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Sammanfattning 

 
Inledning: Restaurangbranschen expanderar i hög fart och kallas Sveriges mest attraktiva 

bransch. Ledarskapet i branschen anses ibland vara bristfälligt. Frågan vi ställer oss är, hur en 

ledare definieras ur medarbetares perspektiv. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad medarbetare inom restaurangbranschen 

anser är viktiga egenskaper för en ledare. 

  

Metod/material:Till datainsamlingen som utformade författarnas resultat i detta 

examensarbete användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer.  

  

Resultat: En ledare behöver driva sina medarbetare mot gemensamma mål, vara en lyssnare 

samt ge feedback. Engagerad, bestämd och motiverande var egenskaper som efterfrågades. 

  

Slutsats: En ledare skall visa förtroende för sina medarbetare och förstå dem. Ledarstilen 

som efterfrågas är en demokratisk samt uppmuntrande stil som även visar närvaro och låter 

medarbetaren ta ansvar och sköta sitt arbete. 

  

Nyckelord: Medarbetare, Ledarskapsstil, Motivation  
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Författarna av denna uppsats vill ge ett stort tack till vår handledare Tobias Nygren, 
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Inledning 
Restaurangbranschen expanderar i hög fart och branschen har som mål att dubblera 

omsättningen till år 2020 och därmed bli vad de kallar Sveriges mest attraktiva bransch 

(Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, 2013). Genom detta så läggs energin på 

att investera i ledarskap, befintliga medarbetare genom tydliga utvecklingsplaner. Även 

förbättra arbetsmiljön och arbeta för att minska stressen. Utbildning ses som viktigt för att 

branschen skall utvecklas och att kvaliteten skall höjas. (Besöksnäringens forsknings- och 

utvecklingsfond, 2013). Dock präglas branschen av hög personalomsättning och har setts som 

en “genomgångsbransch” som många personer får en första anställning i, innan de går vidare 

till andra arbeten (Ibid.). Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2013), benämns i 

fortsättningen som BFUF, menar att restaurangbranschen bör bekämpa de problem som i 

dagsläget finns för att kunna behålla kunnig personal men även dra till sig nya människor in i 

branschen.  

En undersökning från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2013), visar att 48% 

av deras respondenter vill veta hur chefen eller ledaren är på en arbetsplats innan de söker sig 

dit. I samma undersökning framkommer det att chefer och ledare bör bli bättre på att ge 

beröm till sina arbetstagare, de skall kunna hantera konflikter på rätt sätt och att bli en bättre 

lyssnare.  

Författarna anser utifrån egna erfarenheter att ledarskap emellanåt kan vara bristfälligt i 

restaurangbranschen. Ledarskapet blir viktigt för att medarbetaren skall trivas på sin 

arbetsplats men även för att företaget skall vara framgångsrik. Författarna menar att det är ett 

problem med att ha ett dåligt ledarskap, det bidrar till att själva arbetsplatsen fallerar och att 

personalen inte trivs. I denna studie undersöks vilka egenskaper en ledare bör ha enligt en 

restaurangmedarbetare, men också vad hen behöver för att bli motiverad och engagerad på 

sin arbetsplats. Vi har definierat en ledare som den närmaste personen som ansvarar för 

arbetsuppgifterna. Inte nödvändigtvis en chef utan någon med befogenhet att ta avgörande 

beslut på arbetsplatsen. 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap. 

Författarna av denna uppsats studerar sista terminen av Hotell och värdskap respektive 

Sommelier och måltidskreatör på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro 

universitet. Medarbetarskap och ledarskap är relevant för Måltidskunskap och värdskap 

eftersom ledarskapet är en del av styrsystemet inom Five Aspect Meal Model (Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg, 2006). För att en arbetsplats och medarbetaren ska fungera 

tillsammans krävs det ett tydligt ledarskap. Inom serviceyrket blir därför ledarskapet viktigt 

när det skapas upplevelser för andra människor eftersom det påverkar gästens upplevelse 

(Gustafsson, et al., 2006). En grupp som vet vad deras arbetsuppgifter är skapar en trygg 

atmosfär där gästerna kan slappna av och njuta av sitt. Medan en gäst som upplever att 

servispersonalen inte vet vad deras uppgift är blir irriterad och får en sämre upplevelse. 

Ledarskapet blir relevant för hela atmosfären på arbetsplatsen och den påverkar i högsta grad 

gästens helhetsupplevelse på restaurang (Gustafsson, et al., 2006)  

 

 

Bakgrund.  
Five Aspect Meal Model 
Five Aspect Meal Model - hädanefter benämnd som FAMM. FAMM är en utgångspunkt för 

hotell- och restaurangbranschen som används för att beskriva de olika aspekterna som 

påverkar ett restaurangbesök och gästens måltidsupplevelse: Rummet, Mötet, Produkten, 

Atmosfären och Styrsystemet (Gustafsson, et al., 2006). Den första aspekten för gästerna är 

Rummet, själva restaurangen och dess utformning. Den andra aspekten är Mötet. Mötet 

mellan gästen och personalen, även mötet mellan personal och personal och mötet mellan 

gäst och gäst spelar in i denna aspekt (Ibid.). Produkten är den tredje aspekten och handlar 

om måltiden, det vill säga maten och drycken i kombination. Styrsystemet som är den fjärde 

aspekten i modellen, handlar om de ekonomiska aspekterna såsom lagar men även logistiken, 

sådant som sker “bakom kulisserna” för att restaurangen ska kunna skapa Produkten, 

Rummet och Mötet. Alla de fyra aspekterna bildar i sin tur tillsammans den femte och sista 
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aspekten som är Atmosfären. Alla fem aspekterna är beroende av varandra för att uppnå den 

totala helhetsupplevelsen (Gustafsson, et al., 2006). 

 

Ledarskap kommer under rubriken Styrsystemet, och för att en restaurang skall fungera 

korrekt behövs det en kompetent ledare på plats (Gustafsson, et al., 2006). En god ledare 

behöver ha kännedom om olika typer av ledarstilar, men även mötet mellan de som leds och 

ledare själv är viktigt (Ibid.). En ledare styr genom god kommunikation med gruppen. 

Ledarens val av ledarstil kan få en betydelse eftersom arbetstagarens glädje och effektivitet 

kan påverkas negativt eller positivt av den (Gustafsson, et al., 2006). Detta kan spela roll i 

företagets lönsamhet. En dåligt ledd grupp bidrar i sin tur till atmosfären som påverkar 

gästens helhetsupplevelse eftersom en gäst som fått en upplevelse av stökig personal 

förmodligen inte kommer tillbaka (Ibid.).  

 

 

 

Medarbetarskap på arbetsplatsen 
Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är en stor och viktig del för att personalen 

skall trivas på sin arbetsplats, samt har ett bra välmående (O´Neill & Davis, 2011). O´Neill & 

Davis (2011) menar också att ledare ofta känner större press från sina chefer för att de har 

generellt har högre ansvarsnivåer, detta leder till problem på arbetsplatsen. Det finns ledare 

som bör arbeta mer i driften för att förstå mer om vad som händer på arbetsplatsen än vad de 

gör. Många ledare spenderar mest sin tid på sitt kontor och ger order . Det bidrar till varför 

arbetstagande känner stress uppifrån, deras ledare har press i från sina chefer som vill dra in 

på personal och bara få goda siffror att visa till deras högre chefer (Ibid). 

 

Gro, Mathisen och Einarsen (2011) menar i sin studie om arbetsmiljö för 

restaurangbranschen att en stor stressfaktor för personalen är när de upplever att deras ledare 

känns kall och introvert i sitt bemötande. Gro, et al., (2011) menar också att en arbetstagare 

behöver få uppskattning av sin ledare för att känna en trygghet på sin arbetsplats. Arbetet på 

arbetsplatsen ska planeras korrekt av en ledare eller liknande, så att personalen känner sig 

bekväma och trygga i att utföra sin yrkesroll (Ibid). 
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Jung & Yoon (2016) beskriver att konkurrenskraften hos ett företag påverkas av 

arbetsplatsens passion, ansvarskänsla och tillförlitlighet hos kompetenta medarbetaren, även 

deras intellektuella egenskaper. Att tillsammans med ledaren utföra sina arbetsuppgifter och 

att kunna hantera sina egna känslor har blivit viktigt, inte bara för individen men också för att 

lyckas på själva arbetsplatsen (Jung & Yoon, 2016). Kompetent personal inom hotell- och 

restaurangbranschen kan hindra ett företags långsiktiga tillväxt om personalen inte har 

hängivenhet och lojalitet mot just sin arbetsplats (Ibid.). Vidare menar Jung & Yoon (2016) 

att det är viktigt att uppmuntra medarbetarna och investera i utbildningar som kan förbereda 

dem på hantera olika situationer, så som stress. Detta kommer bidra med ökad trivsel på 

arbetsplatsen (Ibid). 

En ledare kan uppfattas på ett helt annat sätt av sina anställda än vad hen själv tror. Detta kan 

påverka arbetsmiljön och motivationen hos de anställda. Ogbeide, Groves & Cho (2008) 

undersökte hur skillnaden var i ledarens egen uppfattning om sitt ledarskap och de anställdas 

uppfattning om ledarskapsstilen. De kom fram till att där ledaren har självkännedom om sin 

ledarstil och uppfattar den liknande sina anställda, är de mer motiverade att utföra sitt jobb. 

Detta gäller även positiva ledarskapstyper (Ogbeide, et al., 2008).  

Alvesson och Kärreman (2017) beskriver att med en ökad global konkurrens, krävande 

arbetsuppgifter och en växande servicesektor blir den viktigaste tillgången just medarbetaren. 

