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Sammanfattning  
 

  
  

Inledning: I beskrivningen av Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet ges exempel 
på hur studenter förbereds för ledande positioner i branschen. Ett väl utfört ledarskap kan vara 
nyckelfaktor vid utvecklandet av organisationer och studien ämnar att belysa vikten av 
ledaregenskaper i samband med prestationsförmåga hos medarbetare. 
Syfte: Identifiera olika ledarstilar i en organisation inom restaurangbranschen i centrala 
Stockholm och undersöka eventuella samband mellan ledaregenskaper och hur de påverkar 
aspekter som kan leda till förhöjd prestationsförmåga hos medarbetare i ett restaurangkök. 
Metod/material: Triangulering baserad på strukturerad deltagande observation i kombination 
med semistrukturerade direkta- och telefonintervjuer.  
Resultat: Respondenterna beskriver hur de olika ledarna och deras stilar eventuellt påverkar 
respondenternas arbetsutförande. I observationerna noterades det hur ledarna agerar under 
arbetstid gentemot sina medarbetare. 
Slutsats: Arbetstagare värderar en ledare högt då den föregår med gott exempel samtidigt 
som denne motiverar och engagerar väl i arbetet. En motiverad arbetstagare som känner 
passion för sin arbetsplats är mer benägen att prestera högre än andra. Ledare bör bland annat 
motivera, uppmuntra, bidra med god arbetsmoral, föregå med gott exempel och lära ut på ett 
pedagogiskt sätt.  

Nyckelord: Kökschef, ledarskapstilar, arbetsmiljö, restaurang, produktivitet, effektivitet, 
emotionell intelligens.  
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Förord 
Idén till uppsatsen växte fram som en följd utav att vi läst organisation och ledarskap inom 

företagsekonomi och blev intresserade av att applicera det på restaurang. Organisation och 

ledarskapskursen ledde vår uppsats på b-nivå inom Målidskunskap och värdskap som 

handlade om hur gruppdynamik ökar prestationsförmågan i en organisation. Utifrån den 

litteraturstudien växte intresset fram att göra denna studie som undersöker ledare och 

medarbetare i ett restaurangkök. 

Ett stort tack vill vi tilldela vår handledare Stefan Wennström för det stöd och den 

konstruktiva kritiken vi fått under studietiden på vårt arbete. I övrigt vill vi tacka de som 

deltagit i studien samt den restaurang som varit i fokus för vår uppsats. Utan ert deltagande 

hade vi inte kunnat skriva uppsatsen. 

Introduktion 
I Örebro universitets beskrivning av Kulinarisk kock och måltidskreatörprogrammet ges 

exempel på hur utbildningen förbereder studenter för diverse ledande positioner i 

restaurangbranschen (Örebro universitet, 2013). De ledande positionerna kräver goda 

kunskaper om både matlagning, ekonomi och ledarskapsförmågor. Trots beskrivningen är 

utbudet av studentuppsatser registrerade i databasen DIVA som kretsar kring Måltidskunskap 

och värdskap i kombination med ledarskap begränsat. Det kan anses viktigt att exempelvis 

studera en kökschefs ledarroll för att belysa vikten av ett konstruktivt ledarskap i 

restaurangbranschen.  

Ett väl utfört ledarskap är enligt många en nyckelfaktor vid utveckling av organisationer, 

grupper och arbetslag och kan resultera i förödande konsekvenser om det utförs dåligt. Ett bra 

ledarskap är extra viktigt i hotell- och restaurangbranschen vars historia är kantad med 

exempel på dålig lönsamhet som resultat av bland annat hög personalomsättning. Det kan 

anses vara svårt att benämna en viss ledarstil som är applicerbar vid andra organisationer som 

den mest ultimata ledarstilen. En infallsvinkel är att en ledare ska kunna anpassa sitt ledarskap 

utefter specifika situationer då det kan variera mellan organisationer beträffande exempelvis 

normer och värderingar. Det krävs då inte en speciell ledarstil utan att ledaren anpassar sig dit 

denne kommer. 
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Studien ämnar belysa vikten av olika ledaregenskaper i samband med den 

företagsekonomiska delen av Måltidskunskapen där samband mellan ledarskap och 

medarbetares arbetsprestation i ett kök tas i beaktning.  

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap och värdskap 
Forskning inom Måltidskunskap har skett på Örebro universitet sedan 2001 på Campus 

Grythyttan (Gustafsson, 2004). Målet med studierna var att öka kunskapen hos de som arbetar 

inom restaurangbranschen och lägga grunden för ett vetenskapligt forskningsämne (op. cit.). 

Utbildningen arbetar mycket utifrån modellen Five Aspect Meal Model (FAMM), som tog 

form med grund i Guide Michelins bedömningssätt vid restaurangmåltider (op. cit.). 

Enligt Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) bör ett flertal aspekter tas i 

beaktning vid planeringen, förberedelsen samt utförandet av en middag. Aspekterna är 

rummet, mötet, produkten, atmosfären samt styrsystemet och är de svenska översättningarna 

på de faktorer som ingår i FAMM. Produkten syftar till maten och/eller drycken under 

måltiden, rummet är den fysiska plats där måltiden intas medan mötet syftar på samspelet 

mellan gäst, personal och övriga gäster (Gustafsson et al, 2006). Styrsystemet är det 

administrativa i restaurangorganisationen och är den aspekt som studien främst kommer att 

handla om och då med fokus på ledarskap i ett restaurangkök (op. cit.). Stämningen är det 

mest abstrakta i modellen där människans alla fem sinnen nyttjas och kan påverkas utifrån de 

övriga fyra aspekterna (op. cit.). 

Vid en måltidsupplevelse på restaurang är en stor risk att gästen inte uppmärksammar 

eventuella defekter i styrsystemet, då det för blotta ögat må vara osynligt (Gustafsson et al. 

2006). Det kan däremot uppstå situationer på grund av defekter som utsätter gästen för diverse 

irritationsmoment vilket då har en negativ påverkan på gästens helhetsupplevelse (op. cit.). 

Gästen kommer då att applicera irritationen på den aspekt som påverkas av det bristande 

styrsystemet. Det skulle kunna vara så att en kock som är stressad av för hög arbetsbelastning 

på grund av exempelvis dålig schemaläggning av arbetsledaren riskerar att presentera en 

sämre tillagad maträtt.  

För de som har direkt kontakt med gästen och står för den direkta kopplingen mellan 

organisationens mål och förverkligande utav målet krävs då, enligt Susskind, Kacmar och 

Borchgrevink (2007), väl definierade normer för både arbetstagare och arbetsledare. I vissa 

situationer är kvaliteten på service och maten något som ledare kan ha påverkan på vid 

levererandet av en måltidsupplevelse till gäst (op. cit.). 
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Många forskare anser att ledarskap är viktigt men är oeniga om hur stor påverkan en ledare 

har på effektiviteten i en verksamhet (Forslund, 2013). Trots att det gjorts mängder av studier 

på ledareffektivitet är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån forskningsresultaten 

(Forslund, 2013). Forskarna är däremot eniga om att ledaren har en viss betydelse för 

organisationen i allmänhet (op. cit.) 

I en nyckeltalsundersökning av hotell och restaurangåret 2011 gjord av Visita (2013) framgår 

det utifrån Visitas medlemmar att en genomsnittlig traditionell restaurang omsätter 13 

miljoner kr. Samma nyckeltalsundersökning presenterar att den genomsnittliga 

nettomarginalen för traditionella restauranger är 1 % av omsättningen samt att totala 

kostnaden för personal är 40 % i relation av omsättningen. Hospitalitybranschen är, bland 

annat, drabbad av en relativt hög personalomsättning vilket kan ha, utöver en hög 

anställningskostnad för företag inom branschen, påverkan på produktivitet och effektivitet 

(Davidson, Timo & Wang, 2009). Det kan vara så att en ledare som kan påverka arbetstagare 

att känna hög arbetsmoral är en nyckelfaktor till att personalen känner en starkare åtrå att 

stanna kvar på samma företag. En sådan ledare som agerar med gott föredöme och utför sitt 

ledarskap på rätt sätt menar Davidson et al. (2009) kan ha positiv påverkan på effektivitet och 

produktivitet. 

Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden som studien baseras på. Avsnittet inleds 

övergripande om organisation och sedan i fallande led med organisationskultur, ledaren, 

arbetsprestation, emotionell intelligens och avslutningsvis ledaren i förhållande till restaurang. 

Organisation 
En definition av organisation beskriver Forslund (2013, sid 18) som ”en medvetet koordinerad 

social enhet (med minst två personer) med syftet att nå ett eller flera mål”. En restaurang är en 

serviceorganisation som tillhandahåller tjänster som vanligtvis sker i hemmet (Petersson, 

2011). En organisation kan ses, enligt Forslund (2013), från tre olika perspektiv: det moderna, 

det symboliska och det postmoderna perspektivet. Det moderna perspektivet utgår ifrån att 

organisationer är objektiva verkliga enheter som agerar i en verklig värld (op. cit.). När de 

designas och leds på rätt sätt är de system av beslutsfattande och handling som drivs av 

normer vilket har att göra med rationalitet, produktivitet och effektivitet. Teorins fokus är att 

hitta universella lagar, metoder och tekniker för organisation och kontroll. Teorin föredrar 

även rationella strukturer, regler, standardiserade procedurer och rutinerade praktiker. 
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Det symboliska perspektivet utgår ifrån att organisationen är kontinuerligt konstruerad och 

omkonstruerad av sina medlemmar och genomgår ständig förändring (Forslund, 2013). 

Organisationen är en socialt konstruerad verklighet som existensberättigats av individerna 

inom organisationen. Teorins fokus, menar Forslund (2013), är att beskriva hur människor 

tillskriver mening och ordning till sina upplevelerser inom specifika kontexter, genom 

tolkande och symboliska handlingar och processer (op. cit.).  

