har att säga. 

Respondent 4 Delaktighet. Att bli sedd 

Tabell 3. Varför är det viktigt för dig att kunna påverka din arbetsplats? 

 

Åtagande 

Alla respondenter ansåg att de hade förtroende för sin chef och att även chefen visade 

förtroende för dem. Resultatet visar att det var viktigt för dem att få möjlighet att ta ansvar 

där fem av sex ansåg sig ta tillräckligt med ansvar medan sista respondenten ville ta ännu mer 

ansvar. Ett ömsesidigt förtroende var viktigt för dem alla där deras argument citeras i tabell 4. 

 

 Argument 

Respondent 1 Så man känner sig sedd 

Respondent 2 För att våga 

Respondent 3 Det betyder att de har tillit till mig och det jag gör 

Respondent 4 Tillit 

Respondent 5 Blir svårare att göra ett bra jobb om jag blir ifrågasatt och behöver övervakas 

i allt jag gör. 

Respondent 6 Uppskattning. Kvitto på om man gör en bra arbetsinsats. 

Tabell 4. Varför är det viktigt för dig med ett visat förtroende från dina chefer? 

 

 

Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring hur studiens resultat står i relation till frågeställningarna. 

Vidare diskuteras material, tillvägagångssätt samt hur resultatet står i relation till den 

teoretiska bakgrunden, metodval samt analysverktyg. Dessutom lyfts kritik om utformningen 

och genomförandet av studiens metoder samt begränsningar. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat diskuteras utifrån syftet att undersöka hur Empowerment kan påverka 

ledarskap och personal i restaurangbranschen. Utgångspunkten för studiens problemområde 
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är en konservativ företagssyn med toppstyrning där personalen haft liten insyn och 

delaktighet i verksamheten. Diskussionen delas in efter ledarskap och personal för att 

tydligare angripa studiens två frågeställningar. Första frågan berör hur ledare använder 

begreppen delaktighet, engagemang samt åtagande som strategi för att motivera sin personal. 

Andra frågan behandlar hur personalen påverkas av ledarens strategi. 

 

Ledarskapet 

Att ens personal är motiverad, menar intervjurespondenten är viktigt för att bland annat 

kunna erbjuda gästen ett mer personligt möte och bättre måltidsupplevelse. Detta då 

personalen oftast har mer kontakt med gästen än deras chef, vilket Gazzoli et al. (2010) 

menar kan göras genom att förstå personalens behov och tilldela rätt arbetsuppgifter. I likhet 

med intervjurespondenten visar Gazzoli et al. (2010) att gästen upplever en bättre 

servicekvalitet om personalen känner arbetsglädje. 

 

Att skapa ett system som inkluderar personalens idéer och förslag i verksamheten är en viktig 

del i att motivera sin personal, menar intervjurespondenten. Detta menar även Gazzoli et al. 

(2010) är viktigt för att ta tillvara på värdefulla förslag vilket slutligen kan påverka gästen. 

Det viktigaste är att personalen uppmärksammas systematiskt, menar intervjurespondenten 

och beskriver att inkomna förslag från personalen tas på allvar och förs vidare i interna 

diskussioner. Exempelvis kan förslag till måltider testköras eller förbättringar i arbetslokaler. 

Lainpelto och Lainpelto (2012) menar att det är viktigt att arbetssysslan upplevs av 

personalen som meningsfylld. 

 

Att motivera personalen genom lönepåslag eller andra former av bonusar är inte alltid en 

möjlighet för företag inom restaurangbranschen beskriver Lainpelto och Lainpelto (2012). 

Däremot betonar intervjurespondenten att fortbildning och utveckling av personalen i sina 

arbetsuppgifter är viktigt genom att exempelvis låta dem ta ansvar i viss utsträckning vilket 

går att tolka som en form av bonus. Detta kan ses som både yttre och inre motivation 

beroende på personalen eftersom personalen fortbildas och får möjlighet att utveckla sitt 

självförtroende och självkänsla. Lashley (2000) visar att företag som har möjlighet att ge en 

yttre motivation genom införda drickssystem och bonussystem kan leda till en positiv effekt 

på personalen. Att däremot enbart luta företagsstrategin mot yttre motivationer skulle kunna 

upplevas opersonligt och kan påverkas av exempelvis dålig ekonomi där motivationerna i 

form av bonusar begränsas. Därför är det viktigt som Lainpelto och Lainpelto (2012) menar, 
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att rekrytera personal med en inre motivation och genuin glädje för arbetsuppgiften som 

företaget sedan kan utveckla. 

