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Sammanfattning                                                                              

 
Inledning – Restaurangbranschen är, och har alltid varit, en personalintensiv bransch med 

slitsamma arbetsförhållanden och dålig arbetsmiljö. Den är för många en inkörsport till 

arbetsmarknaden men sällan ett långsiktigt karriärsval och branschen har bland annat därför den 

högsta personalomsättningen av alla branscher i Sverige. Personalomsättning har både positiva 

och negativa konsekvenser för företag.  

 

Syfte – Syftet med denna uppsats var att undersöka om det ur en restaurangchefs perspektiv går 

att identifiera några incitament för att understödja personalomsättning, eller i alla fall inte aktivt 

motverka den inom restaurangföretag, samt om hög personalomsättning skapar fördelar för 

företagen.  

 

Metod och material – Sekundärdata samlades in genom en litteraturstudie och primärdata genom 

tre kvalitativa intervjuer med hjälp av ett stimulusmaterial utformat som ett case. Urvalet 

innefattar tre à la carte-restauranger med serveringstillstånd. 

 

Resultat – Studiens resultat tyder på att personalomsättning inte ses som ett stort problem utan 

snarare som en självklarhet, vilket påverkar restaurangernas arbetssätt. Ett antal incitament för att 

understödja personalomsättning kan identifieras, och det går tydligt att se att de tre 

intervjupersonerna har utformat driften så att de enkelt kan hantera personalomsättningen, istället 

för att utforma en arbetsplats där personalomsättning aktivt motverkas.  

 

Slutsats – Den höga förekomsten av personalomsättning i urvalsrestaurangerna är ingen 

tillfällighet, utan resultatet av ett avsiktligt arbete.  

 

 

 

Nyckelord: incitament, ledarskapspolicys, personaladministration.   
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Inledning    

 

Företagsledare talar allt oftare om att ”personalen är vår största tillgång” (Algotsson & Engdahl, 

2005). Synsättet har utvecklats till en ledningsfilosofi och är numera ofta en mycket viktig aspekt 

av företagens personaladministration (Zula & Chermack, 2007). Synsättet är inte förbehållet 

tjänstebranschen utan förekommer i alla branscher då det kort uttryckt kan förklaras med att den 

samlade kunskapen och affärskompetensen anses vara ett företags främsta konkurrensmedel. 

Affärskompetens är den samlade kompetens ett företags personal bidrar med till företaget. 

Bristande eller otillräcklig affärskompetens innebär att företaget är mindre konkurrenskraftigt 

och får i förlängningen svårare att överleva. Personalen kan på så sätt ses som företagets största 

tillgång (Englund & Fierro, 2006). 

 

Restaurangbranschen har genom historien varit personalintensiv och karaktäriserats av hårda, 

krävande arbetsförhållanden och dålig arbetsmiljö (Lundqvist 2005). Den är för många en 

inkörsport till arbetsmarknaden, både för unga och invandrare, och kännetecknas därför av hög 

personalomsättning (se exempelvis Kacmar, Andrews, van Rooy, Steilberg & Cerrone, 2006; 

Kusluvan, 2003; Hotellrevyn, 2010; Restauratören, 2010). SCB:s statistik över 

personalomsättning under 2001 visar att jämfört med föregående år har endast 65 procent av de 

anställda inom restaurangbranschen kvar sina anställningar vilket kan jämföras med den totala 

tjänsteindustrin där genomsnittet ligger på 75-80 procent. Restaurangbranschen har sedan 1990-

talet varit en av de branscher med högst antal sjukskrivningar (Stenflo, 2002) och nivåerna är 

fortsatt höga (Försäkringskassan, 2010). Detta tyder på att arbetsförhållandena kvarstår.  

 

Personalomsättning anses vara en kritisk fråga på ledningsnivå då det, även om det har positiva 

aspekter, skapar kostnader och tidskrävande merarbete (Staw, 1980; Remmen, 2010). Då 

personalkostnaderna står för en mycket stor del av de totala kostnaderna inom restaurang-

branschen jämfört med andra branscher (Restauratören, 2002; Restauratören, 2010; Kacmar m.fl. 

2006), borde personaladministration vara en viktig fråga på ledningsnivån. Studier visar dock att 

på ledarskapsnivå inom restaurangbranschen upplevs inte hög personalomsättning som ett stort 

problem utan det anses ofta till och med att vinsterna av det överstiger förlusterna (Hähnel & 
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Rudehill, 2005; Englund & Fierro, 2006). Det må te sig ologiskt men är likväl praxis vilket tyder 

på att det finns ett värde i en process vars resultat borde vara önskvärt att motarbeta.  

 

 

Bakgrund  

 

En restaurang är en serviceorganisation som syftar till att tillhandahålla en tjänst som normalt 

utförs inom familjen (Mabon, 1992 i Hähnel & Rudehill, 2005). SCB definierar branschen som 

det affärsområde som innefattar restaurangföretag, och det delas in i de sju olika bransch-

kategorierna personal- och företagsrestauranger, hotellrestauranger, kaféer, snabbmat, lunch- och 

kvällsrestauranger, pubar/barer/nöjeskrogar och trafiknära restauranger (SCB, 2011a). 

 

Restaurangbranschens arbetsmiljö i historien  

 

Arbetsförhållandena inom restaurangbranschen, vilka finns dokumenterade sedan 1200-talet, har 

i alla tider varit hårda med usla löner och låg status. Under 1200-talet var kommersiell måltids-

verksamhet förenat med livsfara då herremän, när de nekades vad de avkrävde bönderna, 

övergick till våldsgästning och beslagtog vad de önskade och behövde i form av husrum, mat och 

dryck samt foder till sina hästar (Jarnhammar, 2005). När det svenska vägnätet började byggas 

upp under 1600-talet ökade behovet av gästgiverier längs de viktigaste färdlederna och de bönder 

som åtog sig att öppna gästgiveri fick i gengäld skattelättnader (Jarnhammar, 2009) samt att 

gästgivaren och fem drängar befriades från utskrivning till krigstjänst. Att öppna gästgiveri var 

därmed en form av livsförsäkring (Jarnhammar, 2005).  

 

De anställda på gästgiverierna lydde från 1600-talet under legostadgan, även kallad tjänstehjon-

stadgan, som reglerade förhållandet mellan arbetsgivare och anställda (Jarnhammar, 2009). 

Enligt den hade de anställda rätt till mat, logi samt en mindre summa kontanter vilken 

utbetalades en gång per år (Hallandsrötter, 2002). Maten bestod oftast av rester, sovutrymmena 

var de som inte gick att hyra ut och kontantersättningen, om det överhuvudtaget förekom någon 

fast lön utöver drickspengar, räckte ofta endast till ett fåtal klädesplagg. Arbetstiden varade ofta 

från gryningen till långt in på natten vilket ledde till att de anställda snabbt slets ut både fysiskt 
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och psykiskt. De ansågs tillhöra samhällets bottenskikt och sågs av polisen och kronans 

befallningsmän som ”högt klandervärda individer med en medfött tvivelaktig läggning… löst 

folk som drogs till de fördärvliga kroglokalerna, lockade av de lösaktiga krogpigorna” 

(Jarnhammar, 2005 s 18). Även när branschen utvecklades under 1800-talets industrialism 

utvecklades inte synen på de anställda utan de ansågs av allmänheten vara ”lättfotade, oärliga, 

lata och försupna” (Jarnhammar, 2005 s 28), och behandlades därefter. Trots legostadgan förblev 

arbetstagarnas anställningsskydd och rätt till medbestämmande i praktiken helt obefintligt vilket 

utnyttjades av arbetsgivarna (Jarnhammar, 2005).  

 

Restaurangbranschen kännetecknades av oviljan till och bristen på effektivt fackligt arbete, vilket 

anses bero på att de som sökte sig till branschen hade dålig eller ingen kunskap alls om den. 

Även om näringsfrihetsförordningen från 1846 innebar att arbetare hade laglig rätt att organisera 

sig och föra kollektiva förhandlingar med arbetsgivare utnyttjades rättigheten inte i samma grad 

inom restaurangbranschen som inom andra branscher. Den första organisationen som instiftades 

1869 var en utpräglad sällskapförening utan några som helst ambitioner att bedriva fackligt 

arbete för att förbättra arbetsvillkoren eller förändra beroendeställningen till arbetsgivarna utan 

det dröjde tills 1919 innan en verklig fackförening bildades (Jarnhammar, 2005).  

 

Även om statusen för yrken i branschen i stort alltid varit låg fanns, och till viss del fortfarande 

finns, det inom yrkeskåren en tydlig hierarki och det är enligt Jarnhammar (2005; 2009) dessa 

inre motsättningar och den sociala graderingen i kombination med den naiva tron på att kunna 

samarbeta med arbetsgivarna som är orsaken till att det tog så lång tid innan de restaurang-

anställdas organisationer började bedriva effektivt fackligt arbete. Medan andra förbund tillgrep 

metoder som strejker vågade man aldrig uppmana sina medlemmar att strejka då det bara ansågs 

leda till uppsägningar, utan man ansåg att ”var och en är sin egen lyckas smed” (Jarnhammar, 

2005 s 39). Först 1974 ökade anställningssäkerheten med lagen om anställnings-skydd vilken 

innebar att arbetsgivaren inte längre hade rätt att avskeda anställda utan saklig grund 

(Jarnhammar, 2009).   