Organisationer utifrån ett postmodernt perspektiv innebär att det inte finns någon direkt 

skrivelse om hur en organisation skall vara (Forslund, 2013). Organisationer är skapade av 

människan och dess språk, vilket innebär att människan kan skriva om dess organisationer 

och frigör människan från dess låsta position. Teorins fokus blir då att destabilisera 

managementideologier, modernistiska sätt att organisera och teoretisera samt att istället 

uppmuntra impulsivitet och inkluderande former av teoretiserande och organiserande (op. 

cit.).  

Organisationskultur 
En definition av organisationskultur från 1992 av Kunda beskrivs som ”de gemensamma 

regler som styr de kognitiva och känslomässiga aspekterna på medlemskapet i en 

organisation, och de medel varvid de formas och kommer till uttryck” (Alvesson, 2001). 

Orsaken till att olika organisationer har olika organisationskulturer är att de består av unika 

individer med intressen, erfarenheter och värderingar som avspeglas i organisationen 

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). I en avhandling av Schein (1990) definieras 

organisationskultur som det en grupp lär sig under en tidsperiod där gruppen utsätts för och 

löser problem, dels för överlevnad i den yttre miljön och dels för eventuella problem av intern 

integration. Ett sådant lärande är dels en beteendemässig process men även en kognitiv och 

känslomässig process (op. cit.). 

Vid analys av en organisationskultur är det möjligt att identifiera tre tydliga nivåer som 

organisationskulturen kan analyseras utifrån, konkreta artefakter, uttalade värderingar och 

grundläggande underliggande antaganden (Schein, 1990). Med artefakter syftas det på all 

fysisk layout, exempelvis klädkoder, hur de olika medarbetarna tilltalar varandra men det 

syftar även till mer permanenta artefakter, exempelvis företagets historia, faktiska produkter 

eller årsredovisning. Uttalade värderingar identifieras genom intervjuer och enkäter för att 

tillsammans med normer, ideologier och filosofier svara på varför individerna inom 

organisationen gör som de gör vid vissa specifika situationer (op. cit.). 
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För att förstå de grundläggande underliggande antagandena krävs det, enligt Schein (1990) en 

djupare analys av organisationsmedlemmarna med fokus på känslor, tankeverksamhet, 

perception och beteende. När förståelse finns för dessa underliggande och oftast omedvetna 

antagandena är det enklare att förstå betydelsen bakom vissa beteenden och artefakter. Utifrån 

den förståelsen är det enklare att förstå hur en organisationskultur kan vara tvetydliga eller till 

och med motsägelsefulla (Schein, 1990). 

Organisationskultur är ett komplext mönster av uppfattningar, förväntningar, idéer, 

värderingar, attityder och beteenden som delas av organisationens medlemmar eller anställda 

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). Mönstret bygger på kombinationen av flera olika 

komponenter som kan beskriva organisationens kultur. Kombinationen måste bestå av flera av 

komponenterna och kan inte heller bestå av endast en av dem. De olika komponenterna är: 

• Rutinmässigt beteende i det sätt som människor interagerar med varandra i form av 

ritualer, ceremonier och språkbruk. 

• Normer som delas av organisationens arbetsgrupper. 

• Dominerande värderingar 

• Organisationens filosofi och policy för dess personalpolitik och kundorientering 

• Regler för hur en person kan utvecklas inom organisationen och regler för nyligen 

tillkomna individer inom organisationen. 

• Den ”känsla” eller ”klimat” som infinner sig när en person äntrar organisationens 

lokaler och organisationsmedlemmarna interagerar med kunderna.  

Den största utmaningen för organisationer är, enligt Christian, Porter och Moffitt (2006), att 

hantera mångfalden av individer i en arbetsgrupp. De menar även 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 (op. cit.). Murphy och Murrmann (2009) påstår, till skillnad från Christian 

et al. (2006), att behovet av en mångfald individer i arbetsgruppen på en restaurang är stort. 

Vidare menar de 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 (op. cit.). Det som 

ingår i en effektivt arbetande grupp menar Mossboda, Petersson och Rönnholm (2000) är en 

mängd individer med olika bakgrund och drivkrafter som måste tillgodoses.  
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Ledaren 
Motivera, engagera och delegera är ämnen som enligt Enbom (2000) är av stor vikt för ledare 

och som poängterar att det är viktigt att ofta reflektera över den utövade ledarstilen. I enighet 

med Wilkinson (2010) menar hon att om ett effektivt ledarskap skall utövas krävs det att 

ledaren är flexibel och anpassningsbar men även stabil och sansad. En god ledare, anser 

Wilkinson (2010), ser till problem både inom och utanför sin organisation medan andra ledare 

enbart fokuserar på strukturen inom organisationen och glömmer av dess mål eller riktning. 

En ledare för en högpresterande och produktiv grupp anser Wheelan (2013) ändrar sin 

ledarstil när det är nödvändigt för att möta de behov som växer fram hos gruppen. Hon 

tillägger att när en grupp nått en sådan högpresterande position intar en del av medlemmarna 

många av de funktioner som ledaren utförde i tidigare stadier och ledarens roll blir mer 

konsultativ än styrande. Beroende på vilket slags arbete en grupp utför påstår Nilsson (2005) 

att det krävs olika ledarstilar för att leda gruppen i rätt uppgiftsriktning. Han utvecklar att 

rutinmässiga uppdrag kan kräva mindre ledning och mer coachning än vid ett jobb som utförs 

av någon för första gången. 

Flera forskare har försökt identifiera vilka egenskaper en ledare bör ha för att nå ut till sina 

arbetare och att få dem att känna passion för sitt arbete samtidigt som de presterar högt (Sy, 

Tram & O’Hara, 2006). Trots mångfalden egenskaper definierade i forskningen finns det tre 

moraliska egenskaper hos ledare är sådana som är allmänt överensstämmande med de flesta 

teorier om en ledares kvaliteter (Wright & Quick, 2011). De tre moraliska egenskaperna är 

disciplin, tillgivenhet och självständighet. Disciplin hos en ledare innebär att undantränga sina 

egna behov för att sätta andras före dem. Tillgivenhet visas av en ledare då denne engagerar 

andra individer och visar delaktighet i deras arbete. Självständighet, menar Wright och Quick 

(2011), innebär att en ledare har möjlighet att ta rätt beslut både etiskt och moraliskt.  

Affektiva känslor för organisationen hos hierarkiskt underställda arbetare kan väckas då en 

ledare agerar korrekt och föregår med gott exempel (Kim & Brymer, 2011). En anställd som 

har en affektivt positiv relation till en organisation samt dess mål presterar också bättre vid 

utförandet av sin tjänst (op. cit.). En del forskare hävdar att arbetare som använder sin 

emotionella mottaglighet på ett positivt sätt kan, med hjälp av exempelvis beröm eller 

uppmuntran, öka sin prestationsförmåga vid utfört arbete för att exempelvis ge bättre service, 

bidra till organisationen eller avsluta det uppdrag de utför på ett bra vis (Sy et al., 2006).  

Wilkinson (2010) definierar åtta karakteristiska ledarskapsstilar som enligt artikelförfattaren 

är användbara vid studerandet av olika ledarroller i arbetssituationer. De lyder: 
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• The innovator: är den som ser till att förändringar i koncept tar plats, är kreativ och 

tänker i större termer för företag. 

• The broker: är den utåtriktade personen som värnar om relationer utanför 

organisationen och håller koll på organisationens image utåt. 

• The producer: är den som är uppgiftsorienterad och jobbar med högt tempo i 

personalen samtidigt som denne jobbar för att uppnå mål och delmål.  

• The director: är den som planerar, ställer upp mål och definierar samt identifierar 

problem i organisationen.  

• The coordinator: är den som planerar schema, håller strukturen, lyfter diverse förslag 

om förändring och är pålitlig.  

• The monitor: är den analyserar arbetsprestanda och liknande för att se till så att 

gruppen presterar på den nivå som de bör samtidigt som denne är detaljinriktad.  

• The facilitator: är den som skapar sammanhållning, utvecklar teamwork och har koll 

på diverse konflikt på personalens nivå.  

• The mentor: är den som får människor att utvecklas, upplevs som empatisk och ger 

beröm till arbetsprestation. 

Arbetsprestation 
Att känna passion för sitt yrke och sin organisation och dess mål är ingenting som en 

medarbetare känner per automatik då individen går med i organisationen enligt Kim och 

Brymer (2011). Fortsättningsvis beskriver de att hospitalitybranschen är präglad av arbets-

tjänster som ofta löper under kort tid då personalomsättningen är hög, vilket i sin tur kan 

resultera i sämre allmänna prestationer för organisationen. Sy et al. (2006) skriver att de tror 

att en arbetstagare som är medveten om sin arbetssituation lättare kan finna arbetsglädje i det 

de gör eftersom de har en större förståelse för hur organisationen fungerar. De utvecklar att 

arbetstagare som har en djupare förståelse för sin egen relation till organisationen och 

arbetsplatsen, och är nöjda med den relationen, kommer att prestera bättre och mer effektivt 

än andra. Att förstå och sätta sig in i en organisation menar Bengtsson (2003) är av största 

vikt för att man mentalt skall ställa in sig på målbildsfokusering för att förbättra prestationer i 

arbetslivet. Med en organisations implementering av djup hängivelse till organisatoriska mål 

och visioner hos arbetstagare, tror Koutroumanis och Alexakis (2009) att en tydlig förbättring 

hos företaget hade synts på aspekter som produktivitet, minskad personalomsättning och ökat 

engagemang.  
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Emotionell intelligens 
En annan aspekt presenterad av Sy et al. (2006) är emotionell intelligens, eller emotional 

quotient, vilket de definierar som en egenskap att kunna förstå och kontrollera sina känslor för 

att bli känslomässigt stabilare som individ på en arbetsplats. En arbetare med hög emotionell 

intelligens kan utnyttja olika känslor eller sinnelag till sin fördel och styra sina egna, och 

andras, reaktioner vid känslomässiga tillfällen för att öka prestationsförmågan (op. cit.). 