 

Lainpelto och Lainpelto (2012) beskriver att Empowerment kretsar kring hur ledarskap kan 

användas för att motivera ett företags personal och som ett resultat även effektivisera 

produktionen. Detta indikeras även av intervjurespondenten som betonar vikten av att 

personalen lär sig fler avdelningar och arbetsuppgifter vilket också ger en mer omväxlande 

arbetsmiljö. Den effektivisering och flexibilitet ett företag har som använder Empowerment, 

menar Lashley (2001) kommer vara ett starkt konkurrensverktyg i framtiden. 

Intervjurespondenten påpekar även att ledarskapsutbildning är ett viktigt konkurrensverktyg 

eftersom det gör företaget mer anpassningsbart. Det menar även BFUF (2013a) och beskriver 

bristen på ledarskapskompetens som en möjlig anledning till restaurangbranschens höga 

personalomsättning. Motivationsstrategier är enligt Englund och Fierro (2006), viktiga för ett 

företag som vill öka sin produktivitet eftersom det även påverkar företagets 

personalomsättning. 

 

Företag som intervjurespondenten representerar, förväntar sig att sin personal tar på sig 

någon form av ledarskap vilket även innefattar ett visst beslutsfattande. Dessutom 

framkommer en utvecklingstrappa i tre steg som intervjurespondenten vill införa som en 

strategi för att göra personalen ännu mer delaktig och motiverad i sitt ledarskap. En strategi 

som Ashness och Lashley (1995) beskriver, var att skapa autonoma arbetslag för att bli mer 

självgående och kunna ta egna beslut vilket även resulterade i personal med en högre grad av 

stolthet i sitt arbete. Detta kan delvis bero på att personalen upplevde att företaget vågade lita 

på dem. Båda strategierna resulterar i ett ömsesidigt förtroende vilket också kan motivera 

personalen. Lainpelto och Lainpelto (2012) menar att personalen är mer benägen att hjälpa 

gästen om de känner sig delaktiga i sin arbetsplats. Liknande resultat framkommer av Gazzoli 

et al. (2012) där personal som upplever att sin uppgift är viktig och har ett syfte, har mer 

fallenhet att uppfylla gästens behov. Detta indikerar att intervjurespondentens strategi för 

delaktighet och motivation kan vara en bra framtida investering för företaget. Respondenter 

från BFUF (2013a) ville ta mer ansvar och kunna påverka sin arbetsmiljö vilket också kräver 

högre förväntningar på återkopplingen till ledarskapet. 

 

Att skapa ett förtroende till sin personal uttrycker intervjurespondenten som mycket viktigt. 

Det handlar också om att agera i sin ledarroll som en vill att sin personal ska agera. De 
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värderingar och den arbetskultur som ledaren utstrålar kan personalen se, menar 

intervjurespondenten och beskriver ledarskapet som en ständig process för att bevara 

förtroendet. Liknande resultat visar Sutton et al. (2004) och menar att förtroendet måste vara 

ömsesidigt vilket även kräver att ledningen ska föregå med gott exempel. Både 

intervjurespondenten och Sutton et al. (2004) beskriver företagets grundvärderingar som 

något kritiskt för att det ska finnas ett genuint förtroende. Som intervjurespondenten 

beskriver, handlar det om att hela arbetsplatsen måste förstå och acceptera företagets 

arbetsfilosofi samt att ledningen också är övertygad om filosofin. 

 

Respondenten beskriver att ledarskapet behöver följa med samhällets utveckling för att kunna 

erbjuda det personalen värdesätter eftersom deras önskemål och motivation också kan 

förändras. Ett förtroende mellan ledare och personal kan relatera till en känsla av säkerhet 

vilket är en del av Maslows (Aroseus, 2013) behovsmodell. Jag hävdar att ett ledarskap som 

vet vad sin personal behöver, också är en del av att skapa en tryggare arbetsplats. I likhet 

betonar även intervjurespondenten att det är viktigt att skapa ett tryggt och stabilt arbetslag 

genom att med olika medel, få personalen att känna sig bekväm. Men det är också viktigt att 

förstå att det tar tid att träna och utveckla personal för sina arbetsuppgifter, menar Sutton et al. 