 

Vid början av 1900-talet omfattade en arbetsvecka för serveringspersonal minst 70 timmar, för 

kvalificerad kökspersonal mellan 80 och 100 timmar och för diskare minst 100 timmar. I 1919 
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års arbetstidslag reglerades arbetstiden till 48 timmar per vecka för kökspersonal. Serverings-

personal var undantagna lagen men deras arbetstid begränsades till 60 timmar per vecka i 

branschens första kollektivavtal från 1920 (Jarnhammar, 2005).  

 

Under efterkrigstidens högkonjunktur skedde intensivt arbete för att förbättra arbets-

förhållandena inom restaurangbranschen genom införandet skyddsombud. Efterfrågan på 

utbildad personal ökade men många elever lämnade snabbt köks- och matsalsutbildningarna på 

grund av de låga lönerna i kombination med att yrkena fortfarande hade låg status. Först under 

1960- och 1970-talen förändrades synen på restaurangbranschen. Speciellt kockyrkets status 

ökade på grund av Tore Wretman berömmelse och guldkrogar. Wretmans revolutionerande 

bidrag till branschen ligger i att han ansåg att det var både samhällets och restaurangföretagarnas 

ansvar att förbättra förhållandena i och öka anseendet och populariteten för branschen genom 

utbildningar och förbättringar av arbetsmiljön för att på så sätt kunna attrahera bättre arbetskraft 

(Jarnhammar, 2005).  

 

Sedan början av 1980-talet har det skett stora förändringar i branschen. I och med att Sveriges 

ekonomi förbättrades kunde folk spendera allt mer pengar på restaurangbesök och det gick för 

första gången att tjäna pengar som krögare, vilket betydde mycket för branschens status. Fokus 

flyttades samtidigt från serveringspersonalen, som i alla tider haft högst status, till kockarna som 

gick från att vara några som gömts undan i källaren till att få komma ut i rampljuset 

(Jarnhammar, 2005). Intresset för gastronomi och matlagning har fortsatt öka under de senaste 

30 åren och kockar och sommelierer förekommer numera flitigt i media. Årets kock, Bocuse 

d'Or och andra kocktävlingar bidrar till att yrket långsamt börjar ses som ett konsthantverk 

(Jarnhammar, 2009).  

 

1990-talets finanskris innebar för restaurangbranschen, precis som för alla andra branscher, 

otaliga konkurser och att de flesta lycksökare sökte sig vidare. Arbetslösheten i branschen ökade 

drastiskt och medan den totala arbetslösheten i landet 1991 låg på 4,5 procent var den drygt tre 

gånger högre inom hotell- och restaurangbranschen och i november 1992 låg den på hela 20 

procent (Jarnhammar, 2009). När ekonomin återhämtade sig under andra halvan av 1990-talet 

gjorde branschen det samma och Hotell- och Restaurangfacket inledde ett omfattande 
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förnyelsearbete för att stärka branschen och fackets ställning. Facket skulle värna om 

medlemmarnas livssituation, både på arbetet och i privatlivet.  

 

Den första januari 2007 infördes lagen om personalliggare och oanmälda kontroller av kassa-

apparater och personalliggare hos företag i restaurangbranschen för att stävja det omfattande 

problemet med svartarbetare och skattesmitning (Riksdag & Departement, 2008). Innan 

införandet av lagen kunde en person driva fyra restauranger i samma stad utan att ha några 

officiellt anställda men efter införandet hade sju av tio restauranger anställd personal. Under 

2008 var nyregistreringen av företag i restaurangbranschen mycket högre än nyföretagandet 

tillsammans i andra branscher, 20 procent jämfört med 9 procent, vilket antagligen till största 

delen orsakades av lagändringen men även av den rådande högkonjunkturen. Lagändringen 

innebar enligt Skatteverket att det under 2008 betalades in 600 miljoner kronor mer än tidigare i 

arbetsgivaravgifter samt lika mycket i moms (Riksdag & Departement, 2008).   

 

Restaurangbranschen idag  

 

Då svenskarna inte längre har några problem med att äta sig mätta och tillgodose sina närings-

behov har konsumtionsvanorna och intresset för mat och dryck förändrats under de senaste 

decennierna. Medan den nödvändighetsbaserade konsumtionen, exempelvis bostad och 

livsmedel, har minskat sedan början av 1990-talet har den så kallade feelgood- eller rekreations-

konsumtionen, vilken inkluderar restaurangbesök, ökat från 28 till 35 procent av den totala 

konsumtionen (Svenskt Näringsliv, 2010). 

 

Restaurangbranschen är en av de branscher med högst tillväxt i Sverige sedan 1995 och har för 

länge sedan överskridit tillverkningssektorn både gällande omsättning och antal sysselsatta (TUI, 

2010). Tillväxten förväntas fortsätta utvecklas relativt starkt (Svenskt Näringsliv, 2010) och 

restaurangernas omsättning fortsätter att öka i snabbt takt (SCB, 2011a). Enligt SHR:s förre VD 

Mats Hulth (2005, i Johnsson, Nygren & Pipping Ekström, 2006) beräknas restaurangbranschen 

öka med 50 miljoner (sic!) under de kommande 15 åren, vilket innebär att den kommer att bli en 

av Sveriges basnäringar. 2010 fanns det cirka 20 000 aktiva restaurangföretag i Sverige (SCB, 
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2010) och den totala restaurangmarknaden uppgick till 74,5 miljarder kronor exklusive moms 

(SCB, 2011a).  

 

Eftersom restaurangbranschens syfte är att leverera en tjänst och ge service är den personaltät då 

man inte kan rationalisera i lika hög grad som i andra branscher (Hähnel & Rudehill, 2005). 

Restauranggäster värderar i regel restaurangbesök utifrån upplevelsen och kvaliteten på tjänsten, 

istället för utifrån den faktiska kostnaden (Mossberg, 2003). Upplevelsen beror till stor del på 

vilken tjänstekvalitet som levereras och enligt Grönroos (1990) har personalen mycket stor 

betydelse för hur kunden upplever tjänstekvaliteten.  

 

Kvalitet kopplas traditionellt till varors fysiska egenskaper men synsättet är inte tillämpningsbart 

på tjänster då de istället består av subjektivt uppfattade processer (Grönroos, 1990). Tjänster 

består av två kvalitetsdimensioner, en resultatdimension som är det fysiska resultatet av 

leverantör-kundinteraktionen vilken kan värderas relativt objektivt av kunden, samt en 

processrelaterad dimension som innefattar hur kunden upplever att tjänsten levererades. Den 

processrelaterade uppfattas subjektivt av kunden och kan därför inte värderas objektivt på samma 

sätt. De båda dimensionerna skapar kvaliteten, och därmed upplevelsen, så som kunden upplever 

den (Grönroos, 1990).  

 

Under det fjärde kvartalet 2010 var knappt 120 000 personer anställda inom hotell- och 

restaurangbranschen, vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med samma period 

föregående år. 88 200 av dessa var tillsvidareanställda och 31 800, eller hela 27, 3 procent, var 

visstidsanställda (SCB, 2011b).  Deltidsanställningar är klart vanligare i hotell- och restaurang-

branschen jämfört med genomsnittet för samtliga näringsgrenar. 38 procent av de anställda 

jobbar mindre än 35 timmar per vecka och endast handeln och vården har högre siffror 

(Restauratören, 2005). Även andelen tidsbegränsade anställningar är hög inom restaurang-

branschen. Snittet för alla branscher är 12 procent men inom hotell- restaurangbranschen har hela 

27 procent av de anställda en tidsbegränsad anställning, vilket endast är 2 procent färre än i 

vården som har det högsta antalet (Restauratören, 2005). Kvinnor och ungdomar utgör 

majoriteten av de anställda (SCB, 2011b; Restauratören, 2005), och andelen av arbetskraften 

med invandrarbakgrund uppgår till 35 procent (TUI, 2010). I förhållande till andra branscher 
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domineras restaurangbranschen av låga grundlöner med liten löneutveckling och de många 

säsongsanställningarna gör att anställningstryggheten ofta är låg (Englund & Fierro, 2006).  

 

Då restaurangbranschen ofta är ett förstaarbete och en inkörsport till arbetslivet (Kacmar m.fl. 

2006; Kusluvan, 2003; Englund & Fierro, 2006) är inträdeskraven låga och majoriteten av de 

anställda saknar utbildning inom området. Endast 5 procent av de som genomgått gymnasie-

utbildning inom hotell- och restaurangprogrammen arbetar kvar i branschen fem år efter examen, 

vilket visar att yrkeskunniga söker sig bort från branschen medan outbildade blir kvar. Det kan 

bero på att restaurangbranschen har, och länge har haft, mycket låga inträdesbarriärer (Englund 

& Fierro, 2006). 

 

Det har länge funnits ett stort antal restaurangföretag och det sker en fortsatt ständig över-

etablering med stenhård konkurrens och små marginaler som följd (Jarnhammar, 2005). 

Konkurrensen gör att priset på varan och tjänsten, istället för de anställdas kompetens, ofta blir 

företagens viktigaste konkurrensmedel och kompetenskraven på anställda förblir därför låga. 

Den låga efterfrågan på kompetens beror enligt Englund och Fierro (2006) på att både 

arbetsgivare och anställda ser branschen som en genomgångsbransch. Det leder i slutändan till 

att arbetsgivarna saknar motivation till att satsa på och utbilda sina anställda då de utgår från att 

investeringar inte kommer att löna sig i längden och en ond cirkel uppstår (Hähnel & Rudehill, 

2005). 

 

Personalomsättning som begrepp  

 

Personalomsättning definieras, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, som förändringar i 

organisationen, det vill säga inflödet och utflödet av anställda under en viss tidsperiod. 

