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Sammandrag 

Restaurangbranschen har ett rykte om sig att vara en tuff bransch med påfrestande arbetsmiljö 

och låg finansiell ersättning. Trots detta väljer många att viga sina liv åt den. I denna studie 

undersöks vad som motiverar anställda inom restaurangbranschen, och om skillnader står att 

finna mellan de som arbetar på mellanklassrestauranger jämfört med anställda på Fine dining- 

restauranger. Tidigare forskning har inte gett några entydiga svar på detta utan visar på stora 

skillnader framförallt geografiskt. I denna uppsats gör vi, utifrån Ryan & Deci´s Self-

determination theory, en ansats att bidra till forskningen genom att kartlägga inre och yttre 

motivationsfaktorer hos anställda i den svenska restaurangbranschen. Datainsamling skedde 

genom intervjuer med sex respondenter i form av serveringspersonal och restaurangchefer, 

anställda på restauranger i Stockholm och Uppsala. Resultaten visar att intresse för service, 

relationen till kollegor, möjligheten till personlig utveckling samt intresse för mat och dryck 

är huvudsakliga motivationsfaktorer hos respondenterna. Anställda på Fine dining-

restauranger visade sig också vara något mer drivna av finansiella belöningar jämfört med den 

andra undersökningsgruppen. Vår slutsats är att restauranganställda i Sverige huvudsakligen 

motiveras i sitt arbete genom inre motivationsfaktorer. 

 

Nyckelord: Motivation, inre motivation, yttre motivation, Self-determination theory, 

restaurangbranschen. 
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1.	Inledning	
Att motivera och engagera sina anställda är idag centralt för alla typer av organisationer då 

det bidrar till att göra dem mer produktiva och konkurrenskraftiga (Backman, 2014). 

Forskning har visat att motiverad personal kan leda till bättre resultat genom ökade intäkter 

(Swanberg et al., 2011), ökad arbetsplatstrivsel (Saks, 2006) och minskad personalomsättning 

(Dermody et al., 2004). Att förstå hur anställda motiveras kan hjälpa företag att utforma 

effektiva ledarskapsstrategier, personalprogram och belöningssystem, vilket därigenom ökar 

förutsättningarna för att driva en effektiv organisation och säkerställa långsiktig överlevnad 

(Samuelsson, 2004). Den kunskap och produktivitet de anställda bidrar med utgör 

organisationens humankapital och är idag den största tillgången för många företag, speciellt 

inom tjänstesektorn (Backman, 2014).  

	

En bransch inom tjänstesektorn där humankapitalet är en kritisk tillgång är 

restaurangbranschen, som i Sverige har runt 75 000 anställda (SCB, 2017 a). Det är en 

personalintensiv bransch med ständig interaktion mellan gäst och anställd, där bra 

kundservice är ett viktigt konkurrensmedel för att uppnå nöjda och återkommande gäster 

(Randal & Senior, 1994). För att skapa en serviceinriktad personalstyrka som sätter gästen i 

första hand och bidrar till restaurangens framgång är det nödvändigt att hålla personalen 

motiverad och lojal mot sin arbetsgivare. Motiverade anställda som trivs på arbetsplatsen 

minskar också personalomsättningen och bidrar därigenom till företagets resultat genom att 

minska kostnaderna för nyanställningar (Dermody et al., 2004). Restaurangbranschen har 

dock ett rykte av att karakteriseras av låga löner, obekväma arbetstider och stress vilket 

försvårar arbetsmotivation och lojalitet mot arbetsgivare hos de anställda (Stamper & Van 

Dyne, 2003). Enz (2001) menar att det enskilt största problemet i hotell- och 

restaurangbranschen är att vårda och motivera humankapitalet. Arbetsmiljö varierar självklart 

mellan olika arbetsplatser precis som i alla branscher, men genomsnittslönen, löneutveckling 

och övertidsersättning tillhör de lägsta i Sverige (SCB, 2017 b). Branschens struktur med i 

huvudsak små privatägda företag innebär begränsade karriärmöjligheter och obekväma 

arbetstider är ett faktum.  

  

Inom restaurangbranschen återfinns många olika nischer, med allt från snabbmatsrestauranger 

till Michelinkrogar, och arbetsmiljö, lönenivå och karriärmöjligheter kan skilja sig åt avsevärt. 

Om de anställda möter olika förutsättningar för att utföra sitt yrke krävs olika typer av 

styrmedel för att motivera anställda och uppnå önskvärt resultat (Lindmark & Önnevik, 
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2011). Hur vi som individer motiveras är både individuellt och situationsberoende, vilket 

betonas i Ryan & Deci´s (2000 a) Self-determination theory (SDT). Teorin är idag välkänd 

inom området kring motivationsforskning och menar att motivation kan skapas av både inre 

och yttre faktorer, vilka är sammankopplade med vissa grundläggande psykologiska behov. 

Gagné och Deci (2005) menar dock att mycket av stödet för SDT kommer från 

laboratorieexperiment och fältstudier utan koppling till arbetsorganisationer, varför det finns 

ett behov att testa SDT i en organisatorisk kontext för att mäta dess applicerbarhet på 

arbetsmotivation. 

  

Forskningen som undersökt restaurangbranschen utifrån ett motivationsperspektiv och testat 

motivationsteorier på restauranganställda är ej uttömmande och tenderar att generalisera 

resultaten på alla anställda inom hotell- och restaurangbranschen, utan att skilja på olika 

subgrupper av anställda, inom exempelvis snabbmatskedjor och lyxrestauranger. Dermody et 

al. (2004) gör en ansats att förklara vad som får personal att stanna på sina arbetsplatser och 

huruvida dessa faktorer skiljer sig mellan anställda på privatägda restauranger och 

restaurangkedjor. De visar att i huvudsak monetära belöningar får folk att söka sig till 

branschen, medan arbetsmiljön är en starkt bidragande faktor till varför de väljer att stanna. 

Detta motsäger delvis vad som påstås av Stamper & Van Dyne (2003), att arbetsmiljön inom 

restaurangbranschen gör det svårt att motivera anställda. Curtis et al. (2009) undersöker 

motivationsfaktorer hos restauranganställda som har ett belöningssystem i form av dricks och 

de som inte har det, samt om skillnader mellan kvinnor och män förekommer. Inga 

nämnvärda skillnader uppdagas mellan könen, men intressant är att de finner inre motivation 

vara lägre hos de som får ta del av dricksen. Detta står i kontrast till vad Putra et al. (2017) 

menar, att yttre belöningar ej minskar inre motivation hos restauranganställda. Ett kritiskt 

förhållningssätt till forskningen inom detta område är på sin plats då kulturella, sociala och 

ekonomiska förutsättningar såsom arbetsmiljölagar, minimilön eller fackliga 

överenskommelser skiljer sig åt geografiskt. En servitris på en hamburgerrestaurang i USA 

eller en servitör på ett hotell i Indien jobbar inte efter samma förutsättningar som en anställd 

på en guide michelin-restaurang i Sverige. Därför är det ur ett praktiskt perspektiv av intresse 

att sätta erkända motivationsteorier i en lokal kontext, vilket kan bidra med relevant kunskap 

för intresserade av organisation och ledarskap inom den svenska restaurangbranschen.  
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1.1	Syfte	och	forskningsfråga	
Syftet med uppsatsen är att bidra med en fördjupad bild av vad som motiverar anställda inom 

restaurangbranschen i Sverige och undersöka om det finns skillnader mellan olika 

branschgrenar. De frågeställningar vi söker besvara är således: 

● Vilka faktorer motiverar restauranganställda i Sverige i deras arbete?	

● Skiljer sig dessa faktorer åt mellan anställda inom olika branschgrenar?	

 

1.2	Avgränsningar	
Vår studie avgränsas till att undersöka restauranganställda i yrkesgrupperna servis och 

restaurangchef arbetandes på mellanklass- och Fine dining-restauranger i Sverige. Varför 

dessa avgränsningar gjorts förklaras närmare i metodkapitlet. 