Grandey, Fisk och Steiner (2005) menar att medarbetarnas förmåga att reglera sina känslor 

har en antingen positiv eller negativ effekt på hur medlemmarna kan tolka varandras 

sinnesuttryck. Förutsättningen för ett bra individuellt resultat menar Bengtsson (2003) är en 

harmonisk omgivning. Med det menas att de personer individen är beroende av, och kanske 

arbetar med, måste fungera tillsammans i symmetri (op. cit.).  

Vid arbete i kök påstår Bloisi och Hoel (2008) att många kockar anser att mottagandet och 

givandet, av våld eller kränkning är en del av processen att utvecklas som individ i ett kök. De 

menar att en arbetsplats med mycket stress från exempelvis våld eller kränkning kan leda till 

att arbetsutförandet blir nästintill omöjligt vilket kan skapa en spänd stämning mellan ledaren 

och arbetstagaren och resultera i att produktiviteten sjunker. I en måttligt stressig miljö kan 

däremot prestationsförmågan hos arbetstagare öka då det kan generera energi att vara 

uppmärksam och engagerad för sitt arbete (Goleman, 2007). Om stressnivån går förbi det 

måttliga stadiet som för prestationsförmågan är lukrativt blir det istället destruktivt och 

hämmar produktivitet och effektivitet (op. cit.). Det ideella förhållandet för arbetsprestation 

tror Sy et al. (2006) är det då både ledare och arbetare har hög emotionell intelligens, förstår 

varandra och arbetar i god symmetri tillsammans. 

Ledaren i förhållande till restaurang 
Styrsystemet i FAMM är av administrativ natur och innefattar bland annat ledarskap i 

restaurangorganisationer (Gustafsson et al, 2006). Organisationsstrukturen i ett restaurangkök 

skapades av Auguste Escoffier i slutet av 1800-talet där ansvarsområdet preciserades för de 

olika titlarna köket (Kotschevar & Escoffier, 1994). Strukturen innebar bland annat att det 

skulle finnas ett kommunikationsflöde mellan ledaren i köket, det vill säga kökschefen, och 

hovmästaren samt att kommunikationen skulle ske från kökschefen ut till övriga i köket (op. 

cit.). Grunden från organisationsstrukturen i köket lever kvar än (op. cit.). Vid en översikt på 

olika orsaker till varför personalomsättningen i hospitalitybranschen är så pass hög menar 

Davidson et al. (2009) att bland annat ledarskap och låg arbetsglädje är bidragande faktorer. 
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Det krävs av en ledare kunskap om sin arbetsmiljö och sin personal (Gustafsson et al., 2006; 

Davidson et al., 2009).  

Vid en undersökning fann Brownell (2010) att en flexibel ledarskapsstil visade sig motivera 

arbetstagare bäst och att få dem att känna sig nöjda med sitt arbete. En flexibel ledare är den 

som anpassar sitt ledarskap utefter situationen som den ser ut vid händelsen (Enbom, 2000). 

Med exempelvis ett väl utfört ledarskap och en god arbetsmiljö menar Davidson et al. (2009) 

att en arbetstagare är mer benägen att stanna kvar på en och samma arbetsplats under längre 

tid. Det kan i sin tur leda till att bland annat kostsamma anställningsprocesser blir färre (op. 

cit.)  

Ett bristfälligt ledarskap kan enligt Davidson et al. (2009) ha negativ påverkan på 

produktivitet och effektivitet men också att arbetstagare är mindre benägna att visa hög 

arbetsmoral. Bristande ledarskap i styrsystemet kan leda till en dålig måltidsupplevelse enligt 

Gustafsson et al. (2006). 

Syfte 
Att undersöka eventuella samband mellan köks ledares ledaregenskaper och hur de påverkar 

aspekter som kan leda till förhöjd prestationsförmåga i ett restaurangkök.  

Metod och material 
Avsnittet beskriver de kvalitativa metoder som användes för att samla material till studien 

däribland databassökning, observation och intervju. 

Databassökning 
Arbetet med studien inleddes med att undersöka vad som är känt inom områdena restaurang 

och ledarskap för att fastslå vilka teorier som är relevanta samt tips på metoder och 

forskningsstrategier. Utifrån Brymans (2011) rekommendationer om att komma igång med 

litteraturgenomgång och kursens bedömningskriterier gjordes en databasundersökning. Ett 

antal sökord togs fram med hjälp av brainstorming (Nationalencyklopedin, 2014) och orden 

baserades på studenternas associationer till ämnet. Databaserna som nyttjades var Summon 

och Google Scholar. Databassökningen reglerades genom att fastställa vissa sökkriterier, bl.a. 

att artiklarna skulle vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift och tidigast från år 2000. 

Kriterier kan, enligt Tellström (2013, muntligt uppgift), stärka en studies vetenskapliga 
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legitimitet, det vill säga det som hela studien baseras på och gör forskaren trovärdig i sitt 

senare resonemang.  

Val av metod 
Denna studie är vad Bryman (2011) kallar för en typisk fallstudie då det är en etnografisk 

enskild studie av enbart en organisation. Studien inbegriper kvalitativa metoder såsom 

databassökning, observation och intervju. Databassökningen har resulterat i en grund för hur 

intervjumaterialet och observationsschemat strukturerades. 

Vid användning av fler än en metod menar Bryman (2011) att triangulering utförs. Han menar 

att användningen av mer än en metod eller datakälla vid studiet av en social företeelse görs i 

syfte att få en extra kontroll av resultatens giltighet och relevans. De metoder som valdes i 

studien var intervju och strukturerad deltagande observation. Metoderna som valdes har varit 

till för finna svar till uppsatsens syfte och bidra med en större tillförlitlighet till hela studien. 

Intervjumetoden utfördes på individer som gemensamt hade kopplingar till ledarna som 

observerades för att ge en djupare förståelse kring deras perception av bland annat ledarskap. 

Observationen gav klarhet i vilka ledaregenskaper som skulle kunna vara anknytningsbara till 

intervjuerna för att sedan vara behjälpliga vid återkoppling till studiens syfte. 

Urval 
Vid valet av organisation nyttjades ett så kallat målinriktat urval vilket, enligt Bryman (2011), 

innebär att forskaren väljer ut ett aktuellt fall, eller organisation för att få en förståelse av en 

social företeelse. Vid valet av restaurang fanns det vetskap om kontraster bland arbetsledarnas 

ledaregenskaper vilket var en bidragande anledning till valet. Restaurangen som studerades är 

en restaurang med 36 sittplatser, en kökschef och tre souschefer. Under kvällar jobbar en 

ledare, tre kockar samt en praktikant. Restaurangen är belägen i Stockholm.  

Vid urvalet av respondenter till intervjun nyttjades ett så kallat bekvämlighetsurval vilket, 

enligt Bryman (2011), innebär att forskaren nyttjar de personer som för tillfället är tillgängliga 

för denne. Kontakt fanns med en av respondenterna sedan tidigare. Respondenten tillfrågades 

om denne var intresserad av att ställa upp på en intervju vid senare tillfälle och gav då sitt 

medgivande. Utifrån ett arbetsschema om när arbetare var tillgängliga tillfrågades 

sammanlagt ytterligare tre personer om att ställa upp på en intervju varav två gav 

medgivande. Totalt tillfrågades fyra personer varav tre stycken ställde upp. Respondenterna 

som intervjuades jobbar som kockar, en på kallskänk station och två i varmköket. Alla 
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respondenter befinner sig i åldrar mellan 20 till 30 och har varierande erfarenhet i branschen 

från arbetsliv och utbildning. 

På grund av lättare flöde i texten samt att bevara anonymitet och könsneutralitet gavs både 

ledarna och respondenterna i studien fiktiva namn som anses internationellt könsneutrala. 

Respondenterna gavs namnen Alex, Charlie och Logan. Ledarna som observerades gavs 

namnen Kim och Robyn. Ytterligare en ledare som ej observerades, men nämns i intervjuerna 

gavs namnet Sasha. 

Observation 
Genom att utgå från Scheins (1990) teorier angående hur identifikationen av en 

organisationskultur genomförs redogör Bryman och Bell (2013) för observationsmetoder som 

lever upp till Scheins kriterier. Vidare redogör de för sex huvudsakliga observationstekniker 

nämligen strukturerad, ostrukturerad, deltagande, icke deltagande, styrd och enkel. 

Observationen som utfördes var av strukturerad form vilket innebär, enligt Bryman (2011), att 

observatören använder sig av fasta och uttalade regler för sin observation. Reglerna innebär 

vad som skall observeras och hur det skall registreras. Det gjordes ett strukturerat 

observationsschema för att observatörerna skulle kunna registrera händelser. Syftet med ett 

observationsschema är att säkerställa att deltagarnas beteende registreras på ett konsekvent 

sätt för att sedan kunna göra en generalisering (Bryman, 2011). Observationsschemat bör vara 

konstruerat för att möjliggöra fokusering på vissa specifika och intressanta aspekter av 

beteenden. Dessa aspekter kan ses som variabler (Bryman & Bell, 2013). 

Observationsschemats utformning baserades på bland annat Wilkinsons (2010) olika 

ledarskapsstilar som presenterades i den teoretiska bakgrunden. Utöver det studerades bland 

annat aspekter om emotionell intelligens presenterad av Sy et al. (2006) och hur ledaren 

agerar i grupp (bilaga 3). 

