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Sammanfattning 
Inledning: Den svenska restaurangbranschen har problem med personalomsättning. Många 

restaurangarbetare slutar sina arbeten och mår inte bra. En strategi för att bemöta dessa problem kan 

vara satsningar på ledarskapet. 

 

Syftet Syftet med denna studie är att undersöka om ledarskap, kvaliteten på ledare-följare-relationer, 

har ett samband med svenska restaurangarbetares välmående på jobbet. 

 

Metod/material: För insamlingen av data användes en kvantitativ metod – enkät som bestod av frågor 

från tre olika mätinstrument som mätte (1) välmående på arbetet (2) ledarskap och (3) villighet att 

lämna arbete. De flesta av deltagarna nåddes från sociala media. 

 

Resultat: Resultatet visar att ledarskap har ett samband med välmående och avsikt till uppsägning. 

Höga värden för ledare-följare-relationer har ett samband med högt välmående bestående av hög 

professionell tillfredsställelse, låg utbrändhet, hög empati till kollegor och gäster, samt låg avsikt att 

lämna arbete.  

 

Slutsats: Ledarskap och välmående påverkar båda avsikt att lämna arbete. Förklaringsgraden för 

modellen är 51,2 % av variansen, varav professionell tillfredsställelse ensam står för störst del. 
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Paralleller finns troligtvis mellan olika ledarskapsteorier som genom stilar som ger mycket stöd till 

följare bidrar till positiva konsekvenser för följare som ökat välmående och minskad avsikt att lämna 

jobb. 
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Förord 

Vi vill framförallt tacka alla svenska restaurangarbetare som tog sig tid att svara på enkäten. Därtill vill 

vi tacka handledaren Tobias Nygren för stödet vi fått med projektet. Vi vill även tacka Åsa Öström och 

Malin Löf för hjälpen med analysen. 
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Inledning 

Hur kommer det sig att så många slutar sitt jobb inom restaurang och finns det ekonomiskt rimliga 

strategier som företag kan tillämpa för att motverka detta? Mellan år 2016 och år 2017 slutade cirka 

38% av arbetare inom handel, hotell och restaurang vilket motsvarar den näst högsta 

personalomsättningen av alla branscher (Svenskt Näringsliv, 2019). Det är svårt för arbetsgivare att 

hålla kvar personal och mycket resurser ägnas åt rekrytering och utbildning av ny personal (BFUFa, 

2014; Dermody, Young & Taylor, 2004). Vidare leder hög personalomsättning till minskad 

produktivitet och prestation för företaget (Park & Shaw, 2013). Problemet är komplext och många 

faktorer tycks svåra att påverka. En av dessa är dock något som är lättåtkomligt, kan tillämpas av alla 

och inte kosta pengar: Ett medvetet ledarskap kan vara ett sätt att påverka arbetsmiljön och i sin tur 

minska personalomsättning. Tidigare studier har visat att avsikt att lämna arbetet är starkt influerat av 

ledarskapsstil (Wang, Cheng & Wang, 2018). För att öka förståelsen om hur ledarskap samspelar med 

trivsel och hög personalomsättning har vi valt att undersöka om ledarskap, kvaliteten på 

ledare-följare-relationer, har ett samband med trivsel på jobbet hos svenska restaurangarbetare. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Att utforska ledarskapets samspel med välmående och personalomsättning på restaurang har praktisk 

användbarhet. Five Aspect Meal Model (FAMM), är en modell som används för att få en överblick av 

måltidssituationen och dess olika delar, kallade aspekter. En av aspekterna kallas styrsystemet och är 

den för restauranggästen osynliga driften av verksamheten. Här ingår trivsel i arbetsmiljön, 

personalomsättning och även ledarskap (Gustafsson, Öström, Johansson, & Mossberg, 2006). 

Ledarskap är en förutsättning för individuella och kollektiva insatser. Detta är viktigt då det påverkar 

välbefinnandet hos personal vilket i sin tur medför konsekvenser för företaget (Gyensare, Tsede, Sanda 

& Okpoti, 2016).  

 

Många studier visar att ledarskap och trivsel hos personal har en koppling med personalomsättning i 

företag (Wiley, 2010; Cho, Johanson & Guchait, 2009; Juli & Atmadja, 2005; Rhoades, Eisenberger & 

Armeli, 2001). Trots det finns nästan ingen information om hur ledarskap påverkar trivsel och 

personalomsättning i den svenska restaurangbranschen, en bransch som har bristande trivsel och hög 
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personalomsättning (BFUFa, 2014). Det är en kunskapslucka vi vill fylla. Besöksnäringens- forsknings 

och utvecklingsfond skriver i sin rapport från 2014 att branschen har en lång tradition av hög 

personalomsättning som personalstrategi vilket riskerar att bli ett allvarligt problem när branschen 

växer (BFUFa, 2014). Därav är denna undersökning av stor relevans för ämnet Måltidskunskap och 

värdskap. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av branschen, sedan presenteras ledarskapet utifrån flera 

perspektiv inkluderat Leader-Member Exchange Theory (LMX) – teorin som fungerat som 

utgångspunkt i vår enkät. Därefter ges en överblick över personalomsättning och trivsel. 

 

Den svenska restaurangbranschen 

Restaurangbranschen har en rörlig arbetsmarknad olik andra branscher vilket har många orsaker och 

medför konsekvenser. Enligt Visita (2018) har restaurangnäringen en akut brist på arbetskraft. Enligt 

BFUF är kompetensförsörjning i dagsläget besöksnäringens största utmaning (BFUFb, 2019). Detta 

utgör ett stort hinder för företagens utveckling och tillväxt. Hela 79 % av hotell- och restaurangföretag 

har i regeringens undersökning försökt rekrytera under de senaste sex månaderna, vilket är högt när 

man jämför med andra branscher (SOU 2017:95). Rekryteringsbehovet härstammar från tillväxt och 

hög personalomsättning (BFUFc, 2018). Personalomsättning definieras som när personal i ett företag 

byts ut (Blinfo, 2019). För besöksnäringen är den årliga personalomsättningen mellan 23 % och 35 % 

(BFUFb, 2019). År 2014 slutade 36,1 % av de som arbetar inom handel, hotell och restaurang (SOU 

2017:95). Mellan år 2016 och år 2017 var den siffran 38 % (Svenskt Näringsliv, 2019). 

 

Restaurangbranschens personalomsättning påverkas av att många studerande extrajobbar under 

studietiden utan avsikt att stanna kvar i branschen. Andelen unga i branschen är särskilt hög, 39 % av 

de som jobbar inom handel, hotell och restaurang är 25 år eller yngre (SOU 2017:95). Den 

genomsnittlige arbetaren i besöksnäringen urskiljer sig också på andra sätt. Ensamstående människor, 

de med utomeuropeiskt ursprung, de som saknar högre utbildning och kvinnor är överrepresenterade 

(BFUFb, 2019). Samtidigt uppfattas branschen ha låga löner och otydliga karriärvägar vilket får som 
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konsekvens att färre väljer att stanna kvar i branschen och färre utbildar sig till någon yrkesroll i 

branschen (SOU 2017:95). 

 

Hög personalomsättningen påverkar kvalitet och kontinuitet och i sin tur lönsamhet. Det 

medför mer interna utbildningsinsatser vilket är resurskrävande för företagen, i synnerhet de små och 

medelstora, vilket är särskilt märkbart för branschen eftersom det är normen att företagen har färre än 

50 anställda (SOU 2017:95; BFUFb, 2019). Branschen och företagen behöver enligt BFUFb (2019), 

förståelse för vad som krävs för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft då 

kompetensförsörjningen är en ödesfråga. 

 

Ledarskapets möjlighet att påverka 
Ledarskap är ett ämne som under många år har haft såväl akademikers som företagares 

uppmärksamhet. Under många år har mycket forskning bedrivits och en oerhörd bredd av teorier har 

uppkommit (Northouse, 2018). De olika teorierna har alla styrkor och svagheter och ingen kan 

egentligen sägas vara mer sann än den andra. Om teorierna istället betraktas som pusselbitar, perspektiv 

på ledarskapet som helhet framträder en förädlad förståelse för ledarskapet och de faktorer som 

influerar (Northouse, 2018). Denna sofistikerade förståelse för ledarskapet är väsentlig för att kunna 

undersöka ledarskapsfrågor. Det vi har valt att presentera är ett axplock av teorier relevanta till den här 

undersökningen. De har valts ut på grund av att de ger en insiktsfull överblick av ledarskap, eller i 

andra fall visat sig kopplade till konsekvenser för följare som trivsel eller avsikt till uppsägning i 

tidigare studier. Följare är i kontexten av den här texten medarbetare som är en del av 

ledarskapsprocessen där de påverkas av ledarens inflytande (Gerstner & Day, 1997).  

 

För att mäta ledarskap skulle vilken som helst av dessa teorier kunna vara en utgångspunkt. Vi har valt 

att utgå från Leader-member exchange theory för att mäta ledarskap i vår undersökning. Detta på grund 

av att teorin går ut på att mäta kvaliteten på ledare-följare-relationer, vilket kan anses vara en mer 

neutral indikation på bra ledarskap än många andra teorier. Med ledare-följare-relationer menar vi det 

spektrum mellan in-group och out-group som senare beskrivs utförligare i bakgrunden. Vidare har 

teorin i tidigare forskning visat sig vara kopplad till personalomsättning där andra urval blivit 

undersökta (Gerstner & Day, 1997). 
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Ledarskap har potential som ett verktyg företag kan använda sig av för att minska personalomsättning. 