	

2.	Teori	
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk vår undersökning tar sin utgångspunkt i. Det 

inleds med en definition av begreppet motivation, varefter Self-determination theory, inre och 

yttre motivation samt Cognitive evaluation theory beskrivs. Därefter presenteras en 

litteraturöversikt på ämnet, en kort beskrivning av arbetsförhållandena i restaurangbranschen 

samt vår analysmodell. 

 

2.1	Definition	av	begreppet	motivation	
Dermody et al., (2004) beskriver motivation som en inre kraft som styr ett beteende eller 

handling och att vara motiverad definieras av Ryan & Deci (2000 a) som att en individ är 

energifylld, engagerad och målmedveten. Motivation är kraften som påverkar med vilken 

intensitet och varaktighet en individ utför en uppgift (Pinder, 1998), eller i en arbetsrelaterad 

kontext: att välja ett visst yrke, att stanna i det och att anstränga sig (Simon & Enz, 1995). 

Motivation är ett komplext fenomen och varierar inte bara i styrka utan också i härkomst, i 

form av inre och yttre motivation (Sansone & Harackewicz, 2000). 

  

2.2	Self-determination	theory	
Self-determination theory (SDT), eller självbestämmandeteorin, är en empiriskt baserad teori 

om mänsklig motivation, utveckling och välmående (Deci & Ryan, 2008). Den bygger på 

Porter & Lawler’s (1968) teori om att en individs totala motivation kan delas upp i inre och 

yttre motivation, där inre motivation härstammar från individens egna intresse att utföra en 
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uppgift och yttre motivation syftar till handlingar som utförs för att uppnå ett specifikt resultat 

(Gagné & Deci, 2005). SDT fokuserar främst på typer och härkomst av motivation och 

försöker förklara vilka faktorer som påverkar detta, snarare än den totala mängden motivation. 

En grundsten i teorin är att människor är en organism som har en inneboende tendens att vilja 

utvecklas, vara aktiva, känna samhörighet i sociala sammanhang och växa som individer 

(Ryan & Deci, 2000 b). Teorin har nått acceptans inom forskningsvärlden då den möjliggör 

djupare analyser av människors motivation och har i flera omgångar utökats och byggts på för 

att idag utgöra ett mycket omfattande och vedertaget ramverk inom vilket motivationsfaktorer 

kan härledas. Nedan beskriver vi de delar av teorin som är relevanta för vår undersökning och 

ligger till grund för analysmodellen. 

 

2.2.1	Inre	motivation	
Inre motivation är viljan att göra en aktivitet av rent intresse, att utforska okända områden och 

anta utmaningar för att utforska och utöka sin inneboende kapacitet, för den inre 

tillfredsställelsen snarare än för konsekvensen av aktiviteten (Ryan & Deci, 2000 a). När 

människor drivs av inre motivation kommer de att prestera bättre och göra sitt bästa därför att 

de tycker att uppgifterna är utmanande och intressanta för dem, snarare än för att de är drivna 

av det resultat de ger (Ibid). Uppgifter som uppfattas som stimulerande och utvecklande 

maximerar prestation, lojalitet och tillfredsställelse hos individer (Gagné & Deci, 2005). 

Handlingen utförs alltså av genuint intresse för uppgiften och är vanligen associerat med 

kreativitet och kvalitativt genomförande. Till exempel kan en student som producerar ett väl 

genomfört arbete därför att ämnet intresserar denne, och inte för att det belönas med ett visst 

betyg, sägas vara driven av inre motivation (Deci & Ryan, 2000 a). Många studier har gjorts 

inom ämnet för att finna de bästa sätten att motivera anställda, men inget universalmedel har 

hittats utan det som bevisats är helt enkelt att inre motivation hos människor skapas av 

uppgifter de finner intressanta och utmanande (Herzberg, 1968). 

  

Kortfattat kan inre motivation uppstå genom att individer finner uppgifter roliga, meningsfulla 

och utvecklande. För restaurangbranschen kan inre motivation exemplifieras av intresse för 

mat och dryck, viljan att ge bra service, skapa nöjda gäster och att ha mycket social 

interaktion med både kollegor och gäster (Putra et al., 2017). 
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2.2.2	Yttre	motivation	
Yttre motivation är en typ av motivation som kommer från faktorer utanför en individ och 

som stimulerar ett beteende vilket förväntas leda till ett specifikt resultat eller konsekvens. 

Detta kan vara positiva konsekvenser i form av finansiella belöningar, andra fysiska 

belöningar, bekräftelse, ökat självförtroende eller att leva upp till värderingar och normer. 

Yttre motivation kan också styra ett beteende genom individers vilja att undvika negativa 

konsekvenser, exempelvis kritik och bestraffningar (Ryan & Deci, 2000 a). I affärsvärlden 

innebär det att anställda kommer att utföra sitt arbete för att de tror att det kommer att ge dem 

en önskvärd effekt, till exempel lön, bonus, befordran eller lönehöjning (Putra et al., 2017). I 

restaurangbranschen förekommer yttre belöningar utöver lön bland annat i form av dricks och 

provisionsbaserade system, till exempel säljtävlingar (Curtis et al. 2009; Contiu et al. 2012). 

 

2.3.	Cognitive	evaluation	theory	
För att förstå hur motivation uppkommer hos en individ är det enligt Ryan & Deci nödvändigt 

att förstå hur grundläggande psykologiska behov hos människor påverkar psykisk hälsa, 

välbefinnande, utveckling och ett effektivt fungerande i vardagen. En viktig beståndsdel i 

SDT är Cognitive evaluation theory, vilken specificerar dessa mänskliga psykologiska behov 

som känslan av att ha Competence (kompetens), Autonomy (självständighet) och Relatedness 

(samhörighet). Dessa behov ligger till grund för individers inre och yttre motivation, och 

Ryan & Deci menar att sociala miljöer som underlättar uppfyllandet av dessa behov verkar 

positivt på individers motivation, medan faktorer i omgivningen som kväver dessa behov 

verkar negativt (Deci & Ryan, 2000).   

 

Kompetens syftar till en individs förmåga att bemästra sin omgivning, anskaffa kunskap och 

anta utmaningar. Om behovet uppfylls, känslan av att ha kompetens eller kunskap om den 

uppgift eller aktivitet som utförs, kan det leda till en högre grad av inre motivation för 

uppgiften. Detta behov kan uppfyllas av individens sociala omgivning genom olika typer av 

kommunikation såsom beröm och feedback, avsaknad av dömande prestationsutvärderingar 

eller genom belöningar som visar på uppskattning (Deci & Ryan, 2000). Enligt Simon & Enz 

(1995) kan dricks tjäna två syften i restaurangbranschen, då den dels kan fungera som en yttre 

motivationsfaktor i form av finansiell belöning, men också som inre motivationsfaktor i form 

av en gåva som bekräftelse på kompetent och professionellt bemötande och service.  
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Självständighet, eller autonomi, syftar till känslan av att vara i kontroll över sina uppgifter och 

sitt beteende. Känslan av självständighet påverkas av övervakning, direktiv, utvärderingar och 

hot, men även av yttre belöningar för utfört arbete. Forskning har visat att sociala 

omgivningar som stöttar självständighet leder till ökad inre motivation, nyfikenhet och vilja 

att anta utmaningar (Deci & Ryan, 2000). I restaurangbranschen varierar graden av 

självständighet kraftigt. På snabbmatsrestauranger kan medarbetarnas arbetsuppgifter och 

kundbemötande vara kraftigt kontrollerat och är ofta styrt enligt manualer och manus (Ritzer, 

1983).  