Begreppet inbegriper både intern rörlighet, mellan olika befattningar och avdelningar inom 

företaget, som extern rörlighet, avslutade anställningar (Almén & Karlsson, 2001). Två sorters 

personalomsättning förekommer, frivillig och ofrivillig. Frivillig innebär att en produktiv person 

själv väljer att lämna företaget och ofrivillig att en oproduktiv person inte vill lämna företaget 

(Remmen, 2010).  
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En organisations humankapital är direkt avgörande för servicekvaliteten, kundnöjdheten och i 

förlängningen organisationens resultat (Kusluvan, Kusluvan, Ilhan & Buyruk, 2010). 

Humankapital kan enligt Edvinsson och Malone (1997, i Gustafsson, Runermark och Högfelt, 

2010) beskrivas som kombinationen av kunskap, skicklighet och innovativ förmåga som gör att 

de enskilt anställda kan utföra sina arbetsuppgifter. Det är enkelt uttryckt summan av all 

kompetens i ett företag som bidrar till att skapa värde för företaget. Avgörande för om human-

kapitalet bidrar till att skapa konkurrensfördelar eller inte är bland annat ledarskapspolicys, 

personaladministrativ praxis, organisationskulturen och organisationsklimatet, vilket 

argumenterar för att personaladministration borde vara en central fråga för ledare inom 

tjänstebranschen (Kusluvan m.fl. 2010).   

 

Personalomsättning är enligt det vanligt förekommande synsättet kostsamt och nedbrytande och 

skall motverkas i så stor mån som möjligt. Det har dock både positiva som negativa 

konsekvenser. De positiva konsekvenserna av personalomsättning är inte lika tydliga som de 

negativa då de sällan är lika kvantifierbara och svåra att se på kort sikt (Staw, 1980). Personal-

omsättning kan öka företagets prestationsförmåga då företaget hela tiden får in mer motiverad 

personal som tillför nya perspektiv vilket kan verka stimulerande på arbetsstyrkan och gör 

företaget mer konkurrenskraftigt då det istället för att fastna i gamla hjulspår håller sig à jour 

med marknaden (Hallgren & Hjort, 2010). Paradoxalt nog kan personalintensiva företag tjäna på 

en hög personalomsättning då det innebär att de på kort sikt kan hålla nere lönekostnaderna 

genom att betala minimilön till nyanställda (Johansson & Johrén, 2009). Dock kan erfaren och 

kompetent personal öka lönsamheten då de kan utföra mer arbete per anställd samtidigt som 

servicekvaliteten säkras (Mossberg & Gustafsson, 2008).  

 

Till de negativa konsekvenserna hör främst ökade kostnader varav de för rekrytering och 

utbildning är de mest påtagliga. Kostnaderna är högst i personalintensiva företag där 

personalkostnaderna utgör en stor andel av de totala kostnaderna (Englund & Fierro, 2006). I 

restaurangföretag kan personalkostnaderna uppgå till mellan 30-50 procent av omsättningen 

(Restauratören, 2002; Englund & Fierro, 2006), vilket innebär att företagen måste hålla 

personalkostnaderna så låga som möjligt.  Hur höga kostnaderna blir för att ersätta en anställd 

beror bland annat på graden av specialisering, behovet av utbildning som krävs för att utföra 
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arbetsuppgifterna samt tillgången på ny personal (Staw, 1980). Enligt beräkningar baserade på 

den amerikanska marknaden kostar det $15 000 att ersätta en anställd inom servicebranschen. 

Några beräkningar på vad det kostar att ersätta en person i den svenska serviceindustrin finns 

inte enligt SHR (Remmen, 2010). Hög personalomsättning gör även att branschen blir instabil 

och stagnerar då kompetenta anställda lämnar den, om de inte belönas. Ytterligare en aspekt av 

personalomsättning är den kompetensförlust som sker vilken påverkar utvecklingen av företag. 

Personalomsättningen leder även till att en större arbetsbörda läggs på den kvarvarande 

personalen (Englund & Fierro, 2006). 

 

Restaurangbranschen kännetecknas världen över av omåttligt hög personalomsättning (Kacmar 

m.fl. 2006) och är den bransch i Sverige som har den högsta personalomsättningen av alla 

(Olsson Lindh & Persson, 2009). Även de som väljer att stanna inom branschen byter ofta 

arbetsplats, speciellt under de första åren (Hotellrevyn, 2010). Statistik från 2001 visar att 

jämfört med föregående år har endast 65 procent av de anställda inom restaurangbranschen kvar 

sina anställningar vilket kan jämföras med den totala tjänsteindustrin där genomsnittet ligger på 

75-80 procent och stål- och metallverksindustrin där hela 91 procent är kvarvarande (SCB, 

2002). Statistik visar även att under 1990-talet var hotell- och restaurangbranschen en av de 

branscher med högst antal sjukskrivningar (Stenflo, 2002), siffror som bestod under den 

inledande halvan av 2000-talets första decennium (Riksförsäkringsverket, 2003) och samma 

statistik visar även att de fortfarande ligger knappt över genomsnittet (Försäkringskassan, 2010). 

 

Det finns många incitament till varför anställda väljer att antingen lämna eller stanna på en 

arbetsplats. Kusluvan m.fl. (2010) har identifierat ett flertal anledningar till varför anställda 

väljer att frivilligt lämna sina arbetsplatser. Många av anledningarna överensstämmer med 

arbets-förhållanden som är karaktäristiska för restaurangbranschen, exempelvis långa, 

oregelbundna och obekväma arbetstider som påverkar familjelivet, stress och hög 

arbetsbelastning, låg lön och brist på andra förmåner, befordran och möjligheter till 

karriärsutveckling, anställningstrygghet, möjlighet till kompetensutveckling och 

vidareutbildning. Felaktiga förväntningar på arbetsplatsen eller branschen i stort, dess image och 

vilken status yrket har påverkar också personalomsättningen (Kusluvan m.fl. 2010).  
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Enligt Hotellrevyn (2010) är det främst de låga lönerna, arbetstiderna, de små möjligheterna att 

utvecklas men även dåligt ledarskap som orsakar den höga personalomsättningen inom hotell- 

och restaurangbranschen. Kacmar m.fl. (2006) studie av personalomsättning i amerikanska 

snabbmatsrestauranger visar att orsakerna är genomgående i restaurangbranschen världen över 

då de kom fram till samma resultat. Enligt Kusluvan m.fl. (2010) är även en av orsakerna till att 

människor väljer att avsluta sina anställningar att de anser att de har lärt sig allt de kan lära sig på 

en arbetsplats och att det då längre inte finns någon anledning att stanna kvar. Detta överens-

stämmer med Dicksons (Restauratören, 2010) resonemang om att det är naturligt beteende för 

kockar eftersom det är så de lär sig yrket.    

 

Ett antal studier av synen på personalomsättning och dess orsaker och effekter inom restaurang-

branschen har genomförts i Sverige under det senaste decenniet (se exempelvis Hähnel & 

Rudehill, 2005; Englund & Fierro, 2006; Olsson Lindh & Persson, 2009). De omfattar både 

företag, anställda, HRF, SHR och andra intressenter. Studierna som har både ledarskaps- som 

personalperspektiv visar att personalomsättning oftast inte ses som ett problem. Även om 

företagarna som intervjuats medger att det har vissa nackdelar och innebär kostnader ser de det 

snarare som en självklarhet med tanke på hur branschen ser ut och fungerar, bland annat med 

hänvisning till att det i mångt och mycket är en säsongsbetonad bransch. De anser också att det 

medför klart positiva aspekter som exempelvis nya perspektiv vilket motverkar stagnation 

(Hähnel & Rudehill, 2005). SHR:s förre VD Mats Hulth anser själv inte att personalomsättning 

är ett problem då det finns ett ständigt inflöde av personal (Englund & Fierro, 2006). HRF anser 

dock att det är ett väldigt stort problem (Englund & Fierro, 2006), men håller med om att det är 

stimulerande (Hähnel & Rudehill, 2005).  

 

Även om det vedertagna synsättet på personalomsättning är att det är ett negativt fenomen så är 

det ett faktum att det är mycket vanligt förekommande inom restaurangbranschen. Inträdes-

barriärerna är som nämnt låga (Jarnhammar, 2005) och det drar åt sig många personer, både 

företagare och anställda, utan kunskap om branschen som tror sig kunna tjäna pengar snabbt 

(Jarnhammar, 2009). Det torde innebära att företagsledarna saknar kunskap om ledarskap vilket 

bland annat Englund & Fierros (2006) studie visar att de tenderar att göra. Kunskapsbristen i sig 

kan dock inte förklara varför personalomsättning inte ses som ett problem och motarbetas alltså 
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måste det finnas en poäng med en process som i slutändan ger upphov till något som ur ett 

ekonomiskt perspektiv borde vara önskvärt att motverka. Den stora förekomsten av 

personalomsättning kan då förstås som ett logiskt agerande för restaurangföretag.      

 

 

Syfte   

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det ur en restaurangchefs perspektiv går att 

identifiera några incitament för att understödja personalomsättning, eller i alla fall inte aktivt 

motverka den inom restaurangföretag. 

 

Syftet inbegriper också att undersöka om hög personalomsättning skapar fördelar för företagen. 