(2004). Intervjurespondenten beskriver personalens utveckling bland annat genom att anpassa 

arbetsuppgifter till personens egen förmåga samtidigt som intervjurespondenten är mån om 

att utveckla sin personal. Det är därför viktigt att se till personalens kompetens och potential 

för att kunna skapa en trygg arbetsplats. Resultat från Petersson (2011) visade att deras 

respondenter, vilket var ledare hade accepterat den höga personalomsättningen istället för att 

utveckla någon strategi och anpassat produktionen därefter. Några liknande resultat 

framkommer inte från denna studies respondenter, varken från intervju- eller enkätmetoden. 

Tvärtom upplevs respondenterna ha hög ambition för sin arbetsuppgift genom att exempelvis 

beskriva olika möjligheter istället för att belysa nackdelar. 

 

Företaget har enligt intervjurespondenten, en väldigt hög andel återkommande personal vilket 

kan ses som ett resultat av deras personalstrategi. Intervjurespondenten menar att 

ledarskapsutbildning är viktigt för att ledaren ska kunna vara självkritisk och anpassningsbar 

inför nya utmaningar som uppkommer i relationen mellan ledaren och personalen. Detta visar 

på att det gamla sättet att förhålla sig till personal inte är relevant för företaget och 

möjlighetvis inte heller användbart för framtiden, eftersom personalen har helt andra krav på 

en ledare. Ett av de kraven som ställs vilket framgår av studiens resultat, är att det finns en 
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tydlig och genomarbetad arbetsstrategi på företaget för att personalen ska bli motiverade. 

Motivationen höjs hos personalen när ledaren är närvarande, vilket intervjurespondenten 

beskriver som ett verktyg för att uppfatta vad som sker på arbetsplatsen, både i förhållande 

till personalen och gästen. Ingen av den tidigare forskningen som studien använt behandlar 

Empowerment som ett närvarande ledarskap som intervjurespondenten beskriver det, vilket 

skulle kunna ses som en kunskapslucka. Däremot belyser BFUF (2013a) att deras 

respondenter ville se ett lyhört ledarskap som arbetar mer som en lagledare. Att vara 

närvarande som ledare har framförallt att göra med att vara delaktig i personalens 

arbetsuppgifter. Exempelvis kan ekonomiassistenten tillfälligt hoppa in som diskare. På så 

sätt möjliggörs en ömsesidig förståelse för varandras arbetsstationer och det kan resultera i att 

öka motivationen och förståelsen hos personalen. 

 

Personalen 

Motivation 

När enkätrespondenterna beskriver vad som motiverar dem att stanna kvar som personal 

nämns argument som berör självutveckling, arbetsuppgiftens utveckling samt annan personal. 

Argumenten är exempel på både inre och yttre motivation vilket visar att de angreppssätt som 

intervjurespondenten använder genom arbetsomväxling och utbildning, också är eftersökta av 

sin personal. Att förstå vad personalen behöver kan därför ses som en viktig del av 

motivationsprocessen vilket även Gazzoli et al. (2010) indikerar. Deras resultat visar att rätt 

motiverad personal också påverkar gästens upplevelse, vilket min intervjurespondent tidigare 

har beskrivit som mycket prioriterad bland företaget. Enkätrespondenterna lyfter även 

argument som deras chef kan göra för att motivera dem vilket handlar om att visa 

uppmärksamhet, omtanke och skapa nya utmaningar för sin personal. Detta är också något 

som intervjurespondenten har betonat som mycket viktigt med resonemanget att delvis 

använda ett närvarande ledarskap som uppmärksammar personalens vardag. De argument 

personalen använt kan kopplas till Maslows (Aroseus, 2013) behovsmodell där framförallt 

gemenskap och självkänsla är viktiga mänskliga behov. 

 

Delaktighet 

Att kunna göra betydelsefulla beslut på arbetsplatsen ansåg enkätrespondenterna vara viktigt 

vilket även liknar vad personalen från Lashley (2000) ansåg, där delaktigheten i 

beslutsfattningar som påverkade servicemötet, upplevdes positivt. Gazzoli et al. (2010) menar 

att personalen behöver vara delaktig i beslutsfattningen som påverkar deras arbetssituation. 