  

Samhörighet syftar till att ha meningsfulla sociala interaktioner och känslan att andra bryr sig 

om en samt att bry sig om andra. Känslan av samhörighet underlättar inre motivation därför 

att det skapar en känsla av trygghet hos individen. Ryan & Deci menar dock att detta är det 

minst viktiga psykologiska behovet i förhållande till inre motivation, då individer ofta utför 

uppgifter de finner intressanta på egen hand. Känslan av samhörighet har dock visat sig vara 

desto viktigare för yttre motivation (Deci & Ryan 2000). Inom motivationsforskningen 

rörande hotell- och restaurangbranschen har Dermody et al. (2004) och Lundberg et al. (2009) 

visat att relationer och kontakt med kollegor och gäster har faktorer som bidrar positivt till 

arbetsmotivationen hos anställda. 

 

2.4	Litteraturöversikt	-	Arbetsmotivation	i	hotell-	och	restaurangbranschen	
Forskning som söker förklara och kartlägga hur och av vad anställda inom hotell- och 

restaurangbranschen motiveras är något begränsad sett till hur stor branschen är globalt och 

hur skilda sociala och ekonomiska förutsättningar de anställda jobbar utifrån. Att det är av 

praktiskt intresse att testa bredare motivationsteorier på väl avgränsade fenomen och miljöer 

betonas av bland annat Ross (1994) som undersöker vilka faktorer som driver 

restauranganställda i Australien att ge högsta möjliga servicenivå till gästerna och visar att 

tillfredsställelsen av måluppfyllnad och personlig utveckling är återkommande bland de mest 

högpresterande medarbetarna.  

 

Contiu et al. (2012) testar restauranganställdas motivation i ett regionspecifikt perspektiv i 

Östeuropa genom att använda Hofstede´s modell om kulturella dimensioner och betonar 

också vikten av att sätta mer allmänna teorier i lokala sammanhang för att bidra till praktisk 

användbarhet. Deras slutsatser är att yttre motivationsfaktorer för hotell- och 

restauranganställda är provisionsbaserad belöning, karriärmöjligheter och möjlighet till 
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semester, medan de inre faktorerna uppges vara god arbetsmiljö och att arbetet är väl 

organiserat. Curtis et al. (2009) undersöker dricksens betydelse för anställda i 

servicebranschen och huruvida skillnader mellan könen kan skönjas. Könsskillnaderna är 

små, men dricksen som lön och tecken på uppskattning visar sig vara en viktig faktor för 

respondenterna.  

 

Lokala avgränsningar har gjorts av bland annat Karatepe & Olugbade (2016) i Kenya vilka 

visar att relationer till kollegor, anställningstrygghet samt karriärmöjligheter är centralt för att 

motivera och behålla anställda. Miljöspecifikt har motivation i servicebranschen testats av 

bland annat Sehkaran & Sevcikova (2011) på kryssningsfartyg vilka visar att kontakt med 

gäster samt monetära belöningar är viktiga motivationsfaktorer. I Sverige har Lundberg et al. 

(2009) tittat närmare på säsongsanställda inom turismindustrin i norra Sverige och betonar 

skillnader mellan lokala och tillresta arbetare, där lönen (yttre motivation) var viktigare för de 

lokala medan de sociala aspekterna av turismbranschen och kontakten med kollegor (inre 

motivation) var viktigare för de tillresta. Därför belyser de vikten av medvetenhet om 

personalstyrkans sammansättning, där olika subgrupper kan motiveras av olika faktorer, för 

att skapa en högpresterande personal.  

 

Dermody et al., (2004) visar att inre motivationsfaktorer för restauranganställda kan vara 

bland annat arbetsmiljö, relationen till kollegor samt kundkontakt, vilka de menar är 

bidragande faktorer till att många väljer att satsa på en karriär inom restaurangbranschen. 

Putra et al. (2017) visar hur viktigt det är för arbetsgivare att skapa en trivsam arbetsplats och 

skapa meningsfulla uppgifter då restauranganställda i hög grad drivs av inre motivation, men 

betonar som tidigare nämnt vikten av fortsatta empiriska tester av SDT inom 

restaurangbranschen då resultaten hittills är motsägelsefulla. 

  

Hur individuellt motivation är belyses av Simon & Enz (1995) vilka undersöker 

motivationsfaktorer hos anställda i hotell- och restaurangbranschen i USA och Kanada och 

vilka skillnader som finns mellan män och kvinnor, olika åldersgrupper samt olika 

yrkesgrupper. En enkätundersökning visade att aggregerat för alla grupper var de viktigaste 

motivationsfaktorerna: 1) lön, 2) anställningstrygghet, 3) möjligheter till karriär och 

utveckling. Provisionsbaserad lön var en starkt motiverande faktor och likaså möjligheten till 

befordran. Att lön rankas så högt kan enligt författarna bero på att lönerna i branschen är 

relativt låga och att respondenter tycks ha tolkat frågan som vad som skulle göra dem mer 
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motiverade, och således framhäver motivationsfaktorer de upplever brist på. I enlighet med 

SDT utpekades bestraffning och påföljder som kraftigt negativt för motivationsnivån, likaså 

gjordes chefer med lågt förtroende för sina anställda. Bland den yngre åldersgruppen var dock 

inte anställningstrygghet en motiverande faktor, men desto viktigare ansågs intressanta 

arbetsuppgifter. Undersökningen visar inga signifikanta skillnader i motivationsfaktorer 

mellan könen, men bland yrkesgrupperna uppvisades skillnader. För anställda i positioner 

med ingen eller lite kundkontakt uppgavs uppskattning vara en starkt motiverande faktor, men 

inte bland servispersonal. Detta kan enligt författarna bero på att serveringspersonal får 

mycket uppskattning från gäster i form av muntligt beröm och dricks, således har behovet av 

uppskattning uppfyllts. Detta belyser ett problem som är viktigt att förhålla sig till vid 

utformningen av vår undersökning, då ovanstående respondenter tycks ha tolkat frågan som 

vad som skulle göra dem mer motiverade, och således framhäver motivationsfaktorer de 

upplever brist på. 

 

2.5	Arbetsförhållanden	i	restaurangbranschen	
Enligt SCB (2017 c) är genomsnittslönen för hovmästare, servitörer och bartenders 24 700 kr 

per månad vilket är en bra bit under medellönen i Sverige, som år 2016 låg på 32 800 kr 

(Medlingsinstitutet, 2017). Övertidsersättningen och löneutvecklingen som erbjuds i 

restaurangbranschen tillhör också de lägsta i landet (SCB, 2017 b). Det ska även nämnas att 

dricks motsvarar en del av den totala inkomsten för många restauranganställda. Hur mycket 

dricks anställda får varierar kraftigt och dricksen är därför mycket svår att mäta. Det gör det 

även svårt att generalisera dricksens betydelse då den är väldigt individuell. Som beskrivet i 

uppsatsens inledning är restaurangyrket slitigt med långa arbetspass, stress och obekväma 

arbetstider vanligt för många restauranganställda vilket kan göra det svårt att behålla och 

motivera personalen (Mooney et al. 2016; Stamper & Van Dyne, 2003).  

 

2.6	Analysmodell	
Att förstå hur inre och yttre motivation driver en individ och hur de grundläggande 

psykologiska behoven av kompetens, självständighet och samhörighet fungerar samt vilka 

faktorer som påverkar dem, ger enligt Ryan & Deci (2000 b) en bra grund till att analysera 

härkomst av individers engagemang och motivation. I denna studie används Self-

determination theory som teoretiskt ramverk för att analysera och kartlägga 

motivationsfaktorer hos anställda i restaurangbranschen. Inre och yttre motivation samt de 

grundläggande psykologiska behoven av kompetens, självständighet och samhörighet ligger 



11	
	

till grund för intervjuernas utformning med syfte att förklara hur, och av vad 

restauranganställda i Sverige motiveras. För att undersöka dessa motivationsfaktorer 

utformades, med grund i SDT och tidigare forskning på området, en 

operationaliseringsmodell (Tabell 1), vilken sedan ligger till grund för datainsamlingen. I den 

översätts inre motivation, yttre motivation, kompetens, självständighet, samhörighet till för 

ämnet relevanta ord och frågeställningar.  