Personalomsättning är en av flera faktorer som förklarar ett företags prestation. Ett företag kan förlora 

personal av olika anledningar, detta kan ske genom att personalen lämnar företaget eller byter tjänst 

(Currie & Hill, 2012). En av de mest kända orsakerna till att personal byter arbete är välbefinnande, 

trygghet och trivsel som påverkas av hur de behandlas av sin ledare och sitt företag (Eisenberger, 

Stringlhamber, Vandenberghe, Sucharski & Rhoades, 2002; Kottke & Sharafinski, 1988). Cho et al. 

(2009) hävdar att personal tenderar att se deras mående som en spegling av företagets beslut och 

handlingar, hur bra eller dåligt företaget är syns på personalen. Det som Cho et al. (2009) anser vara 

den viktigaste faktorn för att minska personalens avsikt att lämna sitt arbete, är personalens uppfattning 

av företagets stöd. Enligt Rhoades et al. (2001) har ledare som visar omtanke för sina följares situation 

en påverkan på deras uppfattning av företaget. Även Romanowska (2014) skildrar mer empatiskt 

ledarskap som fördelaktigt. Detta leder till att följare känner sig trygga, mer engagerade och villiga att 

hjälpa företaget att uppnå mål (Rhoades et al., 2001; Romanowska, 2014).  

 

Ledare eller chef 
Att en person är chef betyder inte att denne är ledare och alla ledare behöver inte alltid vara chefer. 

Många har blivit förvirrade kring ordet ledare och chef. Det finns förklaringar till skillnaden mellan de 

orden (Braw, 2002). Den enklaste beskrivning är att ”chef” är en titel som företagets ledning har tillsatt 

en person som skall ha ansvar på ett jobb eller avdelning. Den person som är chef har en uppgift att 

underhålla struktur och system, för att kunna utföra arbetet mot ett bestämt mål, där det största målet 

för chefen är att uppgiften blir gjord. Vem som helst kan vara chef till skillnad från ledare, som kräver 

mer personliga egenskaper (Rubenowitz, 2004). En ledare riktar sin energi mot människor för att kunna 

få de att följa och vilja göra saker. En effektiv ledare har en egenskap att ta hänsyn till relationen 

mellan individer, det vill säga behandlar sina följare subjektivt. Alla chefer innehar inte ledarroll, men 

det betyder inte att det är omöjligt för en chef att bli ledare. För att gå in i den rollen, krävs det 

personliga egenskaper som grund och en villighet till självutveckling (Rehn, 2008). Att leda människor 

är en långsiktig målsättning där relationen till medarbetarna är avgörande (Antonsson, 2013). 
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Ledarskap 
En bra ledare kan vara svår att definiera men skiljer sig från en ineffektiv ledare bland annat genom sitt 

inflytande. En person med gott ledarskap, underlättar för sin följare att kunna uppnå den gemensamma 

målsättningen på ett effektivare sätt än en person med dåligt ledarskap. I detta sammanhang föreslår 

Wheelan (2017) att det som är nödvändigt för att anpassa sig till förändringar oavsett typ av 

verksamhet, är förmåga att se problem och lösa konflikter.  

 

En sak som skiljer ledare från följare är enligt Trait theory personligheten – personliga egenskaper. 

Trait theory är en teori som beskriver begåvningar relaterade till ledarskapsförmåga hos en person. 

Grundidén med trait theory är att en ledare är född till att leda, en ledare har vissa unika egenskaper 

som andra människor inte har. Denna teorin har sedan utvecklats över tid, då trait theory numera främst 

används för att identifiera styrkor och svagheter hos en person (Juli & Atmadja, 2005). Cawthon (1996) 

är inne på samma spår, att personliga egenskaper som man fått sedan man är född kan vara en fördel 

för en person att bli en bra ledare genom sin utveckling. Utöver detta, kräver det att personen har en 

önskan att lära sig för att kunna bli en effektiv ledare (ibid). De personliga egenskaperna kan alltså 

förbättras genom inlärning och självutveckling (Juli & Atmadja, 2005). Svagheten med Trait theory är 

bland annat en oklarhet i vilka karaktärsdrag som hör till ledarskap, vilket har visat sig bli oändliga 

attribut tagna ur luften utefter forskarens subjektiva preferenser (Northouse, 2018). Trait theory tappar 

också på att varken ta hänsyn till situation eller resultat av ledarskapet. En ledare kanske inte är en 

lämplig ledare i andra sammanhang och teorin har inte visat att specifika traits varit kopplat till positiva 

resultat som högre trivsel och produktivitet hos följarna. Dessutom är inte trait theory särskilt 

användbart för kompetensutveckling då innebörden är att ledare föds och inte att ledare kan byggas upp 

(ibid). 

 

Ett annat perspektiv än att betrakta personligheter som inflytelserika fås genom att bryta ner inflytandet 

i dess beståndsdelar. En ledare påverkar sina anhängare genom stöd av ”krafter” och karisma (Ford, 

Harding, Gilmore & Richardson, 2017). Dessa krafter som ger möjligheten för en ledare att få 

uppmärksamhet av sina följare, och kunna styra dem på ett önskat sätt kallas ”French and Raven's 

bases of power”. Enligt Antonio, Bertram, Clara, & Jocelyn (2013) utgörs modellen av följande krafter;  

● Referent kraft – kraften/karisma som gör att följare gillar ledaren på grund av personlighet. 

● Expertstyrka – ledaren är kunnig och har kunskap inom ett visst område. 
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● Legitim kraft – ha en viss jobbposition som gör att personen har en viss makt att styra över saker. 

● Belöningseffekt – har förmåga att belöna sina följare. 

● Tvingande kraft – har förmåga att påverka sina följare att göra saker genom bestraffning. 

● Informations kraft – har kunskaper om det som de andra vill eller behöver veta. 

 

Ledarstilar 
Ledarskapsstilar kan kategoriseras på olika sätt, beroende på vilket perspektiv man utgår från. Ett sätt 

är att dela in dem efter hur makten används. Autokratiskt ledarskap är en stil där ledaren tycker om att 

bestämma själv och vill inte att följare ska ingripa när ledaren fattar ett beslut (Vliert, 2006). 

Demokratiskt ledarskap är motsatsen till autokratiskt ledarskap. Ledaren i denna stil lägger betoning på 

samarbete, kommunikation och lyssnar på allmänhetens åsikter för att öka produktivitet och 

tillfredsställelse (Ingvarsson, 2017). Delegerande ledarskap är en stil som är nära demokratiskt 

ledarskap. Här är ledaren ”osynlig” eftersom makten för beslutfattande fördelas till följaren. Följaren 

eller underordnade har rätt att ta egna beslut själva för uppdraget utan att konsultera med den högsta 

ledaren (Furtner, Baldegger & Rauthmann, 2012).  

 

Blake och Moutons modell 

Uppdelningen av ledarskapsstilar kan även delas in efter fokus på människor och produktion. Enligt 

Blake och Moutons koncept i Woong, Ho & Samg (2018) artikel klassificeras ledarskapets karaktärer 

efter fokus på uppdrag – Task-oriented, eller fokus på människor – People-oriented. Av detta samband 

skapas fem olika ledarskapskaraktärer. Dessa är: 

● Impoverished – lågt intresse för både följare och produkt. 

● Country club – uppmärksamhet ägnas mest åt följarnas trivsel och relationer 

● Middle of the road – har förmåga att balansera trivsel hos följare och produktion. 

● Authority/obedience – fokus ägnas mest åt avkastningen, mänskliga faktorer ligger utanför fokus. 

● Team leader – fokus på mänskliga faktorer ligger parallellt med fokus på avkastning. 

 

Att placera ledare i ett sådant spektrum är en del av teorin Behavioral Approach. Måhända med viss 

naivitet framställs Team leader som den optimala ledarskapsstilen, forskning har dock ännu inte visat 

att en viss stil skulle vara bättre än de andra i alla situationer (Northouse, 2018). Detta oavslutade 

sökande för en perfekt ledarskapsstil ihop med forskningens bristande överensstämmelse för 
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kopplingar mellan resultat och ledarskapsstilar står för merparten av kritiken riktad mot Behavioral 

approach (ibid). 

 

Servant leadership 

En annan stil av ledarskap som diskuteras i en stor utsträckning, och gör nytta för många företag är 

servant leadership eller tjänande ledarskap av Robert K. Greenleaf (Giorgiov, 2010). Teorin bygger på 

filosofi och är inspirerad av litteratur – Journey to the Eas (Carter & Timothy, 2014; Dittmar, 2006). 

