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Sammanfattning 
 
Statistik visar att personalomsättningen i hotell- och restaurangbranschen är högst av alla 
branscher i landet. En hög personalomsättning påverkar branschen i stort, företagen, och 
personalen som jobbar inom den. För företagen orsakar personalomsättningen problem såsom 
kompetensförluster, kostnad för rekrytering och försäljningsförluster. Dessutom sliter en hög 
personalomsättning på den befintliga personalen och därmed sjunker produktiviteten och 
motivationen på företagen. Denna uppsats ska öka förståelsen för de faktorer som ligger 
bakom den höga personalomsättningen i branschen. Den ska också ge svar på vad företag kan 
göra för att skapa incitament för att personalen ska stanna inom företagen. Till vår hjälp har vi 
utvecklat en teoretisk referensram bestående av motivationsteorier som förklarar de olika 
faktorer som påverkar att personal är motiverade, trivs och stannar på sin arbetsplats. 
Uppsatsen är skriven ur ett hermeneutiskt synsätt och undersöker dessa problem genom att 
utföra intervjuer med nyckelpersoner inom hotell- och restaurangbranschen. Vi har kartlagt 
personalomsättningen på de intervjuades företag och undersökt arbetsförhållanden inom 
branschen. Vi har även använt oss av vår egna mångåriga erfarenhet från branschen, eftersom 
vi båda medförfattare arbetat flera år inom den.   
 
Slutsatserna vi har kommit fram till menar att grunden till den höga personalomsättningen 
ligger i att företagen inom branschen brister i hygien- och motivationsfaktorer som får 
personal att vilja stanna och utvecklas inom företagen. Bakgrunden till, men samtidigt en 
verkan av, problemet är att branschen ses av både personal och arbetsgivare som en 
genomgångsbransch. Detta leder till att företagen inte vågar satsa på sin personal samtidigt 
som personalen inte ställer krav på arbetsgivaren att utveckla arbetsförhållanden på 
arbetsplatsen. Slutligen konstaterar vi att företagen måste förbättra hygien- och 
motivationsfaktorerna om de ska kunna minska personalomsättningen i branschen. Problemet 
är att företagen till viss del tjänar på att ha en hög omsättning på personal. Detta eftersom de 
då kan hålla kostnader för personal nere genom att betala minimilöner och inte ge personalen 
några ökningar i lön. Företagen måste därmed utveckla system för att effektivisera arbetet 
genom att skapa lönesystem som motiverar personalen. På detta sätt kan en ökad lönekostnad 
bäras av en effektivisering av arbetet och en ökad motivation hos de anställda.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det problem som är orsaken till varför denna 
uppsats skrivits. Kapitlet presenterar också varför detta problem bör uppmärksammas.   

 

1.1 Bakgrund 
 

�Personalen är vår största tillgång� hörs det ofta från företagsledningars håll. Grunden till 
detta uttryck kan kort förklaras i att affärskompetensen ofta anses vara ett företags främsta 
konkurrensmedel1. Ett företags affärskompetens är den samlade kompetens som företagets 
personal bistår sitt företag med. Med otillräcklig affärskompetens får ett företag svårt att ta sig 
an konkurrensen och därmed också svårt att överleva. Därför anses personalen ofta vara ett 
företags största tillgång.  
 
Trots att personalen anses vara viktig har vissa branscher stora problem med att hålla 
personalomsättningen på en låg nivå. Statistik från 2001 visar att inom hotell- och 
restaurangbranschen är det endast 64,7 % av de anställda som har kvar sin anställning efter ett 
år2 . Detta kan jämföras med den totala tjänsteindustrin där snittet ligger på 75-80%. Om man 
dessutom ser på tillverkningsindustrin, offentlig förvaltning  och hälso- och 
sjukvårdsindustrin ligger siffrorna mellan 85-90 %3.  
 
Statistik visar även att sjukskrivningar inom hotell- och restaurangbranschen tillhör de högsta 
i landet4. Detta tyder på att arbetsförhållanden inom branschen är hårda och arbetet är stressigt 
och krävande för personalen. Men endast detta kan inte förklara den höga 
personalomsättningen eftersom statistiken visar att sjukskrivningarna är större inom hälso- 
och sjukvården. Men inom hälso- och sjukvården  är personalomsättningen betydligt lägre5. 
 
Hotell- och restaurangbranschen skiljer sig från de flesta andra branscher i det enorma utbud 
av företag som finns idag. Det sker en ständig överetablering inom restaurangbranschen6. I 
och med det stora utbudet finns också en oerhört stor konkurrens. Konkurrensen gör att priset 
på varan/tjänsten ofta är ett viktigare konkurrensmedel för företaget än personalens 
kompetens. Detta gör att kompetenskraven förblir låga inom branschen. Av de som har 
genomgått gymnasieutbildning inom hotell- och restaurang är det endast 5 % som fortfarande 
jobbar kvar inom branschen efter fem år7. Detta betyder inte bara att de som utbildat sig inom 
branschen sökt sig till andra branscher utan också att de som jobbar inom den saknar 
utbildning inom området. Den låga utbildningsnivån inom branschen gör att inträdeskraven är 
låga och många som söker sig till branschen inte har några erfarenheter från yrkeslivet8.    
 