 

Tabell 1. Operationaliseringsmodell 

Inre motivation Intresse för arbetsuppgift, glädje, engagemang, energi, personlig 

utveckling, självförverkligande 

Yttre motivation Finansiella belöningar, övriga belöningar, befordran, beröm, 

undvika bestraffning 

Kompetens 

  

Kunskap, utbildning, utmaning, utveckling, kommunikation, 

feedback 

  

Självständighet 

  

Ansvar, tillit, kontroll över arbetsuppgifter, kontroll över 

utförande 

  

Samhörighet 

  

Relation till kollegor, relation till chefer, interaktion med gäster 

 

3.	Metod 
Avsnittet börjar med att beskriva vald metod. Sedan beskrivs intervjuutformningen med fokus 

på val av studieobjekt, val av respondenter, pilotintervju och tillvägagångssätt. Kapitlet 

avslutas med en metodreflektion. 

  

3.1	Val	av	metod	
Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Grunden i kvalitativ 

forskning är viljan att se normer och värden utifrån de studerade personernas egna perspektiv. 
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Vi kan då undersöka människors upplevelse av något. Vårt intresse är att förstå vad som 

motiverar anställda inom restaurangbranschen, varför ett kvalitativt tillvägagångssätt har varit 

att föredra.  Det kvalitativa perspektivet har gett oss en möjlighet att analysera anställdas olika 

syn och uppfattning kring motivation. Ett kvantitativt perspektiv skulle ha varit att föredra om 

vi exempelvis skulle undersöka hur många som är motiverade av en viss faktor i 

restaurangbranschen. (Bryman, 1997) 

	

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att se saker och ting genom aktörernas ögon, det är 

viktigt att ställa sig empatisk till de personer man studerar. För att detta empatiska 

förhållningssätt ska realiseras, måste man vistas en längre tid i den miljö som studeras 

(Bryman, 1997). Båda författarna till denna uppsats har tidigare erfarenhet av 

restaurangbranschen, vilket kan anses som underlättande för uppfyllandet av detta kriterium. 

	

Semistrukturerade intervjuer är att föredra över ostrukturerade intervjuer när en undersökning 

rymmer flera fall (Bryman, 2011). Detta för att det krävs ett visst mått av struktur för att det 

ska bli möjligt att jämföra de olika fallen med varandra. Motivation är något som kan 

uppfattas olika av individer. En semistrukturell intervju ger respondenten större frihet att 

uttrycka sig själv och det kan underlätta för att få en djupare förståelse på vilket sätt 

respondenten är motiverad och vilka faktorer som motiverar. Genom att ställa mer öppna 

frågor, öppna upp för diskussion samt kunna ställa följdfrågor ges möjligheten att bättre 

kunna analysera de underliggande faktorerna för individers beteende.  Eftersom vår studie 

innefattar respondenter på flera restauranger har semistrukturerade intervjuer använts för att 

underlätta jämförelsen mellan de olika studieobjekten (Bryman & Bell, 2011). Fokus har legat 

på att förstå vad som motiverar de anställda snarare än fokus på restaurangerna där de jobbar. 

Det har även varit av intresse att se hur motivationen skiljer sig mellan de olika 

branschgrenarna. Därför har restaurangerna blivit indelade i olika klassificeringar, vilka 

beskrivs närmare under 3.2.1. 	

	

3.2	Intervjuutformning	
Utifrån vår operationaliseringsmodell (figur 1) utformades en intervjuguide (bilaga 1) med 29 

intervjufrågor vilken ligger till grund för intervjuerna. Intervjuguiden bygger på de koncept 

om inre och yttre motivation samt cognitive evaluation theory och dess praktiska tillämpning 

som presenterats under teoriavsnittet. Då intervjuerna är av semistrukturerad karaktär 

fungerar intervjuguiden just som ett hjälpmedel för att strukturera intervjuerna på ett liknande 
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sätt och därigenom göra resultaten jämförbara, men ändå ta vara på den frihet som 

semistrukturerade intervjuer ger med möjlighet att ge intervjuerna en mer samtalsliknande 

karaktär.  

	

3.2.1	Val	av	studieobjekt		
Vi har valt att intervjua sex anställda från fem olika restauranger för att få ett brett urval av 

respondenter i förhållande till studiens tidsram. För att besvara en del av syftet, huruvida 

motivationen skiljer sig mellan anställda på olika restaurangtyper, har vi delat upp 

restaurangerna i två kategorier: Fine dining och mellanklass. Klassificeringen av restauranger 

har gjorts utifrån White Guide, Nordens ledande guidesystem som bedömer och betygsätter 

restauranger (White Guide, 2017). De restauranger som bedöms som ”Mycket god klass”, 

”Mästarklass” och ”Global Mästarklass” har vi klassat som Fine dining. De restauranger som 

bedöms som ”God klass” och ”Också ett bra ställe” har vi klassat som 

mellanklassrestauranger. Eftersom vissa av de personer vi intervjuat önskat anonymitet för sig 

själva eller sin restaurang har vi valt att anonymisera alla våra studieobjekt och respondenter. 

Detta följer de etiska riktlinjer för att bedriva forskning som beskrivs i Bryman & Bell (2011). 

Samtliga respondenter har blivit meddelade om sin möjlighet till anonymitet innan intervjun. 

Att anonymisera studieobjekt och respondenter kan göra att de känner sig mer bekväma att 

vara helt ärliga i sin beskrivning av sin egna motivation och hur de upplever sin arbetsplats 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

3.2.2	Val	av	respondenter		
På restaurangerna har vi intervjuat restaurangchefen och/eller anställda inom servis. Vi har 

valt att inte intervjua några kockar då det är ett yrke som kräver mer utbildning än de andra 

yrkena i restaurangbranschen och därför kan deras motivation skilja från de anställda inom 

servisen. Målet med att använda intervjuer är att få en så fördjupad bild av vad som motiverar 

respondenterna som möjligt, därför ställdes även vissa kriterier på respondenterna. 

Respondenterna ska ha jobbat inom restaurangbranschen i mer än två år och planera att stanna 

minst ett år till. Minimilängden på anställningen valdes då en nyanställd saknar den erfarenhet 

av branschens olika sidor som kan påverka motivationen och troligtvis inte har samma 

självkännedom om varför denne arbetar i restaurangbranschen. Vi har valt att inkludera 

restaurangchefer i intervjuerna för att de har alla lång erfarenhet från att jobba som servis, 

vilket de fortfarande gör regelbundet. Dessutom kan de antas att vara högt motiverade, då de 

avancerat till denna hierarkiskt höga position.  
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Undersökningens respondenter valdes genom ett snöbollsurval (Bryman & Bell, 2011), där 

restauranger kontaktats via mail och ombetts vidarebefordra kontakt till möjliga respondenter. 

Denna urvalsmetod valdes utifrån studiens begränsade tidsram då den gav snabb access till 

för vår undersökning relevanta respondenter. 

 

3.2.3	Pilotintervju	
En pilotintervju genomfördes med syftet att identifiera eventuella otydligheter med 

intervjufrågorna, problem med intervjustrukturen samt tidsåtgång (Bryman & Bell, 2011). 

Inga oklarheter med intervjuutformingen identifierades och därför valde vi att inkludera datan 

från pilotintervjun i empirin. 

 

3.2.4	Tillvägagångssätt	
De utvalda restaurangerna kontaktades via mail eller sms med förfrågan om deltagande i 

studien. Samtliga utom två återkom med positiva svar. Intervjuerna hölls på restaurangerna i 

avskilda utrymmen. De utfördes genom att den ene författaren ställde frågor och styrde 

intervjun, medan den andre antecknade svar och uttalanden. Intervjuerna spelades också in för 

att i efterhand kunna analysera materialet i detalj. Respondenterna informerades om studiens 

syfte innan inspelningen sattes igång och hade möjlighet att ställa frågor.  