Deltagande observation innebär att en forskare integrerar med en grupp och dess sociala miljö 

under en längre tid för att dokumentera deltagarnas beteende och anpassningen av detta 

beteende i den specifika miljön (op. cit.). Observatörerna utförde en deltagande observation 

eftersom att interaktion med medarbetare på restaurangen tog plats. Hur mycket forskarna 

integrerar med gruppen skilde sig mellan forskarindividerna. En fördel med deltagande 

observation är, enligt Ejvegård (2009), att det sker en fördjupning i beslutsprocessen, 

samtidigt som han redogör tre potentiella nackdelar med tekniken. Först anser Ejvegård 

(2009) att det finns en risk för observatörerna att skapa en känslomässig relation till 
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deltagarna och att observationen sker utifrån ett relationsbaserat perspektiv. Detta resulterar i 

att den objektiva beskrivningen blir lidande. Vidare beskriver han att observatören kan 

påverka händelseförloppet genom sin närvaro i lokalen. Närvaron av någon som observerar en 

individ kan påverka individens prestanda antingen negativt eller positivt. Den tredje 

nackdelen är, enligt Ejvegård (2009), att observatörerna inte vet i förväg vad resultatet av den 

pågående processen blir. Observationerna kan då bli utan värde för studien och tid har 

förbrukats.  

Observatörerna stod placerade med god översikt över köket med viss störning från hög 

ljudnivå under arbetet. I ena hörnan av köket, närmst den delen där den varma maten tillreds, 

stod observatörerna och hade därför lätt att föra dialog med ansvariga stationskockar för den 

varma maten. Något otydligt var det att höra när ledaren talade med låg ljudvolym men 

observatörerna rörde sig då närmre denne för att kunna uppfatta vad som sades.  

Vid analysering av data från observationen gicks observationsanteckningar igenom för att 

finna samband mot fakta presenterad i den teoretiska bakgrunden samt att det kunde härledas 

till syftet. Observationsmaterialet analyserades med visst stöd ifrån grounded theory vilket 

Bryman (2011) beskriver som data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt 

under forskningsprocessens gång. Vid analysen av kvalitativa undersökningar funderar 

forskaren över kopplingen mellan de resultat som framkommit från undersökningen och det 

intresse som utgjort drivkraften i undersökningen (op. cit.). Analyseringen av observationerna 

ledde till en sammanställd löpande text där observationsschema från båda observatörer 

sammanställdes. 

Intervju 
Intervjumetoden som användes var en semistrukturerad intervju som, enligt Bryman och Bell 

(2013), erbjuder respondenten stor frihet att utforma sina svar på eget vis. Det främjar 

möjligheten för respondenten att uttrycka sin personliga åsikt (op. cit.). De beskriver vidare 

att en lista med specifika teman bör användas för att forskaren skall kunna återknyta till sitt 

ämne genom intervjun. Intervjun är baserad på bland annat den forskning Brownell (2010) 

gjorde då hon fann att ett flexibelt ledarskap visade sig motivera arbetstagare bäst. Utöver det 

kom temana att handla om bland annat organisation baserat på hängivelse till organisatoriska 

mål utifrån Koutroumanis och Alexakis (2009) teori. Ytterligare en kategori inbegreps i 

intervjun, grupparbete, och baserades på Bengtssons (2003) teori om att personer som arbetar 

tillsammans måste fungera i symmetri. Frågeschemat till intervjun redovisas i bilaga 4. 
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 Vid en semistrukturerad intervju menar Ejvegård (2009) att intervjuaren gör ett selektivt val 

för vad som kommer att framgå i intervjun och utesluter därmed vissa sidospår som kan 

uppkomma vid en helt ostrukturerad intervju. Ordningen på intervjufrågor kom att variera 

något beroende på svaren från respondenten och vad som i frågeschemat kunde knytas an i 

diskussionen som fördes. Enligt Bryman och Bell (2013) är det inte ovanligt i en 

semistrukturerad intervju att ordningsföljden på frågor kan kastas om men det finns en 

grundstruktur av frågor som intervjuaren kan återgå till.  

Vid tillfället då en av intervjuerna utfördes satt både intervjuare och respondent i samma rum i 

en något avskild miljö från restaurangen där respondenten arbetade. Miljön valdes ut för att 

delvis komma ifrån störande moment såsom kollegor som passerade men också för att göra 

det lättare för alla parter att tala i samtalston obehindrat. Intervjun blev som det Bryman och 

Bell (2013) beskriver som en möjlighet att komma ifrån ett pressande arbete en stund och 

tänka över vad intervjun verkligen handlade om. Innan intervjun utfördes hade tiden för 

intervjun bestämts för att passa respondentens arbetsschema. Med respondentens tillstånd blev 

intervjun inspelad på smarttelefon vilket, enligt Bryman och Bell (2013), underlättar för både 

transkribering, sammanhang och syftningstolkningar som annars blivit svåra att få med. 

Inspelningen transkriberades vid senare tillfälle för vidare analys. 

Respondenterna blev tillfrågade på sin arbetsplats om de ville vara delaktiga i en intervju vid 

ett senare tillfälle efter deras ordinarie arbetstid. Två av intervjuerna skedde via telefon då 

omständigheter resulterade i att direkt intervju inte kunde genomföras. Tid för intervju 

stämdes av med respondenterna en vecka före den faktiska intervjun för att de skulle, i god 

tid, förbereda sig på intervjun. Vid intervjutillfället frågades respondenterna om det 

accepterade att intervjun spelades in med smarttelefon för att underlätta transkriberingen. Vid 

samtliga intervjuer underrättades respondenterna att anonymitet tas i beaktning. 

Intervjuerna analyserades genom att kodning utfördes i enighet med Brymans (2011) 

beskrivning av analysering av kvantitativt material. Materialet bearbetades genom att 

transkriberas, läsas igenom och därefter kodas med kontinuerliga notiser i transkriberingarna. 

Koderna kom att svara mot vad som i intervjuerna sagts som kunde kopplas till fakta 

presenterad i den teoretiska bakgrunden. Intervjuerna sammanställdes sedan till en löpande 

text som väver ihop de tre olika respondenterna i en ordning utefter hur kodningen kan 

kopplas till de olika avsnitten i den teoretiska bakgrunden.  
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Pilotstudie 
Inför observationerna utfördes en pilotstudie då observatörerna undersökte om det 

observationsschema som framställts behövde ändras på. Pilotstudien gick till på så vis att 

observatörerna tre dagar innan första observationstillfället ägde rum gjorde en test-

observation då kökschefen närvarade som ledare. Bryman (2011) förespråkar att en 

pilotstudie som utgår ifrån ett frågeschema kan ge forskarna vana och säkerhet när det gäller 

hur de ska använda instrumentet. Observationen utfördes under kvällsservice och enbart en av 

de arbetande kockarna under pilotstudien observerades vid senare tillfälle i de slutgiltiga 

observationerna. Efter pilotstudien ändrades observationsschemat efter att ha märkt att en del 

punkter behövde omformuleras.  

En annan aspekt av en pilotstudie presenterad av Bryman (2011) är att den reaktiva effekten 

av de som observeras avtar desto mer tid de undersökta personerna har att vänja sig vid 

observatörerna. Den reaktiva effekten är den då undersökta personer förändrar sitt beteende 

för att de vet att de observeras (ibid.).  

Innan intervjuerna utfördes prövades även de frågorna i en pilotstudie. Pilotstudien bestod av 

två intervjuare med en extern respondent som fick träda in i en roll som arbetstagare och fick 

svara på frågorna. Respondenten var en tidigare student på Restaurang- och hotellhögskolan 

som tidigare arbetat inom restaurangbranschen och är något insatt i diverse ledaregenskaper. 

Pilotstudien var viktig för att identifiera eventuella fel med frågor, för att utveckla en vana i 

hur man använder ett frågeschema eller avgöra hur väl frågornas ordningsföljd fungerar 

(Bryman & Bell, 2013). Pilotstudien ägde rum två dagar innan första intervju gjordes. 

Pilotintervjun ägde rum på en uteservering i Stockholm under dagtid. Intervjufrågorna 

diskuterades även med ansvarig handledare för att få ytterligare ett perspektiv på hur de skulle 

fungera att ställas praktiskt. Frågorna ändrades något för att bättre vara anpassade efter att 

svara till syftet. 

Forskningsetisk planering 
I detta avsnitt redovisas den forskningsetiska planeringen som gjordes utifrån de fyra etiska 

principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Kraven baseras på rekommendationer av Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2013) och 

kom att genomsyra studiens olika steg främst för att undvika eventuellt obehag och 

integritetskränkande handlingar gentemot deltagare och respondenter. 
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Informationskravet 
Kravet innebär, enligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2013) att forskaren skall 

informera deltagarna i undersökningen om dess syfte. I samband med det skall deltagarna, få 

information om att deltagandet är frivilligt och att det är deras rättighet att avbryta närhelst de 

önskar. Informationen skall även innehålla de eventuella moment som kan påverka deltagaren 

i de besluten om att delta eller inte. Informationsunderlaget skickades ut i form av ett 

informationsblad till potentiella restaurangorganisationer. I informationsbladet framgick 

studenternas namn och kontaktuppgifter, vad som ämnades undersökas och hur det eventuellt 

skulle gå till. Vid etablerad kontakt stämdes det, i enighet med Bryman (2011) samt 

Vetenskapsrådet (2013) träff med kökschefen i restaurangen för att få godkännande om 

studien fick lov att utföras.  

Vid det inbokade mötet föreslog arbetsledaren att övriga medarbetare och deltagare inte skulle 

informeras om det faktiska syftet för att undvika den reaktiva effekten. Efter att kontakt 

skapats rådgjordes det med handledare i detalj huruvida observationen skulle gå till. Vid 

observationen skall samtliga personer informeras om undersökningen för att sedan kunna ge 

sitt skriftliga alternativt muntliga medgivande. Det faktiska syftet tillkännages deltagarna först 

vid intervjun och då återigen frågas om de fortfarande är villiga att medverka i intervju 

Samtyckeskravet 
Forskaren måste samla in deltagarnas samtycke till att medverka i undersökningen (Bryman, 

2011). En vidareutveckling av Veteskapsrådet (2013) innebär att det i vissa fall räcker att 

kontakta en företrädare för undersökningsdeltagare. Det krävs dock att undersökningen inte 

innefattar privata frågor eller frågor av etiskt känslig natur samt att undersökningen sker under 

ordinarie arbetstid och innefattar ordinarie arbetsuppgifter (op. cit.). En deltagare har även rätt 

att få veta hur länge undersökningen ämnar vara och har även rätt att när som helst få avbryta 

(op. cit.). Det poängteras även av Vetenskapsrådet (2013) att om en person nekar medverkan i 

undersökningen skall forskarna respektera det utan vidare argumentation. Innan observation 

och intervju hölls i åtanke att tillfråga alla inblandade parter för ett godkännande att vara med 

i studien. Det gjordes genom en allmän förfrågan i grupp varvid om någon skulle neka, skulle 

inte observation eller intervju utföras. 