Ledaren i denna stil arbetar med hjärtat som syftar till att betjäna andras behov. Det som skiljer denna 

typ av ledare från andra stilar är att följarens utveckling prioriteras, och fokusen ligger på att hjälpa sina 

följare att uppnå målsättning. Både ledare och följare förenar sig för att uppnå organisationsmål utan 

positionell eller auktoritär makt (Carter & Timothy, 2014; Giorgiov, 2010). Det har genomförts en 

undersökning på personal och ledare under detta system, deltagarna fick bedöma sitt engagemang som 

påverkas av denna typ av ledare. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan ledare och 

följarens engagemang, vilket kan innebär att servant ledare kan ha ett positivt inflytande över följarens 

engagemang. Dock har inte forskaren bekräftat eller förnekat om engagemanget påverkas helt av denna 

typ av ledarskap (Carter & Timothy, 2014). Servant leadership är ännu ett ungt begrepp och att sådant 

ledarskap skulle vara kopplat till resultat saknar ännu i stor grad stöd av forskning (Northouse, 2018). 

Teorin har en nästan altruistisk överton, det är oklart om stilen agerar för företagets eller produktens 

bästa. Slutligen råder det inte enighet om vad exakt Servant Leadership innefattar (ibid). 

 

Transformational leadership 

Att involvera personalen i utvecklingen av arbetslaget är en fördel för verksamheten som leder till 

framgång. En ofrånkomlig nyckelfaktor till det är ledaren (Wheelan, 2017). Gyensare et al. (2016) 

beskriver transformativt ledarskap som en stil där ledare stimulerar följare att uppnå resultat genom att 

ge både mening och förståelse. Poängen med denna typ av ledarskap är att utveckla följare till ”ledare”. 

Transformativt ledarskap ger möjligheter för människor med olika bakgrund att kunna arbeta 

produktivt tillsammans (ibid). Ledarstilen har visat sig effektiv när det gäller att öka följarens 

förväntningar av prestation, och att omvandla deras personliga värderingar till en högre nivå av behov 

och önskemål (Cheung & Wong, 2011).  
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Transformational leadership har trots konceptuella brister visat sig höra ihop med goda resultat. 

Gyensare et al. (2016) har gjort en undersökning om hur effekten av denna typ av ledarskap påverkar 

personalomsättning. Resultatet visade att transformational leadership hade ett samband med avsikt att 

lämna jobb och känslosam förbindelse till arbetsplatsen. Känslosam förbindelse hade också ett 

samband med avsikt att lämna jobb. För att öka personalens engagemang och hålla dem kvar i 

verksamheten, bör ledare skapa en bra atmosfär som leder till bättre arbetsklimat, skapar förtroende och 

lojalitet hos anställda, samt ha respekt för dem (ibid). Kritik har riktats mot denna modell över att de 

fyra elementen inte är tillräckligt tydliga konceptuellt, även deras validitet i mätningar ifrågasätts 

(Northouse, 2018). Transformational leadership handlar om att omvandla individer och organisationer, 

men hur detta faktiskt går till, och om dessa typer av enkelriktade förändringsinitiativ automatiskt leder 

till något gott, eller ens är effektiva i dagens samhälle, är upp till diskussion (ibid). 

  

Leader-Member Exchange Theory 

Leader-Member Exchange Theory (LMX) beskriver ledarskap som en process centrerad runt 

interaktionerna mellan ledare och följare (Northouse, 2018). LMX teorin antar inte som tidigare 

nämnda perspektiv, att ledaren har en generell ledarskapsstil som uttrycker sig lika gentemot alla 

följare. Istället anser teorin att varje relation en ledare har till en följare är unik, och att dessa faller i två 

kategorier, in-group och out-group (Northouse, 2018). Följare faller i en av dessa grupper baserat på 

hur väl de kan samspela med sin ledare, och hur väl deras ledare kan samspela med dem. In-group 

relationer kan sägas karaktäriseras av interaktioner av hög kvalitet, out-group relationer karaktäriseras 

av interaktioner av låg kvalitet. Följare som hör till in-group får mer information, inflytande, förtroende 

och omsorg av sin ledare. Medan följare i in-group gör extra tjänster för sin ledare, och ledaren gör 

extra tjänster för dem, består out-group följares arbetsliv vanligtvis bara av att sköta de arbetsuppgifter 

som ingår i rutinerna under de utsatta arbetstimmarna (ibid). Begreppet ledare-följare-relationer av hög 

kvalitet hänvisar i den här uppsatsen till in-group relationer som karaktäriseras av fler ledare-följare 

interaktioner av hög kvalitet. 

 

Ledare-följare-utbyten av hög kvalitet har visat sig vara kopplat till positiva resultat för de inblandade 

människorna såväl som företagen (Graen & Uhl-Bien, 1995). Bland de positiva sakerna kopplat till 

ledare-följare-utbyten av hög kvalitet är mindre personalomsättning, mer positiva prestations 

utvärderingar, högre frekvens av befordringar, högre hängivelse till företaget, mer önskvärda 
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arbetsuppgifter, bättre jobb attityder, mer uppmärksamhet och support från ledare, högre grad av 

deltagande, och snabbare karriär utveckling (Buch, Dysvik & Chyns, 2014; Graen & Uhl-Bien, 1995; 

Malik, Ahmad & Rehman, 2015). Vidare har teorin varaktigt genom åren visat sig vara relaterad till 

tillfredsställelse och avsikt att lämna sitt jobb (Gerstner & Day, 1997). 

 

Enligt Wang et al. (2018) motiveras arbetarna i ett differentiellt ledarskap med en belöning, det vill 

säga de talrika fördelarna in-group medlemmar har tillgång till, vilket är en motpol till auktoritärt 

ledarskap där inflytelsekraften är bestraffning. För att minska ledarskapets påverkan på personalens 

avsikt att lämna sitt jobb bör in-group personalen motiveras med mer belöning och mindre 

bestraffning, samtidigt som skillnad mellan in-group och out-group minskas och fler inkluderas i 

in-group (ibid). 

 

Leader-member exchange theory har som teori kunskapsluckor, väldigt lite är förstått om hur in-group 

och out-group relationer utvecklas (Northouse, 2018). Teorin belyser hur särbehandling genererar 

konsekvenser, men ger få lösningar för hur individer kan ta sig ur en out-group. Dessa relationer kan 

också bli påverkade av kontext, men av vad och i vilken utsträckning har inte framlagts (ibid). 

 

Hur fortgår ledarskapsforskningen 
Trots många år av undersökningar och teorier pågår diskussioner om vad som är bra ledarskap lika 

mycket i dagens läge som när ämnet började undersökas (Northouse, 2018). Det finns många olika 

perspektiv, och lika många olika åsikter om vad som utgör bra ledarskap. Om den som studerar 

ledarskap inkorporerar kunskapen där de olika teorierna överlappar kan en bred och mångsidig 

förståelse för ledarskap nås. Ledaren kan då tänka på sitt ledarskapsbeteende utifrån olika teorier 

utefter vad situationen kräver. De olika teorierna kommer med frågeformulärer där ledare eller följare 

kan fylla i svaren för att bedöma en ledares fallenhet för en viss typ av ledarskap (Northouse, 2018). 

Med frågeformulärer kvantifieras ledarskapet, blir mätbart och till följd av det kan kvantitativ forskning 

bedrivas. Ett sådant frågeformulär är Leader-Member Exchange Questionnaire (LMX-7), där kvaliteten 

på ledare-följare-relationer mäts med 7 stycken 5-skaliga frågor.  

 

Ledarskapsforskare har på senare tid tänkt på ledarskap som en optimal ledarskapsstil kontra alla andra 

ledarskapsbeteenden vilka ses som till viss del ineffektiva, detta bland annat Authentic Leadership, 
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Servant Leadership och Transformational Leadership. Leader-Member Exchange Theory är ett mer 

neutralt perspektiv än Transformational Leadership och Servant Leadership (Northouse, 2018). Teorin 

lägger vikt på bra interaktioner mellan ledare och följare, och definierar inte nödvändigtvis en viss 

ledarskapsstil som överlägsen (ibid). 

 

Uppsägning, personalomsättning och trivsel 
Turnover intention är avsikten att säga upp sig från en organisation, för att arbeta på en ny arbetsplats 

eller byta karriär (Nadiri & Tanova, 2010). Turnover intention scale (TIS-6) är ett mätinstrument av 

Roodt (2004) som använts i många studier (Giffen, 2015; Bonds, 2017; Jadoo, Aljunid, Dastan, 

Tawfeeq, Mustafa, Ganasegeran & Aldubai, 2015). TIS-6 har pålitligt länkat personals avsikt till 

uppsägning med faktisk uppsägning vid senare uppföljningar. Personalens avsikt att säga upp sig är en 

viktig faktor som kan förklara personalomsättning och trivsel i en organisation (Cho et al., 2009). 

Mueller & Price (1990) menar att det kommer som följd av en försämrad relation till organisationen 

och missnöje på jobbet. Karatepe & Uludag (2008) ser behovet att byta arbetsmiljö som en åtgärd för 

att undvika konflikter mellan arbetsliv och privatliv (ibid).  

 

Mowday, Porter & Steer (1982) hävdar att avsikt att lämna arbete kan orsakas av ett försämrat 

välmående på jobbet (ibid). Att definiera välmående är problematiskt, och till viss del en filosofisk 

fråga (Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012). Forskare har gjort försök till att definiera välmående 

och göra det mätbart genom att länka det till tillhörande begrepp och frågor som utreder dessa, ett 

sådant försök att mäta välmående har gjorts med Stanford Professional Fulfillment Index (PFI). De 

begrepp som mäts är professionell tillfredsställelse, utbrändhet och empati till kollegor och patienter. 