	

Tabell 2. Sammanställning av respondenter  

Respondent Arbetsplats Position Intervjulängd 

1 Mellanklass Restaurangchef 36 min 

2 Fine-dining Restaurangchef 34 min 

3 Mellanklass Restaurangchef 30 min 

4 Mellanklass Servitris 27 min 

5 Fine-dining Restaurangchef 28 min 

6 Fine-dining Servitör 38 min 
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3.3	Metodreflektion	
Ett problem som ofta uppstår med kvalitativ forskning är svårigheten med att generalisera och 

applicera resultaten på andra populationer och fall (Bryman & Bell, 2011), men det är också 

en anledning till att vår undersökning kan bidra med praktisk och teoretisk relevans. Detta då 

tidigare forskning inom ämnet gett tvetydiga, ej generaliserbara resultat vilket lämnar luckor i 

forskningsfältet. Även om resultaten inte går att applicera fullt ut på alla andra anställda i den 

svenska restaurangbranschen ger urvalet, med anställda från flera restauranger i båda 

restaurangkategorierna, åtminstone en fingervisning om hur motivationen hos de anställda ser 

ut. Användningen av snöbollsurval kan göra urvalet mindre representativt, men kravet på 

generaliserbarhet är mer framträdande för kvantitativ forskning (Ibid). Snöbollsurval ansågs 

vara ett lämpligt tillvägagångssätt för en studie av denna omfattning då tidsfristen är 

begränsad och vi valt en kvalitativ ansats. Respondenterna uppfyllde kriterierna om 

anställningstid i branschen och därmed utgjorde de användbara och relevanta intervjuobjekt. 

	

Tillförlitlighetsproblem kan uppstå vid kvalitativ datainsamling då data i form av siffror ej 

finns att tillgå. Istället dokumenteras hela datainsamlingsprocessen så att läsaren kan följa 

processen vilket bör stärka studiens validitet (Ejvegård, 2009). Respondenterna har som 

tidigare nämnts valts ut genom att kontakt förmedlats via författarnas tidigare kollegor. Detta 

skulle kunna påverka urvalet och studiens reliabilitet då vi berättat vad studien handlar om 

och att de då föreslagit medarbetare som de vet gillar sitt jobb och således är motiverade. 

Detta behöver dock inte vara negativt då studien syftar till att ge en fördjupad bild av 

motivation. Att då ha respondenter som uppvisar stark motivation är snarare positivt för 

studiens resultat eftersom den ämnar undersöka vad som motiverar anställda. Då är det mer 

intressant att ha respondenter som är motiverade snarare än dem som inte är det för att man 

enklare kan identifiera och förstå vilka faktorer som upplevs som motiverande, vilket även är 

studiens syfte. 

 

Fyra av våra sex respondenter jobbar för tillfället som restaurangchefer. Det skulle kunna ge 

en bias i att deras motivation inte är representativa för hela restaurangbranschen. Dessa 

personer kan antas vara folk som brinner för yrket eftersom de har nått en relativt hög 

position. Dock har samtliga tidigare arbetat som servispersonal och de har i sina intervjuer 

ofta fått tänka tillbaka på sin tid som servis. Då syftet med studien är att förstå vilka faktorer 

som motiverar folk att arbeta i branschen anser vi det endast positivt att få intervjua dessa 

personer som både har en lång erfarenhet av servis och en inblick i hur motivationsarbetet på 
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en restaurang fungerar. Vi är medvetna om att detta leder till att det inte går att dra generella 

slutsatser från studien i samma utsträckning som om vi hade intervjuat endast servitörer och 

servitriser. Det här anser vi vara godtagbart eftersom vi syftar till att ge en fördjupad bild av 

ämnet snarare än en generell slutsats. 

	

Det bör även påpekas att vi båda har en bakgrund i restaurangbranschen. Detta skulle kunna 

påverka intervjuutformningen och ge bias i tolkningen av resultatet. För att undvika detta har 

vi strävat efter att analysera resultaten genom ett opartiskt förhållningssätt till svaren.  

 

4.	Empiri	
I detta avsnitt presenteras resultaten från våra intervjuer. Det inleds med en kort bakgrund av 

respondenterna och hur de upplever arbetsmiljön i restaurangbranschen. Därefter presenteras 

resultaten av intervjuerna uppdelat på inre motivation, yttre motivation och Cognitive 

evaluation theory. 

 

4.1	Bakgrund	och	arbetsmiljö		
Fråga 1–9 behandlar respondenternas bakgrund och arbetsmiljön inom restaurangbranschen. 

Samtliga av de intervjuade respondenterna har jobbat minst åtta år i branschen och uppger att 

de planerar jobba kvar minst ett år till. De beskriver branschen som stressig med hårda krav 

och med ständigt mycket folk omkring sig, men alla respondenter förutom en understryker att 

de gillar stress och när det är mycket att göra samt att de trivs i den här arbetsmiljön.  

“Jag är ett socialt freak, jag måste ha högt tempo och mycket folk runt omkring mig.   

Jag skulle aldrig kunna ha ett vanligt kontorsjobb” - respondent 5. 

	

Respondent 5 menar också att den fysiska och kortvariga stress han kan känna när han jobbar 

i en restaurangmiljö är bättre och mer hälsosam än den psykiska, långvariga stress som han 

anser är mer närvarande i andra branscher. Alla de intervjuade berättade att de jobbar minst en 

så kallad “långpanna” i veckan, ett arbetspass på minst 10 timmar. Hälften av dem motiverar 

dessa pass med att de kan vara lediga en längre tid efteråt. De anser inte passens längd, som 

kan uppgå till 14–15 timmar och tillåta rast bara om och när det är möjligt, vara 

demotiverande utan “man krigar tillsammans” och “det är en del av branschen”. 
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4.2	Inre	motivation	
Här presenteras intervjuresultaten från frågorna 10–15 om inre motivation. 

 

När respondenterna ombads sammanfatta varför de jobbar i branschen uttryckte samtliga det 

på liknande sätt, och för att citera respondent 1: “För att det är så förbannat roligt!”. 	

Vikten av att gilla service betonar samtliga av de intervjuade. De beskriver alla sig själva som 

personer som brinner för att ge bra service, det är därför de fortfarande är i branschen och det 

är därför som de har stannat så länge.  

 

Fem av sex intervjuade berättade att de har en bra känsla i kroppen när de är på väg till jobbet. 

Respondent 4 beskrev det som: 

“Jag är alltid taggad på väg till jobbet, man vet aldrig vem man kommer träffa” 

Respondenterna berättade genomgående att när man är på jobbet är man alltid glad och 

taggad, det är nödvändigt för att kunna ge bra service. Samtliga beskrev att de oftast var 

genuint glada men att de ibland var tvungna att sätta på en “fasad” för att verka glad. 

Respondent 6 liknade sitt yrke vid att “vara på en scen, spela en teaterroll”. Det sociala, 

kontakten med kollegor och gäster, tycker samtliga respondenter är en starkt motiverande och 

rolig del av jobbet. Detta presenteras mer ingående under avsnitt 4.4.3.  

	

Samtliga respondenter uttryckte en stolthet över sitt yrke. Respondent 2 berättade att hon 

önskade att folk utanför restaurangbranschen skulle ta den mer seriöst. Hon kände att hon ofta 

behövde försvara sitt yrkesval för andra personer. Respondent 3 beskrev att han blev lite 

förvånad över att det finns en seriös yrkesväg att gå inom branschen och det motiverade 

honom att stanna kvar. 

 

Fem av sex respondenter anser att de har ett stort intresse för mat och dryck. De uppger att de 

finner det roligt och stimulerande att få arbeta med något som intresserar dem och att de alltid 

vill lära sig mer. Det är dock endast en person som anser att hans intresse fanns där innan han 

började jobba i branschen. Resterande berättar hur de antingen hamnade i branschen av en 

slump eller för att föräldrarna jobbade inom restaurang och att deras intresse har vuxit sig 

starkare under årens gång.  
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4.3	Yttre	motivation	
Här presenteras en sammanställning på svaren från frågorna 16–23 som behandlade yttre 

motivation.  