Detta har bidragit med ökat fokus på att ha motiverade och engagerade medarbetare på 

arbetsplatsen (Ibid.). Produktionen har blivit mer beroende av medarbetarnas kompetens och 

det har blivit mer betydelsefullt att motivera dem (Jacobsen & Thorsvik, 2009). Att 

kommunikationen fungerar bra är viktigt för en ledare, om det fallerar kommer 

ledningsuppgifter bli problematisk. Samarbetet mellan ledare och medarbetare kan bli lidande 

och kan leda till ilska och låg motivation bland medarbetarna (Ibid.). Jacobsen och Thorsvik 

(2009) beskriver att en bidragande beståndsdel är när det brister och uppstår problem med 

kommunikation, när ledaren överlämnar ur mer information än vad arbetstagande kan 

hantera. 
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I en bransch där många personer startar sina karriärer bör det finnas intresse i att behålla 

kunnig personal (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, 2013). För att öka 

trivseln på arbetsplatsen bör man se över vad som motiverar medarbetaren, vilken ledare som 

skapar förtroende och ger personen glädje att gå till jobbet (Ibid.). Anledningen till att det är 

attraktivt att starta karriären inom restaurangbranschen anses vara att det är lätt att komma in i 

den och det är ett “roligt” jobb. Men de flesta går vidare då det i längden är slitsamt och ger 

en långsam löneutveckling (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, 2013). BFUF 

(2013) menar att det är svårt att göra sig en karriär inom hotell- och restaurangbranschen via 

en högre utbildning. En individ utifrån kan komma in på en högre position genom annan 

utbildning eller från en helt annan bransch, det finns en syn på besöksnäringen som speciell, 

och att den kräver interna sociala och praktiska förmågor (Ibid.). 

 

 

Ledarskapsstilar 

En variant att dela upp ledartyper i är en uppdelning om tre; Auktoritär, Demokratisk och 

“Låt-gå-ledaren” (Forslund, 2013). Den Auktoritära är bestämd och tar ensamt beslut om 

vad gruppen ska göra. Den Demokratiska lyssnar och låter gruppen vara med och delta i 

besluten. “Låt-gå-ledaren” är den som inte bryr sig om alls vad gruppen gör (Forslund, 

2013). Det har gjorts experiment på barn där de delats upp i grupper och haft en ledare som 

ledde varje grupp på de olika sätten. Gruppen som fick den demokratiske ledaren var mest 

effektiv, och den gruppen som fick Låt-gå-ledaren började bråka (Ibid.). Låt-gå-ledaren kan i 

andra sammanhang kallas “Laissez-faire”-ledaren och har även en motsvarighet i 

“empowering leader”, en uppmuntrande ledare (Wong & Giessner, 2018). Skillnaden mellan 

de två ledarstilarna är att den ena, den uppmuntrande ledaren, ger frihet i beslut och lämnar 

tillräckligt med information och självsäkerhet i gruppen medan Låt-gå-ledaren lämnar 

gruppen i ovisshet vilket skapar oreda och osäkerhet i gruppen (Ibid.). Det är dock en liten 

skillnad mellan dessa två typerna som definieras av följarnas uppfattningar. Även om man 

med goda intentioner är en uppmuntrande ledare är det lätt att uppfattas som en Låt-gå-ledare 

när man är frånvarande, och det kan minska moralen i gruppen (Wong & Geissner, 2018). 
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Jang och Kandampully (2017) definierar “Servant leadership” som en typ av stödjande 

ledarskap där ledaren visar en genuin oro för sina medarbetare. En förståelse finns och 

ledaren lägger vikt på sin anhängares intressen istället för på sina egna. De menar också att 

om ledaren visar engagemang till sitt ledarskap så kommer arbetstagande att känna skyldighet 

att vara ömsesidig mot ledaren och arbetsplatsen. Jang och Kandampully (2017) skriver 

också i studien att fokuset på utvecklingen av de anställda och ett etiskt beetende kan bidra 

med att öka deras attityd och medkänsla för själva arbetsplatsen. En stödjande ledare hjälper 

sina medarbetare att växa och lyckas genom att sätta dem först. Även detta kopplar Jang och 

Kandampully (2017) till att arbetstagarna får förtroende för sin arbetsplats och stannar kvar 

på den.  

Brownell (2010) menar att det stödjande ledarskapet är framtiden för hotell- och 

restaurangbranschen, det ger personalen självförtroende att ta egna beslut vilket skapar en 

positiv kultur på arbetsplatsen. Denna kan leda till att de anställda får ett genuint intresse för 

att serva gästen (Brownell, 2010). Stödjande ledarskap kan uppnås på arbetsplatsen genom 

att värdesätta integritet och etik hos sina anställda och coacha dem till att värdesätta varandra. 

Brownell (2010) anser att utbildningar bör fokusera på detta ledarskapet, då det är ett etiskt 

bra val. Idag behövs det genuina värdar inom hotell och restaurang, både för gästens 

förtroende och företagets möjligheter att växa (Brownell, 2010).  

Wilkinson (2010), har mätt restaurangchefers nöjdhet på jobbet och använde sig av Quinn’s 

framework, den delar upp ledare I olika roller;  

Innovator - Arbetar med förändringar 

Broker - Upprätthåller det yttre, företagets image 

Producer - Arbets- och målfokuserad 

Director - Målsättare, problematiserar 

Coordinator - Upprätthåller strukturer (Budgetar & scheman) 

Monitor - Analytisk, ser om allt går som det ska 

Facilitator - Teamwork och konflikthantering 

Mentor - Utvecklar personer, empatisk, ger feedback 

Wilkinson (2010) försökte sedan ta reda på om de olika rollerna påverkade hur de trivdes på 
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jobbet. Undersökningen gjordes på tre olika varianter av restauranger; Quick service, Casual 

och Fast casual. Överlag var resultatet jämnt i uppdelningen av roller, men cheferna på Fast 

casual-restauranger identifierade sig mer som en av rollerna, Broker, som fokuserar mer på 

den yttre bilden av restaurangen. Den ledartyp som fått ett högt resultat på alla 

restaurangvarianterna var Coordinator. Quick-service cheferna var de som trivdes bäst på 

jobbet. Detta påverkas enligt Wilkinson (2010) mer av människorna omkring sig än budgetar 

och rutiner vilket kan få dem att verka ineffektiva enligt Quinn’s framework, men de trivs 

bättre och är mindre benägna att söka ett nytt jobb (Wilkinson, 2010).  

Det är inte bara de anställda som påverkas av ledaren och dennes stil att leda. Även företaget 

och dess tillgångar påverkas av hur gruppen leds (Tran, 2017). En ledare som jobbar mer 

målmedvetet och uppmuntrar sina anställda ökar tillgångarna, medan den ledare som är mer 

maktdriven ökar aktier. Båda delar behövs för den långsiktiga och kortsiktiga utvecklingen av 

företaget (Ibid.). Tran (2017) föreslår därför att en ledare ska besitta egenskaper som stärker 

både tillgångar och aktier, för den som fokuserar på det ena kan sänka tempot på tillväxten i 

företaget.  

Fyrfaktormodellen 
Birgitta Ahltorp (2014) har designat en så kallad fyrfaktormodell. I den modellen ingår det 

fyra typer av ledarroller. De fyra är Teambyggare, Nätverkare, Innovatör och Dirigent 

(Ahltorp 2014).  I Ahltorps (2014) modell så beskrivs Dirigenten som tydlig, rak och de 

chefer som oftast styr med en fast hand, dirigenten ser till att alla planer följs och styr upp 

verksamheten (Ibid). Innovatören är förändrings- och framtidsinriktade, dem är ofta 

nytänkande och ser möjligheter mellan gammalt och nytt beskriver Ahltorp (2014). 

Innovatören är vana att ge sig ut i det okända för att driva förändring (Ibid). Ahltorp (2014) 

menar att Nätverkaren i modellen lägger stor vikt i att förmedla information, denna förstår 

värdet av personliga relationer och de siktar på att vara kommunicerande representanter 

(Ibid). Till sist så beskriver Ahltorp (2014) att Teambyggaren är den personen som ger sig tid 

att lyssna, berömma, stötta och utveckla sina medarbetare. De som månar om sina anställda 

ger sig tid för alla slags samtal (Ibid). Teambyggaren delegerar arbetsuppgifter till andra och 

ser till att vara nåbar även när denne inte är på plats (Ahltorp, 2014). Ahltorp (2014) påpekar 
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att en ledare inte ska göra allt ensam utan låta sina medarbetare känna sig viktiga och 

delaktiga, detta kommer att leda till erfarenheter och utveckling hos de arbetstagande (Ibid). 

Ahltorp (2014) menar att de tre övre kategorierna i modellen är mer strukturering samt 

uppgiftsorienterade och olika typer av aktiviteter som chefer nödvändigtvis måste lägga ner 

tid på. Medan Teambyggare är mer relationsorienterad och lägger en stor vikt på mänskliga 

relationer (Ibid).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad medarbetare inom restaurangbranschen tycker är 

viktiga egenskaper hos en restaurangledare. 

 

Frågeställningar:  

● Hur definierar personal på restaurang en bra ledare? 

● Vilka egenskaper gör att en restaurangledare ger förtroende till medarbetaren?  

● Hur kan ledarens egenskaper vara viktiga för motivationen på arbetet? 

 

 

Metod och material 
Metod 

I denna studie används kvalitativ intervjumetod för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskningsstrategi tar hänsyn till 

människors olika tolkningar av verkligheten. Vid användande av den kvalitativa metoden är 

troligen intervjuer i olika former den vanligaste metoden som används (Ibid). Författarna har 

valt att genomföra en kvalitativ intervju, vilket kännetecknas som livshistorier eller 

livsberättelser (Bryman, 2011) för att få ut bäst material. Till intervjuerna användes en 

semistrukturerad frågeguide (Bilaga 1), detta för att lämna konversationen öppen för 

följdfrågor och andra diskussioner som kan vara relevanta för denna studie. 
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Litteratur- och datainsamling 
Till den teoretiska bakgrunden har relevanta vetenskapliga artiklar samlats in med hjälp av en 

litteratursökning i databaserna Web of science och Leisure Tourism. Men även andra 

relevanta internetbaserade sidor har sökts igenom med sökord för vad författarna av denna 

studie anser vara relevant var bla: Leadership, Leadershipsstyles, Teambuilding, 

Relationships och Employees' emotion. 