 

 

Metod och material  

 

Vetenskapligt synsätt och angreppssätt 

 

Då uppsatsen syftade till att undersöka personer i ledarskapspositioners subjektiva uppfattningar 

om personalomsättning och hur de hanterar det för att kunna identifiera, om det finns några, 

incitament för att motverka eller understödja det och för att kunna tolka deras handlingar och 

innebörden av dem användes en hermeneutisk ansats istället för en positivistisk. Positivismen har 

sitt ursprung i naturvetenskapen och bygger på tillämpandet av naturvetenskapliga metoder och 

strävar efter att finna absoluta sanningar. Ansatsen är enligt Bryman (2011) lämplig för mätbara 

faktorer som kan observeras med sinnena och logiskt analyseras. Enligt positivismen är 

förklaringar viktigare än förståelse och tar inte hänsyn till individers resonemang och då 

tolkningar av människors handlingar, yttranden och interaktioner var det centrala i uppsatsen 

krävdes en hermeneutisk ansats. Uppsatsen har ett induktivt angreppssätt då studien inte utgick 

från en teoretisk referensram utan slutsatserna härleddes utifrån observationer (Bryman, 2011).  
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Val av metod 

 

För insamlandet av empiriska data valdes en kvalitativ metod för att få djupare förståelse om 

fenomenet personalomsättning och anledningarna till varför det är ett logiskt förfarande i 

restaurangbranschen. Den kvalitativa metoden sätter enligt Bell (2000) människans världs-

uppfattning i centrum och målet är insikt samt att metoden ger en fördjupad förståelse för ett 

fenomen samt större handlingsfrihet att anpassa sig efter uppkomna situationer. En kvantitativ 

metod skulle vara behjälplig exempelvis för att mäta de ekonomiska effekterna av det men då 

syftet var att öka förståelsen för handlingar var en kvalitativ metod i detta fall att föredra framför 

en kvantitativ (Bryman, 2011).  

 

Nackdelen med vald metod är att den är tolkande och påverkas av författarens subjektiva 

uppfattningar (Bryman, 2011) och har därför inte den högsta reliabiliteten vilket kan leda till 

ifrågasättande av tillförlitligheten. Den sociala miljön som studerades och aktörerna i den 

förändras kontinuerligt så det är troligt att en replikering av studien skulle ge ett annat resultat än 

det som denna studie gav. Studien kan dock anses ha hög validitet på grund av författarens 

mångåriga erfarenhet och förförståelse inom ämnet.  

 

Datainsamlingsmetod, urval och bortfall 

 

Sekundärdata samlades in genom sökningar i elektroniska databaser tillgängliga via Örebro 

universitetsbibliotek och Google Scholar. Dessutom studerades för ämnet relevant facklitteratur, 

tidningar, debattartiklar samt statistik som användes som bakgrundsmaterial. Exklusionskriterier 

som användes är personalomsättning som inte uppkommer inom tjänstebranschen då tjänste-

branschen har så speciella karakteristiska att det är tveksamt om studier av andra branscher är 

applicerbara på restaurangbranschen. Inga exklusionskriterier avseende publiceringsår användes 

då forskning om personalomsättning i sig, som fortfarande är relevant, har skett sedan 1950-talet. 

Alla statistiska uppgifter är de senast tillgängliga och statistik publicerad före år 2000 

exkluderades då det är mindre sannolikt att den fortfarande är tillförlitlig.  
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Primärdata insamlades genom intervjuer med personer med personalansvar, på à la carte-

restauranger med serveringstillstånd, då det endast är de som har inblick i situationen. 

Intervjupersonerna besvarade först ett antal strukturerade frågor om dess person och bakgrund, 

restaurangen, personalomsättningen på restaurangen och vad de ansåg har orsakat den (se bilaga 

1). Därefter fick de förhålla sig till och resonera kring en fingerad problemsituation relaterad till 

personalomsättning (se bilaga 2). Intervjupersonerna valdes ut genom bekvämlighetsurval. 

 

För att underlätta för intervjupersonen och skapa en givande diskussion samt för att erhålla så 

relevant information som möjligt användes ett stimulusmaterial (Wibeck, 2000) med en fingerad 

problemsituation om personalomsättning i restaurangbranschen. Stimulusmaterial kan bestå av 

vilket material som helst så länge som det är relevant för ämnet som skall diskuteras. Det syftar 

till att väcka frågor, få igång samtal och skapa diskussion. Materialet kan likaväl vara opartiskt 

som starkt partiskt men Wibeck (2000) påtalar att intervjuaren bör undvika att lägga fram fakta, 

färdigformulerade argument och svar då de riskerar att påverka intervjupersonens resonemang, 

forskarens analys och i slutändan studiens tillförlitlighet.  

 

Stimulusmaterialet utformades som ett case. Ett case är en beskrivning av en i tiden passerad, 

verklig eller fiktiv, problemsituation som skall lösas (Kjellén, Lundberg & Myrman, 1994). Case 

är aktörorienterade med ett antal personer med olika roller och intressen i situationen. De bygger 

på integrationen av teori och empiri. Arbetet kan ske på ett induktivt sätt där man utifrån det 

empiriska materialet gör en iakttagelse som sedan formuleras i en teori, alternativt på ett 

hypotetiskt-deduktivt vis där hypoteser deriveras från teori och prövas på ett case. Case syftar till 

att stimulera självständigt tänkande och bygger på ett kritiskt förhållningssätt. Fokus ligger på 

den analytiska processen istället för vilket slutresultat som nås. Kjellén m.fl. (1994) påtalar 

därför att det är av yttersta vikt att caseförfattaren inte låter sina egna värderingar framgå då det 

inte finns några rätta eller felaktiga svar, vilket överensstämmer med Wibecks (2000) 

resonemang om utformning av stimulusmaterial.  

 

Ett antal olika typer av case förekommer. De vanligaste är så kallade ”field case”, vilka bygger 

på fältstudier, och ”bibliotekscase” som bygger på olika slags offentligt material som 

utredningar, rapporter, domslut och tidningsartiklar. Båda två bygger på verkliga händelser. 
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”Skrivbordscase” beskriver istället en hypotetisk situation och utgår ifrån författarens kunskaper 

inom området. Materialet samlas då närmast in genom en litteratursökning (Kjellén m.fl. 1994). I 

denna studie har typen ”skrivbordscase” använts.  

 

Nio restauranger kontaktades och tillfrågades om att delta, varav tre tackade ja. Bland de som 

avböjde varierade orsakerna men tidsbrist, ointresse samt oförståelse för ämnet förekom 

upprepade gånger.  

 

Bearbetning och analys av data 

 

Intervjuerna transkriberades och resultaten jämfördes och analyserades med hjälp av tidigare 

forskning och litteratur, vilken framgår i bakgrunden, för att finna mönster som förklarar varför 

hög personalomsättning är logiskt i restaurangbranschen. Inga citat är språkligt redigerade utan 

direkt återgivna. De transkriberade intervjuerna förvaras hos uppsatsens författare.  

 

 

Resultat   

 

Resultatet är uppdelat i två delar efter intervjufrågor och stimulusmaterial. I del ett presenteras 

restaurangerna och intervjupersonerna, därefter redovisas hur intervjupersonerna resonerade 

kring stimulusmaterialet uppdelat efter analytiska kategorier. Restaurangerna och intervju-

personernas namn är fiktiva.   

 

Restauranger och intervjupersoner 

 

Restaurangerna 

 

Alla tre restauranger befinner sig på skilda orter och har olika demografiska förutsättningar. 

Restaurang B och C är lokaliserade i Örebro län och restaurang A i Hallands län. Invånarantalet 

på orterna varierar från knappt 100 till drygt 20 000 invånare. Samtliga tre restauranger är à la 

carte-restauranger och har öppet alla dagar i veckan året runt förutom restaurang A som har 
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stängt på måndagar från september till och med maj. Restaurang B och C har lunchservering på 

veckodagarna året runt medan restaurang A bara serverar lunch på veckodagarna under sommar-

säsongen och serverar brunch istället för lunch på helgerna.  

 

De tre restaurangerna kan räknas som medelstora. Den minsta restaurangen, restaurang A, har 60 

sittplatser och den största, restaurang C, har över 150. De är alla väletablerade på respektive ort, 

har funnits i minst tio år och drivits av nuvarande ägare i minst fyra år. Restaurang A och B har 

som högst beläggning under sommarmånaderna samt under julbordsperioden. Restaurang B har 

som högst beläggning vid lunch och restaurang A under kvällstid. Den tredje restaurangen har 

som högst beläggning från september till och med december då de profilerat sig mot konferenser 

men säger sig ha mycket hög beläggning året runt. Bemanningen när beläggningen är som högst 

varierar mellan cirka fem personer på restaurang B upp till cirka tio personer vardera på 

restaurang A och C.  

 

Restaurangerna tillhör alla den högre priskategorin på orten. De klassificerar sig själva som fine 

dining-restauranger och alla tre säger att de serverar klassisk svensk mat. Restaurang A och C 

menar att de gör det i en modern stil medan restaurang B säger att de valt att arbeta med mer 

”inarbetade rätter”
1
. Restaurang A och C arbetar hårt för att bygga upp en lokal profil. De 

använder sig i så stor utsträckning som möjligt av närodlade råvaror och serverar maträtter som 

har ett lokalt ursprung, passar omgivningen samt anpassade till årstiden. Den lokala profilen 

framgår med all önskvärd tydlighet på deras menyer. Både intervjuperson A och C anser att 

denna lokala profil har stor alternativt mycket stor betydelse för restaurangens omsättning. 

Restaurang B har ingen lokal profil och köper alla råvaror från grossist då det för dem är för dyrt 

att köpa av lokala producenter.  

 

Intervjupersonerna  

 

Även de tre intervjupersonerna skiljer sig åt i ett flertal aspekter men alla är kvinnor. 

