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Sammanfattning/Abstrakt 

Introduktion: Hur kan restaurangbranschen långsiktigt arbeta med att behålla 

tillsvidareanställda inom besöksnäringen och framförallt de som söker en karriär inom 

restaurangbranschen? Uppsatsen kommer att undersöka samband mellan trivsel bland 

restaurangpersonal och personalomsättning för att kunna behålla kompetent samt erfaren 

personal.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur trivsel kan attrahera och bibehålla anställda 

inom restaurangbranschen. 

 

Metod/ Material:  Semistrukturerade intervjuer har genomförts för att utforska och identifiera 

dimensioner av djupare meningsskapande. Intervjumaterialet har analyserats genom en kvalitativ 

innehållsanalys för att hitta samband, nyckelord och teman i konversationer. Respondenterna 

arbetade inom restaurangbranschen då det var relevant för undersökningens syfte. 

 

Resultat: Resultatet visar att medarbetarna efterfrågar stöd från ledarskapet. Vad som motiverar 

personalen är individuellt men det har en bidragande faktor för arbetsutveckling. Trivsel är ett 

bredare begrepp men respondenterna upplevde att strukturen är viktig, ledarskap och möjligheten 

till utveckling. Respondenterna berättar hur gruppdynamiken påverkar arbetsmiljön på 

arbetsplatsen negativt och positivt. 

 

Slutsats: Att trivas på arbetsplatsen är en bidragande faktor för att personalen stannar kvar på sin 

arbetsplats. En stödjande arbetsmiljö resulterar i mindre stress för de anställda vilket bidrar 



 

positivt till välmåendet och produktiviteten hos personalen. Ledarskapet är viktigt för att stödja 

och ge förutsättningarna till en fungerande gruppdynamik och personlig utveckling bland 

personal vilket är viktiga beståndsdelar för att personalen ska trivas.  

 

Nyckelord: Turnover intention, staff, restaurant, hospitality, leadership, comfort, Maslow-model  

och FIRO-model. 

  



 

Innehållsförteckning 
 

Förord 6 

Inledning 6 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 7 

Teoretisk bakgrund 7 

Personalomsättning 8 

Sociala relationer 8 

Utbrändhet 9 

Maslows behovtrappa 10 

Psykologisk-Motivation 10 

Gruppdynamik och trivsel 11 

Ledarskap 13 

Servant Leadership 14 

Syfte och frågeställningar 15 

Frågeställningar 15 

Metod och material 15 

Metodval 15 

Material 16 

Datainsamling 17 

Pilotstudie 18 

Urval 18 

Dataanalys 18 

Etisk planering för studiens genomförande 20 

Resultat 21 

Personalomsättning 21 

Säsongspersonal 21 

Nyanställda 22 

Privata anledningar för personalomsättning 23 

Utbrändhet 23 

Psykologisk-Motivation 24 

Gruppdynamik 25 

Trivsel 26 



 

Ledarskap 27 

Resultatdiskussion 28 

Personalomsättning 29 

Utbrändhet 29 

Psykologisk-Motivation 30 

Gruppdynamik 31 

Trivsel 32 

Ledarskap 33 

Metod- och materialdiskussion 34 

Intervjuer 34 

Urval 35 

Dataanalys 35 

Etisk reflektion om studiens genomförande/Forskningsetisk uppföljning 36 

Slutsats 36 

Praktisk användning och vidare forskning 37 

Referenslista 38 

 

 

 

Bilaga 1: Frågeguide 

Bilaga 2: Informationsbrev 

  



6 

Förord 

Med denna uppsats så vill vi tacka vår handledare Jack Lainpelto för återkommande feedback 

och som en stor bidragande faktor till uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka Mats Carlbäck, 

Universitetslektor på Restaurang- och Hotellhögskolan. Under förgranskningsseminariet fick vi 

en ytterligare synvinkel för att hantera problem och formuleringar som stöttes på under arbetets 

gång. Måltidens hus bibliotekarier, Carola Tedenbring och Göran Ternebrandt har varit till stor 

hjälp för oss vid sökandet av relevant litteratur och tidskriftsartiklar.  

 

 

Inledning 

Restaurangbranschen har årligen en högre personalomsättning mellan 23% till 35% jämfört med 

andra branscher, till exempel är personalomsättningen inom verkstadsindustrin 15%. (BFUF, 

2019). En anledning till den höga personalomsättningen är att studerande arbetar inom 

restaurang som extrajobb, säsongsarbete eller som första jobb i sin arbetskarriär. Även med 

hänsyn till säsongsarbete är personalomsättningen hög. Enligt Bufquin, DiPietro, Orlowski och 

Partlow (2017) kan personalomsättningen inte enbart hänföras till låga löner och påfrestande 

arbetsuppgifter. Hur kan restaurangbranschen långsiktigt arbeta med att behålla 

tillsvidareanställda inom besöksnäringen och framförallt de som söker en karriär inom 

restaurangbranschen? Uppsatsen kommer att undersöka samband mellan trivsel bland 

restaurangpersonal och personalomsättning för att kunna behålla kompetent samt erfaren 

personal. Tidigare studie finns kring ämnet personalomsättning som har undersökt för och 

nackdelar med hög- samt låg personalomsättning. Denna uppsats har intervjuat 

tillsvidareanställda inom restaurangbranschen, hur personalen ser på trivsel och ledarskap med 

anknytning till personalomsättning. Det är relevant för ledande roller inom restaurangbranschen 

att investera i sin personalstyrka som kommer ge en konkurrensfördel på längre sikt.  
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Visita (2017) beskriver att det finns ett samband mellan branschens utveckling och den allmänna 

ekonomiska konjunkturen vilket bidrar till en större efterfrågan på utbildad arbetskraft. BFUF 

(2018) menar att trender påverkar varandra och att det kommer att ha stor vikt till att bibehålla 

personal då framtida arbetsuppgifter kräver högre inlärning och kompetens för att genomföras. 

Visita (2017) beskriver att omsättningstillväxten har varit positiv för en ökning av antalet 

anställda men denna ökning innebär även svårigheter för företag att hitta ny arbetskraft. Visita 

(2017) belyser att svårigheter med att rekrytera personal i restaurangbranschen har konsekvenser 

för tillväxten, vilket höjer prisökningstakten i restaurangen. BFUF (2018) menar även att 

restaurangbranschen präglas av korta karriärer och beskriver hur framtiden kan påverkas positivt 

för att öka både löner och ge tydligare karriärvägar. Detta kräver att personalen är kompetent och 

trivs på arbetsplatsen för att både utvecklas och stannar kvar. 

För att koppla uppsatsen till Måltid och värdskap används modellen Five Aspects Meal Model 

(FAMM) med de fem aspekterna, atmosfären, produkten, styrsystemet, mötet och rummet 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Personalomsättning inom 

restaurangbranschen ingår i aspekten mötet när gästen möter personalen samt personalen 

kommunicerar emellan. Aspekten styrsystemet som är bakom kulisserna innebär att chefer och 

personalansvar ser till att förutsättningarna finns för god trivsel och personalutveckling. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Här behandlas uppsatsens ämne utifrån tidigare publicerad litteratur och kriterier för insamlad 

information presenteras i metod och material kapitlet. I bakgrunden kommer personalomsättning 

att problematiseras och begreppet trivsel att definieras.  

 

Trivsel som är ett brett begrepp har författarna definierat orden nedanför kopplat mot 

restaurangbranschens tillsvidareanställda. 

● Positiva nyckelord som är kopplat till trivsel är motivation, stödjande ledarskap, 

personlig utveckling och gruppdynamik (Jang & Kandampully, 2015; Yilmaz & Gamze, 

2018; Carter & Baghurst, 2013). 
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● Negativa nyckelord som är kopplat till trivsel är omotivation, personalomsättning, 

utbrändhet (Jang & Kandampully, 2015; Han, Bonn och Cho, 2016; Khan, 1990). 

 

Personalomsättning 

Personalomsättning inom restaurangbranschen har länge varit ett problem för de flesta 

organisationer. Enligt BFUF (2018) råder det stor konkurrens mellan arbetsgivare för kompetent 

personal i restaurangbranschen. BFUF (2018) beskriver även att det kommer att vara viktigt att 

behålla kompetensen inom företaget de kommande tio åren. Jang och Kandampully (2015) 

menar att motivation och bibehållning av personal påverkar företag positivt och spelar en 

nyckelroll för möjligheten att driva ett framgångsrikt företag inom restaurangbranschen. Jang 

och Kandampully (2015) menar att det kan därför vara kritiskt att känna till olika metoder som 

syftar till att minska personalomsättningen på arbetsplatsen. Detta för att frånskilja sig själv från 

konkurrensen (ibid.).  Även om forskning har under de senaste årtionden har ägnat sig åt att 

förklara orsaker till personalomsättningen så har restaurangbranschen inte lyckats motarbeta 

problemet och drabbas fortfarande idag av detta mer än någon annan sektor på arbetsmarknaden 

(ibid.).  

 

Sociala relationer 

I en diskussion som handlar om personalomsättning förefaller betydelsen av sociala utbyten vara 

viktig. Detta påpekas av exempelvis Yilmaz och Gamze (2018), vars studie undersöker 

sambandet mellan arbetssäkerhet, medarbetarstöd och mot personalomsättning. Alla individer 

har ett behov att känna stöd varje steg i livet, dock kan behoven variera (Maslow, 2002). På 

samma sätt kan individers behov kopplas samman med en arbetssituation där sociala utbyten 

sker. Exempel på sådana sociala utbyten är stöd från medarbetare eller chefer som uppmuntrar 

och leder genom att belöna positiva beteenden. När arbetstagaren känner detta stöd på 

arbetsplatsen bidrar positiva sociala relationer till produktivitet, välmående samt trivsel hos 

anställda och därigenom förbättras organisationens prestanda och minskar stressen för 

medarbetarna (Yilmaz & Gamze, 2018). Det uppmuntrar också till ett stödjande klimat hos 
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medarbetarna samt att det har påvisats ha en positiv effekt hos de anställda och förekomsten av 

hög personalomsättning.  