Övrig relevant fakta och information har samlats in genom relevant litteratur från tidigare 

kurser inom Måltidskunskap och Värdskap. De kriterier som användes vid databassökningar 

var som följer: 

Inklusionskriterier 

● Artiklar som innehåller relevant innehåll utifrån syftet till denna studie. 

● Artiklar som är vetenskapligt granskade.  

● Publikationer publicerade under 2000-talet 

 

Exklusionskriterier 

● Artiklar skrivna på språk som författarna ej behärskar. 

● De artiklar som endast kunde läsas mot en avgift. 

 

Eftersom branschen som undersöks är i ständig utveckling angavs år 2000 som senaste 

publiceringsår för artiklar. Detta för att få aktuell information som är relevant för den 

“moderna” restaurangverksamheten och för att begränsa sökresultaten till en mer överskådlig 

mängd.  

 

Metod för analys 
Bryman (2011) beskriver vikten av att transkribering verkställs så snart som möjligt efter 

avslutad intervju för att inte gå miste om viktiga detaljer. Intervjuerna transkriberades därför, 

enligt rekommendation av Bryman (2011), direkt efter avslutad intervju för att inte gå miste 

om någon information eller tankar man haft under intervjutillfällena (Bilaga 2). I 

transkriberingen och uppsatsen har respondenterna blivit anonymiserade genom att namnet 

ersatts med en slumpmässig bokstav. När personen har nämnt någon annan vid namn har 

även denna blivit anonymiserad på samma vis. Har personen nämnt någon via pronomen har 
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detta i transkriberingen anonymiserats som “h*n” för att hålla citeringen så nära verklighet 

som möjligt, i uppsatsens löptext har dock alla nämnda pronomen utom respondenternas 

anonymiserats med “hen” för en mer läsvänlig text.  

 

Analysen som gjordes av intervjuerna är en metod som är grundad i Graneheim och 

Lundmans (2014) innehållsanalys. Metoden består av att skapa en tabell med meningar från 

intervjuer som plockas ut och kondenseras ner i delar för att slutligen landa i kategorier och 

värdeord som är relevanta för studiens resultat. Tabellerna för analys till denna uppsats finns i 

Bilaga 3. Ett exempel från denna visas nedan i Tabell 1:  

 

Tabell 1- Författarna av denna studies tolkning av Graneheim & Lundmans (2014) innehållsanalys. 

Mening Kondensera Koder Underkategori Kategorier 

Att ledaren är engagerad, ärlig och är 
personlig och har humor 

En ledare ska vara 
engagerad, ärlig och ha 
humor 

Engagerad ledare  Engagemang Ledarstil 

Jag behöver utmaningar, att få 
förtroende och känna glädje. 

En ledare ska utmana 
och ge förtroende och 
glädje 

Utmanande ledare Engagemang Ledarstil 

Närvaro genom att alla ha samma mål, 
inspirera och visa den dära gnistan! 
[...] Motivera genom mål, att ha en 
teamkänsla och att ledaren är lyhörd! 

Att sätta mål och skapa 
teamkänsla ger 
motivation och tillit.  

Engagerad ledare Engagemang Ledarstil 

 

Material  
Urval av respondenter  
Respondenterna valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Enligt 

Bryman (2011) beror urvalet på vilka personer som råkar finnas tillgängliga för forskarna, i 

detta fall personalen på restaurangerna. Genom att använda bekvämlighetsurvalet kunde 

författarna till studien välja ut vilka respondenter som passade in i studien. Restaurangerna 

valdes ut i författarnas närområde för att enkelt kunna mötas för en intervju med kort varsel. 

Vidare gjordes valet av restaurang utifrån White Guide, en ansedd lista av utmärkta 

restauranger och caféer (Whiteguide.se, 2019). De tre restaurangerna som valdes ut har 

liknande koncept, i detta fall är restaurangerna av högre kvalité på sina råvaror och sitt 

matsalshantverk. Valet att utgå från White Guide gjordes för att begränsa utbudet av 

restauranger och för att vara säkrare på att få ett jämlikt resultat av studien. Restaurangerna 
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tillfrågades om de ville delta i studien och därefter intervjuades de anställda som i detta fall 

arbetade som servitörer/servitriser på vardera arbetsplatser. Författarna intervjuade fem 

personer: tre kvinnor och två män i åldrarna 20-30 år. Anledningen till att respondenterna 

blev i sådan närliggande ålder var att utbudet helt enkelt bestod av en majoritet av unga 

personer. Intervjuerna spelades in via en inspelningsapp på författarnas telefoner och 

transkriberades. Efter uppsatsens slutförande raderas filerna med hänsyn till sekretess.  

 

Pilotstudie 
Bryman (2011) anser att det är viktigt med att använda sig av en pilotstudie för att kunna få 

lämplig feedback på intervjufrågorna innan den riktiga intervjun sker. En pilotstudie 

genomfördes därför att se om författarnas intervjufrågor passade för själva studien. Denna 

pilotstudie gjordes genom att författarnas bekanta ombads svara på frågorna om ledarskap. 

Dessa testintervjuer skedde på ostörd plats hemma hos de bekanta där frågorna från 

frågeguiden ställdes och även följdfrågor testades. Efter pilotstudien valdes frågor som 

upplevdes som upprepning bort. Den fråga som fick lite kritik ”berätta om en ledare du 

minns” behölls dock eftersom frågans syfte var att få respondenten att ge mer information i 

berättelser istället för ett kort svar på en fråga. Detta gav önskat resultat och mer information 

till resultatet. 

 

Genomförande av intervju 

Första kontakten med respondenterna skedde via telefon. Under samtalet gavs respondenten 

information om examensarbetets syfte och varför undersökningen skall göras. 

Intervjuerna tog plats på respondenternas arbetsplats och varade ca 30 minuter. Det gjordes 

under en tidpunkt då restaurangen var stängd för att vara ensamma och ostörda med 

respondenten för att få ut bästa resultat. Under intervjun antecknade författarna ner viktiga 

stödord för att sedan använda som stöd i transkriberingen och bearbetningen av materialet. 

 

Intervjuerna hade låg strukturering vilket innebär att intervjuaren ställer frågorna i den 

ordningen som passar just precis i det tillfället, detta kallas enligt Bryman (2011) för 

semistrukturerade intervjuer. Just denna intervjuform kan leda till olika svar från 

respondenterna och det ges tillfällen för följdfrågor och vidare diskussioner på ämnet (Ibid). 

De frågor som användes återfinns i frågeguiden (Bilaga 1). Alla respondenter fick ett 
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informationsblad (Bilaga 3) med information angående studien och anledningen till att de 

blev intervjuade men även om sekretess och att de som respondenter skulle vara anonyma i 

studien. I informationsbladet återfanns även kontaktuppgifter till författarna och erbjudande 

om att få läsa studien när den är färdig.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
Författarna har valt att utgå ifrån de etiska principer som presenteras av Bryman (2011). 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa 

finns till för att skydda respondenterna i de fall känslig information hanteras, såsom 

personuppgifter, adresser eller namn (Bryman, 2011). Informationskravet syftar till att 

respondenten ska vara väl informerad om vad studien behandlar och vad den ska användas till 

(Ibid.). Intervjuobjekten har blivit meddelade om syftet med intervjun och studien genom ett 

informationsbrev (Bilaga 3) och medverkandet har varit frivilligt. Detta enligt 

Samtyckeskravet som avser att respondenten måste ge sitt samtycke till att ställa upp 

(Bryman, 2011). För att uppfylla Konfidentialitetskravet som ska skydda känsliga uppgifter, 

har alla deltagare och deras arbetsplatser har anonymiserats och all information har 

behandlats med respekt för de deltagande individerna (Bryman, 2011). De intervjuade 

tilldelades kontaktuppgifter till författarna av studien, om de inte skulle vara helt nöjda med 

något med deras deltagande eller om någon fråga skulle uppstå. De uppgifter och information 

som samlats in under arbetets gång om enskilda personer har endast använts för uppsatsen 

syfte, detta uppfyller Nyttjandekravet (Ibid.).  

GDPR 

Författarna vid genomförandet av denna studie har tagit hänsyn till Dataskyddsförordningen, 

även känd som General Data Protection Regulation (GDPR), lagen som beskriver hur 

personuppgifter ska skyddas. Eftersom röstinspelningar har gjorts under intervjuerna och 

dessa kan kopplas till personuppgifter (Datainspektionen, u.å.). För att säkerställa att 

hanteringen har gjorts på rätt sätt har Örebro universitet satt regler gällande GDPR, där ett 

formulär fylls i och skickats in. Frågorna i formuläret är formulerade efter de 
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dataskyddsprinciper som måste betraktas vid personuppgiftshantering. Örebro universitet har 

som krav att föra en sådan förteckning enligt datainspektionen och dataskyddsförordningen 

(Örebro Universitet, 2019). Respondenterna har blivit informerade om förvaringen av 

röstinspelningen även hur länge den kommer att sparas. Respondenterna har godkänt 

informationen samt sparande av inspelningarna med deras samtycke.  

 

Resultat 
Deltagarna som intervjuades var tre kvinnor och två män i åldrarna 20 till 30 år.  

Respondent Q är 26 år, har tio års erfarenhet av restaurangbranschen och har varit på den 

nuvarande arbetsplatsen i sex år. Respondent W är 20 år och har varit i branschen i fyra år 

och har varit på nuvarande arbetsplatsen i ett år. Respondent X är 28 år gammal, har tolv års 

erfarenhet av branschen och har varit på den nuvarande arbetsplatsen i ett år. Respondent Y 

är 30 år, har jobbat i branschen i tretton år och har varit på nuvarande arbetsplatsen i tre och 

ett halvt år. Respondent Z är 22 år, har varit i branschen i fem år varav fyra på nuvarande 

arbetsplatsen.  

 

De kategorier som framkommit under den kvalitativa bearbetningen är bland annat; 

Relationer, Uppmärksamhet/Närvaro och Tydlighet (Bilaga 4). Alla respondenter vill ha en 

ledare som är Uppmärksam på individen, ger tydliga direktiv och ledare som inger förtroende 

i arbetsrelationen. Relationen är viktig för respondenterna, de vill känna sig sedda och känna 

att de jobbar i team.  