Konfidentialitetskravet 
All rådata som insamlas i undersökningen skall hanteras med yttersta konfidentialitet enligt 

Bryman (2011). Vidareutveckling av det resonemanget är att uppgifter av identifierbara 
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personer skall nedtecknas och lagras på ett sätt att ingen utomstående enskild individ kan 

identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2013). Inför observationerna och intervjuerna 

planerades det att alla deltagare och respondenter skall anonymiseras med siffror. Det 

planerades även in att en av studenterna bakom uppsatsen skall förvara alla transkriberingar, 

observationsresultat och ljudinspelningar. 

Nyttjandekravet 
Informationen som inkommit under undersökningen användes enbart till studiens ändamål 

och syfte och utnyttjades inte vid exempelvis kommersiellt bruk, i enighet med 

Vetenskapsrådets (2013) rekommendationer. Ett steg för att uppfylla kravet är att inte bifoga 

intervjuer eller observationsresultat som kommersiella intressenter kan utnyttja via 

publiceringen på DIVA.  

Resultat 
I nedanstående avsnitt sammanställs intervjudokumentation samt observationsresultat. 

Intervjudokumentationen är uppdelad i fyra underrubriker som svarar mot den teoretiska 

bakgrunden. Observationsavsnittet är uppdelat i de tre observationstillfällen som utfördes. 

Intervju 
Nedan följer en löpande text skriven utifrån transkribering från intervjuerna som ägde rum för 

studien. 

Organisationskultur 
På frågan om respondenterna anpassar sitt arbete utefter ledare framgår det av Alex att 

arbetsutförandet, så som att skicka ut lika högkvalitativ mat, förblir oförändrat vid byte av 

ledarskap. Charlie menar dock att produkten kan förbli oförändrad medan man anpassar sig 

själv och sitt arbete utefter vilken ledare som är på plats. Charlie svarar på frågan om denne 

anpassar sitt arbete utefter olika ledare så här: 

- Absolut, man anpassar sig. Däremot så lagar jag självklart samma mat. Jag steker 

köttet likadant och kryddar det på samma sätt. Grunden i maten är alltid likadan men 

sedan vill ledarna ha vissa saker gjorda på olika vis. 

Övriga respondenter nämner även de att man anpassar sitt arbete utefter vilken ledare som är 

på plats, men matens kvalitet förblir densamma.  
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På frågan om konceptet, däribland att byta meny en gång i månaden, är en drivkraft för 

respondenterna att stanna kvar på restaurangen svarar Logan att det alltid är någonting nytt då 

man sällan står och trampar på något gammalt. Vanligtvis hålls en provlagningsvecka veckan 

innan menyn byts ut och det är då kökschefen visar hur maten skall lagas upp och smaker 

redovisas. Alex menar att med längre erfarenhet av restaurangen och dess koncept blir det 

lättare och roligare för varje gång menyn byts. Alex utvecklar: 

- Ja kökschefen jobbar väldigt organiserat. Veckan innan menyn fastställs lagar vi upp 

den och sen kör vi. Det blir lättare och lättare för varje gång och eftersom jag varit 

här så länge kan jag berätta för de andra hur det var sist. Men för mig blir det bara 

lättare. 

Ledaren 
När respondenterna pratade om ledarna och hur de är som individer menar de att det är bra att 

arbeta med olika ledare vid olika tillfällen. Logan menar att Sasha är bättre på att komma ner 

på medarbetarnas nivå och förstå sig på situationen. Alex resonemang går i linje med Logans 

om Sasha, och belyser även att det är olika egenskaper som värdesätts olika högt beroende på 

situation. Alex förklarar: 

- När jag jobbar med Sasha är det roligast att göra prepp. Sasha bryr sig mest om den 

lagade maten och lägger ner mycket energi i det. Att göra service gör jag helst med 

Robyn som jobbar här. Robyn samkör kanske lite fler bord så att maten går ut fortare. 

Charlie instämmer i att det är olika stämning i köket beroende på vilken ledare som är 

närvarande. I övrigt skulle respondenten gärna se en generellt lättare stämning i arbetet. 

Under intervjun ställdes frågan om hur respondenterna känner för att ledarna uppmuntrar dem 

till att arbeta. Logan beskriver att det bästa förhållandet mellan ledare och arbetstagare är det 

där man möts på halva vägen och att man givetvis ska få höra det man gör fel, men även det 

man gör bra. Charlie tycker att det är bra att vara hård men utvecklar: 

- Jag tycker det är bra att vara hård, det är en ganska strikt miljö. Men det ska å andra 

sidan inte vara latjo lajban heller, så kanske kombinationen av att vara livrädd för att 

göra fel samtidigt som man får beröm skulle vara det bästa. 

Alex tillägger att det är bra som ledare att vara pedagogisk och tycker att det finns en generell 

inställning där ledare håller information om recept eller kunskap hemligt. Alex poängterar att 

ledaren då innehar en kunskap som ingen annan har men tycker att det borde vara rimligt att 
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en ledare vill lära ut sin kunskap. Detta menar Alex kan bli något hämmande för 

produktionen. 

Alla respondenter är överens om att köksmästaren innehar en roll som ledare där denne står 

för att organisera och att, som Alex uttrycker det, denne har en mycket god helhetsuppfattning 

om organisationen. Respondenten utvecklar att köksmästaren sitter mycket och planerar, men 

kan vara med och arbeta i köket ibland. Kökschefen går då in som luckchef eller tar hand om 

beställningar och dylikt. 

Arbetsprestation 
Vid frågan om restaurangens koncept är en bidragande faktor till att respondenterna vill arbeta 

just på den restaurangen svarar de alla att konceptet är otroligt roligt och att de trivs med att 

laga den maten. Samtliga trivs med byte av menyn varje månad och med hur de alltid får nya 

råvaror att arbeta med. Vid frågan om de får vara med att påverka rätterna på menyn beskriver 

respondenterna det på lite olika vis. Logan utvecklar: 

- Ja kökschefen släpper till lite och låter oss komma med förslag till rätter. Sist 

bestämde jag och en kollega en dessert som faktiskt sedan visade sig komma upp på 

menyn. Det var en helt fantastisk känsla! 

Alex menar att man inte diskuterar mycket med kökschefen om rätter och smaker, medan att 

man sedan tar diskussionen med souschefer om det. Respondenten utvecklar: 

- Nej, kökschefen bestämmer vad vi ska göra och vad vi ska laga, han ger oss ett mål. 

Efter det går vi igenom hur vi ska nå det målet med souscheferna. 

Charlies argument går i linje med övriga respondenter och tillägger att denne har mycket god 

koll på sin egen position i köket och gör då mest som chefen säger. 

- Jag har ju koll på min position i köket, och även om jag har åsikter och så förstår jag 

ju att jag är yngst i köket och gör som min chef säger. Det kommer komma en dag när 

jag är lite äldre och har mer att säga till om. Om jag var chef och någon ung person 

kom och försökte styra och ställa efter ett halvår hade jag inte själv tyckt att det var 

speciellt bra. 

Alex och Charlie tar även upp att det är en hög personalomsättning och Charlie tycker att man 

bör stanna längre än exempelvis ett halvår för att förstå konceptet. Charlie menar att pengar 

aldrig har varit något som motiverat till att arbeta på ett visst ställe. För denne var det bland 
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annat kollegor och konceptet som gjorde att viljan att stanna kvar fanns. Själv kunde 

respondenten tänka sig stanna i ett år. Alex trodde däremot att den höga personalomsättningen 

delvis berodde på att få klättrade i kökshierarkien.  

Emotionell intelligens 
Under intervjun framkom bland annat av Logan att det kan kännas mycket ansträngande att gå 

till arbetet vissa dagar då en ledare har stränga ledaregenskaper. Respondenten utvecklar: 

- Det är lite management by fear, absolut. Man är livrädd för att gå till jobbet. Man vill 

ju höra att man gör ett bra jobb men så får man aldrig någonsin en bra komplimang. 

Då blir man ganska nedstämd. Man känner absolut mer press vilket är väldigt jobbigt. 

Av Charlie framkom att denne ofta är nervös inför kvällsservice när alla gäster ska äta, men 

att det enbart gjorde respondenten gott. Lite nervositet är bara bra förklarar respondenten. Vid 

nyanställningen på den aktuella restaurangen menade respondenten att det var väldigt svårt i 

början att ta plats och det resulterade i att respondenten blev väldigt passiv. Respondenten 

utvecklar: 

- Nu börjar det bli väldigt kul att jobba på restaurangen. Man får respekt av de man 

jobbar tillsammans med och det är väldigt kul. Jag är verkligen här jag är nu på 

grund av att jag trivs. 

Charlie tillägger också att: 

- Jag jobbar väldigt bra med de jag jobbar med, personer som jag kanske aldrig annars 

ens skulle prata med. Jag anpassar mig efter vad de jag jobbar med vill och hur de är 

eftersom att annars blir det dålig stämning. 

Observation 

Observation 1, Robyn 
Under observationstillfället sker personalbyte mellan dagpass och kvällspass. Medarbetarna är 

många till antalet och ledarna är fler än en. Ledaren ansvarig för dagpass observerades när 

denne skötte sin tjänst. Observationen inleddes 12.00 och avslutades 15.00 

I köket befinner sig totalt fyra kockar och tre praktikanter varav två praktikanter gick hem 

under dagpasset. Vid observationen noteras att ledaren observerar mycket, håller koll på 

preparationen för kvällens och veckans matlagning. Denne engagerar sig inte synligt i 

personalens arbete. Personalen sköter sig själva och är självgående i arbetsutförandet. Det 
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noteras av observatörerna att personalen är så pass självgående att ledaren kan verka 

överflödig. Gruppen är vana vid rutiner. 