 

Arbetssäkerhet definierar Yilmaz och Gamze (2018) som de anställdas rädsla för att förlora sitt 

jobb. Den otrygghet påverkar arbetstagaren psykiska och fysiska hälsa genom minskad 

arbetsmotivation på grund av stress samt rädslan att bli arbetslös (ibid.). Argumentet är att en 

person som känner sig rädd att bli arbetslös har en lägre arbetsmotivation än någon som känner 

sig trygg i sin anställning. Detta förklaras av att en person som har en säker anställning har 

möjligheten att uppnå organisationsmål eller befordran som på sikt påvisar motivation och viljan 

att spendera energi och tid på jobbet. I flera fall när motivationen minskar påverkas 

personalomsättning negativt, vilket riskerar leda till att arbetstagaren letar efter ett nytt arbete 

eller inte vill komma tillbaka till jobbet (ibid.).  

 

Utbrändhet 

Det finns ett samband mellan förekomsten av hög personalomsättning och risker för utbrändhet 

bland personalen. Detta visas till exempel i en amerikansk studie av Han et al. (2016) där både 

kundbemötandet och sammanhållningen mellan personalen drabbades negativt. Förklaringen är 

att personalen som är i kundbemötandet eller frontlinjen möter kunder dagligen och när 

personalomsättningen skapar stress påverkas också personalens humör negativt. Chen, Chen, 

Chang och Wang (2019) menar att frontlinjepersonal som är passionerade för arbetet 

sammankopplar även arbetet med sin identitet. Vilket minskar risken för utbrändhet. Det vill 

säga att personer kan känna sig påtvingade av arbetsuppgifter om det saknas passion för det yrke 

de utför. Chen et al. (2019) beskriver att personer som arbetar under en påtvingad motivation kan 

riskera prestationsångest som kan övergå till depression. Därför är det viktigt att ta hänsyn till att 

två tillsvidareanställda som arbetar i samma arbetsmiljö har helt olika psykologiska behov 

(ibid.).  

 

Långsiktigt kan daglig stress för personalen ge negativa konsekvenser och det blir påfrestande att 

bemöta missnöjda gäster. Detta kan innebära att personalen tar ut sitt missnöje på varandra och 

konflikterna kan leda till utbrändhet (Han et al. 2016). Utbrändhet överlag består av tre 
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komponenter som är känslomässig utmattning (trötthet och utmattning), depersonalisering 

(identitetsosäkerhet) och minskad prestation som är känslan att man inte fullbordar något. 

Studien av Han et al. (2016) styrker sambandet mellan social ohälsa i form av ohövliga kunder 

som personalen bemöter under arbetstid. För att förebygga detta och utbrändhet undersöks hur 

organisations- och chefsbefattandestöd kan underlätta den dagliga driften och personalens 

välmående. Han et al. (2016) bekräftar att organisations- och medarbetarstöd har positiva 

effekter för arbetstagarna i form av ökad trivsel och en stödjande arbetsmiljö. Genom att arbeta 

proaktivt och medvetet för att motverka känslomässig utmattning, bidrar det till att personalen 

inte säger upp sig på grund av utbrändhet (ibid.). 

 

Maslows behovtrappa 

För att definiera trivsel dras en jämförelse med Maslows (2002) teori om en behovshierarki vars 

utgångspunkt är människans grundläggande behov. Denna teori bygger på en femstegspyramid 

med början från botten. De fem stegen är fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av kärlek, 

självhävdelsebehov och självförverkligande. De fysiologiska behoven är hunger, törst och sömn 

som i en arbetssituation kan översättas till att jobba för att köpa mat och ha någonstans att sova 

(Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal, 2014). Trygghetsbehovet innefattar skydd mot fysiskt våld samt 

känslan av att känna sig trygg, där  en viktig funktion på arbetsplatsen är att personalen känner 

sig omhändertagen ifall något händer. Behovet av kärlek berör inte endast familjen och partner 

utan detta steg handlar också om det sociala behovet och hur gruppdynamiken kan påverka 

individens välmående på arbetsplatsen. Självhävdelsebehovet innebär att individen har olika 

behov av självrespekt eller respekt av andra. I en arbetssituation är detta ett steg som påverkar 

prestationsförmågan eller ambitionen att klättra inom sitt yrke. Sista stegen, självförverkligandet, 

handlar om att individen behöver ges möjlighet att utveckla sin potential. Överlag har alla 

individer de fem stegen med olika stora grundbehov som är viktiga att ta hänsyn till (ibid).  

 

Psykologisk-Motivation 

Att alla människor har olika behov är den första grundstenen att ta hänsyn till vid mental 

motivation där grunderna har tre psykologiska förhållanden (Khan, 1990). Meningsfullhet, 
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säkerhet och tillgänglighet är tre viktiga faktorer att ta hänsyn till på en arbetsplats. Arbetsplatsen 

är spelplanen där man blir tilldelad olika roller och sen är det upp till individerna själv hur långt 

man tar på sig "rollsökningskappan". Med det menas att alla individer har olika behov och blir 

motiverad av olika saker, exempel på detta kan vara en person som arbetar med målsättningen att 

få en högre position. För att få en djupare förståelse hur motivation fungerar enligt psykologin så 

utgår man från sig själv som person, fysiskt vad man presterar, vad man har för erfarenheter och 

hur ens känslor påverkar i olika situationer. Det betyder att alla personer har värdegrunder som 

kommer från livserfarenhet (ibid).  

 

Personlig motivation kommer vara en viktig del av hur trivsel påverkar arbetsplatsen. Med 

personlig motivation menas det att man själv har valt den roll man vill bidra med på 

arbetsplatsen kopplat till fysiskt närvarande, tidigare erfarenheter och grundvärderingar. Det 

innebär att motivationen bygger på idén om att alla individer har olika behov (Maslow, 2002). 

För att ge en bild av vad personligt motivation innebär för restaurangbranschen så betyder det att 

den service som förväntas nå ut till gästerna kommer från individens känslor och erfarenheter 

(Chen et al. 2019). Därför är det också viktigt för arbetsplatsen att ge de förutsättningar som 

behövs för att personalen ska vara trygga i sina roller. När personalen inte känner sig trygga i 

sina roller finns det risk för låg personlig motivation, som är ett självförsvar för att dölja sin 

identitet, tankar och känslor under olika situationer (Khan, 1990). Känner en person sig inte 

motiverad på arbetsplatsen resulterar det i att personen blir passiv, det menas att man inte är 

fysiskt närvarande och gör inte det lilla extra (ibid.) 

 

Gruppdynamik och trivsel 

Att personalen är motiverad och trivs på arbetsplatsen är viktigt inom restaurangbranschen då 

behovet för engagerad personal ständigt ökar. En undersökning av Carter och Baghurst (2013) 

visar att personal som inte är engagerade och involverade i företagets framgång kan ha motsatt 

effekt. Till exempel löper företaget större risk att personalen anammar oetiska beteenden och ger 

sämre kundservice vilket även kan spridas till andra anställda inom organisationen (ibid.). 

Fundamental Interpersonal Relationship Orientation-Modell (FIRO) är en modell för 

grupputveckling av Schutz (1958) som visar att en grupp går igenom olika faser i sin utveckling. 
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Modellens steg innehåller tillhörafasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen. Hur dessa steg 

uppmärksammas och hanteras av företagsledningen har en påverkan på gruppens 

prestationsförmåga. Tillhörafasen handlar om medlemskap och det är vanligt att människor i nya 

grupper får funderingar om man verkligen passar in i gruppen och om gruppens medlemmar 

accepterar en ny person (Lindkvist et al., 2014). Innan nästa fas börjar så brukar gruppen ingå ett 

mellanstadium där gruppen behöver vila upp sig inför kommande uppgifter. Lindkvist et al. 

(2014) menar att rollsökningsfasen väcker frågor och funderingar som handlar om ansvar, 

ledarskap, makt och hierarki. Personerna börjar bli mer oberoende av varandra och stor del av 

grupputvecklingen hanterar och undersöker vilken roll och position som personerna innehar. 

Efter att ledarskapet inom gruppen har definierats så fortsätter grupputvecklingen till en 

mellanfas där individerna känner sig avslappnade och gruppen utvecklar starkare samhörighet 

med varandra. Den sista fasen, samhörighetsfasen handlar om öppenhet och samhörighet inom 

gruppen där kommunikation och reflektion krävs för att utföra ett produktivt arbete och lösa 

problemen effektivt (ibid.). 

 

Mot bakgrund av FIRO-modellen kan man med stöd av Bufquin et al. (2017) belysa vikten av att 

tidigt utveckla en kompetent arbetsledning, särskilt då personalen ska ledas genom ”goda 

exempel”. Enligt Bufquin et al. (2017) ska en restaurangchef engagera sig och ta emot feedback 

från sina anställda. Chefen bör även vara socialt tillgänglig för att lära känna de anställda på en 

personlig nivå och även ge komplimanger och få sin personal att känna sig uppskattad. De 

anställda blir mer engagerade i arbetet genom en personlig gemenskap med chefen. Detta bidrar 

även till att personalen ger bättre kundservice, är mer involverade och skyddar företaget (Carter 

& Baghurst, 2013). Larsén, Marnburg och Øgaard (2012) argumenterar för att chefens rättvisa 

och respekt tillsammans med den observerade sociala atmosfären är det mest väsentliga som 

påverkar de anställdas engagemang och arbetsnöjdhet.  