 

“En ledares huvudsakliga uppgift är att föra ett arbete och en grupp framåt tillsammans.Att 

våga tro på personer och stötta dem till utveckling och till att personalen vill och vågar.” 

- Respondent Y 

 

Arbetsmiljö blev ett återkommande tema i samtalen, en bra ledare ger god arbetsmiljö. 

Ledarstil blev ytterligare en kategori, med underrubriker som beskriver ledarskapet i form av 

Egenskaper. En ledare ska enligt respondenterna vara Engagerad, Närvarande och 
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Upplyftande. Den ska vara professionell och sköta feedback avskilt och inte till exempel 

skälla på personalen inför gästerna.  

 

Egenskaper/Ledarstil 

De egenskaper som en ledare ska ha enligt de svarande är bland annat - Engagemang, 

Ärlighet, Pedagogisk, Ödmjuk, vara en förebild och visa uppskattning. 

Gällande att få raka och bestämda direktiv från ledaren svarade respondenterna bland annat 

att en ledare måste kunna ta snabba beslut, ge snabba direktiv.  

 

“Ja, en ledare måste våga ta snabba beslut. Sen om det inte alltid stämmer eller blir rätt gör 

ingenting. Bara man vågar ta ett beslut. Det är en ledares jobb. En osäker ledare smittar och 

information blir otydlig. Vilket skapar en arbetsplats skapad av kaos.”  

- Respondent X 

 

Ledaren skall vara hård och även bestämd men ändå kunna vara personlig och ha humor 

nämnde bland annat Respondent Y. Ledaren skall vara en förebild och bidra med en god 

atmosfär på arbetsplatsen. Den skall även vara respektfull enligt alla deltagarna. Respondent 

W nämnde att om en ledare skäller på dig för du har gjort något fel är det inte okej, hen 

berättade att alla gör fel ibland och att det är något man lär sig av. Ledaren ska dock inte ta 

till och ge en utskällning direkt, det gör att W tappar förtroendet för ledaren. 

 

Motivation 
För att bli motiverade på sin arbetsplats svarade deltagarna bland annat att en bra lön 

motiverar, men också att ledaren behöver vara närvarande och att ledaren låter personalen 

utvecklas. Det är också viktigt med en god arbetsmiljö, att bli sedd av ledaren och att ha kul 

på arbetsplatsen. Alla respondenter ansåg att motivation är viktigt för att inte tröttna på sin 

arbetsplats. Genom att ledaren ger utmaningar för att arbetstagande skall kunna utvecklas 

uppskattas nämner två respondenter. Att ge både positiv och negativ feedback är viktigt och 

att personalen blir sedd och uppskattad nämns också som en viktig del för motivationen.  
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“ ...om ledaren har en god ton mot företaget och andra kollegor gör att jag också får det. En 

bra attityd smittar, likaså en negativ. En ledare som ser mitt arbete på riktigt och ger 

feedback på det gör, gör att jag blir motiverad till att fortsätta” 

- Respondent X 

 

Alla respondenter nämner att teamkänsla, glädje och ett engagemang är viktigt för 

arbetsplatsen. Respondent Y nämner att när ledaren dessutom har gemensamma mål för 

arbetsplatsen är det motiverande för henne.  

 

Närvaro 
Att känna närvaro från ledaren berättade deltagarna att det är viktigt. Närvaro visas genom att 

lyssna, fråga och lösa problem. Ledaren skall visa “gnistan” genom att lägga upp 

gemensamma mål för arbetsplatsen enligt Respondent Y. En ledares huvudsakliga roll enligt 

alla respondenterna är bland annat att finnas på plats och ge tydliga arbetsuppgifter, att föra 

en grupp framåt tillsammans, att våga tro på personer och stötta dem. Den ska vara 

närvarande och om den inte är på plats ska den ändå finnas tillgänglig och inge ett förtroende 

att man kan höra av sig om det är något. På frågan hur en ledare skall bete sig på 

arbetsplatsen svarade deltagarna bland annat att ledaren skall vara trevlig och säga “hej” till 

sina arbetstagande, visa att de ser sin personal. En närvarande ledare är viktig, men friheten 

likaså.  

 

“...hen behöver vara där, eller åtminstone höra av sig för att visa att den finns där och att en 

alltid kan höra av sig om det skulle vara något.” 

- Respondent Z 

 

En ledare ska vara tydlig och bestämd men se individen och vara på samma nivå. Den ska 

inte sätta sig över, utan gärna vara med och arbeta, för ett ökat förtroende från de som arbetar. 

Respondenterna vill att ledaren ska ha förståelse för jobbet de utför. En ledare som inte kan 

något om deras yrke ger inte förtroende. 

 

Positiva och negativa erfarenheter av ledare. 
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När frågan om deltagarna kunde berätta om tydliga ledare dem minns blev svaren blandat 

positiva och negativa. Respondent X beskrev en ledare hon arbetat med som alltid stannade 

och pratade med sina arbetstagande, även fast det arbetade 500 personer på platsen. Ledaren 

motiverade alltid sina medarbetare genom glädje, men framför allt såg ledaren alla individer. 

Vidare beskriver X att några år senare började en annan ledare arbeta på samma ställe, 

skillnaden blev att den nya ledaren inte pratade med någon som inte hade kavaj på sig. Denne 

ledare kunde då prata med en annan person först istället för att ge direktiven direkt till X. 

Denna ledare var självupptagen och för fin att prata med lägre ställd personal.  

 

Respondent Y berättade att en ledare som hon minns älskade sitt jobb mer än något annat. Y 

menar att det byggs upp en stark teamkänsla när ledare en ledare är positivt inställd, tror på 

sina medarbetare och motiverar dem för att hen älskar sitt jobb.  

 

Respondent W berättade om en ledare som var hård och elak på arbetsplatsen och inte lät W 

ta eget ansvar. Ledaren var “flummig” och lärde ut fel saker. Detta gjorde att W fick tankar 

om att lämna arbetsplatsen. När den “flummiga” ledaren senare blev avskedad blev 

arbetsplatsen mycket bättre och W kände att han lärde sig mer och trivdes bättre med den nya 

ledaren, han har idag inga planer på att byta jobb. 

 

“Nej men att man liksom säger att det gör inget om du gör fel, man får göra fel för då lär 
man sig av felen. Och alla gör fel hela tiden. Och att han liksom inte skäller, hen säger bara, 

det här var fel, gör såhär istället.” 
- Respondent W 

 

Respondent Q berättade om en ledare som var motiverande och duktig på sitt arbete, men att 

denna ledare hade sina dåliga perioder och under den tiden “skiter h*n i allt”. En bidragande 

faktor till att folk slutar inom restaurangbranschen anser Q är att personer som inte är gjorda 

för att vara ledare hamnar på fel plats. Det är för enkelt att bli ledare i branschen utan att ha 

någon särskild erfarenhet, de trillar in på positionen för att det helt enkelt inte finns någon 

annan.  
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“Det är många som får en ledarposition och sen ska de bara se ner och klanka ner och 

egentligen skulle de väl inte sitta på den positionen själva för dom egentligen inte klara av 

det, men dom har fått det...” 

                                                                                                -Respondent Q 

 

 
 
Diskussion av resultatet 
 
Motivation 
Resultatet från studien visar att den ledare som eftersöks av de svarande respondenterna ska 

vara snäll och vänskaplig. Den ska inte sätta sig över personalen, utan vara mer jordnära och 

plocka fram det bästa i medarbetarna, gärna vara på samma nivå som dem även om alla är 

överens om att ledaren är den som bestämmer. Detta stämmer överens med Brownells (2010) 

åsikt om att hotell- och restaurangbranschen behöver en Stödjande ledare. I en miljö där 

gästerna ska mötas av positiva leenden är det viktigt att medarbetarna trivs och har en bra 

sammanhållning. Detta uppnås genom att ha motivation i en ledare som ser dina bra 

egenskaper (Brownell, 2010). Respondenterna vill känna sig uppskattade för att behålla 

motivationen och känna att de vill stanna kvar på arbetet, flera har nämnt att trivseln är 

beroende av ledaren.  

 

Jang och Kandampully (2017) menar att en ledare ska visa engagemang i sina till 

medarbetare för att skapa förtroende och motivation och detta styrks i respondenternas åsikter 

i att ledaren ska vara engagerad på arbetsplatsen, utföra samma arbete och visa genuint 

intresse för trivseln på arbetsplatsen bidrar till deras motivation. Jang och Kandampully 

(2017) beskriver att i de fall arbetstagare har förtroende för sin arbetsplats kommer de stanna 

kvar på den, detta är någonting som respondenterna i studien också nämner som en viktig del. 

Respondent W menar att samarbetet mellan ledare och medarbetare fallerar om motivationen 

inte finns på arbetsplatsen. Detta kan vi koppla till det som Alvesson och Kärreman (2017) 

beskriver att den viktigaste tillgången på arbetsplatsen är just medarbetaren och samarbetet, 

och att fokus bör ligga på att motivera och engagera sina arbetstagande. Detta understryker 

även Jacobsen och Thorsvik (2009) genom att beskriva hur produktionen har blivit mer 
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beroende av just medarbetarnas goda kompetens och det har blivit mer betydelsefullt att 

motivera sina medarbetare för att arbetsplatsen skall fungera. Jacobsen och Thorsvik (2009) 

menar också att samarbetet mellan ledare och medarbetare fallerar kan motivationen bli låg 

hos just medarbetaren och att medarbetaren inte ger sitt bästa på arbetet, genom detta låg 

produktivitet.  

 

De flesta respondenter nämner att personalomsättningen är ett problem i branschen, 

respondent W uttryckte att han inte var särskilt intresserad av att vara kvar på arbetsplatsen 

när en dålig ledare styrde. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2013) menar att 

de problem som finns i restaurangbranschen i dagsläget är att kunna behålla sin kunniga 

personal men även att dra till sig nya personer in i branschen. Trivs inte personalen på 

arbetsplatsen bidrar det till ökad personalomsättning (Besöksnäringens forsknings- och 

utvecklingsfond, 2013).  

