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Sammanfattning 
 

En väl fungerande grupp kan vara oerhört attraktivt att se på men det verkligt intressanta är att 

förstå hur gruppen tar sig till det stadiet där de fungerar tillsammans som en enhet och 

presterar bra. För att tillämpa metoder att nå dit finns tillvägagångssätt som Strategic Human 

Resource Management (SHRM) och en allmän strävan efter att erhålla en perfekt 

gruppdynamik.  

Studien ämnade undersöka om samspelet mellan SHRM och gruppdynamik ökar 

produktiviteten i en organisation inom hotell- och restaurangbranschen. 

Studien grundades på fem vetenskapliga artiklar som granskades, analyserades och 

sammanfattades. Analysen av artiklarna redovisades i resultatdelen i uppsatsen. Där 

behandlades bland annat studier om SHRM och att sammanhållning visat sig ha en positiv 

effekt på grupprestation. Från resultatet fördes en diskussion om huruvida det var gynnsamt 

för en organisation inom hotell- och restaurangbranschen att dra nytta av lärandet om hur 

individer fungerar ihop för att organisationen bättre ska kunna applicera detta för att 

tillgodose gästens behov och önskemål. Därefter presenterades slutsatsen att samspelet mellan 

SHRM och gruppdynamik kan öka produktiviteten på ett hotell eller i en restaurang. 

Nyckelord: FAMM, Group dynamics, Performance, SHRM.  
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1. Inledning 

Vid tävlingar kan ambitionen vara att visa upp det bästa laget, den stoltaste laguppställningen 

eller den bästa truppen. Kanske är det attraktivt att se hur en grupp fungerar bra tillsammans 

för att människor kan finna något fascinerande i en bra enhet med god funktionalitet. För 

vissa kan det kännas bra att se när gruppmedlemmarna arbetar som ett lag mot ett uppsatt mål. 

Kanske är det estetiskt tilltalande när gruppen utför uppgifter i ett visst mönster. Frågan kan 

ställas hur det kommer sig att de presterar så bra ihop och om det är applicerbart inom hotell- 

och restaurangbranschen. 

 
 
2. Bakgrund 
Bakgrunden är uppdelad i fyra avsnitt och kommer att beskriva vissa delar av den forskning 

som bedrivits kring ämnena mänskliga relationer, bildandet av normer, gruppdynamik samt 

måltidskunskap. 

 
2.1 Mänsklig interaktion 
Vid slutet av 1920-talet började, enligt Forslund (2012), den dittills anammade forskningen 

kring statiska företagsstrukturer att bitvis ersättas av intresset för den enskilda individen. 

Vidare beskrivs av litteraturförfattaren en växande kritik mot den ensidiga fokuseringen på 

arbetsfördelning och samordning inom organisationer och som en följd av detta uppkom 

bland forskare ett intresse för hur personer interagerar med andra individer inom en grupp. 

Rörelsen bland dessa forskare fokuserade på den mänskliga sidan av företagande och ligger 

till grund för den forskning som idag benämns Human Relations (mänskliga relationer, HR) 

(Forslund, 2012). 

Resultatet av forskningen på 1920-talet bidrar, enligt Forslund (2012), till att det idag ses som 

en självklarhet att inom de flesta branscher lägga stora resurser på vad som numera kallas för 

Human Resource Management (nyttjande av mänskliga resurser, HRM).  

Enligt Inyang (2010) inkluderar den traditionella formen av HRM bland annat utbildningar, 

utvecklingssamtal och anställningsförhållanden. Vidare beskriver litteraturförfattaren att 

Strategic Human Resource Management (strategiskt nyttjande av mänskliga resurser, SHRM) 

är en påbyggnad av HRM vilket ger en mer flexibel syn på organisationens mänskliga resurser 

med syftet att genom sina anställdas färdigheter nå uppsatta mål. SHRM ser till unika fördelar 
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och särskild kompetens som individuella anställda kan bidra med och på så sätt differentiera 

organisationen gentemot sina konkurrenter (Inyang, 2010).   