 32 

Detta eftersom de oftast har bäst koll på gästens behov, vilket i denna studies fall är mycket 

viktigt för att bibehålla företagets koncept. Ashness och Lashley (1995) visade att 

Empowerment hade positiva effekter på personalen genom att bland annat skapa självgående 

arbetslag som fick makt att ta beslut som påverkade sin arbetssituation. Därför hävdar jag att 

delaktighet genom att involveras i beslut som fattas har positiv inverkan på personalen och 

bör prioriteras av företag. Enkätrespondenternas anledningar beskriver bland annat behov att 

vara delaktig och att uppmärksammas av sin chef som betydelsefullt. 

 

Engagemang 

Enkätrespondenterna anser det är viktigt att kunna påverka deras arbetsplats vilket Gazzoli et 

al. (2012) indikerar genom att gästens upplevelse av servicen påverkas av personalens 

kompetens och möjlighet att erbjuda gästen rätt service. Gazzoli et al. (2012) visar att det är 

viktigt att få personalen att ha självförtroende i sin arbetsuppgift men också att 

arbetsuppgiften ska vara meningsfylld vilket även innefattar att de uppmärksammas av 

ledarna. Enkätrespondenterna ger enskilda argument som belyser vikten av att känna sig 

meningsfull genom exempelvis bidrag till företaget. Dessutom handlar argumenten om att 

personal som kan bidra, trivs och känner sig mer engagerad eftersom de uppmärksammas och 

respekteras av ledningen. Gill et al. (2011) beskriver respekt och uppmärksamhet som en 

viktig del i att engagera sin personal vilket även motiverar dem att stanna på arbetsplatsen. 

Englund och Fierro (2006) menar att avsaknaden av motivationsstrategier är en viktig 

anledning till restaurangbranschens höga personalomsättning. Därför hävdar jag att en 

engagerad personal inte bör tas för givet av ledningen utan implementeras i företagets rutiner 

för att ständigt uppmärksamma personalen. Företaget skapar troligtvis också bättre 

servicemöten på grund av att personalens förbättringsförslag positivt påverkar gästens 

upplevelse. 

 

Åtagande 

För respondenterna var det viktigt att chefen hade förtroende för dem men också att de får 

möjlighet att ta ett större ansvar. Lainpelto och Lainpelto (2012) betonar att det är viktigt för 

personalen att känna ett förtroende från sin arbetsgivare för att kunna vidareutveckla sin inre 

motivation. Enkätrespondenterna ansåg sig alla ha ett ömsesidigt förtroende till sin chef 

vilket också var något de uppskattade. En respondentkommentar uttrycker svårigheter att 

utföra sitt jobb om hen ständigt blir ifrågasatt och övervakad. Förtroendet från sin arbetsplats 

var en viktig del för personalen ur studien av Ashness och Lashley (1995) där de inte längre 
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kände sig övervakade eller ifrågasatta i samma utsträckning. Det ledde till att de kände sig 

mer stolta i sin profession och vågade bland annat ta sig an mer ansvar (Ashness & Lashley, 

1995). Att involvera personalen i beslutsprocesser påverkar hur gästen upplever servicemötet, 

indikerar Gazzoli et al. (2010). Detta innebär även någon form av förtroende från ledaren att 

personalen har kompetens att ta beslut vilket också kan påverka personalens självförtroende. 

Därför hävdar jag, att förtroendet mellan ledning och personal ständigt behöver 

uppmärksammas och vårdas bland annat eftersom det påverkar personalens engagemang och 

delaktighet i företaget vilket även inverkar på hur gästen tillfredsställs. 

 

Sammanfattning av resultatdiskussion 

Jag vill hävda utifrån resultatdiskussionen att företagsledare bör utveckla ett förtroende för 

sin personal genom exempelvis delaktighet i beslutsprocessen eller att uppmärksamma deras 

förslag, vilket ökar deras självförtroende och upplevda kompetens för sin arbetsuppgift. 

Resultatet från båda metoderna visar att det är viktigt hur individen behandlas och respekteras 

av ledningen eftersom det påverkar servicekvalitet och slutligen gästens upplevelse. Det 

framkommer även att delaktighet, engagemang och åtagande behöver systematiseras i 

företagets rutiner för att ha en bestående effekt. De delar av Empowerment som denna studie 

använder sig av, kan därför påverka företaget i hög grad med positiv bemärkelse. 