 

Fem av sex respondenter är nöjda med sin lön och anser att det motsvarar deras prestation. 

Lönen innebär lön exklusive dricks. Alla anser att det är relativt dålig lön inom 

restaurangbranschen, men säger också att de inte skulle bli mer motiverade av en 

löneförhöjning, eller som respondent 1 uttryckte det:  

“Klart man inte skulle tacka nej till mer pengar, men jag tror inte jag skulle göra ett bättre 

jobb bara för att jag fick högre lön. Jag gör mitt bästa varje dag ändå.”.  

	

Intressant är att respondent 5 som är restaurangchef på en Fine dining är nöjd med den lön 

han får men samtidigt tycker att branschen generellt har en alldeles för dålig grundlön vilket 

gör att “alla blir beroende av dricks”. Samtliga av de tillfrågade håller med om att dricks är 

motiverande. Hälften hävdar dock att de skulle göra ett lika bra jobb utan dricks, medan 

hälften tycker att dricks är en avgörande faktor. Här ska lyftas fram att det är de tre 

respondenter som kommer från Fine dining som tycker att dricks är avgörande för om det blir 

bra service eller inte, medan de tre från mellanklass skulle göra ett lika bra jobb utan dricks. 

De tre respondenterna från Fine dining är också de som jobbat längst inom branschen av våra 

intervjuade, från 12 till 29 år. 

 

Säljtävlingar uppgavs fungera motiverande för fem av de tillfrågade. Det verkar vara vanligt 

förekommande och alla undersökta restauranger förutom en använder sig av detta på en 

regelbunden basis. En respondent gillade inte säljtävlingar, han berättade att han “ser igenom 

varför de egentligen sker” och syftade på att restauranger tenderade att köra säljtävlingar på 

produkter de ville bli av med.  

	

Tre av de intervjuade ansåg att utbildningar och teambuildingaktiviteter är mer motiverande 

än säljtävlingar. Detta för att belöningen i säljtävlingar ofta kunde bestå av en flaska vin eller 

ett par biobiljetter medan man på utbildningar faktiskt fick lära sig nyttig information som 

gjorde att man utvecklades mer. Teambuildingaktiviteter uppskattades också för att man då 

fick lära känna sina kollegor på ett mer personligt plan, vilket kunde göra det roligare att 

jobba med dem i framtiden.  
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“Alla har ett behov av att känna sig uppskattade”. Så uttryckte sig respondent 6 på frågan 

huruvida beröm och feedback var viktigt och upplevdes motiverande. Samtliga respondenter 

höll med i denna fråga och ansåg att beröm och feedback var mycket viktigt för motivationen 

och trivseln på arbetsplatsen. Det var lika viktigt att feedback kom från chefer såväl som 

kollegor och från personal (för restaurangchefer). Två av de intervjuade tyckte att konstruktiv 

feedback var bättre än beröm, då det ger en bättre möjlighet att utvecklas och förbättras. 

	

4.4	Cognitive	evaluation	theory	
Här presenteras resultaten för frågorna 24–29, vilka behandlar de tre grundläggande 

psykologiska behoven för motivation: kompetens, självständighet och samhörighet. 

	

4.4.1	Kompetens 
Att känna kompetens verkar vara viktigt för samtliga respondenter. Många av de intervjuade 

beskriver att en av de bästa sakerna med restaurangbranschen är att man hela tiden utvecklas 

som person och att det aldrig går att bli bäst. Personlig utveckling är centralt för samtliga 

respondenter och vikten av att hela tiden vara öppen för förbättring och att lära sig nya saker 

betonar alla intervjuade. Respondent 5 beskrev det som: “Så fort du känner att du inte kan 

lära dig mer, då är du bränd”. Han syftade på att man måste hela tiden arbeta med ett öppet 

sinne och vara redo för förändring. Respondent 3 beskrev restaurang som koncept som “en 

aldrig färdig produkt” och en annan av de intervjuade berättade att det inte går att bli bäst i 

restaurangbranschen, det finns alltid någon som kan göra det bättre. Samtliga respondenter 

menar att de har möjlighet att klättra till högre ansvarspositioner och uppger detta som 

motiverande, även restaurangcheferna då deras restauranger ingår i större koncerner. Att vara 

driven av personlig utveckling verkar alltså vara något som är genomgående för dessa 

personer som har stannat länge inom restaurang. De flesta ansåg att de fick det beröm och den 

uppskattning som de förtjänar. Respondent 6 berättade att det har blivit mycket bättre med 

beröm i branschen de senaste tio åren och att arbetsklimatet framför allt på 90-talet var klart 

sämre, med mycket hårda ord och lite uppskattning.  

	

4.4.2	Självständighet 
Angående självständighet beskriver de flesta respondenter att arbetsuppgifterna när man 

arbetar med servering redan är relativt tydliga, enkla att följa och att de inte kan påverka 

uppgifterna så mycket. Fyra av de tillfrågade är restaurangchefer och beskriver att de kan 

styra över sin dag i högre grad än vad servispersonalen kan. Restaurangcheferna beskriver 
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dock att när de jobbar med servisen, vilket sker ett par gånger i veckan, följer de samma 

tydliga arbetsuppgifter som resten av personalen, men när de arbetar med sina administrativa 

arbetsuppgifter har större möjlighet att själva bestämma när och hur saker ska göras. 

Möjligheten till ökat ansvar och befordran ansåg samtliga vara motiverande, men att det är 

ganska långt mellan de olika hierarkiska nivåerna i restaurangbranschen. Trots det var 

samtliga respondenter nöjda med sitt nuvarande ansvar och skulle inte vilja få en högre 

position för tillfället.  

	

4.4.3	Samhörighet 
“Hela mitt sociala liv går genom restaurangen”  

Citatet kommer från respondent 5 och visar att samhörighet är viktigt i den här branschen. 

Samtliga intervjuade betonar vikten av att ha en bra relation till sina kollegor och sina chefer 

och att det upplevs som motiverande. Respondent 6, som varit i branschen längst, berättade 

om några av sina erfarenheter där han inte stannat på arbetsplatser länge på grund av 

restaurangchefer som han inte gillade. Han berättar vidare hur han, som nu börjar bli relativt 

gammal inom yrket, jobbar med personer som är mycket yngre än honom själv och försöker 

motivera dem. Han berättar också att han minns när han var ny i branschen och hur han såg 

upp och motiverades av de som var äldre och kunnigare. Han beskriver vidare hur det skulle 

vara “totalt värdelöst” för honom att komma till en ny arbetsplats och “leka besserwisser”, det 

bidrar inte till någon god stämning med kollegorna.  

 

Relationen till sina medarbetare beskriver respondent 6 som så nära att “Dina kollegor är som 

dina syskon”. Genomgående anser samtliga respondenter att relationen till kollegor är mycket 

viktigt. Citatet ovan beskriver på ett bra sätt hur respondenterna såg på sina kollegor. Samtliga 

respondenter förutom en beskriver hur de har bytt jobb många gånger och anledningen har 

ofta varit dålig relation till kollegor och/ eller chefer. Respondent 2, som är restaurangchef för 

en Fine dining-restaurang, berättade att de på restaurangen aktivt jobbar för att anställda ska 

trivas med varandra. Varje lördag sätter sig hela personalen tillsammans, både kök och 

serveringspersonal, och går igenom menyn samtidigt som de äter tillsammans. Denna 

“tradition” var mycket uppskattad bland personalen och bidrog till en bra stämning på 

restaurangen. 
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5.	Analys	och	diskussion	
I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultaten från intervjuerna i en teoretisk kontext, 

med utgångspunkt i SDT och den tidigare forskningen på området. Avsnittet är uppdelat i inre 

motivation, yttre motivation och Cognitive evaluation theory samt om det identifierats några 

skillnader mellan de olika branschgrenarna. 