Intervjuperson A är i yngre trettioårsåldern. Hon är restaurangchef med personalansvar och 

delägare i restaurang A med sin make. Hon har arbetat i branschen till och från i 16 år och har 

                                                           
1
  Stilen kan närmast beskrivas som det nya franska köket à la svenskt 70-tal.   
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tidigare arbetat som restaurangchef på två andra restauranger samt som säljare i butik. 

Intervjuperson A läste hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet men har ingen ytterligare 

utbildning. Intervjuperson B är drygt 40 år gammal och har arbetat i restaurangbranschen i fem 

år och alla åren har varit på restaurang B där hennes arbetsuppgifter omfattar ”allt från reception 

till bartender och allt däremellan”. Hon är inte ensam ansvarig för rekrytering då restaurangen 

”rekryterar lite till mans” men menar att hon ändå oftast har sista ordet vid nyanställningar. 

Hennes högsta utbildningsnivå är grundskolan och hon anser sig ha bred kompetens och ”kan det 

här med service” då hon tidigare arbetat bland annat som säljare, inom barnomsorgen och som 

vårdare. Intervjuperson C är cirka 25 år gammal, restaurangchef och ansvarig för rekrytering på 

restaurang C. Hon har tio års erfarenhet inom restaurangbranschen, varav sju på nuvarande 

arbetsplats, och har tidigare bara arbetat som servitris. På gymnasiet läste hon hotell- och 

restaurangprogrammet och har som restaurangchef på restaurang C gått två UGL-utbildningar
2
, 

samt ett flertal utbildningar internt.  

 

Personalen  

 

Antalet fastanställda per restaurang varierar från två stycken utöver ägarna på restaurang A, fyra 

på restaurang B till 14 på restaurang C. Intervjupersonerna uppskattar de fastanställdas 

utbildningsnivå till gymnasiekompetens och deras genomsnittliga ålder till cirka 40 och 

majoriteten av dem är kvinnor. Matsalspersonalen på de tre restaurangerna är oftast kvinnor 

medan majoriteten av kockarna är män.  

 

Ingen av intervjupersonerna kan svara på hur många personer som passerade deras lönesystem 

under 2010. Restaurang A uppskattar att de i genomsnitt har 15 tillfälligt anställda under ett år, 

restaurang B uppskattar att de använder sig av mellan åtta och tio personer per år och restaurang 

C kan inte ge en mer specifik siffra än att de har ett tiotal deltidsanställda de ringer in ofta. 

Majoriteten av de tillfälligt anställda har ingen eller gymnasiekompetens som högsta avslutade 

utbildning och endast ett fåtal har arbetat i restaurangbranschen i mer än fem år. De har 

uppskattningsvis en genomsnittlig ålder på 18 år, allt från 15 till 62 år, och könsfördelningen 

bland dem är den samma som bland de fastanställda.   

                                                           
2
 Utveckling av Grupp och Ledare. Kurser i utveckling av ledarskap och medarbetarskap.   
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Rekryteringsprocessen och upplärningen 

 

Alla tre restaurangers rekryteringsprocess har mycket låg grad av standardisering och alla 

rekryterar främst via word-of-mouth och genom sitt nätverk men oftast lämnar arbetssökande in 

sitt CV, så ingen av restaurangerna menar att de egentligen behöver rekrytera aktivt utan mer 

eller mindre kan välja och vraka bland dem som anmält intresse. Restaurang A och B säger dock 

samtidigt att de regelbundet använder sig av Arbetsförmedlingen för att kunna nå en större grupp 

arbetssökande. Det är speciellt fallet vid rekrytering av matsalspersonal då ingen av 

restaurangerna i praktiken har några krav för matsalspersonal med tidsbegränsad anställning. 

Alla tre säger dock att de har vissa kriterier. Enligt intervjuperson A måste de vara minst 16 år 

gamla samt ha ett par års erfarenhet inom restaurangbranschen och restaurang B har inget krav 

på erfarenhet men anställer ingen yngre än 17 år. Restaurang C utmärker sig då intervjupersonen 

vid ett tillfälle säger att det enda det efterfrågar är goda dryckeskunskaper men att det absolut 

inte är ett krav. Vid ett annat tillfälle under intervjun nämner hon att de vill att anställda skall ha 

utbildning och arbetslivs-erfarenhet och säger vid ett tredje tillfälle att det räcker att man är 

ambitiös och villig att visa framfötterna. Samtidigt säger hon att när hon utlyste en tjänst fick ”en 

del sökande men absolut inte med den kompetens vi behövde.” Det finns en chans att 

intervjupersonen alternerat mellan att tala om deltids- och heltidsanställda utan att förtydliga det 

för författaren. Ingen av intervjupersonerna menar att de lägger någon vikt vid utbildning och 

alla tre påtalar att det i slutändan bara är personlighet som spelar någon roll. Det viktigaste är att 

företaget får ”rätt person på rätt plats.” 

 

För kökspersonal efterfrågar alla tre restauranger högre kompetens. Restaurang A kräver att 

kockarna skall vara minst 18 år gamla och i det fallet är det viktigt att de har ett par års 

erfarenhet från ”bra” restauranger, restaurang B kräver att sökande skall ha utbildning och/eller 

erfarenhet och intervjuperson C kan inte säkert säga vad de har för krav på kökspersonal men 

”utgår från att det krävs utbildning och/eller ett par års erfarenhet.” Alla tre intervjupersoner 

säger också att de omvärderar kriterierna vid behov, vilket är i de flesta fall.  

Endast intervjuperson A kan ange en beräknad upplärningstid för nyanställda. Kökspersonal 

skall ha tillräckliga kunskaper för att kunna laga ”fine dining-mat” och tillräcklig erfarenhet för 

att kunna hålla tempot uppe men de räknar med en till två dagar för att lära sig hitta och vad 
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rätterna innehåller och hur de skall se ut. Även matsalspersonalen förväntas ha grundläggande 

dryckeskunskaper men får lära sig vinlistan på sin egen fritid då det är för dyrt för restaurangen 

att betala dem för att göra det på sin arbetstid. Varken restaurang B eller C kan ange någon 

beräknad upplärningstid utan menar att det inte går att planera utan får ta den tid det tar. 

Restaurang C går inför varje kvällspass igenom ”rekommenderade viner och berättar om dem så 

att alla skall känna sig bekväma, vad rätterna innehåller och hur de gjorts och så vidare” och har 

på så sätt till stor del avskaffat behovet att matsalspersonalen lär sig menyn och vinlistan utantill.  

 

Personalomsättning på restaurangerna  

 

Restaurang C utmärker sig bland restaurangerna då de inte anser sig ha någon personal-

omsättning alls. Intervjuperson C menar att ”de som inte riktigt passar försvinner. De hinner 

nästan inte in i systemet så man kan inte säga att de är anställda” och att de därför inte skall 

räknas. Hon uppger även att hon aldrig avskedat någon utan. Restaurang A har enligt 

intervjuperson A en hög personalomsättning. Alla tillfälligt anställdas kontrakt avslutas i slutet 

av sommarsäsongen och restaurangen nyanställer inför nästa sommarsäsong eller om behov 

skulle uppstå under lågsäsongen. Under 2010 sade en anställd frivilligt upp sig, en sades upp 

men intervjupersonen är tveksam över om de övriga kan anses uppsagda då hon menar att  

”sommarjobbarna säger ju på sätt och vis upp sig frivilligt. De är bara anställda under en 

begränsad period och de vet att vi inte kan erbjuda dem fortsättning under hösten.” 

Intervjuperson B kan inte säga hur stor personalomsättning restaurangen har säger att ”en hel del 

(anställda) kommer och går”.  

 

 

Resonemang om personalomsättning utifrån stimulusmaterialet  

 

Intervjupersonernas utsagor redovisas uppdelat i kategorierna: restaurangbranschens 

kännetecken, orsaker till personalomsättningen, hur man rekryterar i restaurangbranschen, hur 

anställningar avslutas, fördelar med personalomsättning samt nackdelar med personalomsättning. 

Samtliga kategorier är relaterade till personalomsättning och därför är gränserna mellan dem inte 

helt entydiga. 
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Restaurangbranschens kännetecken  

 

Intervjuperson B anser att restaurangbranschen kännetecknas av hårda arbetsförhållanden och att 

de leder till hög personalomsättning då de anställda, speciellt de yngre, arbetar sönder sig,  

 

”Det är ju ett hiskeligt tungt jobb, både fysiskt och psykiskt. Stressen är ju många som inte klarar 

av eller bara ett tag sedan går de i väggen. Speciellt de yngre som verkligen känner att du måste 

prestera, prestera, prestera… man vill visa framfötterna.”  

 

Men hon säger samtidigt att ”det passar bättre med en tjugofemåring i den här branschen. 

Arbetsförhållanden och allt är anpassade till dem.”  

 

Alla tre intervjupersoner anser att restaurangbranschen, fortfarande, ses som en genomgångs-

bransch och att både ledning och ungdomar ser det som ett genomgångsjobb samt att de 

nyanställda oftast är outbildade och blir kvar för att inte har något annat val. Enligt intervju-

person A är restaurangbranschen en ”positiv bransch där man kan ta sig hur långt som helst bara 

man visar framfötterna.” Hon menar att man i mångt och mycket är ansvarig för sin egen 

arbetssituation och karriär.  

 

Orsaker till personalomsättningen 

 

Alla tre intervjupersoner anser att den höga personalomsättningen främst orsakas av den ojämna 

beläggningen och att det i slutändan leder till att folk lämnar antingen företaget eller branschen 

helt. Intervjuperson C menar att även om hon personligen vill  

 

”anställa så mycket som det går kan man inte behålla personal ifall man inte kan erbjuda dem heltid 

och tjänster… och får man [som anställd] inte en heltid utan bara deltid då söker man sig så klart 

till nästa ställe och så vidare.” 