 

Jag har valt att undersöka hur ledningen kan påverka personalen genom delaktighet, 

engagemang och åtagande vilket innebär att avsaknaden av dessa faktorer inte beaktats i 

studien. Avsaknaden hävdar jag däremot, kommer ha en motsatt och negativ påverkan på 

både företaget, ledningen, personalen och gästen baserat på studiens resultat. Dessutom 

beaktas inte personalens privatliv vilket också kan påverka deras motivation och prestation på 

arbetsplatsen. Alla anställda har kanske inte en ambitionsnivå eller inre motivation som 

passar företagets vilket företaget behöver ta hänsyn till. Detta gäller framför allt under 

rekryteringsprocessen men även under anställningstiden. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Eftersom Empowerment som strategi kan inbegripa olika tolkningar används därför aldrig 

ordet när båda metoderna genomförs, utan representeras i denna studie istället av begreppen 

delaktighet, engagemang, åtagande. Detta görs för att inte respondenterna ska misstolka 

innebörden av Empowerment utifrån personliga erfarenheter med begreppet. 
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Intervju 

Intervjuguiden utformades till stora delar med öppna frågor vilket både möjliggjorde för 

respondenten att utveckla sina åsikter, samtidigt som det störde intervjun genom att förändra 

frågornas ordningsföljd. Följden blev att den insamlade datan fortfarande var relevant till 

studiens frågeställning men formades efter respondentens egen följdordning. Dock 

fastställdes att det essentiella i frågorna besvarats innan intervjun avslutades. Detta arbetssätt 

var möjligt tack vare pilotintervjun som medförde att författaren bättre kunde förstå hur 

frågorna kunde uppfattas eller missuppfattas. 

 

Intervjun genomfördes med hjälp av Skype med enbart ljud, på grund av arbetsekonomiska 

skäl. Det finns en risk att respondentens svar misstolkas, även om ljudet var hörbart. Bryman 

(2011) framhåller att det kan bli problem när det inte går att utläsa respondentens kroppsspråk 

genom telefonintervjuer. Problemen kan handla om att respondenten visar obehag eller 

förvirring, menar Bryman (2011) som inte kan uppfattas genom telefonintervju. Miljön för 

intervjun var respondentens eget kontor och dator vilket kunde ge en trygghets- och 

effektivitetskänsla då respondenten hade en tidsbegränsning. Längden på intervjun hölls inom 

30 minuter vilket upplevdes som lagom av respondenten även om hen var tillgänglig en 

längre tid. Kodningen av datan från intervjun med hjälp av den tematiska analysen gjordes 

noggrant genom att läsa hela transkriberingen flera gånger för att sedan hitta sammanhang ur 

innehållet. Ett tematiskt tillvägagångssätt underlättade avkodningsprocessen genom att hitta 

mönster mellan svar som inte beskrevs i direkt ordningsföljd. Bryman (2011) nämner 

däremot att man ska vara försiktig vid kodningen för att inte datan ska förlora dess 

kontextuella värde. Utdrag och citat har därför en tydlig koppling till närliggande stycken för 

att inte dess kontext ska missuppfattas. 

 

Studien kretsar kring relationen mellan ledare och personal vilket utgörs av två perspektiv.  

Därför var det motiverat att med hjälp av enkätmetod även få personalens perspektiv då 

synsätt och åsikter markant kan skilja sig. Det genomfördes endast en intervju vilket enbart 

kan ge en indikation om hur ett företag applicerar motivationsstrategier och hur det påverkar 

personalen. Däremot ska betonas att resultatet av båda metoderna i huvudsak var överens om 

att Empowerment genom delaktighet, engagemang och åtagande var viktiga faktorer som 

motiverar personalen och påverkade gästens upplevelse. 
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Enkät 

Enkäten består av 6 respondenter av 10 möjliga heltidsanställda vilket beror på att resterande 

500 säsongsarbetare inte hade börjat sin arbetssäsong under tiden för denna studie.  

Därför ska resultatet ses som enklare indikationer för hur ett fåtal personal anser om sig 

själva, sin miljö och sina chefer. Däremot framgår av respondenternas argument ett mönster 

av åsikter som generellt överensstämmer med vad intervjurespondenten har uttryckt. 