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (2013) understryker att problemet också 

ligger i att restaurangbranschen ses som en “genomgångsbransch” ett arbete där många unga 

väljer att starta sin karriär, genom att det är lätt att få in en fot i branschen. En arbetsplats där 

medarbetarna inte trivs eller inte planerat att stanna kvar på är inte bra för företaget eftersom 

personalbrist inte är ett positivt steg för arbetsmiljön. Respondent W stannade kvar på 

arbetsplatsen trots att han hade en dålig ledare. När han sedan fick en ny ledare som lärde upp 

honom ordentligt och gav honom frihet och självförtroende blev arbetssituationen bättre och 

W har i dagsläget inga planer på att sluta. Detta är ett exempel på vilken skillnad ledaren gör 

för arbetsmiljön och viljan samt motivationen att stanna på arbetet.  

 

Som Tran (2017) nämner är målmedvetenhet och uppmuntran bra för att öka tillgångarna i 

företaget. Den ledare som respondenterna i denna studie söker är just målmedveten och 

uppmuntrande. De behövs för att driva verksamheten vidare till att ständigt bli bättre och leva 

upp till förväntningarna hos gästerna. Gro, et al., (2011) menar att det är en stor stressfaktor 

för medarbetare när deras ledare känns introvert och kall i deras bemötande. Respondent W 

berättade att när han fick en ny och mer motiverande ledare på arbetsplatsen blev allt bättre. 

Detta kan kopplas ihop med Gro, et al., (2011) studie där de nämner att en arbetstagare 

behöver få uppskattning av sin ledare för att känna en trygghet och välmående på sin 

arbetsplats. Även Jung och Yoon (2016) anser att en arbetstagare skall bli uppmuntrade av 
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sina ledare och att det kommer att bidra med ökad trivsel och motivation på arbetsplatsen. Att 

utföra arbetsuppgifter tillsammans blir viktigt för att både individen och själva företaget skall 

lyckas. De flesta respondenterna vill att ledaren ska vara med och jobba på golvet för att 

förstå och visa hur arbetet görs, de tycker att det är mer förtroendeingivande när de vet att 

ledaren förstår ens arbete. Jung och Yoon (2016) nämner att om personalen inte känner 

lojalitet mot ledaren kan de på lång sikt förhindra företagets tillväxt. Vilket kan resultera i 

personalbrist och att arbetsmiljön blir dålig.  

 

Ledarstil 
Utifrån respondenternas svar och diskussioner kan man tolka att en Uppmuntrande ledare, 

den som låter personalen arbeta fritt är önskvärd. Alla respondenter vill ha en ledare som är 

närvarande och att denne låter dem jobba fritt är något de uppskattar. Den ska dock vara den 

som tar beslut, gärna snabbt och med säkerhet för att hålla förtroendet uppe. Med tanke på att 

de fortfarande vill ha en teamkänsla på jobbet, kan man argumentera för att en Demokratisk 

ledare såsom Forslund (2013) beskriver den är att önska. Det vill säga; en ledare som låter 

alla få komma till tals, som ser individerna och deras potential och tar beslut som gynnar 

gruppen. Men som också kan låta dem gå fria och ta egna initiativ samt ger dem förtroendet 

och säkerheten att jobba själva. Med tanke på arbetsuppgifterna hos en servitör eller servitris 

är det extra viktigt att ledaren ger förtroende för sina medarbetare och inte fastnar i 

Låt-gå-ledarrollen. En frånvarande ledare sänker moralen i gruppen och riskerar att skapa 

oreda (Wong & Geissner, 2018). Detta är inte optimalt i en restaurangmiljö där man arbetar 

tillsammans. Även FAMM tar upp detta i aspekten Styrsystemet, det är viktigt med ett 

fungerande ledarskap som inte skapar oreda i Rummet som gör att gästen inte trivs 

(Gustafsson et al., 2006). Ledarens stil att leda en grupp kan få en betydelse under tidens 

gång eftersom medarbetarens glädje, motivation och effektivitet kan påverkas negativt eller 

positivt av den. Detta kan i sin tur påverka atmosfären på restaurangen och påverka gästernas 

upplevelse negativt. 

 

Respondenterna vill ha en ledare som är rak, tydlig och ska kunna ge snabba direktiv, detta 

kan kopplas ihop med ledarstilen Dirigenten i Ahltorps (2014) fyrfaktormodell. Att förmedla 

och kommunicera information och feedback nämns också som en viktig egenskap, denna 
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ledarstil kallar Ahltorp (2014) för Nätverkaren. Teambyggaren är också en del i 

fyrfaktormodellen, respondenterna vill ha en ledare som stöttar, utvecklar, berömmer sina 

medarbetare, alltså en teambyggare. Författarna av denna studie ser att det bästa vore att inte 

bara hamna under en kategori i modellen, utan att en ledare skall kunna bemästra flera 

kategorier. Detta är även något som respondenterna uppskattar, när en ledare har olika och 

många egenskaper. En ledare kan vara någon som både kan dirigera med pondus och 

teambygga vänskapligt. Ahltorp (2014) och respondenterna påpekade att en ledare skall 

kunna lita på sina medarbetare och låta dem vara delaktiga, detta kommer leda till 

utvecklingsmöjligheter. Författarna av denna studie ser att utvecklingsmöjligheter är viktigt 

för medarbetaren och det motverkar att personal lämnar sin arbetsplats. Respondenterna 

samtycker i att utvecklingsmöjligheter är viktigt i att bli motiverade på sin arbetsplats, de ser 

även att utveckling inom branschen bör ses över. Detta menar även Besöksnäringens 

forsknings- och utvecklingsfond (2013).  

 

Man kan anta att den ledare som respondent X berättar om som inte pratade med någon utan 

kavaj ansåg att hen var en bra ledare som skötte jobbet professionellt genom att gå till 

närmaste chef. Istället blev personalen missmodig och kände sig inte värdefulla vilket gjorde 

att de inte kände sig motiverade. Jämför man med den första ledaren respondent X berättade 

om, som engagerat hälsar på alla och visar intresse kanske gör detta för att den medvetet 

jobbar för att vara en bra ledare som skapar trivsel på arbetsplatsen. Som Ogbeide, et al., 

(2008) säger, är det inte säkert att ledarna själva har samma uppfattning om vilken ledartyp 

de är och att detta påverkar arbetsmiljön. En ledare har sin idé om vad en bra ledare gör och 

gör i sin tur sitt jobb efter dessa riktlinjer som hen har och i sin tur uppfattas den som 

antingen bra eller dålig av personalen (Ogbeide, et al., 2008). Likaså kan man jämföra med 

respondent Q som berättade om sin ledare som ändrade sig från dag till dag, att denne ledare 

kanske inte är medveten om att den uppfattas som stundvis ointresserad eller osympatisk, 

utan jobbar på och anser att den leder på ett bra sätt, istället blir personalen förvirrad och 

tappar motivationen att jobba när denne ledaren inte är bra.  

Wilkinson (2010) presenterade Quinn’s framework som ett sätt att identifiera ledartyper. Det 

som presenteras här är utifrån medarbetarnas perspektiv. Det man kan konstatera under 

analysen av resultatet är att det som eftersöks av personal på restauranger i Sverige ser ut att 
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också vara en jämn fördelning av Innovator, Broker, Producer, Director, Coordinator, 

Monitor, Facilitator och Mentor. Med lite mindre Broker, dock kan detta bero på att vi 

intervjuade medarbetarna som kanske inte har samma uppfattning om hur restaurangen ser ut 

utifrån. Utifrån respondenternas svar ska en ledare främst vara en Coordinator och Mentor. 

 

Respondent Q nämner att det är många som får en ledarposition och att de egentligen inte var 

menade att sitta på den platsen, och att de i sin tur inte klarar av den. Detta går att relatera till 

BFUF’s rapport om att det är många som börjar sina karriärer i hotell- och 

restaurangbranschen utan erfarenhet. Det är lätt att få en ledarposition utan att nödvändigtvis 

ha relevanta erfarenheter av ledarskap (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, 

2013). I en situation där en ledare saknar kompetens för att leda så tappar respondent Q & 

respondent W motivationen att stanna kvar på arbetsplatsen.  

 

Det respondenterna vittnar om är att de vill vara jämlika och sedda även om det bara är en 

person som fattar beslut. Vidare syns det tydligt att relationer är viktiga, respondenterna talar 

mycket om att de vill ha en bra relation till sin ledare och att den gärna ska utföra samma 

jobb som dem, för att skapa ett ökat förtroende. Detta kan kopplas ihop med att O’Neill & 

Davis (2011) berättar om ledare som kan hamna i en position där det kommer press från sina 

chefer och de kräver resultat, vilket gör att de tappar fokus från ledaruppgiften och stänger in 

sig själva i sitt eget arbete. Respondenterna tappar förtroendet för ledare som inte är 

närvarande, eftersom de vill bli sedda och få feedback och ha en ledare som finns nära till 

hands och stöttar dem. Det kan de inte få från ledare som stänger in sig eller inte går att 

kontakta. 

 

Sammanfattningsvis konstateras det att medarbetare inom restaurangbranschen behöver en 

bestämd ledare som likväl är en person som ger motivation och feedback samt låter alla 

komma till tals/ser alla som individer. Respondenterna vill ha en ledare som ger dem tillit och 

som vet vad jobbet innebär. De tappar förtroendet när ledaren inte uppför sig professionellt 

eller sätter sig över dem. Brister ledarskapet kan personalen bli trött och förvirrad, det leder 

till ett kaos som ger ett dåligt möte eller dålig service. Detsamma gäller om personalen inte 

har förtroende för sin ledare. Detta är helt enligt Gustavsson et al, (2006) i det att 
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medarbetarna behöver en god ledare för att känna glädje och motivation på sin arbetsplats 

och därmed göra ett bra jobb i mötet med gästerna.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 
I denna studie valde författarna att undersöka ledarskapet ur ett medarbetarperspektiv, detta 

för att få reda på vad just en medarbetare behöver och söker ifrån en ledare. Att intervjua 

personer i ledarroll valdes bort för att bara fokusera på medarbetarnas åsikter. Valet att inte 

intervjua ledarna var för att få fram konkreta svar och egenskaper då en ledare kanske inte 

hade svarat självkritiskt. Den metod som användes för insamling av data var en kvalitativ 

metod, då det gav författarna utförliga svar för författarnas syfte i studien. Intervjuformen 

som gjordes var en så kallad semistrukturerad intervjuform (Bryman, 2011) som lättare ger 

större plats till följdfrågor och dylikt. Genom att använda sig av en kvalitativ intervjuform 

menar Bryman (2011) att man får ut bästa resultat genom livshistorier och livsberättelser från 

respondenterna. Författarna till denna studie anser att detta var nödvändigt för att identifiera 

fler egenskaper, både positiva och negativa, som påverkar trivsel och motivation hos 

medarbetaren.  