 
2.2 Gruppers bildande av normer 
En grupp är enligt Forslund (2012) en samling människor som träffas regelbundet och 

därigenom utvecklar någon form av gemensam struktur. Litteraturförfattaren beskriver vidare 

att en arbetsgrupp består av medarbetare som ska utföra diverse arbetsuppgifter för att nå ett 

gemensamt mål. Enligt Svedberg (2007) finns det inom nästan alla arbetsgrupper tre 

dimensioner för att nå dess uppsatta mål; det arbete som ska göras, hur det ska utföras och hur 

gruppen blir ledd under arbetets gång.  

Bildandet av normer förklarar Riley (1996) som individuella medlemmars tankar, åsikter och 

idéer om vad alla i gruppen förväntas göra i olika situationer. Vid bildandet av gruppen menar 

litteraturförfattaren att uppkomsten av normer i en social process börjar genom att 

medlemmarna visar upp attityder, åsikter och kroppsspråk som kan accepteras eller ratas av 

övriga medlemmar. Feldman (1984) menar på att normer nästan alltid bildas i gruppen av fyra 

olika orsaker. Litteraturförfattaren menar att den första orsaken länkas till hur medarbetare 

förhåller sig till varandras beteenden, vanor, sedvänjor och värderingar. Den andra orsaken 

beror på vilket sätt, med vilka medel och med vilken grad av auktoritet chefen leder gruppen 

och den tredje orsaken relateras till hur gruppen utvecklas under kritiska händelser. 

Förekommer ingen naturlig kritisk händelse kan en fingerad händelse under en 

teambuildingövning ha samma effekt. Den sista orsaken berör medlemmarnas förmåga att ta 

med sig normer och värderingar från tidigare grupper (Feldman, 1984). 

Det är enligt Riley (1996) inte normerna utan sammanhållningen som gör att gruppen arbetar 

mot samma mål och som i sin tur ökar produktiviteten. Utöver normer och sammanhållning 

krävs det enligt litteraturförfattaren att gruppmedlemmarna känner tillhörighet eller rent utav 

tillgivenhet till gruppen som en enhet. Detta beskrivs även av Forslund (2012) som menar att 

medlemmarna framförallt måste erkänna sig till gruppen men även lära sig gruppens interna 

regler. Gruppen kan med tiden antingen bli mer dynamisk eller utveckla en negativ struktur 

(Feldman, 1984). 

 
2.3 Känslan inom gruppen 

Grunden för den ömsesidiga påverkan som sker inom en grupp är ett kraftfält av relationer 
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som finns mellan medlemmarna och detta benämns som gruppdynamik 

(Nationalencyklopedin, 2013). Gruppmedlemmar vill ha ett bra klimat mellan varandra vilket 

innebär att arbetet utförs utan problem där de hellre känner sig effektiva än ineffektiva 

(Nilsson, 2005). Gruppens klimat påverkas av förtrolighet, kommunikation, stabilitet, tillit 

och konflikt (Hammar Chiriac & Hempel, 2005). Vidare nämns av litteraturförfattarna att 

fysisk närvaro av andra människor i en grupp kan vara en motivationshöjande effekt och leda 

till högre produktivitet hos individen. Nilsson (2005) ifrågasätter om det är bäst för en individ 

att arbeta gemensamt som en grupp eller enskilt. Litteraturförfattaren menar att för att kunna 

ge svar på den frågan kan det vara bra att definiera gruppens mål eller uppgift. Även Forslund 

(2012) beskriver att en grupp behöver definiera ett mål som de ska sträva efter. 

Motsatt från Nilssons (2005) benämning om grupparbete hävdar Lennéer Axelsson och 

Thylefors (2005) att den ideala gruppen med ett perfekt gruppklimat inte existerar. Ett 

negativt gruppklimat kan uppkomma på grund av destruktiva beteenden så som konkurrens 

eller att vara medvetet ineffektiv (Hammar Chiriac & Hempel, 2005). 

 
2.4 En måltids fem aspekter 
För att evaluera ett restaurangbesök kan fem aspekter tillämpas; produkten, rummet, mötet, 

stämningen och styrsystemet. De har tagits fram som ett system vid Örebro universitet inom 

forskningsområdet måltidskunskap (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 

Systemet går under modellnamnet Five Aspects Meal Model (FAMM) (Gustafsson m.fl., 

2006). Produkten är maten och/eller drycken under måltiden, rummet är den fysiska plats där 

måltiden intas och stämningen kan sammanfattas som den mentala och upplevelseorienterade 

inramningen av restaurangmåltiden. Mötet syftar på interaktionen mellan gäst och personal 

men även gäster emellan. Styrsystemet är det som sker bakom kulisserna och står för det 

logistiska om hur verksamheten sköts (Hedberg, 2004).  