 

Enkäten baserades utifrån intervjuguiden där samma ämnesområden användes. Majoriteten 

av frågorna kunde på grund av studiens arbetsekonomiska skäl endast besvaras med 

alternativen Ja/Nej/Vet inte. Slutna frågor har enligt Bryman (2011), nackdelen att inte ge 

uttömmande svar. Enkätrespondenter belyste nackdelen med slutna frågor med att 

svarsalternativen var för simpla. Detta kan indikera en större gråzon av aspekter som 

förbisågs på grund av enkätens utformning. Till det ska nämnas att respondenterna fick 

möjlighet genom ett fåtal frågor att argumentera för sin åsikt. Det resulterade till att 

respondenterna gav korta meningar, oftast enstaka ord. Anledningar till det kan exempelvis 

vara tidsbrist eller att respondenterna inte uppfattar syftet med frågan. 

 

Enkäten utformades, likt intervjuguiden, utifrån områdena motivation, delaktighet, 

engagemang och åtagande vilket samtidigt exkluderar andra eventuella faktorer som kan 

påverka hur personal kan motiveras och känna sig trygg i sin arbetsuppgift. Bryman (2011) 

betonar att misstolkningar även kan ske av svarsalternativen om frågan inte är tillräckligt 

tydlig. En kortare beskrivning för varje område användes därför för att minska risken för 

misstolkningar av frågorna. Som tidigare nämnt kan respondenterna influeras såväl på som 

utanför arbetsplatsen vilket också kan påverka deras motivation. Därför visar enkätresultatet 

också en mycket begränsad mängd faktorer som kan påverka individen. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Intervjurespondenten hade inga invändningar till informationsbladet som hen fick ta del av. 

Däremot tillkom följdfrågor efter transkriberingen av intervjun som rörde mer 

bakgrundsinformation om respondenten och viss utveckling av enstaka frågor. Respondenten 

hade förståelse för detta och hade dessutom erbjudits att svara på eventuella följdfrågor under 

intervjun. Intervjuguidens frågor berörde i huvudsak respondentens åsikter kopplade till 
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yrkesrollen och inte privata frågor för att intervjun inte skulle upplevas som obekväm. 

Respondenten fick ta del av informationsbladet väldigt tidigt under studiens planering vilket 

medförde att viss information kring syfte och frågeställningar ändrades tills dess att intervjun 

genomfördes. Därför informerades respondenten muntligen vid intervjun om förändringarna, 

detta för att fortsatt uppfylla informationskravet. Dock påverkades inte samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet av förändringen. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Lashley återkommer som författare ett flertal gånger i denna studie (Ashness & Lashley, 

1995; Lashley, 2000; Lashley, 2001), på grund av hens omfattande kunskap och forskning 

inom ämnet Empowerment. Därför var också Lashleys (2001) modell av Empowerment en 

relevant utgångspunkt. Det ska däremot nämnas att den använda modellen endast är en del av 

en omfattande strategi som Lashley (2001) beskriver för att implementera Empowerment i 

företag. På grund av arbetsekonomiska skäl var det inte möjligt att ta hänsyn till fler aspekter 

vilket också har påverkat studiens begränsade resultat. 

 

De bakomliggande faktorerna till varför en individ presterar och agerar på ett eller annat sätt 

har framför allt handlat om människans olika behov och hur det i sin tur påverkar individen. 

Maslows behovsmodell beskriver människans behov utifrån hierarkistege där första steget 

behöver tillgodoses för att andra steget ska kunna uppnås. Det ska däremot påpekas att 

Maslows teorier om behov har mycket litet empiriskt stöd, enligt Nilson (2014), framför allt 

på grund av att den inte är tillräckligt definierad. Nilsson (2014) menar också att 

hierarkistegen har brister eftersom den är generell, samtidigt som den inte tar hänsyn till 

människors och kulturers olikheter. Denna studies författare anser ändå att Maslows 

beskrivning av mänskliga behov ger en tillräckligt bra förståelse för hur behov kan 

kategoriseras och rangordnas, även om författaren erkänner att det kan finnas fler faktorer 

som påverkar människan. 

 

 

Slutsats 

Studien visar att Empowerment genom delaktighet, engagemang och åtagande kan påverka 

och motivera ett företags personal vilket också påverkar gästens upplevelse av företaget. 
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Författaren drar därför slutsatsen att företagsledare kan med hjälp av Empowerment, 

kontinuerligt utveckla ett förtroende för personalen vilket även påverkar deras 

arbetsprestation och engagemang enligt företagets mål. Den konservativa företagssyn med 

toppstyrning som studien utgick ifrån, där personalen kompetens och potential tas förgivet, 

kan moderniseras. Detta genom beprövad vetenskap där personalen istället kan bli företagets 

bästa marknadsföringsverktyg. När personalen upplever att de är delaktiga och betydelsefulla 

för företaget, påverkas deras arbetsglädje och även servicekvaliteten gentemot gästen. Att 

använda Empowerment som strategi med syfte att uppmärksamma personalen som företagets 

humankapital kan också ha en positiv inverkan på bland annat företagets personalomsättning. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan användas som inspiration och guide för företag som vill förbättra sin relation 

med sin personal. Både ledarens och personalens perspektiv har beaktats i studien vilket ger 

en inblick hur motivationsstrategier kan användas inom ett företag. Detta kan även påverka 

företagets konkurrenskraft. 