 

Urvalet av respondenter blev begränsat då författarna valde att hålla sig till sitt närområde 

och intervjua personal från likartade restauranger. Detta gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) för att underlätta författarnas arbete, då det var begränsat 

med tid. Hade man haft mer tid och resurser hade undersökningen kunnat gjorts utförligare 

med fler intervjuer som gett en mer konkret bild och bredare urval av ledartyper. En 

bidragande faktor till att författarna valde att intervjua fem respondenter var tidsbrist och 

letande efter personal att intervjua var begränsat. Detta kan ha haft att göra med att staden 

som författarna valde var en medelstor stad med begränsat antal White Guide restauranger. 

Detta påverkade även åldersspannet på respondenterna eftersom de som ville delta hamnade 

på den begränsade 20-30 år. Det hade kunnat ge en nyanserad vinkel på om den ”äldre 

generationen” önskar en annan ledare än den som den yngre generationen eftersöker.  
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En studie med fler respondenter hade kunnat ge fler synvinklar till resultatet och en tydligare 

ledarstil hade kunnat framhävas. I början av undersökningen var författarnas mening att 

intervjua fler personer. Dock blev det inte som tänkt då ett antal deltagare drog sig ur nära 

intill intervjutillfällena. Genom att författarna kontaktade personalen utifrån sitt 

branschnätverk bidrog det till att intervjuerna kunde tyna bort ibland med annat prat. Detta 

var dock ingenting som påverkade resultatet då frågorna besvarades ändå. Båda författarna av 

studien medverkade vid samtliga intervjutillfällen och det var för att författarna i efterhand 

skulle kunna diskutera det som sagts och vad respondenten ville förmedla under sin intervju. 

Författarna turades om att ställa frågorna, detta för att samtalet skulle flyta på och den andra 

personen fick möjlighet att ställa följdfrågor om det behövdes. Under själva genomförandet 

av de fem intervjuer som gjordes blev det energiska diskussioner och det resulterade i ett 

omfattande resultat. Bearbetning, analysering och transkriberingen blev en långvarig process 

och mer tidskrävande än vad författarna hade planlagt. Den första intervjun som gjordes tog 

plats på en av arbetsplatsernas uteservering, vilket författarna tyckte var en bra idé först. Det 

visade sig dock att det blåste och själva inspelningen blev svår att höra, och intervjun blev 

avbruten av förbipasserande som hälsade. Genomförandet av de resterande intervjuerna tog 

plats inomhus. Alla respondenter svarade väldigt likvärdigt på frågorna, vilket gjorde det 

svårt att ställa deras svar mot varandra i arbetet. Fler respondenter hade kunnat möjliggöra en 

vidare diskussion om vilka egenskaper som söks i en ledare.  

 

Pilotstudien hjälpte författarna genom att efter pilotstudien se och kunna ändra och 

omformulera själva frågeguiden till något bättre (Bilaga 1). Anledningen till att de blev 

författarnas bekanta som genomförde pilotstudien var dels för att få ett perspektiv utifrån och 

för att de bekanta har relevanta kunskaper om ämnet. Frågorna omformulerades något medan 

frågan gällande ledare som respondenterna minns ifrågasattes. Men författarna valde att låta 

frågan finnas kvar i frågeguiden med anledning av att författarna ville få fram fler egenskaper 

än det som nämndes från de tidigare frågorna, och att få respondenterna att berätta något 

specifikt de varit med om. Från början var tanken att eventuellt kunna se skillnad på svaren 

mellan respondenternas ålder, kön och erfarenhet i branschen. Då svaren som samlades in var 

liknande mellan respondenterna blev detta inget som gick att jämföra och den diskussionen 

valdes bort till förmån för mer relevant information. Hade det varit fler svarande respondenter 
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hade man kunnat gjort en utförligare undersökning om det är någon skillnad på kön, ålder och 

erfarenhet i vilken ledare man eftersöker.  

 
Författarna gjorde ett val genom att bara använda sig av vetenskapliga artiklar tidigast 

publicerade år 2000. Detta då vi anser att restaurangbranschen är i ständig utveckling och det 

inte kändes relevant med artiklar från ett annat årtionde och för att begränsa urvalet till färre 

artiklar. Detta kan vara problematisk eftersom det finns äldre artiklar som är bra och “tidlösa” 

som hade varit relevanta och väl beprövade. Men för att vara effektiva valdes dessa bort 

eftersom det fanns många artiklar att välja mellan även efter detta exklusionskriterie. 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
För att respektera Brymans (2011) fyra etiska krav; Informations-, Samtyckes-, 

Konfidentialitets- och Nyttjandekravet, delades ett informationsbrev (Bilaga 3) ut till 

respondenterna där information om studiens syfte och användning specificerats. Där fanns 

även kontaktuppgifter för att respondenterna ska kunna ta kontakt om denne hade frågor eller 

ville dra sig ur studien. Då respondenterna kontaktades genom författarnas branschnätverk, 

fanns kontaktuppgifter tillgängliga, men har behandlats med respekt för att fortfarande hålla 

både arbetsplats och personal anonyma. Detta var dock ingenting som påverkade resultatet av 

studien då både arbetsplatserna och respondenterna tilldelats bokstäver istället för namn.  

 

Slutsats 
En bra ledare är den som uppmuntrar sin personal och kommer med både positiv och negativ 

feedback. Den ska vara närvarande men ha förtroende för att personalen klarar av att göra sitt 

jobb på egen hand. På samma vis ger ledaren förtroende när den visar att den förstår vad 

personalen arbetar med och ser medarbetaren och dennes behov. En ledare ska vara 

engagerad, bestämd och motiverande. En dålig ledare påverkar motivationen på arbetsplatsen 

och bidrar till en dålig arbetsmiljö, därför bör en ledare vara någon som har de egenskaper 

som ger högre motivation på arbetsplatsen.  
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Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan användas för att analysera vilka egenskaper som medarbetare efterfrågar för 

att känna sig motiverade på jobbet. Detta kan vara väl värt att tänka på i rekrytering av en 

ledare, att man tänker på vad medarbetarna vill ha. Vi rekommenderar att ställa frågan till 

medarbetarna på sin plats vilka egenskaper de söker när man befordrar någon till ledare. 

Detta för att få en trivsam arbetsmiljö och en starkare teamkänsla.  

 

Vidare forskning kan göras och är rekommenderad för att skapa en bredare syn på vilken 

ledare som behövs på en restaurang, framförallt om man vill redovisa en “standard” över 

vilka egenskaper en ledare ska besitta. Mer genomgående frågor och konversationer med 

både ledare och medarbetare kan vara fördelaktigt för att kunna skapa en bra arbetsmiljö och 

utveckla branschen.  
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Bilaga 1  
 
Frågeguide  
 

● Hur gammal är du? 

● Kön? 

● Hur lång erfarenhet av restaurangbranschen har du?  

● Hur länge har du arbetat på den aktuella platsen?  

● Vilka egenskaper värdesätter du i en ledare? 

● Vad behöver du för att bli motiverad? Hot/Motivation/Närvaro 

● När känner du förtroende för ledaren?  

● Vad har en ledare för huvudsaklig roll enligt dig? Bevaka/vara närvarande 

● Hur ska en ledare bete sig mot sina medarbetare anser du? 

● Berätta om en ledare du minns? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi, Elin Börjesson och Sara de Laval, går tredje året på programmet Sommelier och 
måltidskreatör, respektive hotell och värdskap vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro 
universitet. För vårt examensarbete gör vi en studie om ledarskap på restauranger. Syftet med 
studien är att undersöka om det krävs en särskild typ av ledare för serveringspersonal på en 
viss typ av restaurang. 
Vi söker därför dig som jobbar som serveringspersonal på en white-guide restaurang. 
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 
Elin Börjesson [mail och telefonnummer] 
Sara de Laval [mail och telefonnummer] 
  
Handledare  

Tobias Nygren, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 
tobias.nygren@oru.se 019 302001 
  
________________________________________________________ 
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  
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Bilaga 3 
Tabeller över analys av intervjuer 
Intervju med X 
 

Mening Kondensera Koder Underkategori Kategorier 

Att personen i fråga är Pedagogisk, 
ödmjuk, lyhörd och stresstålig, att man ser 
individen för sig, att alla är olika och 
tänker och fungerar olika. 

Ledaren behöver vara lyhörd för 
individen 

Lyhördhet Uppmärksamhet Relationer 

En ledare ska få mig att känna att min 
insats räknas, att jag känner mig viktig på 
mitt arbete och får feedback på mitt arbete 
och att jag känner mig välkommen  samt 
att jag får information om vad som händer 
på företaget, att vi tillsammans är ett team 
och ingen hierarki. 

Ledaren ska värdesätta 
medarbetarna och skapa 
teamkänsla 

Teambyggande Värdesättande Relationer 

Att min ledare är med och arbetar med oss 
ibland för att se vad vi gör, för att få en 
förståelse för våran arbetsplats och miljö. 
Om jag aldrig ser min ledare,som bara 
fattar beslut, skapar inget förtroende och 
därmed irritation med tankesättet, hon har 
ingen aning om vad jag gör, ändå kan hon 
bestämma detta och detta. 