Mätinstrumentet är specifikt designat för att mäta välmående på jobbet, well-being at work (Trockel et 

al., 2017).  

 

Personalomsättning påverkas av frivillig och ofrivillig uppsägning, både undvikbara och oundvikliga 

(Emiroglu, Akova & Tanriverdi, 2015). Ofrivillig uppsägning är ofta oundviklig och påverkas av 

arbetsgivarens och arbetsplatsens villkor. En studie av Dermody et al. (2004) förklarar att 

personalomsättning kan påverkas av (1) ekonomiska faktorer – belöningar i form av lön, (2) 

emotionella faktorer – motivation, uppmärksamhet, arbetsmiljö och relation mellan medarbetare 

(Dermody et al., 2004). Enligt restaurangarbetares perspektiv är de främsta anledningarna till att de 
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slutar sitt arbete dåliga arbetstider och låg lön (ibid.). Däremot spelar arbetsmiljö och arbetsförhållande 

ganska stor roll för att hålla dem kvar. För att skapa en bra atmosfär på arbetsplatsen i form av 

arbetsmiljö som tillfredsställer personalen behöver i förstahand arbetsgivare eller ledare kunna leda, 

hantera olika situationer, upprätthålla och utbilda sin personal på ett effektivt sätt (Dermody et al., 

2004; Gyensare et al., 2016). 

 

Personalomsättning är något som ger både positiva och negativa konsekvenser för företag (Hallgren, 

2010; Englund & Fierro, 2006). Genom utbyte av personal i företag medföljer positiva fördelar 

(Hallgren, 2010). Detta för att företaget får in personal med nya idéer, attityder och perspektiv vilket 

stimulerar företaget att utvecklas, särskilt när det gäller arbetsstyrkan. Dock anser Englund & Fierro 

(2006) att hög personalomsättning är kostnadsintensivt då pengarna måste gå till personalutbildning 

och rekrytering. Dessutom innebär personalomsättning en kompetensförlust, vilket sedan leder till att 

företag blir instabila och utvecklingsgraden minskas (ibid).  

 

En tidigare studie har visat att följare som får positiv uppmärksamhet från ledare har en ökad grad av 

välmående (Nielsen & Daniels, 2012). Ledare har kraften att forma sina följares uppfattning om deras 

arbetsförhållanden, och även deras individuella välmående. Ett differentiellt ledarskap har i denna 

studie visat sig vara kopplat till följares välmående i Danmark. Forskarna gissar att individualistiska 

kulturer så som den danska möjligtvis uppvisar mer positivt välmående av särbehandling medan 

människor i kollektivistiska kulturer föredrar att behandlas lika. Mer forskning behöver göras för att 

förstå hur preferenser skiljer i olika kulturer och branscher (ibid), som exempelvis i den svenska 

restaurangbranschen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om ledarskap, kvaliteten på ledare-följare-relationer, har ett samband med 

svenska restaurangarbetares välmående på jobbet. 

Frågeställningar är följande: 

● Har kvaliteten på ledare-följare-relationer ett samband med välmående, det vill säga 

professionell tillfredsställelse, empati till kollegor och gäster, samt utbrändhet på jobbet? 

● Har kvaliteten på ledare-följare-relationer ett samband med avsikt till uppsägning? 

● I vilken utsträckning är ledare-följare-relationer respektive välmående en orsak till avsikt till 

uppsägning? 

 

 

Metod och material  
Följande är de steg som genomfördes i denna studie: formulera uppsatsidé, problematisera kring 

intressanta ämnen inom restaurangbranschen, formulera syfte och frågeställningar utifrån 

problematiken, välja den metod som anses passa till studiens syfte, genomföra litteraturgenomgång och 

undersökning (Bryman, 2011). Kvantitativ undersökningsmetod – enkät valdes som verktyg i denna 

studie för att få in statistiska data bestående av restaurangarbetares attityder. Enkäten designades för att 

samla svar om deltagarnas ledare-följare-relation, avsikt att lämna arbete och välmående/trivsel 

bestående av professionell tillfredsställelse, utbrändhet och relation till kollegor och gäster. 

 

Litteratur- och databassökning 
En informationssökning gjordes enligt Brymans (2011) rekommendationer. Relevanta artiklar samlades 

in efter en sökning i Örebro Universitetsbiblioteks sökbas, för att fungera som ett komplement till 

resultatdiskussionen. De databaserna som användes var Web Of Science och Primo. Med hjälp av 

avgränsningsfunktionen i dessa databaser, kunde ett val göras att endast de artiklar som var tillgängliga 

i fulltext, och var vetenskapligt granskade visades (kriterierna nedan). Vid sökningen användes 

kombinationer av olika sökord med synonymer (bilaga 1) enligt rekommendation av Bryman (2011), 

för att söka fram de relevanta vetenskapliga artiklarna. När det gäller sökning av annan information 

utöver vetenskapliga artiklar, rekommenderar Bryman (2011) att vara kritisk och noga mot de 

information på webbkällor som hittats, eftersom det kan förekomma icke-trovärdiga fakta.  
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Nedan är de kriterierna som användes vid sökning av artiklar. 

Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 

● Artiklar som är vetenskapligt granskade 

● Artiklar som är tillgängliga i fulltext 

 

Exklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 

● Artiklar som är skrivna på ett språk vi inte behärskar 

● Artiklar som är belagda med avgift 

 

Metodval 
Kvantitativ - enkätundersökning 

Detta är en studie om restaurangarbetares förhållande till sina ”ledare” som i det här fallet kan vara 

restaurangchef, köksmästare, hovmästare eller personer med andra titlar och hur det möjligtvis kan 

påverka trivsel på jobbet samt restaurangers personalomsättning. Genom enkät mättes 

restaurangarbetares attityder på bland annat en Likertskala – den mest kända bedömningsskalan som 

vanligtvis används för att undersöka attityd hos deltagare (Ejlertsson, 2014). Metoden är en kvantitativ 

metod – insamling av statistiska data, som sedan analyseras för att få fram statistisk signifikans 

(Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). Kvantitativ undersökning anses vara en lämplig metod för 

frågeställningen då de samband vi letar efter kan hittas. 

 

Enkäten har delats in i fyra delar (1) demografiska frågor om kön, ålder och arbetserfarenhet som gav 

oss möjlighet att senare beskriva urvalet, (2) Frågor om trivsel delen som tidigare var testade för 

reliabilitet och validitet (3) Frågor för att avgöra ledarskapet på arbetet, det officiella Leader-member 

exchange theory frågeformuläret och (4) Villighet att lämna sitt arbete delen, som använde ett 

reliabilitet- och validitetstestat mätinstrument bestående av sex frågor för att avgöra deltagarnas 

villighet att lämna sina arbete. Innehållet i enkäten behöver vara välstrukturerat för att underlätta för 

respondenterna (Ejlertsson, 2014; Bryman, 2011). Med detta i åtanke tillämpades ett minimalistiskt 

förhållningssätt där frågorna var enkla, tydliga och ordnade efter tema. Samtidigt ställdes inte frågor 

med svåra tekniska termer, ingående personliga redogörelser och andra oanvändbara frågor som inte 

var relaterade till studiens syfte, detta för att enkäten inte fick bli för lång eller ointressant för 

respondenterna.  
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Mätinstrument för välmående, ledarskap och personalomsättning 

Följande mätinstrument valdes för deras tillgänglighet, mängd frågor, reliabilitet och validitet.  

1. Stanford Professional Fulfillment Index (PFI) har tidigare använts för att mäta well-being bland 

yrkesverksamma läkare. Begreppet well-being har undersökts genom de tillhörande begreppen 

utbrändhet, professionell tillfredsställelse och empati för kollegor och patienter. Detta mätinstrument 

omfattar tre avsnitt med sextion frågor (Bilaga 2). Tabell 1 visar svarsalternativ för mätinstrumentet. 

 

Tabell 1. Svarsalternativ för Stanford Professional Fulfillment Index (PFI) 
Namn Svarsalternativ 

 
 
PFI 

PFI-Fulfillment 1 = Inte alls sant, 2 = Lite sant, 3 = Till viss del sant, 4 = Väldigt sant, 5 =Helt sant 

PFI-Burnout 1 = Inte alls, 2 = Väldigt lite, 3 = Till viss del, 4 = Mycket, 5 = Extremt mycket 

PFI-Empati  1 = Inte alls, 2 = Väldigt lite, 3 = Till viss del, 4 = Mycket, 5 = Extremt mycket  

 

 

2. LMX-7 valdes för att det är ett officiellt mått på ledarskap för leader-member exchange theory. Detta 

mätinstrument omfattar sju frågor (Bilaga 2). Tabell 2 visar svarsalternativ för mätinstrumentet. 