 

Den tidigare forskningen som studien baseras på, har inte beaktat de tre perspektiven: ledare, 

personal och gäst inom samma undersökning. Förslagsvis kan vidare forskning göras genom 

fokusgrupper som utifrån de tre perspektiven får uttrycka sina åsikter. Tillsammans kan de 

diskutera ämnena delaktighet, engagemang och åtagande och hur de påverkar dem. 

 

Dessutom kan det vara intressant för vidare forskning att undersöka ett begränsat antal 

respondenter under en längre tid för att se om och hur de ändrar sina åsikter och värderingar. 

En nyligen anställd har möjligtvis en annan uppfattning av vad motivation innebär än 

personal med längre anställningstid. 

 

Eftersom BFUF (2013a) betonar en brist på ledarskap bland mindre företag kan det vara 

intressant att undersöka hur mindre familjeföretag som exempelvis min praktikplats, kan 

påverkas av Empowerment och hur företaget över tid förändras. 
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Datum Databas Sökord Antal 
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abstract 
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artiklar 
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artiklar 

170401 Summon 1 200150 0 0 0 
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170401 Summon 1+4 66435 3 1 0 

170402 Summon 1+2+3+4  693 6 3 3 

 

Sökresultatet begränsades till vetenskapliga artiklar med "peer-review". 

 

Sökord: 
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3 Turnover 

4 Leadership 
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Bilaga 2 - Informationsblad 

Hej, 

jag är student på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och skriver mitt 

examensarbete som handlar om hur företag använder delaktighet, förtroende och möjlighet att 

påverka, som verktyg att motivera sin personal och hur det påverkar företagets 

personalomsättning. 

 

Ämnesområdet är intressant för mig då jag ser problem med hög personalomsättning inom 

restaurangbranschen vilket har koppling till personalhälsa men också ledarskapskompetens. 

Jag utgår ifrån begreppet Empowerment vilket kännetecknar en makt- och ansvarsfördelning 

som ges av exempelvis företagsledningen till sin personal. Begreppets innebörd har inte en 

exakt definition i litteratur utan används och tolkas av företag utifrån vilket syfte och resultat 

de vill uppnå. 

 

Jag önskar göra en intervju på ungefär 30 min med er samt en enkät som er personal (minst 

10 personer) besvarar för att jag bättre ska förstå företagets arbetssituation. Intervjufrågorna 

består av exempelvis hur personalen involveras i företaget, vilket förtroende som läggs på 

dem och hur de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Intervjun kommer ljud-inspelas 

och sedan transkriberas. Enkäten behandlar liknande frågor men är utformade från 

personalens perspektiv. Personalen behöver vara underordnad er för att intervjusvaren ska ha 

tillräcklig relevans. 

 

All information från intervju samt enkät kommer behandlas konfidentiellt. Namn och 

arbetsplats kommer därför inte nämnas i arbetet. Deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan ni hoppa av projektet. Det kodade materialet kommer enbart användas i forskningssyfte i 

denna uppsats. Givetvis finns det möjlighet att ta del av det färdiga examensarbetet om så 

önskas. 

 

Vänlig hälsning 

Elias Åkerblom, elias@artimus.se, 073-7272162 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan 

Örebro universitet 

 

Handledare: Kerstin Nilsson kerstin.nilsson.hh@oru.se 

Examinator: Inger M Jonsson inger.m.jonsson@oru.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat för nuvarande företag? 

Vad får dig att stanna kvar? 

Vad har du fått för ledarskapsutbildning? 

Vad betyder ledarskapskompetens för dig? 

Hur vill du att det ska påverka din personal? 

Kan du se något problem med er typ av ledarskap? 

Vad betyder personalen för dig? 

Hur tar ni reda på vad personalen behöver? 