 

För en ledare är det viktigt att förstå vad som driver sina anställda framåt och vilka 

ledaregenskaper som bemöts positivt. Genom denna förståelse så finns det möjlighet till att skapa 

en organisationskultur som ökar personalens engagemang och effektivitet vilket bidrar positivt 

till organisationens framgång. Att utöva och utföra en måltid enligt FAMM, där syftet är att ge 

gästen en optimal måltidsupplevelse (Gustafsson et al. 2006), kan vara svårt i den stressiga miljö 
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som ofta förekommer inom restauranger. Ett ledarskap som visar en förståelse för att anställda 

har en känslomässig koppling till arbetskamraterna, cheferna och arbetsplatsen har också en 

benägenhet för skapa bättre kundservice (Carter & Baghurst, 2013). 

 

Ledarskap 

Med stöd av Nilsson, Nilsson och Pettersson (2014) definieras chefskap som kopplat till en 

position medan ledarskap är kopplat till en roll som accepteras av personalen. Nilsson et al. 

(2014) menar att ledarens uppgift handlar om att ge feedback, inspirera och utveckla de anställda 

på arbetsplatsen och att tillsammans med medarbetare arbeta mot företagets mål. En chefsperson 

har vanligtvis nått sin position genom att ha klättrat inom organisationen och associeras med 

kontroll och makt för att uppnå företagets målsättning (ibid).  För att de anställda ska trivas och 

bidra positivt till en arbetsplats krävs det att det framförallt finns ett fungerande ledarskap. Jang 

& Kandampully (2015) menar att arbetarnas synsätt och inställning på jobbet kan kopplas till 

specifika ledarstilar, där en stödjande ledare kan öka arbetsmotivationen hos de anställda och 

samtidigt minska personalomsättningen. Resonemanget har en direkt koppling till påståendet att 

när Bufquin et al. (2017) beskriver att 23% av restauranger i USA tycker att rekrytering och att 

behålla personal är problematiskt. Ett antal studier argumenterar för att relationer och 

interaktioner mellan de anställda och chefen på arbetsplatsen har en stor betydelse för 

personalens inställning och vilja att byta jobb (ibid). 

 

Resultatet av studien som utfördes av Bufquin et al. (2017) visar att chefer inom 

restaurangbranschen söker efter utmanande jobb som har möjlighet till tillväxt och 

konkurrenskraftig lön. Bufquin et al. (2017) beskriver att när anställda bedömer deras chef som 

kompetent, avslappnad och varm så tänker de mindre på att byta jobb. Följaktligen kan det vara 

betydelsefullt för företaget att vara hänsynstagande till bedömandet vid rekrytering av ett nytt 

ledarskap (ibid). Då kan det vara viktigt att använda sig av både strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer redan vid rekryteringsprocessen för att bedöma personlighet och sociala egenskaper 

hos ledarskapet (ibid).  
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Personal söker efter ledare och chefer som tar hand om de personliga relationerna till sina 

anställda för att bygga engagemang, förtroende, lojalitet och tillväxt vilket gör att trenden för 

servant leadership ständigt växer fram inom företag (Carter & Baghurst, 2013).  

 

Servant Leadership 

Servant Leadership är en typ av stödjande ledarskapsfilosofi där huvudmålet för ledaren är att 

vara till nytta för de anställda. Denna ledarskapsstil lägger tonvikten på de anställdas utveckling 

och intressen över ledarens egna behov (Jang & Kandampully, 2015). Servant Leadership tar 

upp etiska aspekter som behandlar personalens och kundernas engagemang för att skapa en unik 

organisationskultur på arbetsplatsen. Denna unika organisationskultur medverkar till att anställda 

och ledare kan samspela för att tillsammans utvecklas och uppnå mål inom organisationen 

(Carter & Baghurst, 2013).   

 

Greenleaf (2002) menar att det krävs en personlighet som vill hjälpa och betjäna andra för att 

servant leadership skall vara effektivt, och genom denna behandling och omtanke så accepterar 

och följer de anställda ledaren. Carter och Baghurst (2013) menar att om servant leadership ska 

fungera och verkligen förstärka personalen så krävs det en chef eller en ledare som är genuin och 

etisk i de ideologier och teorier hen lär ut.  

 

Enligt Jang och Kandampully (2015) är ett affektivt engagemang från organisationen och 

ledarskapet genom servant leadership också ett effektivt sätt att motarbeta hög 

personalomsättning. Servant leadership bidrar till att bibehålla personal, ökar förtroendet för 

företaget samt höjer arbetsmotivationen hos personalen. Dessutom pekar Jang och Kandampully 

(2015) på att de anställda är mer emotionellt engagerade till sina organisationer och arbetsplatser 

när deras chefer utställer egenskaper som beskrivs inom servant leadership. Därutöver menar 

Carter och Baghurst (2013) att servant leadership bidrar till att de anställda upplever sig 

värdefulla, vilket bidrar till att arbetsmiljön kan utvecklas positivt. Noterbart i studien av Carter 

och Baghurst (2013) är också att relationer mellan arbetare och kamrater på arbetsplatsen var 

viktigare än relationen till chefen. 
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Blau (1964) beskriver att en persons fördelaktiga handlingar mot någon annan gör att denna 

person skapar skyldigheter till att göra en gentjänst. Jang och Kandampully (2015) beskriver att 

Blau’s teori kan påträffas inom servant leadership, en emotionell koppling till arbetsplatsen kan 

leda till lägre personalomsättning då både ledaren och de anställda utväxlar tjänster för varandra.  

Jang och Kandampully (2015) menar att när de anställda anser att deras chefer engagerar sig och 

aktivt arbetar för prioriteringen av de anställdas intressen, så kan de anställda känna sig 

uppmanade eller skyldiga till att återgälda den behandlingen. Detta kan dock uppfattas negativt 

från de anställda då det kan vara psykiskt påfrestande att känna sig förpliktad till en gentjänst. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur trivsel kan attrahera och bibehålla anställda inom 

restaurangbranschen. 

 

Frågeställningar  

- Hur påverkar trivsel personalomsättningen? 

- Hur påverkar ledarskap trivseln inom restauranger? 

- Hur kan man arbeta med trivsel för att bibehålla långtidspersonal? 

 

Metod och material  

Detta avsnitt beskriver metoden studien har använt och hur datainsamlingen har genomförts. 

Avsnittet kommer även att redogöra för urvalet av intervjupersoner och hur författarna gick 

tillväga vid bearbetningen av intervjumaterialet. 

 

Metodval 

Bryman (2011) beskriver att inom en kvalitativ undersökning så genomgår forskaren vanligtvis 

en process som följer sex steg. Som första steg har författarna formulerat generella 
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forskningsfrågor och som andra steg har relevanta respondenter och platser valts ut (ibid.). 

Bryman (2011) menar att det tredje steget handlar om att välja en relevant insamlingsmetod för 

att säkerhetsställa att data som samlas har betydelse för undersökningen. Uppsatsens syfte är att 

undersöka och studera hur trivsel samspelar med förmågan att attrahera och bibehålla personal. 

Därför var det betydelsefullt att författarna genomförde en metod som återberättar händelser och 

situationer som respondenterna varit med om. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning 

vanligtvis är tolkande och grundad på erfarenhet. Med andra ord ligger fokus inte mot 

kvantifiering av data, utan istället på en förståelse av ord och dess bakomliggande innebörder. På 

grund av detta så genomfördes en kvalitativ intervjustudie för att utforska och identifiera 

dimensioner av djupare meningsskapande från respondenterna som intervjuas. Som fjärde steg så 

är det viktigt att materialet analyseras och tolkas (ibid.) När intervjumaterialet hade samlats in 

genomfördes en kvalitativ innehållsanalys (Se tabell 1) för att hitta samband, nyckelord och 

teman i de konversationer som pågick under intervjuerna. Det femte steget följdes genom att 

knyta det insamlade materialet till teoretiskt arbete (ibid.). Bryman (2011) beskriver även att det 

finns möjligheter här att samla in ytterligare data och specificera undersökningens 

frågeställningar. Det sjätte och sista steget som vanligtvis förekommer inom kvalitativa 

undersökningar genomfördes genom en formulering av forskningsrapporten för att visa att den är 

relevant och tillförlitlig (ibid.).  

 

Material  

Det här avsnittet kommer diskutera hur författarna gick tillväga vid insamling av 

intervjumaterial. Texten kommer att diskutera varför intervjupersonerna valdes ut och deras 

betydelse för arbetets ändamål. Avsnittet kommer även att ta upp varför det var viktigt att 

genomföra pilotstudier och beskriva hur dataanalysen gick tillväga. 

 

Inklusion och Exklusionskriterier användes vid sökning av vetenskapliga artiklar för att lättare 

hitta relevant information som går att koppla samman med ämnesrelevansen: 

 

  



17 

Inklusionskriterier: 

- Vetenskaplig artikel måste vara tillgänglig i fulltext vid universitetets databaser 

- Vetenskaplig artikel måste vara relevant till ämnet som studeras 

- Vetenskaplig artikel måste vara på Svenska eller engelska 

Exklusionskriterier: 

- Vetenskaplig artikel kräver betalning för fulltext 

 

Datainsamling 

Vid insamling av intervjumaterialet genomförde författarna semistrukturerade intervjuer där 

intresset är riktat mot den intervjuades perspektiv för att få ut detaljerade och fylliga svar. 