 
Tabell 2. Svarsalternativ för Leader-Member Exchange Theory (LMX-7) 

Namn Svarsalternativ 

 
 
LMX-7 

1 = Sällan, 2 = Då och då, 3 = Ibland, 4 = Ganska ofta, 5 = Väldigt ofta 

1 = Inte alls, 2 = Lite, 3 = Till viss del, 4 = Ganska mycket, 5 = Väldigt Mycket 

1 = Inte alls, 2 = Lite, 3 = Till viss del, 4 = För det mesta, 5 = Helt 

1 = Inte alls, 2 = Lite, 3 = Lagom sannolikt, 4 = Väldigt sannolikt, 5 = Högst sannolikt 

1 = Inte alls, 2 = Lite, 3 = Lagom sannolikt, 4 = Väldigt sannolikt, 5 = Högst sannolikt 

1 = Håller inte alls med 2 = Det är inte omöjligt, 3 = Neutral, 4 = Håller för det mesta med, 5 = Håller helt med 

1 = Extremt ineffektivt, 2 = Värre än genomsnittligt, 3 = Genomsnittligt, 4 = Bättre än genomsnittligt, 5 = Extremt effektivt 

 

 

3. Turnover Intention Scale (TIS-6) har tidigare använts vid Iowa State University för att mäta turnover 

intention ihop med person-organisation fit i syfte att utveckla hospitality management. TIS-6 består av 

bipolär 5-stegs skala med två motsatsalternativ. Frågorna omfattar bland annat: ”Hur ofta drömmer du 

om att skaffa ett annat jobb som bättre passar dina personliga behov?” och ”Hur ofta har du funderat på 
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att lämna ditt jobb?”. Mätinstrumentet omfattar sex frågor (Bilaga 2). Tabell 3 visar svarsalternativ för 

mätinstrumentet. 

 
Tabell 3. Svarsalternativ för Turnover Intention Scale (TIS-6) 

Namn Svarsalternativ 

TIS-6 1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Reliabilitet och validitet 

Enkätfrågorna utgår från tre färdiga mätinstrument. Dessa var (1) PFI, mäter begrepp relaterade till 

trivsel på jobbet; (2) LMX- 7 – mäter ledarskapet; (3) TIS-6, mäter avsikten att lämna sitt jobb (Bilaga 

2). Detta för att säkerställa hög validitet och reliabilitet (reliabilitets värde – Cronbach's alpha, kommer 

att redovisas nedan). Med validitet innebär frågans förmåga att mäta, det vill säga att frågan går att 

omvandla till statistiska data. Med reliabilitet innebär frågans replikerbarhet. Frågor med hög 

reliabilitet skall ge liknande resultat för varje gång undersökning genomförs (Ejlertsson, 2014). 

Frågorna i de ovanstående mätinstrumenten formulerades på engelska. På grund av ett svenskt urval 

var författarna tvungna att själva översätta till svenska innan användning.  

 

Cronbach’s alpha (α) är den mest använda mått för att testa reliabilitet inom forskning. Värdet varierar 

mellan 0 till 1, ju närmare 1 desto bättre (Cho, 2016). Enligt Taber (2017) är det acceptabla värdet α > 

0,7. Reliabilitets analys enligt Cronbach alpha (Cronbach, 1951) genomfördes på PFI, LMX-7 och 

TIS-6 för att säkerställa. Frågorna som skall genomgå reliabilitetsanalys måste ha samma 

svarsalternativ eller innehålla samma frågetema. Mätinstrument som användes innehåller olika antal 

frågeteman med olika svarsalternativ. Exempelvis, PFI innehåller 16 frågor, av de sexton frågorna 

måste därför dela upp till ett visst antal variabler, i detta fall tre variabler: professionell 

tillfredsställelse, utbrändhet samt relation till kollegor och gäster för att kunna genomgå 

reliabilitetsanalys. 

 

I tabell 4 visar reliabilitets analys, där Cronbach’s alpha på de tre mätinstrumenten ligger över 0.7, 

vilket ligger inom den acceptabla gränsen. Mätinstrumenten har bra en reliabilitet (Taber, 2017). 

 

 

19 



 

Tabell 4. Cronbach’s alpha på mätinstrumenten 

  Cronbach’s alpha Antal frågor 

PFI Välmående 0.865 16 

Professionell tillfredsställelse 0.860 6 

Utbrändhet 0.845 4 

Relation till kollegor och gäster 0.861 6 

LMX-7 Ledarskap 0.926 7 

TIS-6 Turnover intention 0.876 6 

 

Material 
Urval av deltagare 

Urval av deltagarna var restaurangarbetare i Sverige. Restaurangarbetarna valdes ut med ett 

bekvämlighetsurval, detta för att kunna nå tillräckligt många svarande i denna nisch för en statistisk 

analys (Bryman, 2011). Länken med enkäten och informationsbrevet delades genom Facebookgrupper 

för yrkesverksamma, genom Facebookgrupper för studerande vid högskolor/universitet med 

restauranginriktning och genom personliga kontaktnät.  

 

Sedan filtrerades vissa svarande bort utifrån deras svar på demografiska frågor. Restaurangarbetare 

som jobbat mindre än 6 månader inkluderades inte då de ansågs sakna tillräcklig erfarenhet för att ge 

rimliga svar på frågorna. Restaurangarbetare som inte jobbat de två senaste veckorna filtrerades också 

bort då de inte ansågs kunna ge tillförlitliga svar om deras känslor rörande jobbet då för lång tid 

passerat. Vi inkluderade frågor om de svarandes kön, ålder och anställningstid på grund av dessa 

faktorers potentiella påverkan på avsikt att lämna jobb som tidigare studier visat (Gyensare et al., 

2016). 

 

Genomförande av enkätundersökning och pilotstudie 

Enkätfrågorna är standardiserade, det vill säga alla frågor är samma för alla deltagare. För att vara säker 

på att denna metod fungerar som förväntat, gjordes en pilotstudie innan den riktiga enkäten skickas ut 

till deltagarna. Enkäten skapades på Google Forms – ett gratis online enkätverktyg (Google, 2019). Vid 
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pilotstudien valdes 15 studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i campus Grythyttan ut som 

testpersoner. Länken på enkäten, tillsammans med informationsbrev om studien skickades. Efter att 

alla hade svarat, kontrollerade författarna om svaren gick att analysera statistiskt. Feedback från öppna 

frågor som endast tas med i pilotstudien togs hänsyn till för att förbättra och tydliggöra enkäten. 

 

Dataanalys 

I enkätundersökning kan det uppstå saknade data eller bortfall. Detta uppstår generellt när deltagarna är 

ovilliga att svara på enkäten, eller avslutar enkäten innan alla frågor besvaras. Saknade data har om för 

avsevärd till mängden, en stor påverkan på resultaten (Ejlersson, 2014; Trost & Hultåker, 2016). I 

Google-enkät finns en inställning där deltagarna måste besvara alla frågor innan svaret kan skickas in.  

Författarna utnyttjade denna funktion för att minska bortfall. I enkätfrågorna finns en fråga om hur lång 

arbetslivserfarenhet deltagarna har (Bilaga 2). Deltagarna som svarade ”ingen” fick ändå skicka in 

svaret, men med hjälp av ”Statistical Package for the Social Sciences” V.25 (SPSS) – ett 

statistikprogram (SPSS, 2019), kunde författarna filtrera bort dessa oanvändbara data.  

 

De svar som innehåller följande kriterier räknades som bortfall för att få säkra resultatet: 

● Har ingen arbetserfarenhet inom restaurang bransch 

● Har arbetserfarenhet 0 – 6 månader 

● Har yrkesrollen restaurangchef 

● Har inte arbetat under de två senaste veckorna när de besvarade enkäten 

 

Resultaten från Google-enkät matades in i SPSS där data bearbetas, sedan kodades frågorna till korta 

bokstäver för att underlätta analysen (Bryman, 2011). Eftersom denna studie är en kvantitativ studie, är 

det viktigt att omvandla all data som skulle analyseras till mätbara data. Detta genom att omvandla 

svarsalternativen från ord till siffror. I analysprocessen gjordes det som kallas deskriptiv analys, med 

hjälp av denna typ av analys kunde resultatet presenteras på ett överskådligt och informativt sätt i form 

av medelvärde som beskriver det genomsnittliga värdet på svarsfrekvens, standardavvikelse och 

procent som beskriver andelen, samt tabeller och grafer som illustrerar datan överskådligt.  

 

Därefter gjordes Spearman correlation analysis för att mäta samvariationen mellan variablerna som i 

det här fallet är de tre mätinstrumenten med tillägg av välmående mätinstrumentets tre beståndsdelar. 
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Korrelationskoefficient (rs) är ett begrepp som kommer att dyka upp i resultatavsnitt, det förklarar hur 

starkt sambandet är mellan variablerna. Värdet kan variera inom följande intervall, -1 rs  1. Ju≤ ≤  

närmare -1 eller 1 talet är, desto starkare samband. Om rs = 0 innebär att det inte finns något samband 

mellan variablerna (Axmon, 2005; Statstutor, 2019). Om rs är positivt, betyder det att två variabler ökar 

gemensamt. Däremot om rs är negativt, innebär det att den ena variabeln ökar när den andra minskar 

(ibid). I tabell 5 beskrivs styrkan av korrelationen enligt Fowler, Cohen & Jarvis (2009) och Nykiel 

(2007). 