 

Intervjuperson C menar även att personalomsättningen påverkas av synen på yrket och dess låga 

status. Hon anser att många tycker att ”yrket [är] en mellanperiod till något annat. Restaurang-

branschen är bara något man gör tills man får ett riktigt arbete” och att synsättet är gammalt ”förr 
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blev de [kvinnor] som inte kunde bli något annat antingen frisörer, undersköteskor eller 

servitriser”. Synen stämmer överens med intervjuperson A:s. Hon menar att folk ser branschen 

som en tillfällig lösning men att få ser den som ett alternativ i det långa loppet. Hon tror att det är 

en av orsakerna till att de anställda inom branschen ofta är så unga.  

 

Alla tre intervjupersoner säger att de misstänker att folk har helt fel förväntningar på hur 

arbetsförhållandena är och vad arbetet skall innebära för dem. Både intervjuperson A och B 

säger att många verkar tro att yrket är lugnare än vad det är i verkligheten. När intervjuperson A 

talar om tidigare anställda säger hon att ett flertal av dem  

 

”förväntade sig att det skulle vara lugnare, att man skulle ha tid att snacka skit med varandra och 

slänga käft med gästerna. Det hinner man ju ibland men varma sommarkvällar går det absolut inte 

när rushen är som värst. Senare kanske, men inte då.” 

 

Intervjuperson A säger också att kockar verkar tro att det är lite ”rock n’ roll” att vara kock, och 

tror att det beror på att det sett för mycket på tv-kockarna och menar att programmen inte korrekt 

skildrar hur det verkligen är att arbeta som kock. Intervjuperson C menar dock att tv-kockarna 

har påverkat restaurangbranschen positivt, då deras berömmelse har ändrat synen på branschen 

och att ”statusen absolut är på väg uppåt och jag tror det grundar sig mycket på utbildningar och 

matlagningsprogram.” 

 

Intervjuperson C anser att det är få deltidsanställa i restaurangbranschen som erbjuds vidare-

utbildning och chansen att utveckla sig, och att det mycket väl kan leda till att folk söker sig 

vidare. ”Jag började här som servitris och fick chansen att utveckla mig hela vägen. Jag har fått 

vidareutbildning här och hade jag inte fått det hade jag kanske slutat.” Intervjuperson C har 

genomgått ett flertal utbildningar, både sådana direkt relaterade till restaurangbranschen och 

utbildningar i företagsekonomi, organisation och ledarskap, men är osäker på om utbildningarna 

egentligen har förändrat hennes syn på och inställning till restaurangbranschen. Men hon påpekar 

även att ”alla vill inte gå vidare… det är lätt att fastna i att vara nöjd med att vara servitris och 

vara nöjd med att gå in och ta sin kväll.”  
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Enligt intervjuperson C är det de låga kompetenskraven som göra att många unga söker sig till 

branschen för att få arbetslivserfarenhet ”få in en fot på arbetsmarknaden” och att de sedan väljer 

att lämna restaurangbranschen då ”det är svårt att välja redan innan, att veta vad man vill bli.” 

När intervjuperson B tillfrågades om hon tror att det finns något samband mellan de låga 

kompetenskarven och att fel personer anställs menar hon att ”ja, det är det antagligen. Men då 

har man ju ändå inte liksom… felrekryterat.” 

 

Både intervjuperson B och C säger att deltidsanställda inte är intresserade av att bli fastanställda 

och att det innebär att restauranger inte kan behålla kompetent personal. Enligt intervjuperson B 

vill ”extrajobbarna inte ha någon anställning heller. De vill kunna säga nej om de vill och ha 

semester när de vill. De är ganska nöjda med att få schema vecka för vecka. De har inga planer 

på att stanna kvar.” Intervjuperson C säger att det är svårt att hitta personer som går med på att 

bara få arbeta torsdag-söndag men säger också att ”när det blir tal om en fastanställning så är 

man [deltidsanställda] ju inte intresserad av det längre och det är ju svårt då.” Intervjuperson A 

tror däremot att många deltidsanställda skulle vara intresserade av en heltidsanställning och 

speciellt i dagens ekonomiska läge, men att det inte gäller de studenter restaurangen oftast 

anställer som sommararbetare. Intervjuperson C säger också att de ger timanställda kortare pass 

för att de skall minimera personalen och därmed personalkostnaderna.   

 

Intervjuperson A menar att den höga personalomsättningen i restaurangbranschen kan samman-

fattas med att ”det bara är så, punkt slut. Jag tror inte att det är något som egentligen kommer att 

förändras. Visst, den kan säkert minskas men du kommer aldrig att bli av med den.” Intervju-

person B uttrycker också att hon ”tror att det blir svårt att bli av med det i den här branschen. Just 

att det är inte alla men många delar i den är en ungdomsgrej… det är inte skitkul att stå i baren 

som 40-åring.” 

 

Hur man rekryterar i restaurangbranschen  

 

Intervjuperson B menar att det är ovanligt med planering och framförhållning vid rekrytering, 

utan att det vanligaste är att man väntar med att rekrytera tills sista minuten ”det är inte förrän det 

blir riktig panik som man ringer och frågar ”Hej, är du fortfarande ledig?”” Då är det enligt 
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henne även mer regel än undantag att man tar vad man kan få och att man bortser från alla 

tidigare former av kriterier. Om restaurangen skulle råka ut för att någon eller några i personalen 

säger upp sig samtidigt använder alla tre intervjupersonerna ordvalet ”jobba ihjäl sig” för hur de 

skulle lösa situationen direkt. Intervjuperson B nämner även att hon skulle ta hjälp av bekanta 

även om de inte har kunskap eller erfarenhet från restaurangbranschen då alternativet i många 

fall skulle vara att slå igen.  

  

De tre intervjupersonerna rekryterar alla främst via word-of-mouth och genom sitt nätverk, 

oberoende av om det rör nyrekrytering eller efter ett plötsligt avhopp. De talar om att det finns en 

trygghet i att rekrytera via sitt nätverk då det är en form av garanti för att personen som 

eventuellt skall anställas är kompetent. Kontaktnätet som, anses vara jätteviktigt i alla lägen, är 

ännu viktigare när man måste rekrytera akut. Enligt intervjuperson C är andra anställda en bra 

källa till ny personal då ”det är svårt att hitta folk på gatan men många [anställda] har ju egna 

kontakter som de vet är i behov av jobb.”  

 

Hur anställningar avslutas 

 

Intervjuperson B säger att på hennes restaurang, och att hon tror att det är mycket vanligt 

förekommande, märker om någon anställd inte passar företaget, och då låter man helt enkelt bli 

att ge fler timmar till den, istället för att säga upp den. Företaget låter helt enkelt anställningen 

rinna ut i sanden. Intervjuperson C menar att hon tydligt märker när någon inte är trivs på 

arbetsplatsen eller är intresserad av att arbeta där längre för då tackar de nej till erbjudna 

arbetspass och efter att ha ringt en person cirka tre gånger så låter intervjuperson C bli att ringa 

mer och även då rinner anställningen ut i sanden.  

 

Fördelar med personalomsättning.  

 

Alla tre intervjupersonerna kan se mycket tydliga vinster med personalomsättning, men inte 

nödvändigtvis hög personalomsättning. Nya människor med ny input värderas mycket högt av 

alla tre. Intervjuperson C menar att det ”alltid är bra att ha folk utifrån som inte känner till stället 

utan kommer med nya idéer” och intervjuperson B att det kan vara ”jättesmå grejer som gör 
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skillnad. De ser saker som vi inte sett på flera år och kan förändra dem. Bara något så litet som 

att kolla i ett skåp och hitta något som vi kan använda som brödkorgar.”  

 

De talar också om att personalomsättning är naturligt då folk förändras som personer och därmed 

hur de ser på sitt arbetsliv. Intervjuperson B säger att restaurangbranschen inledningsvis upplevs 

som ”glamorös, flärdig och flashig. Man är på tårna och syns och hörs” men att de hårda 

arbetsförhållandena i kombination med att man blir äldre gör att man ”vill stå i disken, förr var 

det ett straff, en skitgöra. Det är rätt lugnt och skönt att stå där och fundera och sortera bestick.” 

Hon menar att om anställda inte får byta till lugnare arbetsuppgifter leder det till att de säger upp 

sig, men att personalomsättningen som det i så fall resulterat i är en fördel för företaget för att:  

 

”Har man de här yngre hela tiden har man alltid några som är på tårna och sådär å andra sidan så är 

de kanske sämre på det de gör. När de är nya så är de på tårna, mycket blir gjort men kanske inte 

perfekt. Sedan så får de erfarenheten och då är det jättebra ett tag när de både har farten och 

erfarenheten, och sedan kanske det avtar lite med farten.” 

 

Frivillig personalomsättning innebär även att restauranger får en personalstyrka bestående av 

personer som brinner för och verkligen vill arbeta där vilket gör företaget mer 

konkurrenskraftigt. Intervjuperson C menar även att företaget vinner på personalomsättning då 

den kvarvarande personalen vara den mest kompetenta och att företaget egentligen bara vinner 

på att göra sig av med ”den svagaste länken.”  

 

Personalomsättning är en naturlig följd av att restauranger helt enkelt inte vill ge folk fasta 

anställningar då personalkostnaderna blir mycket stora när beläggningen går ner, vilket alla anser 

att den ofrånkomligt kommer att göra förr eller senare. Så för restaurangerna blir 

personalomsättningen i sig positiv. Intervjuperson A talade mycket om att personalkostnaderna 

kan vara så stora att de hotar restaurangens överlevnad och då finns det inget alternativ till att ha 

anställda som bara rings in vid behov.  