	

5.1	Inre	motivation	
Inre motivationsfaktorer verkar vara betydande för våra respondenter då samtliga uppvisar 

stor glädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samt ett starkt driv för personlig 

utveckling. Detta är i enlighet med Putra et al., (2017) som kom fram till att 

restauranganställda i hög grad drivs av inre motivation. Nedan diskuteras resultaten i relation 

till tidigare forskning. 

	

Samtliga av våra respondenter svarade att de fortfarande jobbar i branschen för att det är 

roligt. Känslan av att vara glad och taggad när man är på och på väg till jobbet hänger ihop 

med att vara inre motiverad. Att tycka att sina arbetsuppgifter är roliga och vara glad och 

engagerad på jobbet är tydliga exempel på inre motivation enligt Ryan & Deci (2000 a). 

Samtliga respondenter berättar även att de gillar service, alltså att de har ett intresse för 

service. Eftersom en stor del av deras arbetsuppgifter bygger på att ge service kan det här 

tolkas som att våra respondenter verkar ha ett intresse för sina arbetsuppgifter vilket även det 

enligt Ryan & Deci (2000 a) tyder på inre motivation.  

	

Fem av sex respondenter anser att de har ett starkt intresse för mat och dryck. Detta är 

intressant då alla intervjuade förutom en berättar att de hamnade i branschen av andra 

anledningar än deras intresse. Det betyder att deras intresse för mat och dryck har vuxit fram 

under åren som restauranganställd vilket kan ses som att deras inre motivation har ökat. Att 

restauranganställda har ett intresse för mat och dryck och motiveras av detta stämmer överens 

med tidigare forskning (Putra et al., 2017; Simon & Enz, 1995). Det kan även vara så att deras 

intresse för mat och dryck, alltså produkterna de säljer, bidrar till glädjen de känner att jobba i 

den här miljön. Arbetsuppgifter som är stimulerande maximerar lojalitet hos individer enligt 

Gagné & Deci (2005). Intresset för produkterna de säljer kan göra arbetsuppgifterna mer 

stimulerande och därmed blir individerna mer lojala att stanna i sin bransch. 
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Samtliga av våra respondenter drivs av personlig utveckling och anser att de kan utvecklas i 

sin tjänst. Flera av respondenterna berättar om vikten av att alltid vara öppen för att utvecklas 

och lära sig nya saker. Resultaten stämmer överens med Ross (1994) som visade att 

tillfredsställelsen av måluppfyllnad och personlig utveckling är återkommande bland de mest 

högpresterande medarbetarna i restaurangbranschen i Australien. Resultaten är också i 

enlighet med vad Simon & Enz (1995) fann, att möjlighet till karriär och utveckling var en av 

de tre viktigaste motivationsfaktorerna bland anställda i hotell- och restaurangbranschen. 

Eftersom vår undersökning innefattar sex respondenter kan vi inte dra några slutsatser om hur 

väl presterande dessa är i kontrast till andra i restaurangbranschen. Dock är fyra av sex 

respondenter restaurangchefer och det går att anta att dessa har gjort ett bra jobb för att nå 

denna hierarkiskt höga position. Respondent 2 berättade att det alltid har varit hennes mål att 

driva en restaurang och att hon nu gör det. Detta uttalande tyder på att hon drivs av personlig 

utveckling. Att drivas av personlig utveckling är som tidigare nämnt genomgående för alla 

våra respondenter. Det är en inre motivationsfaktor som stämmer överens med vad Gagné & 

Deci (2005) säger, att uppgifter som är utvecklande maximerar lojalitet, prestation och 

tillfredsställelse hos individer. Det går även här att se en koppling till att samtliga stannat 

länge i branschen. Eftersom respondenterna uppfattar sina arbetsuppgifter som utvecklande 

blir de mer motiverade att jobba kvar i branschen och att ständigt förbättra sin prestation för 

att öka sin tillfredsställelse. 

	

5.2	Yttre	motivation	
Resultaten visade alltså att inre motivationsfaktorer spelade en stor roll i den totala 

motivationen hos restauranganställda och varför de väljer att arbeta i restaurangbranschen. 

Den tidigare forskningen inom fältet visade dock att yttre motivationsfaktorer ofta spelar en 

betydande roll. Nedan diskuteras de resultat som förstärker eller motsäger tidigare forskning. 

	

Samtliga respondenter uppgav att de får dricks. Att dricksen är motiverande är alla överens 

om, i enlighet med Curtis et al. (2009). Dock rådde det delade meningar om den är avgörande 

för nivån av service gästerna kan förvänta sig, där alla respondenter från Fine dining 

restauranger finner den direkt avgörande medan de anställda i mellanklassrestauranger skulle 

ge lika bra service utan den. Detta är den enda skillnaden i motivationsfaktorer mellan de två 

undersökningsgrupperna som upptäckts, i övrigt har resultaten varit samstämmiga eller 
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uppvisat personliga skillnader utan korrelation till typ av arbetsplats. Detta diskuteras vidare 

under stycke 5.4 

 

Trots att dricksen visat sig vara viktigt och därmed visat att finansiella belöningar fungerar 

som en motiverande faktor, om än av olika grad, uppger samtliga respondenter att en 

löneförhöjning ej skulle göra dem mer motiverade att göra ett bra jobb. Att då 5 av 6 

respondenter i vår undersökning uppger att säljtävlingar är motiverande kan tyckas 

motsägelsefullt, och instämmer istället nu med resultaten hos Simon & Enz (1995) och Contiu 

et al. (2012) vilka visat att säljtävlingar är motiverande. Kanske är förklaringen, att tävlingar 

inte bara görs för den fysiska belöningens skull utan för att framgång också skapar bekräftelse 

och självförtroende, vilket Ryan & Deci (2000 a) hävdar också är yttre motivationsfaktorer. 

	

Att lön och finansiell ersättning inte framkommer som speciellt viktiga bland 

motivationsfaktorerna hos våra respondenter visas också i hur de motiveras av möjligheten till 

befordran. Ingen av dem uppger att de motiveras att göra ett bra jobb för att de vill bli 

befordrade, utan alla uppger att de trivs bra på sina nuvarande positioner och menar att det är 

ett långt kliv att ta för att komma högre upp i hierarkin. Här är viktigt att påpeka att 4 av våra 

6 respondenter är restaurangchefer, vilket betyder att de redan nått en ansvarsposition, men då 

samtliga ingår i större koncerner finns ändå möjligheten att klättra högre. Detta är också 

motsägande till vad Contiu et al. (2012), Simon & Enz (1995) och Karatepe & Olugbade 

(2016) visat, men skulle också kunna ha sin förklaring i att lönerna i hotell- och 

restaurangbranschen i länderna där dessa undersökningar gjorts (Rumänien, USA, Kenya) är 

lägre och blir en mer kritisk faktor än i Sverige. Istället verkar verbala belöningar i form av 

beröm, från både chefer och kollegor, vara desto viktigare i Sverige vilket också Putra et al. 

(2017) identifierar som en viktig faktor. Mer om kommunikation som medel för motivation 

diskuteras under 5.3 

 

5.3	Cognitive	evaluation	theory	
Samtliga respondenter uppvisar en vilja att hela tiden utvecklas och lära sig mer om sitt yrke, 

vilket framkommer både under delen av intervjun som behandlar CET och den del som 

behandlar inre motivation. Utbildning framkommer även som en motiverande faktor, då 

utbildning beskrivs av respondenterna som en populär personalaktivitet. Detta styrker vad 

som sagts av Deci & Ryan (2000), att känslan av att ha kompetens eller kunskap om den 

uppgift eller aktivitet som utförs kan leda till en högre grad av inre motivation för uppgiften. 
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Detta behov kan också uppfyllas av individens sociala omgivning genom beröm och feedback 

(Deci & Ryan, 2000), och samtliga respondenter belyser just en god relation till kollegor och 

chefer med bra kommunikation och konstruktiv kritik som starkt motiverande. 