Bryman (2011) menar att kvalitativ datainsamling ger möjlighet till flexibilitet vid insamling av 

intervjumaterial för att få en förståelse om vad respondenterna anser är viktigt och betydelsefullt. 

Bryman (2011) beskriver även att det ger möjligheter till att respondenterna kan ta upp teman 

som de var speciellt intresserade av. Eftersom frågorna undersöker respondenternas erfarenhet 

gällande olika teman så valdes det att ställa öppna frågor. Detta för att få både djupare 

dimensioner av meningsskapande från respondenterna och svar som inte kunde förutses.  

 

Det är viktigt med att förbereda sig noggrant innan kvalitativa intervjustudier utförs. Patel och 

Davidson (2011) menar att det finns fyra huvudsakliga förberedelser att tänka på innan 

materialet samlas in. Den första förberedelsen handlar om innehållet i intervjun och ifall frågorna 

som ställs tillräckligt behandlar området som undersöks. Den andra och tredje förberedelsen 

handlar om frågorna som ställs under intervjun. Patel och Davidson (2011) beskriver att det är 

fördelaktigt att reducera antalet frågor som ställs och att vara noggrann med formuleringen så att 

de inte går att missuppfatta. Det är även viktigt att reflektera över innehållet som respondenten 

ger vid varje fråga så att informationen är relevant till undersökningen (ibid.). Den fjärde 

förberedelsen handlar om att träna in materialet som presenteras vid intervjutillfället och på rätt 

sätt hantera inspelningsutrustning som används (ibid.). Författarna valde därför att utföra en 

pilotstudie för att säkerhetsställa att frågorna som ställdes uppfattades korrekt och att det fanns 

ett flöde i diskussionen med respondenten.  
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Pilotstudie 

Pilotstudien utfördes en vecka innan intervjumaterialet samlades in för att ge författarna tid till 

ändringar och omformuleringar av frågorna som ställdes. Patel och Davidson (2011) menar att 

det är viktigt att utföra pilotstudier på en representativ grupp för att ge författarna en 

föreställning om hur frågorna uppfattas. Det skapar en förutsättning för intervjuerna att utföras så 

bra som möjligt (ibid.). Utfallet av att genomföra pilotstudien gav möjlighet till att få ut så 

mycket som möjligt av frågorna och att det fanns en tydlig struktur i upplägget. Frågorna 

ändrades i ordningen som ställdes för att det märktes tidigt att det blev många och tydliga 

upprepningar i svaren som gavs. Frågorna förtydligades ytterligare då ord togs bort eller lades till 

och pilotstudien inspirerade även till hur följdfrågor kunde ställas under intervjuerna för att få 

fylligare svar.  

 

Urval 

Mot bakgrund av undersökningens syfte och frågeställningar gjordes ett målinriktat urval av 

respondenter att intervjua. Avsikten var att säkerställa svarens användbarhet och resultatets 

validitet. Genom ett målinriktat urval lades fokus på restaurangpersonal som har arbetat inom 

samma företag i minst 2-3 år. Det är viktigt för studien ändamål att få en inblick in i hur erfarna 

långtidsanställda inom restaurangbranschen ser på trivsel och ledarskap på arbetsplatsen. Studien 

eftersökte detaljerade svar och information som nyanställda i ett företag inte har möjlighet att 

besvara. Respondenterna presenteras anonymt i resultatet genom kodning och benämns istället 

som respondent 1, 2, 3, 4 och 5. Respondent 1, 3 och 4 är anställda på olika företag som har en 

medelstor personalstyrka mellan 10-15 anställda, respondent 2 och 5 jobbar inom ett mindre 

företag där personalstyrkan är omkring 5-8. Rekryteringsprocessen skedde genom ett e-mail som 

skickades till respondenterna där författarna och studien presenterades. Intervjuerna utfördes på 

respondenternas arbetsplats, då arbetsmiljön är i studiens fokus. 

 

Dataanalys 

För att ha en möjlighet till att föra längre diskussioner med respondenterna och att hantera 

informationen användes inspelningsutrustning. Bryman (2011) beskriver att det finns svårigheter 



19 

med att analysera kvalitativ data, då informationen fortfarande måste tolkas så finns det 

förhållningsvis klara och etablerade regler för genomförandet. Bryman (2011) menar att 

kvalitativa datainsamlingsmetoder genererar en stor mängd med data vilket gör det utmanande 

att analysera och tolka informationen. För att analysera intervjumaterialet så använde författarna 

en kvalitativ innehållsanalys för att hitta betydande meningsenheter i den transkriberade texten. 

Detta för att erhålla den huvudsakliga innebörden av intervjun samtidigt som resultatet blir 

lättare att hantera. I Tabell 1 beskrivs hur författarna har behandlat resultatet för att få ut 

kondenserade meningsenheter som senare diskuteras i resultatdiskussionen (Graneheim & 

Lundman, 2003). Transkribering gjordes efter varje intervjutillfälle för att lättare reflektera och 

minnas de viktigare delarna som inträffade under konversationen. Bryman (2011) beskriver att 

en kontinuerlig transkribering gör det lättare för forskaren att upptäcka olika teman som dyker 

upp under processens gång. Bryman (2011) menar även att enbart material som är relevant till 

arbetets syfte behöver transkriberas och att undvika transkribering av pauser så länge det inte 

finns en anledning till dess inklusion. Därför har författarna valt att exkludera pauser, upprepade 

meningar och talord som inte har någon betydande roll för diskussionens innebörd. 

Konversationer som inte erhöll någon väsentlighet till resultatet har inte transkriberats, delvis för 

att underlätta den kvalitativa dataanalysen.  

 

Tabell 1. Hur meningsenheter och kondenserade meningsenheter har formats till kategorier 

genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003). 
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Etisk planering för studiens genomförande 

Inom svensk forskning är det viktigt att ta till vara på de etiska aspekterna gällande hur man 

behandlar någon, hur man tar hand om data och hur studien utförs. Bryman (2011) menar att de 

grundläggande etiska frågorna rör personens konfidentialitet, frivillighet, integritet och 

anonymitet. Dessa etiska principer som gäller inom svensk forskning är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (ibid.). Gällande 

informationskravet så menar Bryman (2011) att personerna som ingår i forskningsprojektet skall 

informeras om undersökningens aktuella syfte vilket innebär att de får reda på momenten som 

undersökningen innehåller. Inför varje intervju presenterades forskningsprojektet tydligt och 

respondenterna tilldelades ett informationsbrev (Bilaga 2) innan intervjun genomfördes. 

Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter som ingår i undersökningen skall förvaras 

och behandlas i förtroende till respondenten, det vill säga att oberättigade personer inte har 

någon tillgång till uppgifterna. Då individernas identitet inte ligger i fokus för undersökningens 

syfte så har uppgifterna som samlas in anonymiseras. Samtyckeskravet går in på att deltagarna 

har full rätt till att själv bestämma om de vill medverka i undersökningen (Bryman, 2011). Innan 

intervjuns genomförande fick respondenterna information om att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt till att hoppa av undersökningen oavsett anledning. Författarna har tagit vara på 

nyttjandekravet då uppgifterna som samlats in till undersökningens syfte enbart använts för 

forskningsändamålet (Bryman, 2011). Skulle det vara så att dessa principer inte följs så finns det 

risk till att personen i fråga kommer till skada genom t.ex stress eller sämre självkänsla (Bryman, 

2011).  

 

Arbetet har tagit tillvara på de regler som GDPR-lagen innebär vid behandling av 

personuppgifter och information. Då röstinspelningar och sammanträffanden kan kopplas till 

enstaka personer så har vi valt att överföra inspelningarna till en lokal och lösenordsskyddad 

dator. Arbetets syfte och behandlingen av personuppgifter har skickats in och registrerats i 

Örebro universitets register. Respondenterna har blivit informerade om att intervjuerna kommer 

att spelas in och att hur inspelningarna kommer att förvaras och att materialet raderas efter 

arbetet är slutfört. (Datainspektionen, 2019). 
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Resultat 

Resultatet är uppdelat i samma ordningsföljd som i bakgrunden för att enklare kunna följa med i 

argumenten. Citaten som belyser kapitlet är citerat från respondenterna för att stärka argumenten. 

 

För att enklare följa resultatet så beskrivs respondenterna nedan enligt verksamhetsstorlek. 

● Respondenterna 1, 3 och 4 arbetar på en större verksamhet, 10-15 anställda. 

● Respondenterna 2 och 5 arbetar på en mindre verksamhet, 5-8 anställda. 

 

Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen så fick vi fram sex teman, dessa teman är 

personalomsättning, utbrändhet, psykologisk-motivation, gruppdynamik, trivsel och ledarskap. 

 

Personalomsättning 

Frågan ställdes till respondenterna vilka erfarenheter av personalomsättning de har, det gav två 

underkategorier för hur låg som hög personalomsättning påverkar verksamheten, som är 

säsongspersonal och privata anledningar. 

 

Säsongspersonal 

De respondenter som intervjuats har alla högsäsong under sommarperioden, vilket innebär att de 

tar in säsongsanställda under sommaren som förklarar en del av personalomsättningen.  

 

Det har varit väldigt hög personalomsättning mestadels innan sommaren börjar och 

högsäsongen börjar för då kommer det in väldigt mycket ny personal och sen går 

personalen hem efter sommaren[…] Detta är ju både positivt och negativt för att det 

finns en trygghet under högsäsongen för att det kommer in mycket ny personal och att det 

finns en stor personalstyrka (Respondent 3). 