Mötet beskriver Gustafsson m.fl. (2006) som viktigt eftersom att det krävs en förståelse för 

socialpsykologi och hur individer agerar i form av känslor, uttryck och konversationer vid 

exempelvis ett restaurangbesök för att kunna anpassa servicen som ges efter gästens behov. 

Detta samspelar, enligt artikelförfattarna, med styrsystemet som innebär en viss förståelse för 

teoretiska och praktiska kunskaper inom ekonomi, logistik och ledarskap. Sköts styrsystemet 

illa märks det av på etablissemanget. Enligt Gustafsson m.fl. (2006) är modellen ämnad att 
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fungera som ett verktyg för att exempelvis tillfredställa gäster och på så sätt öka chanserna till 

att de återkommer till restaurangen.  

 
 
3. Syfte 
Studien ämnar undersöka om samspelet mellan SHRM och gruppdynamik ökar 

produktiviteten i en organisation inom hotell- och restaurangbranschen. 

 
 
4. Metod & material 
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie där tyngdpunkten ligger på fem vetenskapliga artiklar 

som samlats in, bearbetats och analyserats. Nedan beskrivs efter vilka kriterier och från vilka 

databaser artiklarna samlats in och hur de använts i studien. 

 

4.1 Insamling 
Artiklarna hittades i databaserna Summon, ABI, FSTA och PsychINFO. Vid 

databassökningen fördes information in i en sökmatris för att kunna hålla ordning på den 

litteratur som funnits. Några av de sökord som användes vid databassökningarna var: 

Psychology, Recruit, Organizational, Development, Restaurant, Performance, Management, 

Structure (bilaga 1). 

  
4.1.1 Inklusionskriterier 
De kriterier som använts för att finna artiklarna var att: 

• Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och publicerade. 

• De skulle finnas tillgängliga i fulltext på Internet. 

• Artiklarna skulle vara skrivna på det internationellt tillämpade språket engelska. 

• Artiklarna skulle innehålla information som gör det möjligt att binda samman SHRM 

och gruppdynamik. 

 
4.1.2 Exklusionskriterier 
De sökresultat som uteslutits var att: 
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• Artiklar som saknade koppling eller infallsvinklar för att svara på studiens syfte. 

• Avgiftsbelagda artiklar. 

 
4.2 Urval 
De artiklar med hög relevans för studien och dess syfte tillvaratogs efter att en process 

genomförts där artikelns titel först lästes och analyserades. Om artikelns titel ansågs intressant 

och återspeglade ämnet enligt kriterierna lästes även sammanfattningen. Vid läsning av 

sammanfattningarna avgjordes om artikeln hade kopplingar till studiens syfte och valdes 

därefter ut för granskning eller bort vid urvalet. 

 
4.3 Dataanalys 
De artiklar som valdes ut analyserades kvalitativt för att få en djupare kunskap och förståelse 

för det artiklarna behandlade. Patel och Davidsson (2003) menar att en kvalitativ 

undersökning fokuserar på ”mjuka” data som exempelvis tolkande analyser av textmaterial. 

En löpande analys gjordes under sökandets gång som, enligt Patel och Davidson (2003), 

bidrar med idéer om hur arbetet kan komma att fortskrida. Artiklarna som valdes ut 

sammanfattades i artikelmatriser som kortfattat beskriver artikelns innehåll. De matriser som 

användes har fyra sammanfattande rubriker som beskriver artikelns syfte, metod, resultat och 

diskussion/konklusion (bilaga 2). 

 
 
5. Resultat 
Innehållet från artiklarna behandlas och redovisas genom en återgivelse av de resultat som 

hittats. De utvalda delarna från artiklarna vävs samman och presenteras nedan.  