	

Deci & Ryan (2000) beskriver inom CET hur en känsla av självständighet eller autonomi kan 

bidra med inre motivation för en uppgift. I vår undersökning framkommer att respondenternas 

arbetsuppgifter är tydliga och med liten möjlighet att påverka dem, men ingen ser det här som 

negativt utan snarare upplevs det positivt med tydliga arbetsuppgifter. Det överensstämmer 

med vad Contiu et. al (2012) fann, att tydliga riktlinjer för arbetet är motiverande. 

Anledningen till detta skulle kunna vara, som tidigare diskuterat, att även då arbetsuppgifterna 

följer en tydlig struktur finns en hög grad av autonomi i själva utförandet. Servitören kan 

behandla gästerna på sitt personliga sätt, utan att någon kontrollerar eller övervakar att det 

sker på “rätt” sätt, vilket skulle kunna skapa en känsla av autonomi. Graden av tillit bland 

kollegor och från överordnade är alltså hög, vilket också kan bidra till att den anställde känner 

kompetens över arbetsuppgiften och därmed får ökad motivation för den. Restaurangcheferna 

arbetar både med servering och administrativa uppgifter, och samtliga uppger att de i hög 

grad kan styra över sina dagar själva när de utför de mer administrativa uppgifterna. De 

beskriver det som motiverande att ha hög autonomi och att deras överordnade litar på att 

saker och ting görs i tid. Detta överensstämmer helt med vad Deci & Ryan (2000) menar, att 

sociala omgivningar som stöttar självständighet leder till ökad inre motivation, nyfikenhet och 

vilja att anta utmaningar. 

	

Samtliga respondenter nämner att de sociala aspekterna av yrket, i form av relationen med 

kollegor och interaktionen med gäster, är viktigt för att de ska trivas på arbetsplatsen. Att de 

sociala aspekterna är viktiga för våra respondenter är i enlighet med vad Dermody et al. 

(2004), Lundberg et al. (2009) och Sehkaran & Sevcikova (2011) visat, att relationer och 

kontakt med kollegor och gäster är faktorer som bidrar positivt till arbetsmotivationen. Då 

samtliga respondenter varit länge i branschen kan det vara så att de helt enkelt “hittat sin 

plats”, att de är sociala individer som trivs med tät interaktion och mycket folk omkring sig, 

och därför passar restaurangbranschen bra för dem. 

 

5.4	Skillnader	mellan	anställda	i	olika	branschgrenar 
Den enda skillnaden mellan anställda i de olika branschgrenarna vår undersökning visade på 

var att de tre intervjuade från Fine dining ansåg att dricks var en avgörande faktor för att ge 
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bra service eller ej, medan de tre från mellanklassrestauranger inte ansåg dricksen som 

avgörande för det. Det här kan bero på personliga skillnader individerna emellan, men det 

skulle också kunna vara så att anställda på Fine dining-restauranger får mer dricks än 

anställda på mellanklassrestauranger, och att de därför känner sig mer beroende av den och 

värderar sin dricks högre. Vidare forskning skulle behövas för att kunna säkerställa dessa 

påståenden.  

	

Att vi inte såg några större skillnader i övrigt mellan branschgrenarna kan bero på att samtliga 

av respondenterna har jobbat länge i branschen. Det kan vara så att anställda med flerårig 

erfarenhet i restaurangbranschen motiveras av ungefär samma variabler oavsett vilken typ av 

restaurang man arbetar på. Det kan även vara så att White Guide endast rangordnar 

restauranger som redan håller en hög kvalitet varför skillnaderna i motivation på de anställda 

blir liten mellan de olika klassificeringarna. Om vi hade haft med snabbmatsrestauranger som 

en kategori hade vi förmodligen sett större skillnader på vad som motiverar de anställda.  

 

6.	Slutsats	
Syftet med vår studie har varit att få en fördjupad bild av vad som motiverar anställda inom 

restaurangbranschen i Sverige och besvara forskningsfrågorna Vilka faktorer motiverar 

restauranganställda i Sverige i deras arbete? samt Skiljer sig dessa faktorer åt mellan 

anställda inom olika branschgrenar? Resultatet visar att de mest påtagliga 

motivationsfaktorerna hos våra respondenter är: intresse för service, relationen till kollegor 

och chefer, möjlighet till personlig utveckling samt intresse för mat och dryck. Samtliga av 

dessa faktorer är enligt Self-determination theory faktorer som bidrar till inre motivation hos 

individer. Motivationsfaktorerna har identifierats utifrån de svar som framkommit under 

intervjuerna. De har en betydande påverkan på deras totala motivation. Den skillnad som 

identifierades mellan anställda på mellanklass- respektive Fine dining-restauranger är att 

respondenterna i den sistnämnda gruppen värderar dricksen högre än de förstnämnda, vilket 

indikerar att de är något mer drivna av yttre motivation. Sammantaget visar alltså vår 

undersökning att restauranganställda i Sverige huvudsakligen drivs av inre 

motivationsfaktorer i deras arbete, och att vikten av yttre motivationsfaktorer varierar något. 

	

Vår undersöknings praktiska bidrag är utökad kunskap om vad som motiverar anställda 

arbetande på mellan- och högklassiga restauranger, vilket kan vara till nytta för intresserade 
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av organisation och ledarskap inom den svenska restaurangbranschen. Ur ett teoretiskt 

perspektiv har denna undersökning visat hur motivationsfaktorer hos anställda skiljer sig åt 

geografiskt genom att belysa skillnader mot tidigare undersökningar från andra delar av 

världen. Forskningen är som tidigare nämnt långt ifrån uttömmande på detta område och 

vidare forskning kan förslagsvis undersöka motivation hos anställda i restaurangbranschen 

genom ett experimentbaserat tillvägagångssätt, fokusera på andra branschgrenar eller andra 

yrkesgrupper inom branschen. 
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Bilagor	
Bilaga	1.	Intervjuguide	
	

Variabel Intervjufrågor 

Bakgrund och 

arbetsmiljö 

1. Har du några frågor angående studien innan vi sätter igång? 

2. Vad jobbar du som på restaurangen? 

3. Hur länge har du jobbat inom den här branschen? 

4. Tror du att du är kvar i branschen om ett år?  Om Nej, varför 

inte? 

5. Varför började du jobba i branschen? 

6. Jobbar du ofta långa pass (10h+)? Vad motiverar dig att göra 

det? 

7. Arbetar du ofta under stress? Vad motiverar dig att göra det? 

8. Varför jobbar du i den här branschen? 

9. Vad är motivation för dig? 

Inre motivation 10. Hur känner du dig när du går till jobbet? 

11. Hur känner du dig när du är på jobbet? 

12. Hur energifylld är du på jobbet? 

13. Hur intressanta finner du dina arbetsuppgifter? 

14. Hur ser ditt intresse ut för mat och dryck? 

15. Är du stolt över ditt yrke? 
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Yttre motivation 16. Känner du att du får en lön som motsvarar din prestation? 

17. Skulle du känna dig mer motiverad om du fick en 

löneförhöjning? 

18. Skulle du göra ett lika bra jobb om du inte fick dricks? 

19. Har ni något individuellt eller gemensamt belöningssystem? 

- Motiverar det dig? 

20. Gör ni några aktiviteter med personalen? 

- Spelar de någon roll i hur motiverad du är att prestera bra? 

21. Hur viktigt är beröm och feedback från kollegor? 

22. Hur viktigt är beröm och feedback från chefer/ägare? 

23. Hur ser möjligheterna till befordran ut? 

-Är det något som motiverar dig? 

Kompetens 24. Tycker du att du får den beröm och uppskattning du förtjänar 

för ditt arbete? 

25. Kan du utvecklas som person i din nuvarande tjänst? 

Självständighet 

  

26. Hur mycket kan du själv bestämma över dina arbetsuppgifter 

och arbetsdag? 

27. Skulle mer ansvar få dig att känna dig mer motiverad? 

  

Samhörighet 

  

28. Hur är din relation till dina kollegor? 

29. Hur är din relation till dina chefer? 

	

	