 

För att verksamheten ska fungera behövs både en kärngrupp och därefter extra personal. Fördelar 

med detta är att kärngruppen står för säkerhet och kunskap medan extrapersonal kommer med 
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nya idéer och nytt sätt att se på saker (Respondent 2). Det förutsätter att kärngruppen är mer 

utbildade så att ansvaret enbart inte ligger på ett fåtal personer inom verksamheten. Med det 

fortsätter nästa personalomsättningspunkt som tar upp varför nyanställda inte väljer att vara kvar. 

 

Nyanställda 

Respondenterna tar upp nackdelen med ny personal när det inte sköts på rätt sätt vilket ger 

negativa konsekvenser på trivsel och chansen att lära sig arbetet. 

 

Det kan resultera i att det blir dålig stämning och man känner sig värdelös eftersom 

personen inte kan jobbet och aldrig får chansen att lära sig. Det är nog anledningen att 

personalen är kortvariga här. Man är desperat efter personalen och jag upplever att man 

behöver mer tid att lära sig (Respondent 1). 

 

Respondent 1 menar att ny personal kan bli avskräckta eftersom de inte får en ärlig chans att visa 

upp sina förmågor vilket leder till att personalen säger upp sig. Respondenterna 1, 3 & 4 som 

arbetar på större verksamheter har mer krav på de nyanställda. Chefer och ordinarieanställda 

kräver mycket av ny personal redan från början då det oftast upplevs finnas bristande resurser 

och tid för upplärning, vilket resulterar i irritation bland personalstyrkan. Respondenterna som 

arbetade inom mindre verksamheter hade ett mer varierat förhållningssätt till samma tema. Till 

exempel sa respondent 2 så här: 

 

Hos oss som jag nämnt tidigare är vi såpass några så vi behöver inte vara jättemånga, 

då är det lätt att få in någon ny i gruppen eftersom vi talar öppet.  (Respondent 2). 

 

Respondent 2 & 5 som arbetar på mindre verksamheter anser att ny personal kommer lättare in i 

arbetet och avlastar kärngruppen. De pratade också om att det är viktigt att få in ny personal som 

kommer med nya idéer, så länge som inte en stor del av kärngruppen skulle bytas ut i omgångar. 

Det resulterar i en osäkerhet som påverkar gäster såväl som restaurangens rykte.  
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Privata anledningar för personalomsättning 

Respondenterna angav flera anledningar till varför anställda väljer att byta jobb eller säga upp 

sig. Exempel på detta kan vara jobb som ligger närmre, hög belastning under lågsäsong, 

obekväma arbetstider med mera. 

 

Vi har en personal som slutar nästa vecka på grund av att de fått jobb som låg närmare. 

Sen är det folk som slutat för att de inte trivs eller inte kommer in i gruppen, att de fått en 

fast tjänst men att de känner att det inte är deras grej, att de byter bransch tillslut. 

(Respondent 4). 

 

Personalomsättningen är väldigt hög säger respondent 1, över 30 personer som har sagt upp sig 

sedan 2015. I en del av fallen är orsakerna personliga men många nyanställda har inte förstått sig 

på vilken bransch de har gett sig in på. Hen förklarar att det är en hård bransch och man får stå ut 

med en hel del. Att arbeta i en arbetsmiljö där man serverar alkohol till onyktra gäster är inte 

alltid okomplicerat. En annan utmaning är under lågsäsong när det inte är lika många gäster. Det 

innebär att personalstyrkan också blir mindre resterande av året. Det resulterar i mer ansvar och 

arbetsuppgifter på den befintliga personalen som kan innebära att dessa inte hinner med sitt 

arbete. Det i sin tur påverkar gästerna negativt och missnöjda gäster är fruktansvärt säger 

respondent 4. Baktalan och mobbning förekommer och påverkar trivsel för alla anställda som 

resulterar i att det förekommer mobbning på arbetsplatsen. Prat bakom ryggen och 

ryktesspridningar gör också att det är svårt för nya personer att komma in i kärngruppen. 

 

Utbrändhet 

Respondenterna fick svara på frågan hur balansen är mellan arbetsliv och privatliv. Tanken med 

denna fråga är att undersöka hur stress och hur arbetet påverkar privatlivet, utan att ställa en 

ledande fråga direkt kopplat till stress. 

 

Man gick aldrig hem. När man väl gick hem så fick man sms av folk vart finns detta och 

hur gör man i nu? Det blev ett irritationsmoment när man är anställd som servitris, inte 
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restaurangchef eller en ledande roll. Jag har samma anställning som alla andra, då 

behöver kollegorna inte ringa till mig. (Respondent 1). 

 

Alla respondenter bekräftade att det är viktigt att kunna släppa arbetet efter en arbetsdag. 

Respondent 2 & 5 berättar att det förekommer att man pratade om arbetet på fritiden då man 

umgås med arbetskollegor privat men upplevs inte som att ta med arbetet hem. Respondent 1, 3 

& 4 har berättelser där man tar med arbetet hem på ett sätt som påverkar privatlivet. Orsaken är 

att man blir kontaktad via sms eller telefonsamtal av kollegor. Det kunde handla om hur man ska 

lösa situationer, vart man hittar saker eller hur man ska lösa personalschema trots att de inte har 

chefsbefattande positioner. Utöver att bli kontaktad av kollegor var det flera av respondenterna 

som nämnde vikten av att få ventilera känslorna efter ett tungt arbetspass. Att släppa taget om 

upplevelserna av ett tyngre arbetspass kunde vara att köra bil i en timme mellan arbete och 

hemmet eller ventilera frustrationen till en kompis eller partner.  

 

Psykologisk-Motivation 

Detta kapitel kommer delas upp i två delar, den ena delen är ställd mot respondenten vad som 

motiverar och den andra delen är vad som omotiverar. Respondent 4 berättar hur hen blir 

motiverad på arbetsplatsen. 

 

Det som gör mitt jobb roligast är gästerna såklart, men det är också sammanhållningen. 

Hur man tar sig igenom en jätte hemsk service men ändå kanske fira på något sätt [...] 

Det gör ju att man blir lite taggad på nästa kväll, att om vi klarade det här då klarar vi 

allt. (Respondent 4). 

 

Vad som motiverar är individuellt från respondenterna. Respondent 1 berättar att motivation 

grundas i bra kollegor, positiv inställning och att alla vill göra sitt bästa. Respondent 2 tycker att 

motivation uppstår när man får möjligheten att utvecklas, lära sig nya saker och passion för  

produkterna man arbetar med. För respondent 3 uppstår motivation när arbetet flyter på, när det 

finns en öppen dialog samt att få sin åsikt hörd. Respondent 4 berättar att det är roligt att arbeta 

ute bland gästerna, när det finns en sammanhållning mellan personalen och att få lära ut kunskap 
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om något man har passion för. Respondent 5 motiveras främst av att arbeta med gästerna och att 

få beröm, sen är det också viktigt att roligt på arbetsplatsen. Samtliga respondenter hade mer att 

säga om vad som påverkar motivationen negativt på arbetsplatsen. 

 

Det är ju när det blir för mycket att man känner att jag kommer inte klara av den här 

situationen om jag inte delar på mig i fem delar, och det är väldigt påfrestande då man 

känner att man kan inte ge den här bra servicen som man vill kunna ge till gäster [...] 

När jag är själv på arbetsplatsen eller när man känner att det är underbemannat 

(Respondent 3). 

 

Vad som orsakar låg motivation var också individuellt bland respondenterna. Till exempel 

uppger respondent 1 att denne blir omotiverad av att städa efter sina kollegor. Respondent 2 

berättar om en händelse där kocken på arbetsplatsen hade sagt upp och hen fick arbeta i köket 

under några månader. Respondent 2 uppgav att det kan vara roligt att stå i kök ibland men det är 

inte där hen trivs, vilket resulterade i dåligt humör och irritation mot kollegorna. För respondent 

3 påverkas motivationen negativt av känslan när det blir för mycket att man inte hinner med att 

ge den service som efterfrågas av gästerna. Respondent 4 blir omotiverad när personalstyrkan 

brister vilket medför ett sämre utfört arbete, plötslig stress, gnäll bland personalen när negativ 

energi läggs på fel saker samt när kollegor gör samma fel vecka efter vecka. Respondent 5 blir 

omotiverad av när det är dålig stämning på arbetsplatsen, utnyttjad, baktal och personalbrist. 

 

Gruppdynamik 

Detta kapitel kommer att ta upp resultat från respondenterna med fokus gruppdynamik på 

arbetsplatsen och hur det påverkas när en nyanställd kommer in. Respondent 3 berättar hur 

gruppdynamiken ändras när ny personal kommer till arbetsplatsen. 

 

Det har varit lite till och från, man märker ju när det finns personer som inte trivs på 

arbetsplatsen och då är gruppdynamiken inte alls bra [...] Vi har haft väldigt många 

tillfällen när vi fått in många oerfarna anställda som inte riktigt sköter sig och det brister 
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säkert i att det inte är så bra kommunikation och därav blir gruppdynamiken väldigt 

dålig (Respondent 3). 

 

Däremot fungerar kommunikationen naturligt när det arbetas med personer som man som man 

kommer bra överens med vilket resulterar i att gruppdynamiken också fungerar (Respondent 3). 