 
5.1 Gruppdynamik framhäver effektivitet 
Den största utmaningen för organisationer idag är, enligt Christian, Porter och Moffitt (2006), 

att hantera mångfalden av individer i arbetsgruppen. Vidare beskriver artikelförfattarna att 

forskare inom området fick fram resultat som visade att det fanns ett samband mellan 

mångfalden av individer inom en grupp och gruppens prestationer. Mångfalden individer i 

gruppen bidrar till ett bredare perspektiv och ökad kompetens men den kan även sänka 

gruppens sammanhållning och prestationsförmåga (Christian m.fl., 2006). Murphy och 
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Murrmann (2009) påstår, till skillnad från Christian m.fl. (2006), att behovet av en mångfald 

individer i arbetsgruppen på en restaurang är stort. Vidare menar artikelförfattarna att detta är 

för att möta målmarknader inom branschen med skiftande kulturer och dynamik. Att vidhålla 

värdet av att ta tillvara på, erkänna och uppskatta de unika talanger som individer inom 

arbetsgruppen kan bidra med är av stor vikt (Murphy & Murrmann, 2009). 

Enligt Bartlett, Probber och Mohammed (1999) kan sammanhållningen i en grupp ses som en 

variabel i en process som leder till gruppens förbättrade prestationer. Vidare menar 

artikelförfattarna att beroende på vad gruppen har för mål så kan sammanhållningen ses som 

ett resultat i sig. Det kan variera forskare emellan kring de forskningsresultat som 

framkommit och huruvida det finns någon koppling mellan mångfald i en grupp och om den 

har någon påverkan på sammanhållning i gruppen (Christian m.fl., 2006). Generellt sett har 

bra sammanhållning visat sig ha en positiv effekt på gruppens förmåga att prestera (Bartlett 

m. fl., 1999). Grandey, Fisk och Steiner (2005) för ett resonemang där de menar på att 

medarbetarnas förmåga att reglera sina känslor har en antingen positiv eller negativ effekt på i 

vilken grad medlemmarna kan tolka varandras uttryck och därigenom känna samhörighet.   

Teambuilding beskrivs av Bartlett m.fl. (1999) som en process där förtroende skapas och 

kommunikationskanalerna öppnas i en grupp vilket är bidragande faktorer till utvecklingen av 

produktiva och även hälsosamma arbetsgrupper. Vidare redogör artikelförfattaren för att 

samarbetet i en grupp kan förbättras med hjälp av handledning och vägledning mot gruppens 

mål. Studenter inom hotell och värdskap som studerat samarbetskunskaper kan potentiellt öka 

sin pedagogiska förmåga för grupphandledning och förbereder dem att arbeta inom branscher 

med värdskap i fokus (Bartlett m.fl., 1999). 

 
5.2 Tillvaratagandet av unika kompetenser 
Ett kunskapsbaserat sätt att tillhandahålla kompetens där individens grad av kunnande 

fördelas i organisationen beskrivs av Lawler och Ledford (1992) som ett tillvägagångssätt till 

SHRM. Vidare påvisar artikelförfattarna vikten av att fokusera på att få medarbetarnas 

engagemang för att främja organisationens resultat. Motsatt till detta resonerar Murphy och 

Murrmann (2009) kring brister på vetenskapliga belägg för att SHRM påverkar medarbetarnas 

färdigheter och beteenden. Vidare påstår artikelförfattarna att det råder brist på forskning som 

understryker att HRM är en faktor till förbättrade prestationer hos de anställda. Lawler och 

Ledford (1992) hänvisar till att det vanligaste tillvägagångssättet för SHRM är att placera rätt 
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person på rätt jobb och forma individer som skall passa för arbetet. Artikelförfattarna 

beskriver att detta kan vara ett problem då fokus inte läggs på individen och individerna kan 

således inte växa. Nyttjandet av kompetensbaserad SHRM, enligt Lawler och Ledford (1992), 

medför ändå en konkurrenskraftig fördel på marknaden. 

Murphy och Murrmann (2009) ger exempel på att restauranger alltmer uttrycker sig kring sina 

respektive verksamheter likt en familj där de anställda är familjemedlemmar med ett stort 

värde. Artikelförfattarna pekar på vikten av att en restaurang har en bra personalchef som kan 

leda och utveckla arbetsgruppen samt att utveckla medarbetarna för att dessa skall kunna vara 

produktiva i sitt arbete. Lika viktigt som det är att medarbetare utvecklas i sin profession är 

det att de utvecklas som människor (Murphy & Murrmann, 2009).  