Ledaren behöver ha förståelse för 
arbetsplatsen/miljön, det är 
förtroendeingivande.  

En förstående 
ledare 

Förstående Relationer 

Att ledaren vågar ta beslut och säga ifrån 
vid olämplig stämning. Att ta det på 
allvar. 
Tex vid nedvärderande prat om kvinnor, 
sexuella anspråk mm. Att bara säga att allt 
är på skoj är lite som att fortfarande leva 
kvar på 1800 talet. Då tar man inte hänsyn 
till att alla inte tycker detta prat är okej 
även om vissa tycker det, vi alla är 
återigen olika och man behöver hålla en 
god ton för att alla ska trivas på arbetet. 

Ledaren ska vara lyhörd och 
bestämd, inte tolerera 
kränkningar och respektera 
medarbetarnas upplevelser, se 
dom som korrekta, lita på dem.  

Lyhörd och 
bestämd ledare 

Arbetsmiljöarbete Uppmärksam/respektfull 

Låt också alla få ta del av information, 
vara med och tycka och tänka, så att alla 
känner sig som ett team och viktiga i 
arbetet. Att inte få ta del av information 
gör att man känner sig utesluten och 
utanför gruppen. 

Ledaren ska vara öppen för att 
skapa teamkänsla/ingen ska 
lämnas ute 

Teambyggande arbetsmiljö Uppmärksam/respektfull 

Sen att alla inte får bestämma allt är en 
sak, vi har ju en ledare av en anledning att 
alla inte kan bestämma. Sen menar jag inte 
att alla ska få sitta med på ekonomimöten, 
men ge dem en förståelse av allt som 
händer. Vad vi tillsammans strävar mot. 
Är man en bra ledare låter man alla andra 
tro att dom bestämmer! 

Viktigt att ledaren ska vara den 
som bestämmer. 

Bestämd, med 
respekt 

Arbetsmiljö/team  

En ledare som inte utnyttjar personal och 
allt annat ovan. Bra lön motiverar mig så 
klart också! Att jag känner mig viktig och 
att jag får utvecklas som person. Att jag 
får lära mig nya saker, så som 
utbildningar. Att göra samma arbete varje 
dag blir annars väldigt trist och utvecklas 
man inte börjar man söka sig vidare. Bra 
attityd kollegor emellan motiverar mig, 

Motivation kommer från en 
ledare som värdesätter personal, 
låter den utvecklas och skapar en 
bra och varierad arbetsmiljö. 

En ledare ska 
värdesätta och 
utveckla 
personal 

Arbetsmiljö, utveckling Motiverande 
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negativ inställning samt skitsnack gör 
arbetsplatsen infekterad. 
Att jag har en bra arbetsmiljö. 

Att hon bryr sig, finns där, arbetar med oss 
ibland för att se vad vi gör. Och då menar 
jag bryr sig på riktigt, inte titta in huvudet 
ibland och säga "bra jobbat!" [...] Bry dig 
som ledare, fråga, lyssna, lös problem, 
våga ta beslut och ta hand om din 
personal. 
Att säga som exempel jag sa innan, 
betyder att du inte ser din personal, man 
känner sig som "en av alla"  

Vill ha en närvarande ledare, som 
ser arbetaren “på riktigt” och tar 
hand om personalen. 

Närvarande/om
händertagande 
ledare 

Arbetsmiljö/Relationer Lyhörd/uppmärksam 

Slit med oss andra så att vi alla hamnar på 
samma nivå och att alla är lika viktiga 
oavsett befattning. Så att man vet vad man 
pratar om när problem uppstår. 
Utvecklingssamtal är ett bra sätt att visa 
att min insats och utveckling tas om hand. 

En ledare som jobbar med sin 
personal ger mer förtroende för 
den är på samma nivå som 
personalen och får mer förståelse 
för personalen.  

Ledare som 
kan jobbet ger 
förtroende 

Förtroende Relationer 

Lite av det jag sagt innan att hon ser mig 
och tycker min insats är viktig. Att hon 
har en god ton mot företaget och andra 
kollegor gör att jag också får det. En bra 
attityd smittar, likaså en negativ.  

När ledaren ser personalen och 
värdesätter personalen, har en bra 
attityd och ser personalen så får 
de förtroende. 
 
 

Förtroendeingi
vande med bra 
attityd 

Arbetsmiljö/Teambuildin
g 

Relationer 

En ledare som ser mitt arbete på riktigt 
och ger feedback på det gör, gör att jag 
blir motiverad till att fortsätta. Om ingen 
ser det jag gör, och ingen bryr sig, kan jag 
lika göra allting halvdant om ändå ingen 
ser. 

Att se personalen ger dem 
motivation att inte göra jobbet 
halvdant. 

Att 
uppmärksamm
a personalens 
arbete ger 
motivation 

Arbetsmiljö Relationer 

Ja, en ledare måste våga ta snabba beslut. 
Sen om det inte alltid stämmer eller blir 
rätt gör ingenting. Bara man vågar ta ett 
beslut. Det är en ledares jobb. 
En osäker ledare smittar och information 
blir otydlig. Vilket skapar en arbetsplats 
skapad av kaos. 

En ledare som vågar ta beslut ger 
mer förtroende även om den tar 
fel beslut. En osäker ledare gör 
arbetsplatsen orolig  

Beslutsamhet 
ger förtroende 

Arbetsmiljö Bestämdhet 

När hon ser MIG! Vilket arbete jag utför 
och ger mig feedback på både bra och 
negativa saker. Samt att jag får ta del av 
information som händer på företaget eller 
andra saker som händer min arbetsplats. 
Förtroende föder förtroende. 

Kontinuerlig feedback och 
information från ledaren ger 
förtroende. Ledaren ser individen 
och dess behov för att kunna 
utvecklas på arbetsplatsen. 

Feedback, 
informationsflö
de, 
uppmärksamhe
t 

Uppmärksamhet Lyhörd/Uppmärksam 

Att finnas där och förstå vad arbetet går ut 
på. Att ge mig tydliga arbetsuppgifter och 
berätta vad hon förväntar sig av mig. 
Att vara lagets stöttepelare i alla lägen 

Vara tydlig och stötta personen i 
sitt arbete 

tydliga 
arbetsuppgifter 
och stöd 

Arbetsmiljö Tydlighet 

Vara trevlig, se alla, säg hej, ödmjuk och 
lyssna, bry dig. Hon ska bete sig exakt 
likadant mot andra som jag vill att hon är 
mot mig.  

Trevlighet, bete sig väl och 
respektfullt. 

Ödmjukhet och 
genuint 
engagemang, 
behandla 
rättvist  

Arbetsmiljö? Relationer 

Jag kan först berätta om en äldre kvinnlig 
chef , hon var ungefär 60år. Jag hade för 8 
år sedan på en arbetsplats. Hon var chef 
för ett stort statligt företag och hon var 
alltid supertrevlig och glad mot ALLA 
hon än mötte. Pratade med alla! Då var vi 

En chef som var glad och trevlig 
brydde sig om alla medarbetare 
trots 500 anställda. Spred glädje 
och motivation på arbetsplatsen, 
jämnlik 

Jämnlik 
arbetsplats med 
god motivatoin 

Arbetsmiljö Relationer 
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500 anställda. Alla älskade henne. Hon 
motiverade alla med sin glädje för sin 
arbetsplats och framförallt , hon såg alla, 
ingen var viktigare än någon annan. 

På samma arbetsplats några år senare 
började en annan typ av ledare, en som 
inte pratade med någon utan kavaj. Som 
kunde prata om mig med min chef 5m bort 
istället för att prata med mig. Som sedan 
skulle medla det hon sagt, hon var för fin 
för att prata med mig.  

En ledare som inte ser sin 
personal och inte ger direkta 
order, ser ner på personalen ger 
ingen trevlig upplevelse. 

En nonchalant 
ledare ger 
tappat 
förtroende 

Dålig arbetsmiljö Relationer 

Jag har erfarenhet av ganska många dåliga 
ledare, antingen att ens aggressioner går ut 
högt över personal så gäster hör, att en 
ledare inte lyssnar på vad jag har att 
berätta, att hon berättar sin historia först 
men sedan när det är min tur är hon någon 
annanstans. Självupptagen.  

Aggressioner som går ut över 
personal i närvaro av gäster är en 
dålig ledare 

Man skäller 
inte på 
personalen 
inför gästerna 

Dålig miljö Dålig ledare 

En annan ledare har sagt massa positiva 
saker om mig om hur bra jag är och höjt 
mig till skyarna. Men när läget gäller finns 
han inte där och ingen vilja finns att hjälpa 
till vid personalbrist. Allt är bara ett 
skådespel för galleriet. 

En chef som säger en sak till 
personen men som inte lever upp 
till det i skarpt läge.  

Tomma löften 
från ledaren 

Dåligt förtroende Dålig ledare 

En annan pratade nedvärderande om en 
individ i grupp, vilket gör det sjukt 
obekvämt och otroligt oproffsigt. 

en ledare som skapar obekväm 
stämning genom att prata 
nedvärderande om andra inför 
gruppen 

Ledare som 
snackar skit 

Dålig arbetsmiljö relationer 
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Intervju med Y  
 

Mening Kondensera Koder Underkategori Kategorier 

Att ledaren är engagerad, ärlig och är 
personlig och har humor 

En ledare ska vara engagerad, 
ärlig och ha humor 

Engagerad 
ledare  

Engagemang Ledarstil 

Jag behöver utmaningar, att få förtroende 
och känna glädje. 

En ledare ska utmana och ge 
förtroende och glädje 

Utmanande 
ledare 

Engagemang Ledarstil 

Närvaro genom att alla ha samma mål, 
inspirera och visa den dära gnistan! [...] 
Motivera genom mål, att ha en teamkänsla 
och att ledaren är lyhörd! 

Att sätta mål och skapa 
teamkänsla ger motivation och 
tillit.  

Engagerad 
ledare 

Engagemang Ledarstil 

Jag tycker att raka och bestämda motiv 
alltid är bra till en början på en arbetsplats. 
Efterhand beroende på person och 
erfarenhet behöver inte direktiven alltid 
vara lika raka då personen kan lösa det bra 
på egen hand. 