Respondent 2 bekräftar att kommunikationen underlättas av nära relationer vilket är viktigt för 

att gruppdynamiken ska fungera. När personer inte trivs på arbetsplatsen påverkas 

gruppdynamiken negativt vilket påverkar kommunikationen bland personalen. Det innebär att 

när gruppdynamiken är dålig påverkas personalen humör negativt, det vill säga att de blir lättare 

irriterad och vill inte prestera det lilla extra (Respondent 1).  

 

Dom var väl inte jätte duktiga men samtidigt var det väl så att det brister från 

ledarskapets sida, och de kände väl att de blev mobbade och dåligt behandlade för att det 

blev mycket skitsnack och då ville inte de vara kvar och då slutade de. (Respondent 3). 

 

Ett exempel på när kommunikationen inte fungerar behöver inte vara avdelningsvis. Respondent 

1 berättar hur samarbetet mellan kök- och serveringspersonal inte alltid fungerar. När det 

kommer in nyanställd personal har det hänt fall där kökspersonal slänger på extrauppgifter som 

de egentligen inte ska göra vilket skapar konflikt mellan avdelningarna (Respondent 1).  

 

Trivsel 

En öppen fråga ställdes till respondenterna om vad som var viktigt för att trivas på arbetsplatsen. 

 

Bra kollegor och intressanta arbetsuppgifter som gör att man utvecklas hela tiden. Skulle 

man inte utvecklas då blir det lite tragiskt, medans lär man sig något nytt hela tiden, då 

är det intressant. (Respondent 2). 

 

Begreppet trivsel har berörts i flera svar från alla frågor av respondenterna och det är väldigt 

individuellt vad varje respondent känner är viktigt. Respondent 1 berättar att hen trivs när det 

finns struktur, planering samt när gruppdynamiken är bra. För respondent 2 är det viktigt med en 
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bra gruppdynamik samt att det finns utrymme för att utvecklas, det behöver inte vara en 

befordran men att man ständigt får chansen att lära sig nya saker. Viktigt för respondent 3 är 

sammanhållning, att kommunikationen fungerar och medbestämmande, att det finns utrymme att 

bidrar till en bättre arbetsplats. Respondent 4 berättar att hen tycker det är viktigt att man har 

roligt på arbetet, delat intresset med kollegor, lära ut till andra kollegor sen möjligheten att 

utveckla sig själv. Respondent 5 bekräftar också att man ska ha roligt på arbetet, sen att man blir 

pushad av att lära sig nya saker samt glädje när man berör gästernas upplevelse positivt. 

 

Ledarskap 

Ledarskap var den frågan som hälften av respondenterna upplevde fungerade bra eller inte alls. 

När frågan ställdes till respondenten är ledarskapet definierat som en person de ser upp till på 

arbetsplatsen eller närmsta chef.  

 

Man får vara sin egen ledare, då var det bättre för några år sedan där man hade någon 

som hade koll på allting och strukturerade upp, idag får man lösa mycket på egen hand 

(Respondent 3). 

 

När ledarskapet inte fungerar på arbetsplatsen eller till och med saknas, resulterade det i att 

personalen i driften själva fick ta mer ansvar i en ledande roll. Det utmynnade i flera fall till 

frustration och man upplevde sig inte sedd på arbetet. Det bristande ledarskapet har också 

resulterat i att det inte finns stöd för planering eller uppbackning som behövdes för nyanställda 

att trivas. Viktiga punkter som efterfrågas i ett ledarskap är omtänksamhet, någon att bolla idéer 

med, att känna sig sedd av, att uppleva en positiv relation till sin chef och att kommunikationen 

är tydlig och rak. Respondent 1 berättar att det inte finns ett tydligt ledarskap, ansvaret ligger hos 

alla var för sig. Det gäller också i planeringen. Det saknas framförhållning och oftast får den 

anställde själv ta beslut. Respondent 1 förklarar vidare att det ibland inte spelar någon roll vad 

man gör för man får ändå höra att man har gjort det på fel sätt. Liknande respons gav respondent 

4 gällande högsta cheferna, de vill gärna att man gör på ett speciellt sätt som inte fungerar alls i 

praktiken.  
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Det finns en önskan bland respondenterna 1, 3 & 4 att cheferna var mer involverad och 

närvarande i driften. En annan effekt är när kommunikationen inte fungerar då ledarskapet brister 

eller rent av saknas. Med kommunikation avses hur konstruktiv kritik och feedback förmedlas. 

Enligt respondent 1, 3 & 4 förekommer det inte konstruktiv kritik. Feedback från ledarskapet är 

något som saknas och förekommer i största grad enbart mellan kollegor. Det handlar inte om att 

få beröm eller kritik för att man har gjort fel, utan om att få möjligheten att bli bättre. Det som 

saknas är känslan att man känner sig uppmärksammad samt att man vågar ta stöd hos ledarskapet 

och cheferna. 

 

Ledarskapet är bra, men vi är också väldigt få så det är inte svårt att ha det väldigt bra. 

Vi kan alltid tala öppet, cirka tre personer som arbetar väldigt tätt. Sen högsta chefen är 

toppen, när han väl berömmer än så gör han det bra [...] Vi talar öppet, vi pratar inte 

illa om varandra, är det något som behöver utvecklas så gör vi det. (Respondent 5). 

 

Den hälft som upplever att ledarskapet är fungerande är respondenterna 2 och 5 som arbetar på 

en mindre verksamhet. Respondenterna beskriver att det fungerade bra på grund av öppen dialog 

mellan personal och ledarskapet. Det resulterade i att planeringen fungerar bra samt att den 

anställde känner sig uppmärksammad och uppskattad av sina närmsta chefer. Respondenterna 

jämförde ledarskapet och gruppen som ett familjärt ledarskap där alla ser efter varandra om 

ryggen och att ledarskapet hjälper till vid driften. 

 

Resultatdiskussion 

Hög personalomsättning problematiseras redan i introduktionen med 23% till 35% enligt BFUF 

(2019) i sin rapport. Den höga personalomsättningen förklaras delvis av en säsongsberoende 

bransch där extrapersonal måste anställas under högsäsong, låga löner och påfrestande 

arbetsuppgifter. Det som är intressant för resultatdiskussionen är att fördjupa vad det är som 

påverkar långtidsanställda och hur det är möjligt med hjälp av att arbeta med trivsel på 

arbetsplatsen. 
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Personalomsättning 

Jang och Kandampully (2015) tar upp personalomsättning som ett specifikt problem i 

restaurangbranschen, men hög personalomsättning behöver inte alltid vara negativ. 

Effekten av en säsongsbaserad bransch innebär extrapersonal som kan bidra med nya idéer och 

introducera nya synsätt. För att detta ska fungera förutsätts det att kärngruppen på arbetsplatsen 

är utbildade och det finns ett ledarskap och organisation bakom att luta sig mot (Respondent 2). 

Respondenterna 1, 3 & 4 som är större verksamheter berättar hur nyanställda inte får chansen att 

bevisa sig eller lära sig vad arbetet kräver. Att nyanställda inte får chansen att lära sig från första 

början betyder enligt Khan (1990) att det brister i förutsättningarna för personalen att känna 

trygghet eller trivas i arbetsrollerna. Bra service inom restaurangbranschen utgår från 

personalens individuella känslor och erfarenheter (ibid). När det kommer till nyanställda är det 

erfarenhetsdelen som inte restauranger klarar av att bemöta vilket resulterar i att personalen inte 

väljer att vara kvar eller inte får en vidareanställning.  

 

Respondenter 1 medger att det var hög personalomsättning överlag även under lågsäsongen. 

Anledningarna är att nyanställda inte förstår vilken bransch de ger sig in på. Det är en hård 

bransch och man får stå ut med en del och att arbeta i en miljö där gästerna konsumerar alkohol 

är inte alltid det trevligaste. Han et al. (2016) beskriver sambandet mellan social ohälsa som 

förekommer när man hanterar ohövliga kunder och hur det påverkar personalens välmående. För 

att ge förutsättningarna att personalen mår bra i en hård arbetsmiljö behöver chefer och 

organisationen arbeta proaktivt med detta. Tolkningarna från respondent 1 är att arbetsmiljön 

brister vid ledarskapet och planering. Respondent 4 bekräftar att kunder påverkar personalens 

mående. I hens fall är det inte ohövliga gäster specifikt men känslan att inte kunna ge gästerna 

den service de efterfrågar som resulterar i missnöjda gäster, “missnöjda gäster är fruktansvärt”. 

 

Utbrändhet 

Det är viktigt att ta hänsyn till lågsäsong inom restaurangbranschen då det finns mindre 

besökande gäster. Då förekommer det mer ansvar och fler arbetsuppgifter hos personalen med en 

mindre personalstyrka. Här finns det utrymme för organisationen och ledarskapet att förebygga 

att personalen har det stöd som behövs. Bakomliggande orsaker till utbrändhet utgår utifrån de 
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tre komponenterna som beskrivs av Han et al. (2016), känslomässig utmattning, 

depersonalisering och minskad prestation. Med åtanke på vad de flesta respondenter upplever är 

det viktigt att kunna särskilja på arbetsliv och privatliv, kunna släppa arbetet när man är hemma 

för att vila upp sig mentalt. Så var inte fallet för alla, tre av respondenterna hade SMS och 

telefonkontakt på fritiden gällande jobbrelaterade frågor som inte gav möjligheten att släppa 

jobbet. Respondent 3 & 4 berättar hur viktigt det är för de att ventilera en tuff arbetsdag, det 

kunde man göra genom att åka en längre transportsträcka till och från arbetet, prata med en 

partner eller kompisar som resulterat i att det saknas stöd på arbetsplatsen för dessa typer av 

situationer.  