 

Tabell 5.  Korrelationens styrka 
rs (positivt eller negativt) Beskrivning 

 
 
 

 
Korrelations 
koefficient 

0.00 – 0.19 Mycket svag korrelation 

0.20 – 0.39 Svag korrelation 

0.40 – 0.69 Måttlig korrelation 

0.70 –0.89 Stark korrelation 

0.90 – 1.00 Mycket stark korrelation 

 

För att säkerställa säkerhetsnivån tog vi fram p-värdet (Sig. i SPSS). Detta värde beskriver hur säkert 

sambandet är, med andra ord om korrelationen är signifikant. p-värdet kan ligga inom följande 

intervall, 0 p  1. Ju lägre p-värdet är, desto bättre och säkrare. Acceptabla tal för p är värdet är tal≤ ≤  

som ligger under 0,05 (95 % säkerhet) och under 0,01 (99 % säkerhet) (Fenton & Neil, 2012; 

Goodman, 1999). 

 

Efter att korrelationer hade hittats utfördes en ytterligare dataanalys med linjär regression – analys av 

samband mellan variabler, det vill säga analys på hur y-värdet förklaras av x-värdet (Miljostatistik, 

2019).  Den beroende variabeln var avsikt till uppsägning och de oberoende variablerna ledarskap, 

välmående, professionell tillfredsställelse, utbrändhet samt empati till kollegor och gäster. Efter att 

korrelationernas styrka bedömts lämpliga och utstickande värden kontrollerats för med cook’s distance 

och mahalanobis distance, lästes ett R-square värde av som sedan omvandlas till ett procentuellt värde. 

Vidare togs beta koefficienter fram för samtliga oberoende variabler för att avgöra deras individuella 
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bidrag till den totala variansen. De beta koefficienterna med ett p-värde under 0,05 nämns i resultatet 

för sitt enskilda bidrag till variansen, då dessa bidrag är signifikanta. 

Etisk planering för studiens genomförande 

Författarna har utgått från Brymans forskningsetiska principer (Bryman, 2011) och GDPR-lagen. De 

grundläggande etiska frågor som måste tas hänsyn till oavsett undersökning berör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Enligt Bryman (2011) och Patel & Davidsson (2011) är följande 

viktiga principer för svensk forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna informeras om syftet med denna 

undersökningen. Samtyckeskravet betyder att deltagarna kan bestämma över sin medverkan, de kan när 

som helst dra sig ur undersökningen, detta kunde de göra genom att stänga enkät fliken eller trycka på 

avbryta-knappen. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som deltagarna i undersökningen måste 

vara konfidentiella och att obehöriga inte kan komma åt dem. Eftersom enkät formuläret inte innehåller 

frågor om personliga uppgifter och endast ansluter till författarnas Gmail-konto, kan ingen annan än 

författarna komma åt informationen. Nyttjandekravet innebär att de insamlade datan enbart används för 

studiens syfte. Efter att detta examensarbete examinerats och godkänts, kommer alla information som 

samlades in att raderas från molnlagring för att säkerställa kravet. 

 

Örebro universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679. Denna lag kallas dataskyddsförordningen, mer känd som den engelska General Data 

Protection Regulation förkortat GDPR. Som studenter vid Örebro universitet har vi följt deras 

rekommendationer för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Denna 

undersökning har granskats och godkänts av Örebro universitet (Örebro Universitet, 2018). 

 

Samtliga av kraven ovan uppfylldes när enkätundersökningen genomfördes, då information om studien 

förmedlades på första sidan innan deltagarna fick tillgång till enkäten. Information som författarna till 

uppsatsen behandlade innehåller inga personliga uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera 

deltagarna. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från undersökningen i tre delar: (1) Demografiska profil och 

bortfall; (2) Histogram och (3) Korrelation. 

 

Demografiska profil och bortfall 
Vår undersökning omfattar totalt 267 besvarade enkäter, av detta är 97 bortfall. Svarsfrekvensen 

(användbara svar) blev då n = 170 enkäter, vilket motsvarar 63,7 % av det totala antalet enkätsvar. 

Respondenterna består av 95 kvinnor (55,9 %), 74 män (43,5 %) och 1 person med alternativt 

pronomen (0,6 %). De som svarade på enkäten är personer med ålder i intervallet mellan under 20 år 

till över 40 år (Bilaga 2). Åldersfördelningen består av 5 personer med ålder under 20 år (2,9 %); 83 

personer 20–30 år (48,8 %); 35 personer 31–40 år och 47 personer över 40 år (27,6 %). Av 

svarsfrekvensen består sex yrkesroller samt de som har annan titel utöver svarsalternativen. 

Fördelningarna blev 57 kockar (33,5 %); 34 köksmästare (20,0 %); 39 servitris/servitör (22,9 %); 7 

bartender (4,1 %); 1 diskare (0,6 %) och 32 med annan titel (18,8 %). De flesta av deltagarna är de med 

ålder i intervallet 20–30 år, ungefär 57,6 % av svarsfrekvensen har mer än tio års arbetserfarenhet inom 

restaurangbranschen, och mer än hälften av svarsfrekvensen har yrkesroller som kock och 

servitör/servitris.  
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Tabell 6. Frekvens (n, %) och bortfall av demografisk profil; kön, ålder, erfarenhet och yrkesroll 
 Svarsfrekvens Bortfall 

 Demografisk profil Antal (n) Procent (%) Antal (n) Procent (%) 

Kön Kvinna 95 55.9 % 60 61,9 % 

Män 74 43.5 % 37 38.1 % 

Alternativt 
pronomen 

1 0.6 % - -- 

Ålder Under 20 år 5 2.9 % - - 

20–30 år 83 48.8 % 46 47.4 % 

31–40 år 35 20.6 % 20 20.6 % 

över 40 år 47 27.6 % 31 32.0 % 

Erfarenhet Ingen - - 3 3.1 % 

0 – 6 månader - - 3 3.1 % 

7 månader–1 år 5 2.9 % 4 4.1 % 

2–5 år 41 24.1 % 20 20.6 % 

6–9 år 26 15.3 % 19 19.6 % 

10 år eller mer 98 57.6 % 48 49.5 % 

Yrkesroll Kock 57 33.5 % 20 20.6 %  

Köksmästare 34 20.0 % 7 7.2 %  

Servitris / Servitör 39 22.9 % 17 17.5 % 

Bartender 7 4.1 % 2 2.1 % 

Restaurangchef - - 39 40.2 % 

Diskare 1 0.6 % 0 0 % 

Annan titel 32 18.8 % 12 12.4 % 
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Fördelning av svarsfrekvens 

Histogrammen nedan visar fördelningen av svarsfrekvensen på sex variabler. Dessa är ledarskap, 

välmående, professionell tillfredsställelse, utbrändhet, relation till kollegor och gäster samt avsikt att 

lämna jobb. Y-axeln visar antalet svarande för ett visst värde i stigande följd, X-axeln visar olika 

värden i stigande följd, det vill säga värden för en summering av svaren på alla frågor som ingår i 

respektive variabel. Observera att ett värde av noll inte alltid är möjligt då vissa skalor har 1 som lägsta 

alternativ och ett summerat värde av noll innebär att värdet 0 angetts på alla frågor som tillhörde 

variabeln i fråga. Likväl varierar de högsta värde som kan nås mellan de olika variablerna eftersom 

olika antal frågor med skalor med olika gradering förekommer. 

 

Figur 1 visar fördelningen av svaren för ledarskap variabeln där ett högre värde på x axeln indikerar en 

bättre Leader-member exchange-relation. Histogrammet visar att de flesta svarande hade en relativt bra 

Leader-member exchange-relation med sin ledare, följt av ett mindre antal som hade en relativt dålig 

relation. Färre hade ett värde där emellan, väldigt lågt eller väldigt högt. 

 

 

Figur 1. Fördelning av variabeln Ledarskap 
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Figur 2 visar ett mer normalfördelat resultat för variabeln välmående än det tidigare för variabeln 

ledarskap. Välmåendet hade fler svarande för lägre värden och värden i mitten än höga värden. Detta 

innebär att de svenska restaurangarbetarna vi undersökte hade fler med ett nedsatt eller måttligt 

välmående än ett starkt välmående. 

 

Figur 2. Fördelning av variabeln Välmående 

 

Figur 3 visar en svarsfrekvens som avviker från normalfördelning. Variabeln Professionell 

tillfredsställelses svarsfrekvens lutar tungt åt höga värden. De flesta var alltså mellan måttligt till 

mycket tillfredsställda med sitt arbete. Mycket få hade en nästan fullständig avsaknad av professionell 

tillfredsställelse. 

 

Figur 3. Fördelning av variabeln Professionell tillfredsställelse 
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Figur 4 visar svarsfrekvensen för variabeln utbrändhet. Histogrammet avviker från en klockformad 

normalfördelning i fler svarande med just under måttlig utbrändhet och många svar med relativt hög 

utbrändhet. Detta tyder på en fördelning i två grupper, de med lägre utbrändhet och de med hög 

utbrändhet, även om skillnaden inte är markant stor. 

 

 

Figur 4. Fördelning av variabeln Utbrändhet 

 

Figur 5 visar en fördelning av svaren som lutar mot låga värden för variabeln relation till kollegor och 

gäster. Höga värden tyder på en bristande sammanhållning mellan kollegor eller ett ihåligt värdskap 

emot gäster. Här visar svarsfrekvensen däremot att de flesta svarande hade en mer hälsosam empati 

mot sina kollegor och gäster. 