 

Intervjuperson A menar även att även om personalomsättning inte nödvändigtvis är positivt så är 

det inte alltid ett problem att anställda slutar då det alltid finns nya att anställa då ”personalen tar 

aldrig slut”.  
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Nackdelar med personalomsättning. 

 

Nackdelarna som intervjupersonerna kan se med personalomsättning är ofta motsatserna till 

fördelarna. Ingen av intervjupersonerna talar speciellt mycket om kostnader relaterade till 

personalomsättning men de talar upprepade gånger om att det är tidskrävande, slitigt och en källa 

till irritation för dem som rekryterare och om de måste lära upp den nyanställda tar det upp ännu 

mera tid. Tid som de alla behöver till annat. Detta då alla själva arbetar på golvet för att hålla 

nere personalkostnaderna.  

 

Intervjuperson C talar i samband med vikten av ny input även om att en nackdel med 

personalomsättning är ”att man hela tiden måste börja om på nytt. Du får ju lägga ner mycket tid 

på att lära upp för att någon sedan skall försvinna lika fort. Det är ju klart att det kostar pengar.” 

samt att ”de bidrar inte med så mycket att det är värt kostnaderna.”  

 

 

Diskussion  

 

Kapitlet inleds med en diskussion där studiens viktigaste resultat knyts samman med 

bakgrundskapitlet. Det avslutas med en metoddiskussion där tillvägagångssättet och arbetets 

bakgrundsmaterial diskuteras och kritiseras.  

 

 

Resultatdiskussion   

 

De tre restaurangerna arbetar för att skapa företag där personalomsättning inte skapar några stora 

problem. I många fall har de utformat olika delar av arbetet så att de understödjer 

personalomsättning alternativt har utformat strategier för att enkelt hantera 

personalomsättningen. Sammanfattningsvis kan sägas att alla aspekter av XXXXX hör ihop och 

personalomsättning är en form av ”moment 22”. Ägares och restaurangchefers ageranden kan 

bidra till ökad personalomsättning, vilken ledarna reagerar på och det kan i sig leda till ännu 
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högre personalomsättning och det hela skapar en cirkel. Resultatet visar även att om det är en 

ond cirkel eller inte främst beror på ur vems perspektiv man ser det.   

 

Ingen av de tre intervjupersonerna verkar vara helt på det klara med vad de anser att 

personalomsättning är och att två av tre inte kunde ge mer än en ungefärlig uppskattning av deras 

personalomsättning det senaste året är förvånande. Även om tidigare forskning tydligt visar på 

att personalomsättning, bland annat, är mycket kostsamt (Staw, 1980) och därmed borde vara en 

viktig fråga för varje företag, visar de tre intervjupersonernas okunskap om det egna företagets 

personalomsättning på att de inte ser det som en viktig aspekt av vare sig driften eller det 

personaladministrativa arbetet.  

 

Både restaurangbranschens historik och de nutida förhållandena påverkar personalomsättningen. 

Restauranganställda har i alla tider haft stränga arbetsförhållanden (Lundqvist, 2005) och låg lön 

i förhållande till utfört arbete (Jarnhammar, 2005; Englund & Fierro, 2006). De tillhörde förr 

samhällets absoluta bottenskikt och ansågs ha en ytterst tvivelaktig karaktär (Jarnhammar, 2005). 

Numera är synen på restauranganställda klart bättre men statusen är fortfarande låg och 

majoriteten av de anställda är fortfarande unga, outbildade eller har invandrarbakgrund (Englund 

& Fierro, 2006) som tenderar att söka sig vidare när det får möjlighet att göra det.  

 

De tre intervjupersonerna talar om att personalomsättningen inom restaurangbranschen är som 

den är, för så har det alltid varit. De anser att branschen är en genomgångsbransch och att det 

arbeta där bara är något man gör tills man får ett riktigt arbete (Intervjuperson C; Intervjuperson 

A) samt att det är en självklarhet att de anställda skall sluta, vilket överensstämmer med resultat 

av tidigare forskning om restaurangchefers förväntningar på personalen (Hähnel & Rudehill, 

2005; Englund & Fierro, 2006; Olsson Lindh & Persson, 2009), samt att detta anses vara ett 

naturligt beteende inom restaurangbranschen (Restauratören, 2010).  

 

Att som restaurangföretagare förvänta sig att de anställda skall sluta inom en överskådlig framtid 

samt att tro att även de anställda ser det på samma sätt, är i sig inget incitament för 

personalomsättning men det innebär att det saknas motivation till de åtgärder som krävs för att 

behålla personalen, då det med största sannolikhet skulle vara både kostsamt och tidskrävande. 
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När det dessutom finns obegränsat med folk (Englund & Fierro, 2006) att ersätta dem med är alla 

sådana åtgärder ekonomiskt omotiverbara i en bransch där varje sparad krona räknas.  

 

Ytterligare av intresse är de tre restaurangernas rekryteringsprocesser och vilka kompetenskrav 

de ställer på sökande. Enligt Staw (1980) blir kostnaderna för nyrekrytering högre ju högre grad 

av specialisering en tjänst har, ju mer utbildning som krävs för att utföra arbetsuppgifterna samt 

hur god tillgången på ny personal är. Även om alla tre restauranger säger sig ha krav och kriterier 

på arbetssökande beskriver de tillgången på ny personal som oändlig vilket även SHR:s förre VD 

Mats Hulth menar att den är (Englund & Fierro, 2006). Det kan bero på att intervjupersonerna 

säger att de är beredda att omvärderar kriterierna vid behov.  

 

Då överetableringen är stor i restaurangbranschen (Jarnhammar, 2005) och lönsamhet bygger på 

att sälja till låga priser leder det till standardisering av produkten och tjänsten (Englund & Fierro, 

2006). Företagen måste då skapa en produkt som det bara krävs en ytterst kort upplärningsperiod 

för att kunna leverera. Alla tre restaurangers upplärningsprocess saknar strukturering då de lär 

upp sin personal allteftersom. Kan man lära upp sin personal på det viset har man utformat en 

tjänst med så låg grad av specialisering att arbetet kan fungera även om den anställde är ny. Att 

tillgången på personal är obegränsad (Intervjuperson A – C; Englund & Fierro, 2006) visar även 

det på att man i praktiken inte har krav, så att man kan anställa vem som helst och när som helst. 

Detta torde innebära att man medvetet har skapat ett arbete som vem som helst kan utföra. Skulle 

man utveckla en mer specialiserad tjänst och därmed behöva höja kompetenskraven skapar man 

bara problem för sig själv, då det innebär mindre tillgång på personer att anställa vilket innebär 

att rekryteringen kräver mer arbete och därmed högre kostnader för företaget (Staw, 1980) 

I alla branscher styr produkten och tjänsten utformandet av affärsstrategier och processer. I 

restaurangföretag kan inte produktionen och leveransen av den särskiljas eftersom den färdiga 

restaurangupplevelsen ytterst sällan kan lagerhållas. Ytterligare en faktor som skapar problem för 

tjänsteföretag, som restauranger, är att då kunden deltar i produktionen kan inte heller tjänsten 

lagerhållas (Grönroos, 1990). Detta innebär att företagen inte kan rationalisera i lika stor 

utsträckning som man kan inom andra branscher (Hähnel & Rudehill, 2005) då det skulle 

påverka kundens upplevelse (Mossberg, 2003). Personalkostnaderna är därför mycket höga i 

restaurangföretag (Kacmar m.fl. 2006; Restauratören, 2002; Intervjuperson A) och kan uppgå till 
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30-50 procent av omsättningen (Restauratören, 2002; Englund & Fierro, 2006). Detta leder till 

att många restaurangföretag arbetar med att skapa mer konstadseffektiva lösningar, effektivisera 

processerna och kontrollera kostnaderna. Restaurang C har effektiviserat sin process genom att 

bara ge timanställda kortare arbetspass och att arbeta mycket med förberedelser. Syftet torde då 

vara att de anställda, genom god planering, skall få gjort lika mycket på kortare tid som de skulle 

få gjort på en normallång arbetsdag. Men som intervjuperson C själv säger så leder deltider och 

korta arbetspass till ökad personalomsättning då anställda söker sig till arbetsplatser där de kan få 

en heltidstjänst alternativt längre arbetspass. Även detta handlingssätt kan ses som ett incitament 

för personalomsättning.      

 

De tre studerade restaurangerna försöker alla minimera mängden personal och anställer bara 

precis så många de behöver och försöker planera bemanningen utifrån beläggningen. Då krävs 

personal som accepterar att arbeta både obekväma och osäkra arbetstider, antingen sådana som 

tillfälligt kan acceptera villkoren eller de som inte har något annat val.  Det innebär att man ofta 

endast har en grupp arbetssökande bestående av ungdomar, outbildade och invandrare (SCB, 

2011b; Restauratören, 2005; TUI, 2010). 

 

Anställer restauranger bara ungdomar är det inte troligt att de har tillräckligt lång 

arbetslivserfarenhet att de har laglig rätt till mer än minimilön och företaget sparar då pengar 

(Johansson & Johrén, 2007). Restaurang A som endast ger sommarjobbarna tidsbegränsade 

anställningar till slutet av sommarsäsongen, vilket är mycket vanligt förekommande i 

restaurangbranschen (Restauratören, 2005), och anställer ny personal varje år betalar sällan mer 

än minimilön till sina anställda. Lönekostnaden kan därmed ses som en anledning till att 

upprätthålla personalomsättningen.   