 

I ett större perspektiv faller respondenternas berättande inom ramen för alla tre komponenterna 

för utbrändhet (Han et al. 2016). Känslan av trötthet, att inte kunna släppa på arbetet, känsla av 

tvång att lösa problem över telefonen samt minskad prestation att man inte hinner lösa 

arbetsuppgifter under arbetstid. Det innebär att personalstyrkan ligger i riskzonen för utbrändhet 

vilket är en varningsklocka för organisationen och ledarskapet hos arbetsgivaren. Yilmaz och 

Gamze (2018) samt Han et al. (2016) understryker vikten av att organisationen och ledarskapet 

aktivt ska arbeta för att förebygga förekomsten av stress och utbrändhet bland personalen. På så 

sätt minskas risken av utbrändhet och samtidigt stärks produktiviteten, välmåendet och trivseln 

(Han et al. 2016). Detta kopplas då till det respondenterna uppgav, att en stödjande arbetsmiljö 

resulterade i minskad stress för medarbetarna och dem själva. 

 

Psykologisk-Motivation 

Respondenterna har olika attribut som skapar motivation i arbetet. Bland annat talas det om bra 

kollegor, bra gruppdynamik, att få möjligheten att utvecklas, roligt på arbetsplatsen och att man 

trivs med det man gör. Att respondenterna har olika attribut som skapar motivation kan kopplas 

till behovstrappan av Maslow (2002). Grundbehoven har alla människor, men vilka delar som 

uppfattas viktigare är individuellt (Lindkvist et al. 2014). Utöver grundbehoven är psykologi en 

annan betydelsefull faktor som påverkar upplevelsen av motivation. Khan (1990) talar om tre 

psykologiska förhållanden som är meningsfullhet, säkerhet och tillgänglighet som kommer 

beröra diskussionen mot respondenterna. Första förhållandet meningsfullhet var viktigt för 
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respondent 2, 3 & 4, att få möjlighet att utvecklas som motiveras av ambitioner eller att lära ut 

kunskap om något man har passion för och att få sin åsikt hörd att vara delaktig. Enligt Yilmaz 

och Gamze (2018) beskriver det andra förhållandet säkerhet eller arbetssäkerhet som grundas i 

sociala utbyten där medarbetarstöd eller ledarskap finns. 

 

Vad som omotiverar är något mer diffust men också väldigt individuellt. Respondent 2 berättade 

om hur hen fick arbeta i köket under en period på grund av att kocken hade sagt upp sig. Det 

resulterade i att hen var på dåligt humör, lättirriterad mot sina kollegor och framförallt inte med 

den positionen. Det kan förklaras med Chen et al. (2019) hur passion till arbetsuppgiften 

påverkar personalens välmående, ett bra exempel hur personens inställning ändras på grund av  

omotivation. 

 

Gruppdynamik 

Respondenterna beskriver hur gruppdynamiken påverkas är beroende på hur ledarskapet 

fungerar, hur nyanställda introduceras och ges möjlighet att påverka verksamheten. När 

gruppdynamiken fungerar positivt medför det att personalen trivs på arbetsplatsen och 

kommunikationen sker naturligt. Att gruppdynamiken sker naturligt förutsätter att det finns ett 

tydligt ledarskap. Respondenterna 1, 3 & 4 upplever att ledarskapet är bristande och det är också 

de respondenter som visar missnöje gällande personalfrågor. Bufquin et al. (2017) förespråkar att 

det är viktigt för personalen att chefen leder genom "goda exempel". Det resulterar i att 

personalen blir mer engagerade i arbetet och stärker gemenskap där dialog, kommunikation och 

feedback är i fokus. Enligt Carter och Baghurst (2013) känner personalen sig personligt 

engagerade vilket medför att de skyddar företaget genom fokuserad återkoppling och etik. 

 

Motsatsen när gruppdynamiken inte fungerar medför att personalen inte trivs vilket i sin tur 

påverkar kommunikationen negativt bland personalen. Enligt respondent 1 resulterar detta i 

dåligt humör, lätt irritation och att motivationen minskar för att göra det lilla extra. Carter och 

Baghurst (2013) förespråkar vikten av att personalen trivs samt känner sig involverade och 

motiverade i arbetet. När dessa faktorer inte upplevs av personalen innebär det större risker för 

oetiska beteenden. Ett exempel är respondent 1 som beskriver att de gav sämre kundservice till 
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gästerna och att i värsta fall kan beteendet överföras till övriga anställda. För att förklara hur 

gruppbeteendet fungerar användes FIRO-modellen av Schutz (1958) som påvisar att gruppen 

genomgår om denna process när en anställd väljer att avgå eller när nyanställda kommer in. 

FIRO-modellen används för att förklara hur gruppen måste genomgå flera steg innan den 

definieras som en färdig grupp (Lindkvist et al. 2014). Vid flera exempel från respondenterna 

visas att denna process inte fungerar bra på arbetsplatsen eftersom nyanställda har svårigheter att 

komma in i kärngruppen. Det innebär att kärngruppen inte accepterar en ny medlem, vilket gör 

att grupperna på arbetsplatserna fastnar i tillhörafasen (ibid.). Respondent 3 berättar att det kan 

gå så långt att mobbning och baktalning förekommer på arbetsplatsen och att ledarskapet blundar 

för hur personalen behandlar varandra. Det understryker hur viktigt ledarskapet är för en 

fungerande arbetsplats. 

 

Trivsel 

Trivsel som har varit det centrala begreppet igenom arbetet har inte berörts med ett särskilt 

fokus. Det har varit viktigare att fördjupa sig i frågor som påverkar trivsel, i det här fallet sociala 

utbyten i form av gruppdynamik, motivation och ledarskap. Gruppdynamik, struktur och 

utveckling var viktigt för respondent 1 och 2 för att trivas på arbetsplatsen, Nilsson et al. (2014) 

skriver om att ledarens uppgift är att inspirera, ge feedback för att tillsammans med personalen 

arbeta mot gemensamma företagsmål. Carter och Baghurst (2013) benämner struktur i den form 

som är att driva en framgångsrik organisation med hjälp av servant leadership, där utvecklar 

man sina anställda och förstärker deras självförtroende. För att trivas på arbetsplatsen är det 

enligt respondent 4 och 5 viktigt att ha roligt samt att ha passion för det man gör, vilket tolkas 

som positiv energi.  

 

Bland respondenterna förekommer olika förhållningssätt till upplevelsen av trivsel, något som 

diskuteras med utgångspunkt i Maslows behovstrappa (Maslow, 2002), trivsel förekommer 

däremot i flertal andra artiklar. Yilmaz och Gamze (2018) benämner trivsel som något positivt 

för organisationen som bidrar till att personalen bidrar till produktivitet, sociala relationer och 

välmående som i helhet förbättrar organisationens prestanda och minskar stress. Han et al. 

(2016) beskriver utmattningssymtom som kan motverkas när ett stödjande arbetsklimat finns är 
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upp till organisationen och medarbetarna. När personalen trivs bidrar det också med motivation i 

form av fysisk närvaro, tidigare erfarenheter och baserat på vad personen känner vid olika 

situationer. Det resulterar i att personalen vill bidra till en fungerande arbetsplats och 

prestationsförmågan är individuell bland personalen (Khan, 1990).  

 

Ledarskap 

Ledarskap har varit återkommande i alla kapitel genom resultatdiskussionen, men varför är det 

då så viktigt att det finns? Bufquin et al. (2017) betonar vikten av att de anställda ser på 

ledarskapet och chefsroller som kompetent, prestigelöst och engagerande vilket resulterar i att 

personalen minskar tanken att byta jobb. Carter och Baghurst (2013) påpekar att personal i regel 

söker efter ledarskap och chefer som värnar om personliga relationer för att bygga upp ett 

engagemang, förtroende och tillväxt. Respondent 1, 3 & 4 berättade att de saknar stöd och 

förtroende till sin chef, det vill säga någon att bolla idéer med. Respondent 4 berättar att högsta 

cheferna kommer med synpunkter hur saker ska utföras men som inte upplevs fungera i 

praktiken, det vill säga att det finns en oförståelse för hur den dagliga driften ska utföras. 

Respondenterna 1, 3 & 4 upplever ett behov att cheferna är mer involverade vad som händer i 

driften. Jang och Kandampully (2015) understryker betydelsen av teorin om servant leadership 

därför att ledaren fokuserar på de anställdas utveckling och intressen. Carter och Baghurst (2013) 

beskriver att servant leadership bidrar till ett unikt organisationskultur som innebär att anställda 

och ledare samspelar och tillsammans formar mål och möjliggör utveckling. Respondenterna 2 

och 5 som arbetar inom en mindre verksamhet bekräftar att deras ledarskap är fungerande. 

Exempel på vad som fungerar är dialogen mellan personal och arbetsledningen, planeringen samt 

att de anställda känner sig uppmärksammade och uppskattade på arbetsplatsen. Respondenterna 

2 och 5 beskrev att ledarskapet och gruppen hade en familjär känsla där alla håller om varandra 

om ryggen och att arbetsledningen är närvarande i driften. 