Hur olika personer inom en personalgrupp på en restaurang uttrycker och reglerar sina 

sinnesstämningar är enligt Grandey m.fl. (2005) starkt kopplat till de anställdas grad av 

motivation och möjligheter att uppfylla uppsatta mål. Artikelförfattarna beskriver också att 

det finns två typer av känslomässiga reglage vilka är dels huruvida en anställd tillåter sig att 

släppa fram känslor och dels huruvida den anställde uttrycker dessa känslor. För en 

arbetsledare är det viktigt att förstå dessa känslomässiga reglage för att denne ska kunna stötta 

sina medarbetare på bästa sätt (Grandey m.fl., 2005). De känslor som en anställd uttrycker, 

påstår Grandey m.fl. (2005), får respons i hur gäster och medarbetare tolkar utloppen. Vidare 

menar artikelförfattarna att medarbetare som på sin arbetsplats tvingas reglera sina 

emotionella uttryck utan att reglera sina riktiga känslor lider större risk att drabbas av 

stressrelaterade problem. En medarbetare behöver ha en god förmåga att kunna reglera sina 

känslor för att undvika att en oproportionerligt stor del mental energi istället läggs på att förstå 

sig på en annan medarbetares känslor (Grandey m.fl., 2005). 

Grandey m.fl. (2005) menar att beroende på om företaget är mer institutionsorienterat, alltså 

har ett förutbestämt beteendemönster, eller impulsorienterat, alltså mer styrt genom impulser, 

kan både roller och kulturer se olika ut. Artikelförfattarna förklarar vidare att inom företag 

med en institutionsorienterad kultur finns oftare hårt satta standarder och normer för hur en 

anställd förväntas hantera sina känslomässiga uttryck. I det impulsorienterade företaget råder 

det motsatta där den anställde har större möjligheter att själv välja hur denne reglerar sina 

uttryck (Grandey m.fl., 2005) Den emotionella kulturen är ett sätt på vilket medarbetare kan 

förstå sina egna och sina kollegors känslomässiga uttryck under arbetet vare sig arbetsplatsen 

är av den institutionsorienterade eller impulsiva typen. Bartlett m.fl. (1999) påstår att en 
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arbetsgivare drar stor nytta av att vid en nyanställning lägga energi på att välja medarbetare 

som kan bidra till den befintliga personalstyrkans gruppdynamik.  

 
 
6. Diskussion 
Diskussionen har delats upp i två delar. Först diskuteras resultatet som kommer att behandla 

gruppdynamik, SHRM och FAMM. Därefter diskuteras materialet och den metod som 

använts. 

 
6.1 Resultatdiskussion 
Christian m.fl. (2006) talar om att en av de största utmaningarna för en organisation idag är att 

hantera mångfalden individer i arbetsgrupper. Svedberg (2007) beskriver hur grupper 

kategoriseras och hur de blir ledda under arbetets gång. I enighet med litteraturförfattaren kan 

det alltså fastslås att det krävs metoder för att bearbeta hanteringen av grupper för att kunna 

optimera både prestation och gruppdynamik. Ett förslag till att förbättra gruppens prestation 

och dynamiska välmående är att ta hjälp av handledning eller vägledning för att nå sitt mål 

(Bartlett m.fl., 1999). 

Nilsson (2005) argumenterar för att individer som arbetar i grupp vill ha ett bra gruppklimat 

och prestera väl. Detta är enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) ett ouppnåeligt mål 

då de hävdar att den ideala gruppen med det perfekta gruppklimatet inte existerar. Om 

däremot Bartlett m. fl.s (1999) argument för att sammanhållning leder till ökad 

prestationsförmåga hos en grupp stämmer bör Lawler och Ledfords (1992) påstående om att 

fokus borde ligga på individen appliceras vid ett kompetensbaserat nyttjande av SHRM. Detta 

bör tas i beaktning då en personalchef skapar en arbetsgrupp på en restaurang då 

arbetsgruppen i ett senare skede ska utvecklas positivt och vara produktiv (Murphy & 

Murrmann, 2009). I detta skapande av arbetsgruppen anser Bartlett m.fl. (1999) att 

personalchefen kan dra nytta av att fokusera på om den nyanställde kan bidra till den 

befintliga personalstyrkans gruppdynamik. Slutsatsen av detta kan dras till att Gustafsson 

m.fl. (2006) påstår att en viss förståelse kring logistik, ledarskap och ekonomi krävs för att 

bemästra ett godtyckligt styrsystem på en restaurang. 