 

Figur 5. Fördelning av variabeln Relation till kollegor och gäster 
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Figur 6 visar att svarsfrekvensen för avsikt till uppsägning närmare efterliknar ett normalfördelat 

resultat. De flesta har en måttlig avsikt till att säga upp sitt jobb, få är nära att säga upp sig eller är helt 

bestämda på att stanna kvar. 

 

 

Figur 6. Fördelning av variabeln Avsikt till uppsägning 

 

Korrelation 
Sambandet mellan variablerna redovisas nedan (Tabell 7). I kross-tabellen nedan visas sex variabler 

uppdelade från tre mätinstrument, dessa är ledarskap, välmående (professionell tillfredsställelse, 

utbrändhet, relation till kollegor och gäster) och avsikt till uppsägning. 

 

Vid ledarskap och välmående är rs = 0,683 värdet positivt vilket betyder att dessa variablerna ökar 

gemensamt, det vill säga om ledarskap ökar, så ökar välmående, men med en måttlig korrelation 

(Tabell 7). 

 

Ledarskap, Välmående och Avsikt till uppsägning 
Med bivariat korrelation fann vi ett samband mellan ledarskap och välmående (rs= .683, p = .00). När 

positiva ledare-följare-relationer ökar så ökar även välmående. 
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Dessa stämmer överens med resultatet för sambandet mellan ledarskap och de tre variabler som ingår i 

välmående. När ledarskap ökar så ökar professionell tillfredsställelse (rs= 0.620, p = .00). De två 

variablerna som har en negativ inverkan på välmående, det vill säga utbrändhet (rs = -.538, p = .00) och 

relation till kollegor och gäster (rs = -.432, p = .00) minskar när ledarskap ökar. När ledarskap ökar, 

minskar dessutom avsikt till uppsägning (rs = -.652, p = .00). 

 

Välmåendet och övriga variablers påverkan 
Med bivariat korrelationsanalys kunde vi även utläsa att välmående hade ett samband med avsikt till 

uppsägning, när välmående ökar, minskar avsikt till uppsägning (rs= -.644, p = .00). I konklusion kan vi 

se att alla variablerna hade måttliga till starka samband i enlighet med våra förväntningar. Ledarskap 

och välmående med dess beståndsdelar professionell tillfredsställelse, utbrändhet och relation till 

kollegor och gäster har alla ett samband med avsikt till uppsägning (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Korrelationer för bivariat analys 

 Variabler 
Ledarskap Välmående 

Professione
ll 

tillfredsställ
else  

Utbrändhet 
 

Relation till 
kollegor 

och gäster 
Avsikt till 

uppsägning 

Ledarskap 1,00 .683** .620** -.538** -.432** -.652** 

Välmående .683** 1.00 .889** -.625** -.779* -.644* 

Professionell 
tillfredsställelse .620** .889** 1.00 -.718** -.570** -.720** 

Utbrändhet -.538** -.625** -.718** 1.00 .611** .675** 

Relation till kollegor 
och gäster -.432** -.779** -.570** -.611** 1.00 .593** 

Avsikt till uppsägning -.652** -.644** -.720** .675** .593** 1.00 

**. Korrelation är signifikant vid p < 0.01 (2-tailed). 
 *. Korrelation är signifikant vid p < 0.05 (1-tailed). 

 

 

En multipel linjär regressionsanalys gjordes därefter för att undersöka till vilken nivå Ledarskap och 

Välmående (oberoende variabler) förutser avsikt till uppsägning (beroende variabel). Preliminära 

analyser utfördes för att upptäcka avvikelser i datan som kan påverka resultatet. Den totala 

förklaringsgraden för modellen i helhet var 51,2 % av variansen för avsikt till uppsägning (F(4) = 
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9.425, p < 0.001). När vi kontrollerade för samtliga oberoende variabler var endast Professionell 

tillfredsställelse signifikant, den var alltså mest betydelsefull (B = 0.427, p < 0.005). Professionell 

tillfredsställelse stod ensam för 9%. 

 

 

Diskussion 
Resultatet visar att ledarskap har ett samband med välmående och avsikt till uppsägning. Höga värden 

för ledare-följare-relationer har ett samband med högt välmående bestående av hög professionell 

tillfredsställelse, låg utbrändhet, hög empati till kollegor och gäster, samt låg avsikt att lämna arbetet. 

Detta bekräftar att tidigare studiers upptäckter om Leader-member exchange theory’s samband med 

professionell tillfredsställelse och personalomsättning även går att översätta till den svenska 

restaurangbranschen (Gerstner & Day, 1997). Den riktning ledarskapet tar på de svenska 

restaurangerna har möjlighet att påverka personalen så att behovet av att behålla kompetent arbetskraft 

kan mötas (BFUFb, 2019). Det kan på sikt betyda att ledarskapet reducerar skadan som hög 

personalomsättning gör på företagets tillväxt, utveckling, kvalitet, kontinuitet och lönsamhet (SOU 

2017:95). Sambandet mellan ledarskap, välmående och avsikt till uppsägning kan ses som en process 

som börjar med ledarskapet. Ledarskapet kan vara en avgörande influens på trivseln på arbetsplatsen 

(Nielsen & Daniels, 2012; Rhoades et al., 2001), och trivseln i sin tur avgörande för om personalen 

väljer att fortsätta sin tjänst hos företaget (Mowday et al., 1982; Mueller & Price, 1990). När relationen 

mellan ledare och följare prioriteras skapar det mening, trygghet och gemensamhet, fundament för att 

kultivera en arbetsmiljö där välmående ökar och avsikt till att lämna arbetet minskar (Eisenberger et al., 

2002; Gyensare et al., 2016; Kottke & Sharafinski, 1988).  

 

Teorin LMX kan vara användbar för att modellera ledarskapet hos svenska restaurangchefer. Om LMX 

är ett bra mått på generellt starkt ledarskap i den svenska restaurangbranschen, finns även potentiella 

synergier med andra ledarskapsteorier som tidigare har länkats till positiva konsekvenser på 

arbetsplatsen som transformational leadership och servant leadership (Carter & Timothy, 2014; 

Gyensare et al., 2016). Behavioural approach teorins ledarskapskaraktärer som lutar mer mot fokus på 

människor, people-oriented, har troligtvis liknande konsekvenser för följare och skulle kunna 

motsvaras av LMX teorins positiva ledare-följare-relationer. För en djupare förståelse för hur positiva 
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ledare-följare-relationer ger goda resultat med följare, behövs kunskapsluckan fyllas om vad som utgör 

bra interaktioner, så att relationerna kan produceras även när de inte redan är befintliga (Northouse, 

2018).  

 

De resultat som hittats talar till stor grad för en viss typ av restaurangarbetare även om en bred 

representation av restaurangarbetare har försökts samlas in. Denna restaurangarbetare har en profil som 

inkluderar något av följande, är mellan 20–30 år, har mer än tio års arbetserfarenhet inom 

restaurangbranschen, har yrkesroller som kock eller servitör/servitris. Vi har också fått en uppfattning 

om främst denna grupp av restaurangarbetares tillstånd. De flesta har en relation till sin ledare som inte 

är likgiltig, ett välmående som är lågt till måttligt, mycket professionell tillfredsställelse, stark empati 

till kollegor och gäster samt ett mer oförutsägbart utfall för utbrändhet och avsikt till uppsägning. Detta 

bör tas hänsyn till om resultatet önskas generaliseras för Sveriges restaurangbransch i helhet. I 

synnerhet angående ledarskap då demografiska faktorer kan påverka ledarskapspreferenser (Nielsen & 

Daniels, 2012). Det är möjligt att denna unga grupp av människor mellan 20–30 år har andra 

förväntningar på ledare än äldre generationer. Personer i olika åldrar och med olika lång 

arbetserfarenhet och yrkesroll befinner sig också i olika stadier av såväl familjeliv som karriärsliv 

vilket kan påverka deras attityder, mående och vilja att stanna kvar på en arbetsplats (Karatepe & 

Uludag, 2008). Deras välmående och avsikt till uppsägning lämnar rum för satsningar för förbättringar 

(BFUFa, 2014; Svenskt Näringsliv, 2019). 

 

De ledarskap som visat sig höra ihop med positiva konsekvenser för följare och i sin tur företag verkar 

överensstämma med varandra i sitt fokus på följare, värdesättning av deras behov och personliga 

utveckling (Buch, Dysvik & Chyns, 2014; Carter & Timothy, 2014; Graen & Uhl-Bien, 1995; 

Gyensare et al., 2016; Malik, Ahmad & Rehman, 2015). Kanske är detta empatiska, etiska 

förhållningssätt till följare en gemensam nämnare som är fundamentalt avgörande för de positiva 

konsekvenser som har hittats (Romanowska, 2014). Om detta skulle kunna bekräftas finns uppenbara 

brister i ett Autokratiskt ledarskap (Vliert, 2006), eller i traits som är dominerande, själviska och 

oempatiska när det gäller att öka personalens välmående. I vilket fall ledare med empatiska traits borde 

vara högst efterfrågade inom restaurangbranschen med dess nuvarande situation av belastande hög 

personalomsättning (Englund & Fierro, 2006; BFUFa, 2014). 
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Interpreterat till French and Raven's bases of power skulle dessa framtidens ledare använda sig av 

referent kraft och belöningseffekt för inflytande (Antonio, Bertram, Clara, & Jocelyn, 2013). Detta är 

två typer av inflytande krafter som typiskt utspelar sig i en godartad upplevelse för följare (Northouse, 

2018; Wang et al., 2018). Interaktionerna mellan ledare och följare behöver inte enbart handla om 

praktikaliteter, utan kan även verka för att stärka följarens välmående via positiv särbehandling 

(Nielsen & Daniels, 2012). Det kan då vara nödvändigt att plocka från samtliga teorier för att få en 

personlig men ändå duglig uppfattning om vad dessa positiva ledare-följare-relationer utgörs av 

eftersom leader-member exchange teorin inte behandlar detta tillräckligt utförligt (Northouse, 2018). 