Hur tar ni vara på er personals erfarenhet och kompetens? 

Varför är det viktigt för er? 

Vad kan du som ledare göra för att motivera din personal? 

 

Delaktighet: påverka sin arbetsplats genom beslut 

Hur arbetar ni för att göra personalen mer delaktig i beslut som tas inom företaget? 

typ arbetsgrupper, indelning, ansvar 

Hur ser er beslutshierarki ut? ledning, chefer, underchefer, arbetsgrupper osv. 

Vad kan ni som företag tjäna på att delegera ut beslutsfattningar? 

Vad kan du se för konsekvenser med delegeringen av beslut? 

Hur arbetar ni för att göra deltagande som en del av systemet? inte en tillfällig lösning? 

 

Engagemang: påverka genom att idéer och förslag uppmärksammas! 

Hur låter ni personalen bidra och påverka sin arbetsplats genom ex. idéer och förslag? 

Hur hanterar ni den feedback ni får av personalen? 

Varför är det viktigt att göra så? 

 

Åtagande: påverka genom att känna förtroende från sin chef 

På vilket sätt visar ni förtroende för er personal? 

Varför gör ni det? 

Vad har det gett för resultat? 

 

Frågorna har handlat om teambuilding, sammansvetsat team. 

Hur ser du på personalomsättning? minska öka? 

Hur har er strategi påverkat er personalomsättning? minskning? 
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Finns det andra sätt förutom det vi nuddat vid som du använder dig av? Fler strategier? 

Har du något övrigt att lägga till? 
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Bilaga 4 - Enkät för personal 

Avsnitt 1: Demografiska frågor 

Kön, Ålder, Arbetsavdelning, Antal år inom restaurangbranschen, Antal år inom nuvarande 

arbetsplats, Antal arbetade timmar i genomsnitt per vecka. 

 

Avsnitt 2: Empowerment 

Del 1 av 4: Motivation 

Om hur du kan motiveras av din arbetsplats 

Vad på din arbetsplats motiverar dig att stanna kvar? Svara med exempel i fältet nedan: 

Får du möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Upplever du att din kunskap och erfarenhet tas tillvara av företaget? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Vad är det mest motiverande faktorn som din chef kan göra för dig? Svara i fältet nedan. 

 

Del 2 av 4: Delaktighet 

Om din möjlighet att få ta beslut som gör dig mer delaktig i verksamheten 

 

Får du möjlighet att ta beslut på din arbetsplats som du anser vara betydelsefulla? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Upplever du att dina beslut uppmärksammas av dina chefer? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Tycker du det är viktigt att få möjlighet att ta beslut? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Om du svarat JA beskriv kort varför: 

Om du svarat NEJ beskriv kort varför: 

Vilket av påståendena stämmer med din ambition? 

 Jag vill ta fler betydelsefulla beslut 

 Jag är nöjd med den mängd beslut jag får ta 

 Jag vill ta färre betydelsefulla beslut 

 Vet ej 

 

Del 3 av 4: Engagemang 
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Om din möjlighet att få bidra på ett meningsfullt sätt genom exempelvis: förslag, idéer eller 

kritik 

 

Får du möjlighet att bidra till företaget med exempelvis idéer och förslag? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Upplever du att dina bidrag uppskattas tillräckligt av dina chefer? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Är det viktigt för dig att kunna påverka din arbetsplats? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Om du svarat JA beskriv kort varför 

Om du svarat NEJ beskriv kort varför 

Vilket av påståendena stämmer med din ambition 

 Jag vill bidra ännu mer 

 Jag bidrar tillräckligt 

 Jag vill bidra ännu mindre 

 Vet ej 

 

Del 4 av 4: Åtagande 

Om att både få och ge förtroende och ansvar 

 

Upplever du att dina chefer har/visar förtroende för dig? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Är det viktigt för dig med ett visat förtroende från dina chefer? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Om du svarat JA beskriv kort varför 

Om du svarat NEJ beskriv kort varför 

Har du förtroende för dina chefer? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Känner du att du får möjlighet att ta ansvar? 

 Ja/Nej/Vet ej 

Vilket av påståendena stämmer med din ambition? 

 Jag vill ta mer ansvar 

 Jag tar tillräckligt med ansvar 
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 Jag vill ta mindre ansvar 

 Jag vill inte alls ta ansvar 

 Vet ej 

------ 

Totalt 30 frågor. 