En institutionsorienterad organisation tillåter i liten utsträckning en naturlig social process i 

personalstyrkan eftersom att de blir tilldelade förbestämda normer (Grandey m.fl., 2005). På 
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det sättet kan det bli svårt för gruppen att nå ett mål om de ska kunna prestera som en 

arbetsgrupp (Forslund, 2012). En arbetsgrupps möjligheter att hantera en uppkommen 

krissituation kräver samarbete (Feldman, 1984). Om arbetsgruppen tidigare har manat fram en 

fingerad krissituation genom till exempel övningar under en teambuilding har de större 

förutsättningar att på ett bra sätt lösa problemet (Forslund, 2012). Det finns större möjlighet 

för medlemmarna i ett arbetslag i en impulsorienterad organisation att reglera sina naturliga 

känslouttryck och därmed lättare läsa av sina kollegors reaktioner under en eventuell kris och 

på detta sätt agera som en grupp jämfört med arbetsgrupp i en institutionsorienterad 

organisation (Grandey m.fl., 2005).  

Vad medlemmarna i en arbetsgrupp förväntas uttrycka, göra och tänka är en del av det som 

skapar gruppdynamiken (Riley, 1996). Inom en institutionsorienterad organisation finns det 

en ledarfigur som sätter ribban för vilka beteenden eller uttryck som skall accepteras och 

därmed vilka normer som skall vidtas (Grandey, m.fl., 2005). Hur stora möjligheter 

arbetsgruppen då har att utveckla egna normer genom den sociala processen menar Riley 

(1996) att det går att diskutera. Vidare menar litteraturförfattaren att det är genom gruppens 

sammanhållning och känsla av tillhörighet som produktivitet skapas och viljan att nå ett 

gemensamt mål frammanas. Skulle arbetslaget på en restaurang arbeta med FAMM skulle 

målet kunna vara att tillfredställda gäster (Gustafsson m.fl., 2006). Likt det Grandey m.fl. 

(2005) skriver om hur en personalgrupps känslor spelar stor roll vid samarbetet talar 

Gustafsson m.fl. (2006) om att det är viktigt att ha en förståelse för socialpsykologi och hur 

individer fungerar ihop för att kunna anpassa servicen på det viset efter gästens behov. Det 

som är av största vikt med FAMM modellen, beskriver artikelförfattarna vidare, är att den kan 

användas som ett verktyg för att tillfredställa gäster och kunna få dem att komma tillbaka till 

etablissemanget. 

 
6.2 Metod- och materialdiskussion 
Sökord arbetades fram genom en brainstorming för att tillvarata olika associationer och ord 

som kunde härledas till uppsatsens syfte. Orden översattes till engelska och därefter användes 

de vid databassökning. Vid översättningen rådslogs olika uppslagsverk eftersom att det kan, 

enligt Ejvegård (2009), bidra med mer än en tolkning och därmed öka förståelsen och 

innebörden av ordet. För somliga av de sökord som gav bra träffar användes även dess 

synonymer vilket vid vissa sökningar kan öka chansen att ge fler relevanta träffar än det första 

ordet (Ejvegård, 2009). Vid studiens start fanns förutsättningar för att undersökningen kom att 
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fortlöpa deduktivt. En deduktiv forskare definieras av Patel och Davidsson (2003) som en 

som följer bevisandets väg. Litteraturförfattaren utvecklar att ur en befintlig teori härleds 

hypoteser som sedan prövas i studien. På grund av att en föraning inom ämnet fanns och att 

en generell bild av en slutsats i den tidiga forskningen kunde diskuteras, kan brainstormingen 

varit vinklad med associationer och ord som skulle kunna svara på våra hypoteser. Detta kan 

ha vinklat vårt resultat av sökningen och därmed också påverkat resultatet i studien på grund 

av att sökningsvidden minskat i bredd. 