Vid situation som kräver ledning agerar ledaren observant och ger sig inte in i diskussion för 

att bistå med en lösning på problemet. Vid lösning av problem som uppstår träder istället 

annan personal in för att hjälpa till. Under observationen observerades ingen handling för att 

påverka arbetsmoralen eller den generella stämningen i produktionen. 

Under dagpasset skall även lunch serveras till konferensgäster då ansvarstagandet verkar 

vara belagt hos ansvarig kock. Robyn är närvarande och medveten men agerar observant. 

Vid beslutsfattande om ett problem som uppstår under lunchservice agerar ledaren återigen 

observant och föreslår ingen lösning på problemet. Diskussionen mynnar ut mellan två 

anställda kockar. 

Observation 2, Kim 
Observationstillfället sker vid kvällspass och arbetarna är något färre till antalet än tidigare 

observation. Ledaren som observeras är Kim och är ansvarig för kvällsservicen i köket. 

Observationen inleds kl 16.30 och avslutas 20.45. 

I köket befinner sig totalt tre kockar och en praktikant. Observationen startar ca. 60 minuter 

innan kvällserveringen börjar. 15 minuter innan restaurangen öppnar sker en genomgång 

inför kvällens service. Genomgången sker genom att både kökspersonalen och servisen 

samlas tillsammans med Kim vid luckan, den plats där maträtter kommer att sändas ut ifrån 

under kvällen. Kim kontrollerar att samtliga i köket är införstådda med i vilken ordning 

bokningarna kommer och när de större sällskapen kommer att anlända. Detta görs i syfte att 

alla ska ha koll på sitt arbetstempo redogör Kim för observatörerna. Denne är enbart ledare 

över köket och har en motsvarande medarbetare i hierarkin i servisen. Efter genomgången 

blandar Kim en lemonad, häller upp i glas och annonserar ut att det finns ”i luckan”. 

Samtliga går och tar ett glas och tar med till sin station. Kim pratar med personalen om 

vardagliga ting på ett noterbart lättsamt och skämtsamt sätt. Observatörerna ställer sig 

frågan om det är medvetet för att höja arbetsmoralen samt stämningen?  

Under observationen verkar det som Kim är medveten om personalens erfarenhet och har koll 

på deras emotionella intelligens. Vidare låter Kim personalen ta egna initiativ och beslut 

gällande ordningsföljd och service samtidigt som denne låter praktikant vara med att lägga 

tallrikar. Då praktikanten får vara med och lägga tallrikar visar Kim på ett vis som är 

pedagogiskt och låter sedan praktikanten avsluta jobbet. 
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Under service är ledaren alert och strikt men rättvis. Under en situation där 

specialbeställning inkommer diskuterar Kim med övrig personal om smakkombinationer då 

en ny maträtt måste skapas. Samtidigt säger Kim sista ordet och bedömer om kombinationen 

kan säljas. 

Observation 3, Robyn 
Observationstillfället sker under kvällspass och ledaren som observerades blir observerad för 

andra gången. Arbetarna har ej skiftats sedan tidigare observation med undantag för 

praktikant. Observationen inleds kl. 17.00 och avslutas 20.30. 

Observationspasset inleds med att Robyn samlar samtliga arbetare i köket vid samma 

klockslag som vid tidigare observationer. Vid frågan berättar denne att det görs inför varje 

kvällsservice. Det finns inga bokningar som utmärker sig mer än vanligt utifrån 

arbetstagarnas reaktioner. Efter genomgången söker Robyn efter en arbetsuppgift att utföra 

innan service, exempelvis provsmakas köttkockens såser och garni-kockens fondkok skummas 

av. Samtidigt byter Robyn ut redskapen vid fondkoket utav oklar anledning. Robyn agerar 

neutralt gentemot sitt utförande av sina egna arbetsuppgifter liksom såväl gentemot andras 

arbetsuppgifter. Precis som i både i pilotobservationen och observationen av Kim så blandar 

Robyn lemonad till personalen. Observatörerna ställer sig frågan om det är något som 

ledarna gemensamt beslutat och vad som är bakgrunden till det beslutet. Robyn serverar 

dryck till sig själv och det noteras att glasen som ställs fram är färre till antalet än antalet 

arbetare. Det observeras ingen reaktion till detta bland arbetstagarna.  

I övrigt fortlöper under kvällen produktionen som vid tidigare observationer. Ett 

irritationsmoment är att det är väldigt lugnt och det tar lång tid mellan bokningarna. En av 

deltagarna klagar på att bristen av aktivitet kan resultera i att det sker misstag på grund av 

bristande koncentration. Robyn håller sig passiv vid beställningarna av mat och det är nu 

köttkocken eller garnikocken som läser av beställningarna. Istället ägnar denne sig åt att 

prova på en ny förrätt för att fördriva tiden. Rätten diskuterar ledaren enbart med de 

köttkocken och garnikocken medan kallskänken och praktikanten är passiva. Ledaren står 

tidvis med ryggen vänd mot kallköksansvarig samtidigt som ledaren ropar upp beställningar 

till dem. Vid ett tillfälle står ledaren med sin mobiltelefon och var inne på en kvällstidnings 

hemsida.  
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat samt metod- och material. Därefter presenteras 

forskningsetisk uppföljning, diverse slutsatser samt vidare förslag på forskning. 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i fyra avsnitt som avser diskutera studiens resultat gentemot 

den teoretiska bakgrunden. 

Organisationskultur 
Charlie beskriver att maten denne lagar tillreds på samma vis, oavsett vilken ledare som är 

närvarande, med bland annat samma kryddning och stekning. Respondentens uttalande 

påminner om Scheins (1990) definition av organisationskultur med artefakter som faktiska 

produkter. Vidare kan samband dras till Abrahamsson & Aarum Andersens (2005) definition 

av organisationskultur då de påstår att bland annat särskilda rutiner delas av organisationens 

anställda. Övriga respondenters uttalanden stämmer överens med att en organisationskultur 

har specifika rutiner som skall utövas oavsett vilken ledare som är på plats. Det spelar ingen 

roll, menar respondenterna, då matens kvalitet skall fortsatt vara densamme. De faktiska 

produkterna kan vara, i enighet med respondenternas uttalanden, de normer och dominerande 

värderingar på restaurangen som utgör en del av restaurangens organisationskultur. 

Under två av observationerna, observation två och tre, noterades bland annat att två saker 

gjordes likadant oberoende ledare. Det sker en samling för genomgång av kvällens schema 

samt att det blandas lemonad till personalen. I enighet med observationerna kan påstås att det 

här är ytterligare en komponent i Abrahamsson och Aarum Andersens (2005) definition av 

organisationskultur. Att blanda lemonad samt att samla personalen för genomgång av kvällens 

schema kan anses vara ett rutinmässigt beteende inom kulturen. 

Ledaren 
Respondenterna poängterar i intervjuerna att det är bra att jobba med olika ledare vid olika 

arbetssituationer och att de uppskattar att ledarna skiljer sig som individer. I enighet med Alex 

uttalande om att denne tycker bättre om att utföra olika arbetsuppgifter med vissa ledare, kan 

Enboms (2000) teori om att utföra ett effektivt ledarskap styrkas. Teorin innebär att en ledare 

måste vara flexibel och anpassningsbar. Ett exempel på anpassningsbart ledarskap kan då vara 

att ledarna tar ansvar för olika pass baserat på medarbetarnas åsikter om när de föredrar 

ledarnas olika egenskaper. Under observationerna noterades det dock att en ledare arbetade 
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under både dagpass och kvällspass med samma medarbetare. Möjligtvis visar det på att 

uppdelning inte tas i beaktning vid schemaläggning men det kan däremot anses att 

observationerna är för få till antalet för att kunna dra en slutsats. Om kökschefen baserar 

schemaläggningen på respondenternas åsikter om att medarbetare föredrar att arbeta med 

specifika ledare under specifika arbetspass, kan det vara ett exempel på anpassat ledarskap 

enligt Enboms (2000) teori. Att intervjua kökschefen skulle bidra med svar på om 

schemaläggningen baseras på medarbetares åsikter vilket kan vara en brist i denna studie 

eftersom det inte gjordes, samt en rekommendation för vidare forskning.  

Vid tillfälle då arbete utförs i köket menar Alex att en ledare bör vara pedagogisk i sitt 

ledarskap och inte hålla exempelvis recept hemligt. Ett sådant utfört ledarskap kan belysa den 

morala disciplin Wright och Quick (2011) talar om då de menar att en god ledaregenskap är 

att undantränga sina egna behov för att sätta andras före dem. Under observation tre noteras 

att Robyn enbart diskuterar sin påkomna maträtt med köttkocken och garnikocken medan 

kallköksansvarig och praktikant håller sig passiva. Möjligtvis kan det innebära en brist i, som 

Wright och Quick (2011) beskriver, den morala disciplinen eller i den morala tillgivenhet som 

visas av ledaren. Det kan anses att enbart föra en diskussion om en ny maträtt med vissa 

personer men inte med andra kan visa på bristande engagemang i deras arbete eftersom att de 

då inte får uttrycka sin åsikt. Det kan i sin tur härledas till att en anställd går miste om den, 

som Kim och Brymer (2011) beskriver, positivt affektiva relationen en anställd kan få för en 

ledare som föregår med gott exempel. Om en arbetstagare går miste om den positivt affektiva 

relationen skulle det kunna bli så att denne presterar mindre bra vid utförandet av sin tjänst. 