 

Intervjupersonerna, liksom branschen i helhet (Hallgren & Hjort, 2010; Hähnel & Rudehill, 

2005), uppvisar vad som närmast kan beskrivas som en övertro på vikten av input och nya 

perspektiv för att motverka stagnation. Om man anser att varje ny idé, hur liten den än må vara 

(Intervjuperson B), är värt den tid och kostnad det tar att nyanställa kan även det ses som ett 

tydligt tecken på att inte motverka personalomsättning. Samtidigt som intervjuperson C talar om 
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att det alltid är bra med nya anställda som kommer med nya idéer säger hon att det kostar mer än 

det smakar. Intervjupersonens inkonsekventa resonemang talar dock mot värdet av ny input.  

 

Av intresse är även att intervjupersonerna är mycket inkonsekventa i sina resonemang och 

upprepade gånger talar emot sig själva, vilket talar för att de är omedvetna om hur de faktiskt 

resonerar. Det finns dock inga tydliga samband mellan intervjupersonens utbildningsnivå, dess 

syn på personalomsättning och hur stor personalomsättning restaurangen har.  

 

Avslutningsvis kan sägas att diskussionen om incitament för eller emot personalomsättning i de 

studerade restaurangföretagen kan sammanfattas med intervjuperson A:s uttalande ”det bara är 

så, punkt slut. Jag tror inte att det är något som egentligen kommer att förändras. Visst, den kan 

säkert minskas men du kommer aldrig att bli av med den” och intervjuperson B:s tro om att ”det 

blir svårt att bli av med det i den här branschen.” Har man bestämt sig för att situationen inte 

kommer att ändras finns heller inga intentioner att göra det.  

 

Metoddiskussion  

 

Även om begreppet ”hospitality industry” internationellt används sammanfattande för både 

hotell- och restaurangbranschen kan lämpligheten i det ifrågasättas då det är en stor bransch med 

många olika typer av yrken, vars arbetsförhållanden skiljer sig mycket åt. Därför har endast 

uppgifter som direkt hänvisar till restaurangbranschen använts som sekundärdata för att minska 

sannolikheten att felaktig information använts. Samma princip har applicerats i så stor 

utsträckning som möjligt på uppgifter om statistik. Det gjorde litteraturgenomgången mycket 

omständig men innebär att trovärdigheten ökat. Forskning om personalomsättning på 

restauranger visade sig vara begränsad och majoriteten av den forskning som finns är inriktad på 

hur hög personalomsättning påverkar omsättningen på snabbmatsrestauranger. Det visade sig 

också vara svårt att hitta forskning som behandlar problematiken utanför USA och 

Storbritannien. Det torde bero på begränsad efterfrågan från restaurangbranschen. Författaren 

accepterar att det påverkar betydelsen av resultatet.  
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I studien användes ett bekvämlighetsurval. Fördelen är att man kontaktar de som är tillgängliga. 

Resultaten är dock omöjliga att generalisera då intervjupersonerna med stor sannolikhet inte är 

representativa för restaurangbranschen i sin helhet (Bryman, 2011). Syftet med studien har dock 

aldrig varit att finna generella resultat utan att öka förståelsen för en företeelse som ter sig 

ologisk men likväl är praxis och då är bekvämlighetsurval en godtagbar metod. För att nå 

generaliserbara resultat krävs en mer omfattande och djupgående studie vilket det inte funnits tid 

till. Endast då kan man finna signifikanta mönster för branschen i stort. En deduktiv ansats och 

en teoretisk referensram hade med det valda syftet inneburit att studien och i synnerhet analysen 

färgats av författarens egna åsikter om personalomsättning vilket hade inneburit ett helt annat 

resultat än det avsedda.      

 

Intervjupersonerna på de restauranger som valde att delta var mycket tillmötesgående. Ingen 

avböjde att svara på någon av frågorna men två av intervjupersonerna kunde inte svara på hur 

många personer som passerade genom deras lönesystem det senaste året och var inte villiga att 

ens göra en uppskattning. 

 

Stimulusmaterialet användes som metod för att ge intervjupersonerna en konkret situation att 

förhålla sig till för att på så sätt få fram verkligen relevanta svar samt ge dem chansen att tala fritt 

och att i så stor mån som möjligt undvika att påverka deras svar. Den första strukturerade delen 

av intervjuerna syftade till att få reda på hur intervjupersonen faktiskt hanterar 

personalomsättning i verkligheten och för att se om de svaren skiljer sig från hur 

intervjupersonen resonerade om caset. Det förelåg en misstanke, och en förhoppning, om att 

svaren skulle skilja sig åt och på så sätt ge en djupare förståelse för hur väl intervjupersonernas 

intentioner stämmer överens med verkligheten. Ingen pilotstudie genomfördes utan 

intervjufrågorna diskuterades med handledaren och förtydligades och förenklades vid behov för 

att undvika irrelevanta och allt för invecklade svar.  

 

Stimulusmaterialet konstruerades utifrån tidigare studier och litteratur, vilken framgår i 

bakgrundskapitlet, och vid analysen av empirin ställdes intervjupersonernas svar i relation till 

forskningen för att på så sätt kunna nå ett mer tillförlitligt resultat och resultatanalys. Vissa 

problem uppstod dock med stimulusmaterialet. Intervjupersonerna hade överlag inledningsvis 
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svårt att med resonera kring caset som yrkesman utan att utgå från sin egen arbetsplats. 

Problemet löstes, relativt tillfredsställande, efter att intervjupersonen fått ännu tydligare 

instruktioner.  

 

Analysen och slutsatsen har naturligtvis påverkats av författarens förförståelse trots att 

forskningsområdet behandlas som ett fenomen istället för ett problem. Hade studien utgått från 

en teoretisk referensram, vald utifrån författarens förförståelse, hade det lett till en ännu tydligare 

värdering av intervjupersonernas resonemang.  

 

 

Förslag på vidare studier 

 

Forskningen om personalomsättning på à la carte-restauranger är ytterst begränsad, både 

nationellt och internationellt, och därmed torde fältet ligga öppet för vidare forskning ur alla 

tänkbara perspektiv. Då studiens resultat visar på att personalomsättning har tydliga vinster för 

företagsledare, samt att resultatet till stor del överensstämmer med tidigare forskning, är ett 

tänkbart forskningsområde personalomsättning ur den anställdes perspektiv. Då med fokus på 

arbetsmiljön och trivselfrämjande åtgärder som ändå tillgodoser restaurangföretagens intressen 

och om möjligt tillvaratar de vinster företagen ser i personalomsättningen.  

 

 

Slutsats 

 

Förekomsten av personalomsättning i de studerade restaurangerna är ingen tillfällighet utan 

resultatet av avsiktligt arbete då det har tydliga vinster för företagen.  
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Bilaga 1 Intervjumall  

 

Intervjupersonens bakgrund: 

- Antal år i restaurangbranschen.  

- Position och antal år i organisationen.  

- Högsta utbildningsnivå. 

- Arbetslivserfarenhet och tidigare positioner inom restaurangbranschen.   

 

Restaurangen: 

- Ägare. 

- Inriktning och menyns omfattning. 

- Tidpunkt/veckodag/period med högst bemanning. 

- Bemanningen då inom respektive område.   

Kök 

Servering 

Bar 

Disk 

Annat  

 

Rekryteringsprocessen: 

- Utformning av rekryteringsprocessen.  

- Kriterier.  

Omvärderas de vid behov.  

- Grad av standardisering.  

- Varierar rekryteringsprocessen mycket beroende på tillfälle och/eller vilken typ av position 

som skall tillsättas. 

- Den uppskattade upplärningstiden för nyanställd personal. 

Kökspersonal 

Matsalspersonal 
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Personalomsättning på restaurangen: 

- Totalt antal anställda. 

- Uppskattad medelålder. 

- Uppskattad genomsnittliga utbildningsnivå. 

- Antal personer som passerade genom lönesystemet det senaste året. 

Antal med tidsbegränsad anställning. 

- Antal av de som passerade som nyanställdes under det senaste året. 

Antal med tidsbegränsad anställning.  

- Antal av de som passerade vars anställningar avslutades det senaste året. 

Frivilligt. 

Ofrivilligt. 

- Orsaker till uppsägningarna. 

 

Slutfråga: 

 

- Finns det något annat som du tror att jag kan ha nytta av att känna till? 
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Bilaga 2 Stimulusmaterial  

 

NN äger och driver en restaurang i en svensk sommarstad. Restaurangen har 100 platser. Under 

lågsäsongen (september till och med maj) serverar de bara lunch. Restaurangen har tre 

fastanställda, två kockar och en servitris, samt en person NN ringer in vid behov. NN hjälper till 

där det behövs och kan därför ha så lite personal. Under högsäsong serverar de lunch på dagen 

och en à la carte-meny på kvällen. Hade ett kompetent team med väl fungerande gruppdynamik 

förra sommaren och i år behöver NN anställa 10 personer.  

 

Fråga: 

Hur och vem rekryterar du? 

  

Ny förutsättning: 

Under en vecka slutar fyra personer. 

 

Fråga: 

Hur löser du situationen direkt? 

Hur rekryteras ny personal? 

Vad kan göras för att undvika att situationen upprepar sig?  

Exempel: 

Högre lön till de kvarvarande? 

Högre ingångslön?  

Andra former av belöning?  

Längre/mer omfattande upplärning för att de skall stå bättre lämpade för verkligheten? 

Annat? 