Syftet med att använda artiklar skrivna på engelska var för att de skulle kunna vara 

internationellt förstådda och användbara för uppsatsens ämne. Att exkludera de artiklar 

publicerade på annat språk än engelska kan ha sänkt sökningens bredd, men de sökord som 

associerats till uppsatsens syfte som inte hade en direkt svensk översättning utan även var ett 

vedertaget begrepp på svenska motiverade att sökningen var rättfärdig på engelska. Patel och 

Davidsson (2003) rekommenderar en korrekt översättning från svenska ord till engelska ord 

för att få bra sökresultat. 

Artiklar som inte hade en direkt koppling till hotell- och restaurangbranschen sågs som 

användbara för de delar i studien som var möjliga att härleda till mänskliga relationer i 

allmänhet och gruppdynamik i synnerhet. De artiklar som valdes ut granskades både utifrån 

utseende, uppbyggnad, språkbruk och mängden referenser i texten. Detta för att i möjligaste 

mån säkra att de artiklar som användes var trovärdiga källor (Bell, 2007).  

 
 
7. Slutsats 
Ett positivt samspel mellan SHRM och gruppdynamik ökar produktiviteten i en organisation 

inom hotell- och restaurangbranschen. Det krävs i en organisation inom hotell- och 

restaurangbranschen kunskap inom både SHRM och arbetspsykologi för att öka gruppens 

produktivitet. Med forskningen om de mänskliga resursernas nyttjande i fokus kan de 

optimala förhållandena för en arbetsgrupp i organisationen utformas och dras nytta av.  

Förslag på vidare forskning är att finna hur samspelet mellan SHRM och gruppdynamik kan 

appliceras inom en organisation i hotell- och restaurangbranschen. 
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23, 301-311. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 
är att mäta effekten 
av teambuilding 
och handledning i 
processer och 
utförande jämfört 
med grupper utan 
erhållen 
handledning. 
 

En grupp på 52 
personer användes 
och delades in i två 
delar. Endast den 
ena delen fick 
handledning mot ett 
syfte och mål.  
Båda grupperna 
fick under sin 
lediga tid ansvara 
för att servera ett 
antal middagar som 
besöktes av både 
civila och gruppens 
ledare. 
Frågeformulär 
skapades och 
besvarades av 
grupperna innan de 
delades in i två 
grupper, innan 
första tillfället i 
restaurangen, i 
mitten av 
undersökningen 
samt i slutet av 
undersökningen 
med svarsalternativ 
att analyseras 
senare. 

Gruppen som fick 
handledning hade bättre 
attityd gentemot gruppen, 
samarbete med varandra, 
samarbete mot uppgifter, 
kommunikation, jobbade 
mot samma mål, var mer 
nöjda med situationen 
och hade färre konflikter. 
Båda enkätsvaren ifrån 
första 
handledningstillfällena 
på de olika grupperna var 
relativt lika och kunde 
användas som 
jämföringsexempel mot 
de senare enkätsvaren.  

Undersökningen 
visade på att 
skillnaden i attityd till 
grupparbete efter 
undersökningen var 
mycket liten mellan 
den grupp som 
erhållit handledning 
jämfört med den 
andra. Författaren 
påpekar att i den 
gruppen utan erhållen 
handledning ökade 
den generellt negativa 
inställningen till 
gruppdynamiken. 
Konflikter i den 
handledda gruppen 
var inte 
nödvändigtvis färre 
men de hade lärt sig 
hur dessa hanterades. 
Teambuilding, påstår 
författaren, bidrar 
både till bättre 
gruppdynamik och 
bättre prestation. Då 
industrin använder 
sig mer och mer av 
arbetsgrupper, påstår 
författaren att en 
handledning på bara 
ett par timmar kan ha 
oerhört stora effekter 
på gruppens 
presteringar. 
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Murphy, Kevin S. & Murrmann, Suzanne (2009). The research design to develop a high 

performance management system construct for US restaurant managers. International journal 

of hospitality management, 28, 547-555. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 
är att redogöra 
forskningsmetoder 
som används för 
att utveckla s.k. 
High Performance 
Management 
Systems (HPMS) 
för att applicera det 
i hotell- och 
restaurangbransche
n i USA. 