Att motivera, delegera och engagera är något som Enbom (2000) tycker är viktiga egenskaper 

som en ledare bör inneha. I enighet med egenskaperna definierade av Enbom (2000), särskilt 

motivera och engagera, menar Sy et al. (2006) på att det är viktigt att uppmuntra sina 

medarbetare för att det kan få dem att öka sin prestationsförmåga. I enighet med de 

synpunkterna menar Logan att det bästa förhållandet mellan ledare och arbetstagare är det där 

man möts på halva vägen. Enligt denne är det viktigt att man får höra det dåliga man gör men 

att man också får höra det bra man gör. En ledare som kan delegera på rätt sätt, men samtidigt 

motivera och engagera, skulle då kunna öka sina medarbetares prestationsförmågor. Ett sådant 

resonemang kan styrkas med Charlies uttalande om att det är bra att vara hård samtidigt som 

man får beröm. 
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Arbetsprestation 
Kim och Brymer (2011) redogör för att hospitalitybranschen är präglad av tjänster som ofta 

löper under kort tid. De redogör även för en del svårigheter en organisation kan ha med dess 

personals passion för bland annat organisationens mål. Både Alex och Charlie nämner i sina 

intervjuer att på restaurangen är det en hög personalomsättning. Utifrån Charlies uttalande om 

att man bör stanna längre än ett halvår för att förstå konceptet kan antas att om 

personalomsättningen varit något lägre kan organisationens mål, i detta fall koncept, 

implementeras bättre hos medarbetare. Det skulle kunna styrka Koutroumanis och Alexakis 

(2009) tro på att med djup hängivelse till organisatoriska mål och visioner hos arbetstagare 

skulle en förbättring skett på produktivitet, minskad personalomsättning och generellt 

engagemang till restaurangen. Då Bengtsson (2003) talar om att förstå sig på och sätta sig in i 

en organisation är av största vikt för att ställa in sig på målbildsfokusering kan tänkas att 

målbildsfokuseringen för arbetstagare kan vara att klättra i kökshierarkien. Om en 

arbetstagare då i enighet med Bengtsson (2003) känner att de förstår organisationen efter en 

tid men inte uppnår sin målbildsfokusering genom att inte klättra i kökshierarkien kanske det 

blir som Alex nämner, att de lämnar restaurangen. 

I Charlies intervju framgår att denne anpassar sig efter de som jobbar. Charlie beskriver 

vidare att det blir dålig stämning om denne inte gör det. Med det i åtanke kan påståendet om 

att en person som är medveten om sin arbetssituation lättare kan, enligt Sy et al. (2006), finna 

arbetsglädje understrykas. Det kan argumenteras att exempelvis Charlie trivs på sin 

arbetsplats för att denne har en större förståelse för hur organisationen fungerar. I enighet med 

Charlie och Sy et al. (2006) påstår Davidson et al. (2009) att med ett väl utfört ledarskap och 

en god arbetsmiljö är en arbetstagare mer benägen att stanna på en arbetsplats en längre tid.  

Emotionell intelligens 
Under två av observationerna noterades att lemonad blandades till personalen. Kanske kan det 

styrka Bengtssons (2003) teori om att förutsättningen för ett bra individuellt resultat är en 

harmonisk omgivning och att personer i individens omgivning måste fungera tillsammans i 

symmetri. Det kan vara svårt att, i enighet med Christian et al. (2006), handskas med 

mångfalden individer samtidigt i en grupp. En sådan gest som att blanda lemonad kan då 

bidra till god harmoni i köket samt att, som också observerades, en ledare som pratar om 

vardagliga saker som inte är relaterade till jobbet har likadan effekt.  
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När det inte är en harmonisk stämning vid exempelvis dagar då arbetstagare, som Logan 

uttrycker det, känner stress över att gå till jobbet, kan det understrykas i enighet med Goleman 

(2007) att den miljön är hämmande för produktion. Det framgår även i Charlies intervju att 

lite nervositet, det tror denne bara är nyttigt. Möjligtvis är det så att om en individ är bekväm i 

att vara exempelvis nervös kan det bero på hög emotionell intelligens då denne förstår och 

kan utnyttja sina känslor för att prestera bättre. Om Charlie är bekväm i att vara nervös och 

kan reglera de känslorna på ett bra sätt går det i linje med vad Grandey et al. (2005) menar 

kan vara positivt för hur Charlie tolkar andras sinnesuttryck. Om det går att tolka andras 

sinnesuttryck skulle då andras reaktioner vid känslomässiga tillfällen, enligt Sy et al. (2006), 

kunna styras för att påverka deras prestationsförmåga positivt. 

Metod- och materialdiskussion 
Följande diskussion kretsar kring de kvalitativa metoder som använts i denna studie. 

Anledning till diskussionen är att diskutera bland annat om rätt metoder har använts och om 

urvalet av intervjurespondenter har genomförts på ett optimalt sätt. Avsnittet kommer bland 

annat att diskuteras utifrån tillförlitlighet, överförbarhet, trovärdighet och spårbarhet. 

Tillförlitlighet 
Studiens tillförlitlighet kan diskuteras då Patel och Davidson (2011) argumenterar att när en 

studie består av observation och/eller intervju, är den begränsad till observatörens och 

intervjuarens tränade förmåga. En väl tränad observatör/intervjuare resulterar i högre 

tillförlitlighet. Då det var två stycken som observerade, intervjuade och spelade in 

intervjuerna kan det, i enighet med Patel och Davidson (2011), argumenteras för att studiens 

tillförlitlighet höjs. Det kan dock argumenteras för att observatörerna och intervjuarna, 

eftersom de inte är tränade, sänker tillförlitligheten något. 

Trovärdighet 
Uppsatsens trovärdighet kan komma att kritiseras för att sakna respondentvaliditet, det vill 

säga att studenterna har kontrollerat att de har uppfattat respondenten korrekt. Det kan hävdas, 

i enighet med Bryman (2011), att trovärdigheten styrks eftersom triangulering har nyttjats vid 

studien och respondentvaliditeten kan då vara överflödig.  

Överförbarhet 
Uppsatsen har en begränsad redogörelse för vad som ingår i den aktuella miljön och kan 

därför vara svår att applicera studien i en annan kontext. Då detta är ett vanligt förekommande 
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problem när det gäller kvalitativa studier (Bryman, 2011) kan argumenteras att denna studie 

saknar det djup som krävs för att appliceras i en annan miljö eller organisation. Eftersom 

studien är ett förstadium till vidare forskning inom ämnet Måltidskunskap och värdskap skulle 

det krävas en utförligare beskrivning av miljön för att öka överförbarheten. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 
Under studiens gång har medvetenhet funnits om att fullständig objektivitet är omöjligt att 

uppnå i samhällelig forskning. Utifrån den vetskapen strävades efter att undvika personliga 

värderingar eller att teoretisk inriktning påverkat utförandet vilket enligt Bryman (2011) kan 

ha åverkan på studiens eventuella slutsatser. 

Databassökning 
Data har samlats in via bland annat via databassökmotorn Summon. Då sökorden som 

användes framkom med hjälp av brainstorming kan de ha påverkats av att uppsatsförfattarna 

hade en outtalad hypotes vid detta stadium. Detta kan ha resulterat i att orden varit vinklade 

med personliga associationer och kunskaper, vilket i sin tur riskerar att resultera i en 

begränsad databassökning. Ytterligare en faktor som påverkade valen av artiklar var att 

sökmotorn rekommenderade artiklar som var relaterade till artikeln som just granskats. 

Transparensen blir då otydlig när uppsatsförfattarna inte kan redovisa händelseförloppet på ett 

förståeligt sätt (Bryman 2011). 

Urval 
Eftersom studien kretsar kring en restaurang, en fallstudie, som valdes ut genom målinriktat 

urval resulterar det i att det inte går att göra en generalisering utifrån resultatet. Det går 

däremot att utifrån en sådan studies resultat skapa en hypotes som kan användas i vidare 

forskning (Bryman & Bell, 2013). Det hade även tagits kontakt med två andra större 

koncerner inom restaurangbranschen i Stockholm. Eftersom det fanns en uppfattning om 

kontraster i ledaregenskaper sedan tidigare blev urvalet av restaurang målinriktat då den 

vetskapen var intressant för studien. 

Observation 
De kvalitativa metoder som har använts under studien var strukturerad deltagande observation 

och intervju med deltagarna och metoderna har väl svarat studiens syfte. Enligt Ejvegård 

(2009) finns det en risk att det uppstår relationer mellan deltagarna och observatörerna vilket 

kan ha påverkat resultatet. Observatörerna gjorde sitt yttersta för att på ett professionellt sätt 

bygga, för studien, accepterade relationer. Det hävdas av Patel och Davidson (2011) att vid 
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observationer av stämning på arbetsplatsen är det viktigt att observatörerna accepteras i den 

sociala samvaron för att utesluta misstankar om en dold agenda från arbetsledningen. Tidigare 

relation med en respondent fanns vilket skulle kunna försämra tillförlitligheten eftersom det 

kan ha påverkat resultatet från observationerna och intervjuerna, enligt Patel och Davidson 

(2011).  

Det faktum att det endast gjorde tre observationer, något som Ejvegård (2009) anser är för få 

för att generalisera, resulterar i att det går att ifrågasätta om observation var den rätta 

metoden. Det kan argumenteras att studien blivit djupare om fokus enbart hade varit på 

intervjuerna. Observationerna användes däremot för att styrka intervjuerna och anses 

nödvändiga. Observationerna bidrog även med en extra kontroll av resultatets giltighet och 

relevans, i enighet med Bryman (2011). 

Intervju 
Intervjuerna genomfördes genom direkt intervju men även via telefonintervju. Önskvärt hade 

varit att använda sig av en konsekvent intervjumetod men omständigheterna resulterade i att 

två intervjuer gjordes via telefon. Antalet intervjuer kan anses vara få men det kan 

argumenteras att med tanke på urvalspremisserna så intervjuades tre av sju möjliga 

arbetstagare. Det är dock inte en majoritet. En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod 

nyttjades då målet var att få fram respondenternas personliga åsikter (Bryman & Bell, 2013). I 

motsats, en kvantitativt strukturerad intervju, återspeglar enbart forskarens intressen då 

respondenten svarar på frågor i ett specifikt intervjuformulär (op. cit.). Då respondenternas 

personliga åsikter var av stor vikt för att besvara studiens syfte användes en semistrukturerad 

intervjumetod. 