 

Varför det är viktigt för företaget och organisationen är förklarat men varför är det viktigt för 

personalen? Om organisationen ska bli framgångsrik är det, enligt Carter och Baghurst (2013), 

av vikt att arbetsledningen fokuserar på de anställda, vilket medverkar till att stärka personalens 

självförtroende. Jack och Kandampully (2015) beskriver att servant leadership bidrog till att 
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bibehålla personal och ökad arbetsmotivation. Carter och Baghurst (2013) tar upp vikten av att få 

de anställdas åsikter hörda och värderade som bidrar till en bättre arbetsmiljö, i artikeln 

påvisades gruppdynamiken viktigare än relation till chefen. Respondenterna 1, 3 & 4 bekräftar 

att gruppdynamiken är viktig och den feedback samt konstruktiv kritik som sker är mellan 

personalen, kanske därför det har fungerar utan ett starkt ledarskap men arbetsmiljö kan bara bli 

bättre på dessa arbetsplatser. Ledarskapet har en viktig roll i att stödja och ge förutsättningarna 

för gruppdynamiken att uppnå Samhörighetsfasen som är den sista fasen i FIRO modellen 

(Lindkvist et al. 2014). 

 

Metod- och materialdiskussion 

I detta stycke så kommer författarna att diskutera hur materialinsamlingen och val av metod gått 

till under arbetets gång. Författarna reflekterar även över hur arbetet har fungerat och vilka 

problem som uppstått under studiens progression.  

 

Intervjuer 

Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer har varit att det funnits möjlighet till 

återberättande och tydliga historier från respondenter. Det gav möjlighet att förstå kontexten till 

förklaringar som gavs och hur personen reflekterade över de frågor som ställdes. Det uppkom 

dock risker med att ställa allt för öppna frågor i och med att intervjumaterialet som produceras 

går utanför undersökningens syfte. Vid dessa tillfällen så specificerades frågan ytterligare för att 

fortsätta konversationen utan att påverka respondentens svar. Intervjuerna genomfördes på 

arbetsplatsen där respondenten arbetade och för att underlätta intervjuprocessen och minska 

nervositeten hos respondenten så startades intervjun med ett par minuter allmänt samtal. (Patel & 

Davidson, 2011) Författarna utförde fem intervjuer med längder mellan 15-35 minuter. Bryman 

(2011) menar att kvalitativa metoder vanligtvis uppnår teoretisk mättnad när det inte 

framkommer ny eller relevant data. Då senare respondenter svarade liknande och samma 

argument lyftes upp ansåg författarna att informationen och data som samlats motsvarade 
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studiens syfte. Möjligheten till fler intervjuer kan däremot bidra till att få med andra synvinklar 

och diskussioner som berör andra områden. 

 

Bryman (2011) beskriver att det finns kritik mot kvalitativ forskning och kvalitativa 

undersökningar då de anses vara för subjektiva. Författarna anser att subjektiviteten behövs för 

att utveckla argumenten och diskussionerna som respondenterna avger. Detta stöds av Patel och 

Davidson (2011) som beskriver att varje kvalitativ studie är unik och präglas av variation. Det är 

därför viktigt att forskarna noggrant beskriver hur forskningsprocessen gick tillväga (ibid.). 

 

Urval 

Två av respondenterna var personer som författarna haft kontakt med tidigare vilket ansågs både 

positivt och negativt. Positivt för att det var enklare att föra en naturlig konversation med 

respondenten vilket gav utvecklade svar på frågorna som ställdes. Bryman (2011) beskriver 

däremot att urvalet kan påverka tillförlitligheten inom kvalitativ forskning och kan då ses 

negativt för att reliabiliteten av respondenternas svar kan påverkas genom tidigare personlig 

kontakt. För att minska denna påverkan i undersökningen valdes arbetsplatserna för 

genomförandet av intervjuerna. Det kan varit fördelaktigt för undersökningssyftet att använda sig 

av respondenter i en större stad. Där uppkom det problem med att kontakta och boka in 

intervjutillfällen då kandidaterna inte haft möjlighet till att ta undan den tid som krävs för att 

fullfölja intervjun. Författarna har valt att exkludera personer i en ledande position på grund av 

trovärdigheten. Det var viktigare för reliabiliteten och undersökningens syfte att höra vad 

tillsvidareanställda faktiskt upplever på arbetsplatsen. 

 

Dataanalys 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen fann författarna att det var relativt enkelt att diskutera 

och tolka informationen från intervjumaterialet. Bryman (2011) menar att det finns risker med att 

kontexten av respondentens ord går förlorad när man kodar och kategoriserar intervjumaterialet. 

Författarna har därför utifrån transkriberingen fört en diskussion om respondenten ord och 

diskuterat olika alternativ till innebörden av meningarna. Efter att intervjuerna genomfördes så 
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formulerades tydligare samband mellan tidigare forskning och resultatet som vi fick fram, vilket 

ligger till grund till slutsatsen som studien kommer fram till. 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande/Forskningsetisk 

uppföljning 

Genom att fullständigt anonymisera materialet så förekom det svårigheter att kontextualisera 

händelser, vilket krävde bearbetningar av texten. Bryman (2011) menar att ett problem som 

vanligtvis förekommer inom kvalitativa metoder är trovärdigheten och reliabiliteten på det 

insamlade materialet. Vetenskapsrådet (2017) beskriver att fullständigt anonymisera deltagarna 

kan medföra problem då forskarnas uppgifter inte går att verifiera. Det finns även risker med att 

forskningsresultatet diskriminerar eller stigmatiserar en grupp i helhet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Materialet förvarades på en lösenordsskyddad dator för att öka säkerheten och att 

personuppgifterna inte kommer i fel händer. För att fullständigt följa GDPR-lagen så har 

intervjumaterialet enbart använts för studiens syfte och kommer att raderas efter att 

undersökningen är avslutad. 

 

Slutsats 

Att trivas på arbetsplatsen är en bidragande faktor för att personalen stannar kvar på sin 

arbetsplats. När personalen trivs så ökar motivationen genom att de är mer fysisk närvarande och 

nyttjar tidigare erfarenheter för att lösa problem. Det resulterar i att personalen vill bidra till det 

bättre. Trivs personalen med sin chef och arbetsplats så resulterar det i att de minskar tanken med 

att byta sitt nuvarande jobb. En stödjande arbetsmiljö resulterar i mindre stress för de anställda 

vilket bidrar positivt till välmåendet och produktiviteten hos personalen. Ett ledarskap som är 

närvarande och tillsammans samspelar med personalen sågs positivt då det fanns möjligheter till 

tydligare kommunikation och diskussioner vilket bidrog till att de anställda kände sig mer 

motiverade, sedda och trivdes bättre på arbetsplatsen. 
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Ledarskapet är viktigt för att stödja och ge förutsättningarna till en fungerande gruppdynamik 

och personlig utveckling bland personal vilket är viktiga beståndsdelar för att personalen ska 

trivas. Mot den bakgrunden kan servant leadership påstås vara en effektiv ledarskapsstil för att 

bibehålla långtidspersonal, öka arbetsmotivationen och minska personalomsättningen.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan vara till användning för blivande och nuvarande chefer och ledare för att ta i 

beaktning hur personal ser på ledarroller och ledarskap i restaurangbranschen. Studien kan även 

vara till nytta för restauranger som har problem med att bibehålla personal och användas som ett 

verktyg för hur ledarskap kan sätta anställda i fokus. Studien kan även medverka till en bättre 

arbetsmiljö där ledarskapet sätter fokus på att utveckla och lyfta upp personalen. 

 

Uppsatsen ligger till grund för vidare forskning kring frågor som undersöker trivsel och 

ledarskap. Rekommendation till vidare forskning kan ta upp ämnen som påverkan av ledarstilar 

eller hur trivsel påverkar välmåendet inom restaurangbranschen och personalomsättning. 

Därutöver föreslås frågor som undersöker trivsel och personalomsättning genom att intervjua 

korttidsanställda för att se vad det är som gör att de inte vill vara kvar.  
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Bilaga 1 

Frågeguide 
 

 

Berätta lite om gruppdynamiken på jobbet 

- Hur blir det när en ny person kommer in i gruppen? 

 

Kan du berätta hur blir du motiverad på arbetsplatsen? 

- Omotiverad? -Kan du berätta en händelse?  

 

Kan du berätta hur ledarskapet fungerar på arbetsplatsen? 

- Hur funkar det i driften, stöd och planering osv. Konstruktiv feedback/kritik av chefen? 

 

Kan du berätta hur balansen är mellan arbetsliv och privatliv ? 

- Tar med jobbet hem, upplever stress att komma in till jobbet osv. 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av personalomsättning? 

- Hur påverkas ni?  Under olika säsonger? 

- Frågor kring personalen och arbetsplatsen? 

 

Kan du berätta vad som är viktigt för dig för att trivas på arbetsplatsen? 

- Faktorer osv 

- Upplevelsen att arbeta här? 

 

  



 

Bilaga 2 

Informationsbrev 
Hej! 

Vi, Joakim Wiberg och Simon Karlsson, går tredje året på programmet Kulinarisk kock och 

hotell programmet vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. För vårt 

examensarbete gör vi en studie om personalomsättning med fokus inom restaurangbranschen. 

Syftet med studien är att undersöka hur trivsel påverkar personalomsättning på långsikt. 

Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare/företag fingerade namn. 

Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Både inspelningen och transkriberingen 

kommer att lagras på en lösenskyddad dator. Utöver oss kommer vår handledare och examinator 

ta del av materialet. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Efter att examensarbetet examinerats och godkänts kommer filerna att raderas. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga arbetet 

kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att publiceras 

online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig som deltar i 

studien. 

 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 
Joakim Wiberg.  Email. Mobilnummer. 

Simon Karlsson. Email. Mobilnummer. 

Handledare 

Jack Lainpelto, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 

Email 

Mobilnummer. 

  

Jag har tagit del av ovanstående information och haft möjlighet att ställa frågor. Jag samtycker 

till att delta i studien. Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in digitalt och förvaras 

enligt ovanstående. 

  

Namn 

 

_____________________________ 

Ort och datum 

 

_____________________________ 