Deltagarna i 
undersökningen var 
experter inom 
restaurang, akademi 
och konsultföretag. 
De svarade på två 
intervjuer enligt 
den s.k. Delphi-
metoden.    
 

Resultatet visade att det 
finns 13 dimensioner av 
HPMS hos 
genomsnittliga 
restauranger. Dessa 
redogörs i uppsatsens 
resultat. 

Murphy och 
Murrmanns slutsats 
är att det krävs en 
utveckling av de 13 
dimensionerna och att 
undersöka chefers 
syn på dem.  De 
föreslår vidare 
fallstudier av mer 
kvantitativ nivå för 
att få generalisera 
resultatet. 
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Grandey, Alicia A.; Fisk, Glenda M. & Steiner, Dirk D. (2005). Must “service with a smile” 

be stressful? The moderating role of personal control for American and French employees. 

Journal of applied psychology, 90, 893-904. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 
som gjorts är att ta 
reda på samband 
mellan den 
belastning som 
finns på personal 
som undertrycker 
och fingerar 
känslouttryck, och 
hur de oftast lider 
av utbrändhet och 
ett missnöje mot 
sitt jobb.  

Medverkande i 
studierna valdes in 
med vissa kriterier 
och slutligen 
bestämdes att 196 
personer skulle 
medverka. Frågor 
ställdes till gruppen 
som antydde på att 
senare svara på 
uppsatsens syfte. 
Data samlades och 
analyserades. 

Resultatet visar på att den 
känslomässiga 
utmattningen på grund av 
fingerade känslouttryck 
för anställda med 
kundkontakts var högre i 
USA än i Frankrike. 
Studien visar också på ett 
starkt samband mellan 
känslomässig reglering 
och självständighet i 
arbetet samt sambandet 
mellan den 
känslomässiga 
regleringen, utbrändhet 
och självständighet i 
arbetet. 

Slutsatsen kan dras 
att när anställda 
känner sig mer 
självständiga i arbetet 
kan den 
känslomässiga 
regleringen av 
fingerade uttrycken 
vara mindre 
påverkande på den 
anställdes utbrändhet. 
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Christian, Julie; Porter, Lyman W & Moffitt, Graham (2006). Workplace diversity and group 

relations: an overview. Group processes & intergroup relations, 9, 459-466. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Författarna ämnar 
finna ett samband 
mellan empiri och 
teori angående 
arbetsplatsens 
mångfald och 
grupprelaterade 
konflikter.  

Författarna har 
samlat information 
via åtta 
vetenskapliga 
artiklar och utifrån 
detta diskuterat 
fram en slutsats.  

Författarna redogör olika 
samband mellan en 
grupps mångfald, 
sammanhållning och 
prestationer.  

Författarna redogör 
både positiva och 
negativa aspekter av 
hög och låg mångfald 
i grupper som sedan 
återspeglas i dess 
prestationer. 
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Lawler, Edward & Ledford, Gerald (1992). A skill-based approach to human resource 

management. European management journal, 10, 383-391. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 

konklusion 

Syftet med studien 
är att påvisa att ett 
nytt system för en 
kompetensbaserad 
fördelning av 
arbetskraft kan 
gynna 
organisationer.  

Litteraturstudie. 
Forskarna redogör 
för ett antal 
tolkningar av 
artiklar och studier 
som gjorts inom 
området. 

Resultatet redovisar att 
ett nytt sätt att bemöta 
Strategic Human 
Resource Management 
(SHRM) kan vara bra att 
utnyttja vid anställning 
och rekrytering av 
individer för ett jobb. Det 
redovisas också för olika 
sätt att tillämpa denna 
kompetensgrundade 
metod på organisationer. 

Författarna tror på en 
ökad användning och 
tillämpning av ett 
kompetensbaserat 
tillvägagångssätt att 
forma organisationer. 
Detta tror de kan leda 
till ökad 
konkurrenskraftighet 
och ett ökat krav på 
resten av marknaden 
att följa i ett 
kompetensbaserat 
mönster. 

 

 