Vid den direkta intervjun var det svårt att hitta en avskild plats för genomförandet. En avskild 

plats hittades och intervjun genomfördes utan avbrott. Under intervjun var det en något högre 

volym på omgivningen, något som Bryman (2011) påstår att man bör säkerställa att det inte 

är, men inspelningen av intervjun drabbades inte av det. Alla deltagare hade möjlighet att 

obehindrat få fram sin åsikt. 

Telefonintervjuerna gav blandat resultat främst då den första stördes på grund av dålig 

täckning vilket till slut resulterade i ett avbrott och ytterligare ett samtal gjordes till 

respondenten. Om en pilotintervju över telefon hade utförts, skulle eventuellt problemet 

uppdagats och åtgärdats. Inför telefonintervju med Charlie åtgärdades detta genom att 

förbereda respondenten på att kontrollera sin täckning. Bryman (2011) menar att vid en 
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telefonintervju är det vanligt med störningar "på linjen" och menar att man skall vara 

uppmärksam på det.  

Forskningsetisk uppföljning 
I detta avsnitt redovisas huruvida den forskningsetiska planering praktiskt utfördes och 

diskuteras utifrån hur det forskningsetiska utfallet blev. Uppföljningen kommer att presenteras 

med samma rubriker i samma kronologiska ordning som i avsnittet Forskningsetisk planering.  

Informationskravet 
Utifrån de principer som fastslogs i forskningsetiska planeringen går det inte att presentera ett 

alternativt utfall angående den reaktiva effekten. Deltagarna kan ha haft vetskap om det 

faktiska syftet vilket då betyder att den reaktiva effekten, i enighet med Bryman (2011) kan ha 

haft påverkan på studiens faktiska utfall.  

Samtyckeskravet  
I enighet med Vetenskapsrådets (2013) anses det räcka med att kontakta en företrädare för 

organisationen kontaktades kökschefen på restaurangen som då gav sitt medgivande. Utöver 

det tillfrågades också de övriga deltagarna i grupp om det var någon som hade några 

invändningar, vilket det inte var någon som hade. Det går att ifrågasätta det utförandet 

eftersom att eventuella påtryckningar från gruppen kan påverka individerna i deras beslut. 

Respondenterna tillfrågades precis innan intervjun om de fortfarande ville medverka efter att 

de informerades om de faktiska syftet, vilket alla tillfrågade ville.  

Konfidatlitetskravet 
Målet med kravet var att alla medverkande i studien skulle behålla sin anonymitet, vilket har 

uppfyllts efter studenternas bästa förmåga. Vid intervjuerna tillfrågades respondenterna om de 

godkände att intervjun spelades in för att underlätta bearbetningsprocessen samtidigt som det 

klargjordes att ljudinspelningarna enbart var till för studiens syfte. Samtliga respondenter gav 

sitt medgivande men en respondent blev orolig att informationen skulle spridas till sina 

kollegor, något som studenterna lovade att det inte skulle ske. Efter att mottagit konstruktiv 

kritik av handledaren till arbetet angående flödet i texten beslutades det att deltagarna och 

respondenterna skulle tilldelas internationellt könsneutrala namn. Anledningen till 

könsneutrala namn var för att motverka eventuell identifiering av deltagarna av övriga 

organisationsmedlemmar.  
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Nyttjandekravet 
Studenterna publicerar studien i databasen DIVA för att den där skall kunna nyttjas som 

inspiration till vidare forskning för den vetenskapliga eftervärlden. Det är dock möjligt att 

diskutera möjligheten för kommersiella intressenter att ta del av studieresultatet. Utifrån 

konfidentialitetskravet så finns det inga personuppgifter om deltagarna eller respondenterna i 

uppsatsen.  

Slutsats 
Det kan påstås att de organisationskulturella grundprinciperna som denna studie belyst inte 

ändras på grund av de ledare som observerats. Principerna kan vara grundpelare i 

organisationskulturens delade värderingar och därmed inte påverkas av närvarande ledare. I 

det undersökta fallet kan påvisas att arbetstagarna blir påverkade av ledarna på olika vis. 

Slutsatsen kan möjligtvis dras att arbetstagare värderar en ledare högt då den föregår med gott 

exempel samtidigt som denne motiverar och engagerar väl i arbetet. Utefter ett sådant 

antagande kan argumenteras utifrån studien att arbetstagare som är motiverade och visar 

passion för sin arbetsplats är mer benägna att hålla hög produktivitet än andra. I relation till 

det kan antas att en ledare som bland annat motiverar, uppmuntrar, bidrar med god 

arbetsmoral, föregår med gott exempel och lär ut på ett pedagogiskt sätt kan bidra till en ökad 

prestationsförmåga hos medarbetare. 

Praktisk användning och vidare forskning 
Studiens resultat skulle kunna användas som förstudie till vidare forskning inom ledarskap i 

restaurang miljö. Det studien belyst, att ledare påverkar medarbetare, är ett ämne i behov av 

att utvecklas med ytterligare studier och undersökningar. Resultatet från studien skulle även 

kunna nyttjas för att belysa för ledare att de har en påverkan på sina medarbetare och få 

ledarna att bättre förstå deras positioner på arbetsplatsen. 

Studien belyser enbart en restaurang med två ledare som observerats totalt. Det skulle vara 

intressant att studera andra restauranger för att se om resultatet blivit detsamma. I intervjuerna 

diskuterades vagt olika arbetsplatser med olika ledare som respondenterna arbetat med 

tidigare. Möjligtvis är skiljer sig deras ledaregenskaper från de som observerades och 

påverkar medarbetare på ett annat vis. 
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Datum Databas Sökord Antal ref. Kombination Antal ref i komb. Abstract lästa Artiklar lästa Använda artiklar

2014-04-07 Summon
Leadership 

restaurant* "work 
environment"

1075 2 1 0

2014-04-07 Summon

"Organizational" 
hospitality 
restaurant 
"leader*" 
efficiency

335 7 4 1

2014-04-07 Summon
Restaurant "Team 

effectiveness"
99 4 1 1

2014-04-07 Summon

"Firm 
performance" 
"Leadership" 

Restaurant

454 8 2 2

2014-04-07 Summon
Chef Restaurant 

"Abusive"
390 3 1 1

2014-05-16
Google 
Scholar

"labour" 
"Turnover cost" 

restaurant 
"hospitality"

55 4 1 1

2014-05-16 Summon
"Leadership 
Hospitality"

4 1 1 1
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Bilaga 2 

Förmågan att Leda  

 

Det undersökningen ämnar belysa är ett samband mellan hur en arbetstagare blir påverkad av 

en ledare i avseende för effektivitet och produktivitet i ett kök. Faktorer som kommer tas i 

beaktning är exempelvis arbetsmoral, prestationsförmåga och eventuellt ekonomiska aspekter. 

Undersökningen kommer att utföras av två studenter som kommer att observera olika ledare i 

köksmiljö under diverse tidpunkter på dagen och sedan utföra intervju med utvald respondent. 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, vilket innebär att Ni ställer upp på 

att två studenter observerar Er köksmiljö och befinner sig på plats, allt enligt 

överenskommelse sinsemellan, under ett eller flertalet tillfällen samt att utför intervjuer på Er 

personal, givetvis med deras medlåtande. 

 

Tack på förhand!  

Anton Emanuelsson & Erik Sandblom 
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Observationsschema     Bilaga 3 

Datum:  Antal arbetande: 

Antal bokat för kvällen: Ledare (fiktivt namn): 

Scenario:   

 

Ledaren: Definiera ledaren utifrån de 8 kategorierna i bakgrunden och motivera dina val.  

 

 

Emotional quotient:  

Tar ledaren hänsyn till personalens EQ? På vilket vis? 

 

 

 

 

Innehar ledaren god EQ? Utveckla. 

 

 

 

 

Behöver ledaren förstå sina medarbetares EQ? 

 

 

 

 

Gruppmässigt:  

Hur agerar ledaren inför arbetstagaren i situation som kräver ledning? 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

Låter ledaren alla komma till tal i gruppen? Ser ledaren alla? Varför/Varför inte? Hur ser 

situationen ut? 

 

 

 

 

 

Hur är ledaren delaktig i arbetet? Är hen det? 

 

 

 

 

Bemödar sig ledaren på något vis för att få upp arbetsmoralen eller stämningen?  

 

 

 

 

Övrigt: 
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Ledarskap      Bilaga 4 

Vad känner du inför ledarskap? Vad har du för relation till ledarskap? Har du under din 

karriär haft ledarskap-position?  

Anpassar du ditt arbete utifrån vem som är i luckan? Hur du beter dig? Varför? 

Vad är den största skillnaden mellan de olika ledarna?  

Vem motiverar dig bäst? Varför? 

Känner du att en ledare bör anpassa sitt ledarskap efter individ, eller att det är ett samspel där 

individer anpassar sig efter ledare? Varför då? 

Om du skulle beskriva ditt eget ledarskap, vilka värderingar skulle du sätta högst då? 

Vad värdesätter du högst hos en ledare? Utveckla gärna. 

Organisation 

Känner du till företaget/organisationen mål? Skulle de påverka ditt arbete om du visste? 

Påverkar de ditt arbete?  

Hur delaktig känner du dig i organisationens andra projekt? Har du lust att jobba på 

koncernens andra restauranger och projekt? 

Får du den information du vill ha? Vad skulle det vara för information? 

Gruppdynamik 

När jobbar du som bäst? Service/ prepp? Varför?  

Hur länge har du jobbat här? Varför? Hur länge har du tänkt att stanna? Varför? Vad 

får/motiverar dig att vilja stanna?  

Finns det i det lag du arbetar med så att säga ”bättre eller sämre dagar”? Vad beror det på? 
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