Raka och bestämda motiv är bäst, 
framförallt i början, efterhand 
kan man ge mer förtroende till att 
ta beslut på egen hand  

Raka direktiv 
och förtroende 

Dominant/Empowering Ledarstil 

Jag känner förtroende för en ledare om 
den personen är motiverad i jobbet och 
vill dra med andra till samma nivå och om 
personen är ärlig och lyssnar. 

En motiverad ledare ger mer 
förtroende 

Motiverande Engagemang Relationer 

En ledares huvudsakliga uppgift är att föra 
ett arbete och en grupp framåt 
tillsammans. Att våga tro på personer och 
stötta dem till utveckling och till att 
personalen vill och vågar. 

Ledaren ska föra gruppen framåt 
och tro på personer och deras 
egna utveckling  

Framåtanda  Engagemang Uppmärksamhet/yhördhet 

Snäll men hård, ärlig och rak, men 
fortfarande våga vara personlig och ha 
humor. 

En ledare ska vara bestämd, men 
våga vara personlig  

Bestämd, men 
personlig 

Empowering? Ledarstil  

En bra ledare som ser till att sina 
medarbetare älskar sitt jobb lika mycket 
som han älskar det.Det bygger väldigt 
mycket på teamkänsla som ger ett bra 
resultat i slutändan.Att ledaren motiverar 
och tror på personer. Lär personer att 
använda sina styrkor/svagheter är också 
viktigt!! 

En ledare smittar av sig av 
kärleken till jobbet och skapar 
sammanhållning genom att alla 
får använda sina 
styrkor/svagheter.  

engagerad och 
teambyggande 

Teambuilding Relationer 
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Intervju med Z  
 

Mening Kondensera Koder Underkategori Kategorier  

En ledare ska vara en person som tänker 
på sina medarbetare, som visar sin 
uppskattning, en ledare ska inte vara 
någon som sätter sig själv först. 

En ledare är omtänksam, 
uppskattar nes arbete och sätter 
personalen först 

OMtänksamhet, 
personalen först 

uppskattning Relationer 

Jag behöver känna uppskattning, men 
även att ha kul på min arbetsplats, med 
kollegor. Har jag inte det tappar jag 
motivationen, eftersom att det inte är 
roligt på arbetsplatsen. 
 

En ledare uppskattar personalen 
låter arbetarna ha kul 

Lättsamhet uppskattning/arbetsmiljö Relationer 

Ja, hen behöver vara där, eller åtminstone 
höra av sig för att visa att den finns där 
och att en alltid kan höra av sig om det 
skulle vara något. 
 

Ledaren ska vara närvarande, om 
inte fysiskt så ska den vara 
tillgänlig och åtminstone göra 
lägeskontroller. 

Tillgänglig 
ledare 

Tillgänglighet Närvaro 

Ibland, beror på situation. Om det är 
något jag aldrig gjort förut uppskattar jag 
om en hen går igenom vad som gäller. 
 

Raka direktiv vid oerfarenhet,  raka direktiv Dominans? (fast snällare) Ledarstil 

När jag kan prata med dem och vet att de 
lyssnar 

Förtroende om ledaren lyssnar Lyssnande Uppmärksam Relationer 

Att bevaka och vara närvarande på 
arbetsplatsen 

ledarens uppgift är att vara 
närvarande  

Närvaro Närvarande Ledasrtil 

Personen ska visa uppskattning, och sätta 
sina medarbetare i första rummet när det 
kommer till jobbet. En ledare sätter upp 
en förbild på hur atmosfären ska vara på 
arbetsplatsen och om hen visar dålig 
attityd så är det de som kommer råda på 
arbetsplatsen också, gentemot om en visar 
en bra attityd så är de det som kommer 
lysa igenom inte bara till personalen men 
även gästerna.  
 

En ledare ska föregå med gott 
exempel, visa upp en god 
atmosfär.  
Atmosfären är viktig för 
arbetsmiljön och atmosfären kan 
kännas av av gästerna 

En ledare ska 
skapa god 
atmosfär. 

Arbetsmiljö   
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Intervju med W  
 

Mening Kondenserad Koder Underkategori Kategori 

[...] han är ju effektiv, duktig, han eh vet 
att jag inte är fullt vahettere. ja att jag kan 
allting till 100% och han förstår det, han 
är väldigt kunnig, han är väldigt trevlig 
också. [...] 

En ledare ska vara trevlig och 
förstående  

Trevlig Arbetsmiljö Relationer 

Både och, det är liksom som det är, N är 
ju både polare och (ohörbart) styr mig så 
sett. Och sen är det ju inte liksom så 
mycket bossa runt så sett, vi samarbetar ju 
rätt mycket. 

En ledare kan vara både polare 
och styra, samarbetar. 

Samarbete Teambuilding Relationer 

Nejmen att man liksom säger att det gör 
inget om du gör fel, man får göra fel för 
då lär man sig av felen. Och alla gör fel 
hela tiden. Och att han liksom inte skäller, 
han säger bara, det här var fel, gör såhär 
istället. (Tappar du förtroendet om nån 
börjar skälla på dig…? 
Ja, då skulle tyvärr bli att dom skäller och 
är aggressiva sådär. Skulle jag garanterat 
säga.) 

En ledare måste visa att det är 
okej att göra fel, och när man gör 
fel så räcker det med att säga. Att 
skälla skadar förtroendet. 

Transparens och 
ödmjukhet  

Arbetsmiljö Relationer 

Och vad är en ledare enligt dig, alltså, 
vad har den för roll?  
Den ser till att, eh, allt fungerar som det 
ska. 

En ledare ska se till att allting 
fungerar som det ska  

 Framåtanda Drivande  

[...] en som vi hade tidigare som inte så 
många gillade kanske men. Som tryckte 
ner mig rätt hårt, och blev sur för att jag 
inte gör lika bra arbete som han gör, när 
jag är ny på jobbet. Så det var väl lite fyra 
fem månader som jag liksom inte kunde 
någonting och jag fick aldrig lära mig. [...] 
Skulle han liksom vara kvar här skulle de, 
ja vart nära på att sluta. 

En ledare som trycker ner och 
inte utvecklar sin personal gör att 
de känner sig otrygga i sin nya 
tjänst och inte vill vara kvar.  

Otrygghet med 
ledare 

Dålig arbetsmiljö Relationer 

Ja, han finns ju alltid där men släpper mig 
liksom, bara Gör det här och han vet att 
jag kommer klara det utan problem. Och 
ser han att jag inte klarar det då hjälper 
han till. 
Så han ska ändå vara nånstans där i 
periferin? 
Ja, men han kan försvinna ut utan problem 
för det går ju oftast bra. 
 

En ledare ska finnas till hands, 
men inte vara för överbevakande. 

Trygghet med 
närvarande 
ledare  

Närvarande Ledarstil  
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Intervju med Q  
 

Meningar kondenserade koder underkategorier kategorier 

...drivande, ödmjuk. Ja, vill få folk att gå 
framåt i sin utveckling och inte trycka ner 
folk. 

En ledare ska vara drivande och 
ödmjuk, driva personalen framåt 
utan att vara nedsättande 

Engagerad 
ledare 

Engagemang Relationer 

En stor stark efter jobbet! Hahah Nejmen, 
en bra lön, nejmen att man har vahetteree, 
feedback från cheferna liksom, får bra 
feedback. 

Motivation för arbete är bra 
feedback och belöning i 
slutändan 

Motivation med 
belöning 

Engagemang Ledarstil 

Tycker du det är viktigt att en ledare är 
närvarande på arbetsplatsen eller…. 
Ja! Mycket viktigt. Det är nog bäst resultat 
så… 

En ledare måste vara närvarande 
på arbetsplatsen 

Närvaro Närvarande  Ledarstil 

När den gör samma jobb som den kräver 
att alla andra ska göra, den arbetar bra. 

Ledaren ska göra samma jobb. arbetande Närvarande  

Ja men leda gruppen framåt mot ett mål En ledares uppgift är att driva 
framåt 

Drivande Engagemang Relationer 

[...] jag tycker ju att F är en bra ledare som 
motiverar en å bli så duktig som han är 
liksom, sen har han ju sina dåliga perioder 
också. Då är h*n en dålig ledare helt 
plötsligt. 
Varför är h*n dålig då då? 
Jamen h*n skiter ju i allt, det är ju inte så 
bra men sen i sina bra stunder, då är h*n 
ju hur bra som helst liksom. Så det är ju 
både bra och dåligt 

Den ledare Q har nu är 
motiverande och uppmuntrar en 
att bli duktig. Men denne kan 
ibland bli omotiverad själv och 
skita i allt. Då är den inte en bra 
ledare.  

Ombytlig ledare Arbetsmiljö  

Nej närvarande fast låter dig ändå ta 
ansvar. Inte en sån som ska stå och kolla 
bakom ryggen på en hela tiden vad man 
gör. Men sen ändå att han ska komma och 
både göra positiv och negativ feedback. Så 
man får höra om man gör det dåligt så det 
inte bara, eh, ja. 

En ledare ska vara närvarande 
men inte stå bakom ryggen. Den 
ska ge feedback, positiv och 
negativ.  

Närvaro  Engagemang Ledarstil 

Ja exakt man behöver ju inte trycka ner…. 
Men det är viktigt med både bra och 
negativ feedback, för att utvecklas. 

Kritik ska ges konstruktivt. och 
är viktigt för utvecklande. 

Utveckling Arbetsmiljö  

Ja det tror jag, det är många som får en 
ledarposition och sen ska de bara se ner 
och klanka ner och egentligen skulle de 
väl inte sitta på den positionen själva för 
dom egentligen inte klara av det, men dom 
har fått det, för att, dels för att det är brist 
på folk och, jamen att folk (ohörbart) 
jobbar. Man tar det man får. 

Många kan få ledarposition utan 
att vara bra. De riskerar att 
klanka ner på personer  

Obehörig ledare Kunskapsbrist Relationer 
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