Modellens förklaringsgrad är 51,2 %. Det saknas alltså mycket för en fullständig förklaring, men detta 

resultat är ändå substantiellt. Anledningen till att 48,8 % saknas, och att fyra av de fem oberoende 

variablerna endast bidrog signifikant till denna procentsats som grupp och inte enskilt, kan vara att 

andra viktiga orsaker till dessa människors avsikt att lämna sitt arbete saknas i modellen. Dessa orsaker 

inkluderar men är inte begränsade till arbetstider, lön och känslomässig förbindelse till arbetsplatsen 

(Dermody et al., 2004; Gyensare et al., 2016).  

 

Eftersom restaurangarbetare tidigare beskrivit lön och arbetstider som de viktigaste orsakerna till varför 

de lämnar sitt arbete är det troligt att de står för en stor del av de resterande 48,8 % av variansen 

(Dermody et al., 2004). Emellertid var en studie som tog hänsyn till två ytterligare variabler för 

omfattande för de resurser vi haft tillgång till. Nu när ett samband har hittats mellan ledarskap, 

välmående och avsikt till uppsägning är nästa steg för vidare forskning att inkludera de tidigare nämnda 

paret variabler för att rangordna vilka variabler som påverkar personalomsättningen mest. Inget svar 

har alltså hittats på vad som är den största boven när det kommer till avsikt att lämna jobb. Denna 

undersökning ger ledtrådar om ett komplext men enhetligt samspel av olika faktorer, men kan inte 

besvara om ledarskap, välmående eller andra inte undersökta faktorer väger tyngst. 

 

 

Metod- och materialdiskussion 
Metodval 
Metoden som valts ger ett svar på om ett samband finns mellan ledarskap, trivsel och avsikt att lämna 

sitt jobb. En kvalitativ undersökning för att få reda på mer variabler att undersöka var inte nödvändig 
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eftersom tidigare forskning redan utforskat ett samband mellan ledarskap och avsikt att lämna sitt 

arbete.  

 

Enkätfrågorna utgår från tre färdiga mätinstrument som i början var på engelska och redan är 

validerade, vilket medför att resultatet blir mer trovärdigt. Eftersom frågorna har översatts till svenska 

kan små brister i deras mätbarhet påverka resultatet då vissa svenska ord inte fullständigt kan uttrycka 

innebörden i de engelska motsvarigheterna. 

 

Mätinstrument 
För att kunna använda sedan tidigare validerade och reliabilitetstestat mätinstrument var frågorna i 

syftet tvungna att överensstämma med det mätinstrumentet kunde mäta. Att mäta avsikt att lämna jobb 

med TIS-6 och kvalitet på ledare-följare-relationer med LMX-7 utgjorde inga problem. Däremot var 

mätinstrumentet för välmående – PFI av flera anledningar präglat av hinder att övervinna. Den första 

av dessa var att mätinstrument ursprungligen var designat för ett urval av läkare och inte 

restaurangarbetare, här var vissa justeringar av kontext nödvändiga. Det andra var att mätinstrumentet 

till större grad än de övriga innehöll ord och uttryck där innebörden lätt gick förlorad vid översättning 

till svenska. Det tredje och största var utmaningen att överhuvudtaget mäta välmående, och om 

mätinstrumentet fullständigt lyckades med det. Välmående eller trivsel är svårt att mäta eftersom det är 

svårt att definiera. Det är tveksamt om professionell tillfredsställelse, utbrändhet och empati till 

kollegor och gäster är de viktigaste beståndsdelarna av välmående på arbetet. Vidare upplevdes 

frågorna i delen empati till kollegor och gäster ha en svagare anknytning till ämnet, vara långdragna 

och otydliga av deltagarna i pilotstudien. Vid utformandet av ett nytt mätinstrument för 

restaurangarbetares välmående rekommenderar vi att på nytt utvärdera välmåendets viktigaste 

beståndsdelar för en högre validitet. 

 

Urval 
Eftersom denna studie är en kvantitativ studie baserad på enkätundersökning, krävs många svar för att 

resultatet ska bli säkert och för att en slutsats ska kunna nås. En del av deltagarna var personer som 

författarna känner till, men de flesta är personer från sociala media – Facebookgrupper för 

restaurangarbetare. Nackdelen med att sprida enkäten i sådana grupper är att man inte på samma sätt 

som med hemskickade pappersenkäter kan säkerställa sig om de svarandes identitet, därför kan resultat 
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innehålla svar från oönskade deltagare. Bekvämlighetsurval kan inte generaliseras till hela 

populationen då urvalet inte är randomiserat och det inte går att utesluta att personer som själva valt att 

göra enkäten inte utmärker sig med en särpräglad profil. 

 

Genomförande 
Enkäten skapades sågs en risk för att antalet svar blev få, därför valde vi att ha med ”restaurangchef” 

som alternativ i fall vi inte hade fått tillräckligt med svar. Efter datainsamlingen fick vi mycket mer 

svar än vad vi hade förväntat oss. Enkätlänken lades upp i Facebookgrupper med tiotusentals 

medlemmar som jobbar inom restaurangbranschen. I denna grupp kunde vem som helst utöver vår 

bestämda målgrupp ge svar. Författarna hade därför valt att skapa nya kriterier på bortfall med 

utgångspunkt från mätinstrumenten (Dataanalys), för att resultaten ska bli så säkra som möjligt. Vi har 

valt att ta bort de som inte hade erfarenhet och även de som har arbetat under 6 månader, med tanken 

att de inte hade tillräckligt med erfarenheter inom branschen. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Eftersom inga personuppgifter som kan identifiera deltagarna i enkäten samlades in, så som namn, 

adress eller arbetsplats, minimerades risken för att deltagarna tog skada av studien. Endast 

demografiska faktorer som kön, ålder och arbetslivserfarenhet samlades in, men det är osannolikt att 

detta skulle räcka för att identifiera en person när antalet personer som hade tillgång till enkäten 

överstiger 10,000 spridda över hela sverige. Om obehöriga fått tillgång till deltagarnas identitet och 

svar skulle det kunna skada deltagarnas karriär då deltagarna har avslöjat missnöje med arbetsplats och 

ledare. 

 

Slutsatser 

Ledarskap mätt enligt leader-member exchange theory har ett samband med välmående och avsikt till 

uppsägning. När kvaliteten på ledare-följare-relationer ökar så ökar välmående och avsikt till 

uppsägning minskar. Ledarskap och välmående påverkar båda avsikt till uppsägning, men mycket 

saknas för en fullständig förklaring. Några ytterligare faktorer som påverkar avsikt till uppsägning 

skulle kunna vara lön och arbetstider. Det är ännu oklart i vilken utsträckning ledarskap och välmående 
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kan förutsäga avsikt till uppsägning när dessa ytterligare variabler tas hänsyn till. Den moderna 

arbetsmarknaden har möjligen andra krav på ledare, dessa krav skulle kunna utgöra sig av 

gemensamma nämnare mellan ledarskapsteorier som länkats till positiva konsekvenser för följare och 

företag i denna studie och tidigare forskning. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Företag, branschorganisationer och enskilda personer med ledarroll inom restaurangbranschen har alla 

nytta av denna studie. Studien kan läsas för att få en inblick över potentiella åtgärder för att förbättra 

ledarskap, välmående och personalomsättning. Detta kan bidra till att ge stöd till de undersökningar 

som är ett underlag för viktiga beslut som rör restaurangbranschen som helhet på 

branschorganisationsnivå och politisk nivå. Eftersom LMX teorin nu har visat sig ha ett samband med 

positiva konsekvenser för personal inom den svenska restaurangbranschen kan teorin användas för att 

utveckla och utbilda ledare. Företag kan använda ledarskap som ett verktyg för att påverka företagets 

personalomsättning istället för mer ekonomiskt påfrestande alternativ. Personer med ledarroll kan 

tillämpa ledarskapsteori för ökat välmående bland följare nu när sambandet har hittats. Denna studie 

kan också ge stöd till vidare forskning som vill undersöka hur olika ledarstilar medför konsekvenser för 

följare och hur goda ledare-följare-relationer kan produceras. 
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och personalomsättning i restaurangbranschen. Genom att svara kan du göra skillnad och bidra till att 

förbättra arbetsförhållandena för svenska restaurangarbetare. 

  

Vi söker därför dig som har erfarenhet av att jobba i restaurang för att delta i vår enkätundersökning. 

Undersökningen beräknas ta cirka 3-5 minuter. 
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Genom att genomföra enkäten godkänner du att vi behandlar informationen du anger i enkäten och 

brukar den till ovanstående syfte, samt att du läst och förstått detta informationsbrev. 
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