                                                
1 Å. Berglund, A. Blomquist (2004) s. 50 
2 Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001 http://www.scb.se/templates/Publikation____58869.asp 
3 Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001 http://www.scb.se/templates/Publikation____58871.asp 
4 Stenflo, G A. Långa sjukskrivningar har ersatt förtidspensioner  
5 Ibid. 
6 Intervju Olle Hammarström 
7 Ibid. 
8 Intervju Malin Ackholt 
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Personalomsättning kan ses på två olika sätt. Antingen att personal rör sig mycket inom 
branschen, eller att personal lämnar branschen för att hitta nya utmaningar i andra branscher. 
Om personal rör sig mycket inom den egna branschen stannar kompetensen i varje fall inom 
branschen. Däremot om personal rör sig till andra branscher försvinner kompetensen ifrån 
branschen och hindrar branschen från att utvecklas. Hotell- och restaurangfacket har idag 
cirka 58000 medlemmar. Man skriver in 8000-10000 nya medlemmar om året. Men man 
skriver ut ungefär lika många varje år. Dessa personer skickas ofta till nya fackförbund9. 
Detta innebär att en stor del av personalomsättningen ligger i att personal byter bransch och 
söker sig till nya branscher.    
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Hög personalomsättning för med sig både positiva och negativa aspekter. För företagen kan 
en hög personalomsättning anses positiv genom att man kan hålla kostnaderna för personalen 
nere. Hotell- och restaurangbranschen är en personalintensiv bransch, vilket innebär att en 
stor del av företagets omsättning äts upp av personalkostnader. I företag inom branschen kan 
personalkostnaderna uppgå till 40-50 % av omsättningen, vilket tvingar företagen att hålla 
kostnader för personal på en låg nivå10. Många anställda ligger på miniminivåerna i 
kollektivavtalet. Dessutom ligger genomsnittslönen för anställda endast 7 % över 
miniminivåerna i avtalet11. En annan fördel är att ofta behöver ett företag �nytt blod�, dvs. 
personer som ser på problem och möjligheter med ett annorlunda synsätt. Företagen behöver 
få in personer som ännu inte tagit till sig företagets kultur, och därför kan tillföra ett tänkande 
som inte tidigare funnits inom företaget.  
 
Den höga personalomsättningen för med sig en hel del problem för företagen och dess 
personal. Först och främst kostnader för företaget såsom rekrytering, nyanställning, 
inlärningsprocess, utbildning, förlorad kompetens och förlorad effektivitet i försäljning12. 
Dessutom innebär det problem för personalen genom ökad stress, ökad ansträngning, 
utbrändhet och längre arbetsdagar för den befintliga personalen. Dessutom för en hög 
personalomsättning med sig kompetensförluster som förhindrar en utveckling av branschen på 
längre sikt. 
 
Den höga personalomsättningen gör även att yrken inom hotell- och restaurangbranschen 
betraktas som genomgångsyrken med låg status13. Många som ger sig in i branschen ser 
därmed inte sitt yrke som en karriärmöjlighet utan en hållplats på en resa mot ett annat mål.  
Detta, och att personalen ofta saknar erfarenheter från arbetslivet, bidrar till att personalen inte 
ställer lika höga krav på sin arbetsgivare att förbättra arbetsförhållanden såsom lön, 
löneutveckling, karriärmöjligheter och vidareutbildning. Hög personalomsättning för även 
med sig andra problem. Företagen får svårt att satsa på sin personal genom löneökningar, 
belöningar eller vidareutbildningar eftersom de inte känner att personalen är benägna att 
stanna inom branschen14. 
 

                                                
9 Intervju Malin Ackholt 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Bliss, William G. Cost of employee turnover http://www.isquare.com/turnover.cfm 
13 Kilberg, B & Johanson U. Yrkesstatusen måste öka i hotell- och restaurangbranschen www.hrf.net 
14 Intervju Malin Ackholt 
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Det finns många incitament som gör att personal stannar på en arbetsplats. Dessa kan vara 
både ekonomiska och emotionella. De ekonomiska handlar ofta om lön, löneutveckling och 
övriga ekonomiska belöningar, medan de emotionella handlar mer om arbetsmiljö, 
uppskattning, befordran och självförverkligande. För att personal ska vilja stanna på sin 
arbetsplats måste företagen utveckla dessa incitament så att personalen känner en ökad 
motivation15.   
 
 
En minskad personalomsättning inom hotell- och restaurangbranschen ligger i intresset hos 
såväl företag som personal. I dag förlorar företagen i denna bransch över en tredjedel av sin 
arbetsstyrka varje år med stora kostnads- och kompetensförluster som följd16. Däremot finns 
det positiva aspekter med en hög personalomsättning som gynnar företagens kostnadsstruktur 
på kort sikt eftersom de kan hålla kostnader för personal nere. Men personalomsättningen 
hindrar hotell- och restaurangbranschen från att utvecklas från att vara en bransch med låg 
status. Med låg status menas en bransch där dåliga arbetsförhållanden, låga löner, bristande 
ledarskap, låg utbildad personal och osäkra anställningsformer råder.    
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur ska företag inom hotell- och restaurangbranschen skapa incitament för att behålla sin 
personal och minska personalomsättningen? 
 

1.4 Huvudsyfte 
 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag inom hotell- och 
restaurangbranschen kan skapa incitament för att behålla sin personal. 
 

1.5 Delsyften 
 

• Kartlägga hur personalomsättningen ser ut i hotell- och restaurangbranschen i centrala 
Stockholm 

 
• Identifiera de faktorer som påverkar personalomsättningen i hotell- och 

restaurangbranschen 
 

• Ge rekommendationer till hur företag inom branschen kan minska sin 
personalomsättning  

 

1.6 Disposition 
 

                                                
15 Herzberg, F (1993) 
16 Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001 http://www.scb.se/templates/Publikation____58869.asp 
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Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel som beskriver bakgrunden till problemet och tar 
upp syften med uppsatsen. I kapitel två kommer vi att redogöra för uppsatsens 
tillvägagångssätt  och vetenskapliga positionering. Det tredje kapitlet handlar om att beskriva 
den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. I empirikaptitlet kommer vi att 
redogöra för uppsatsens samlade primär- och sekundärdata. Sedan följer en analys av det 
insamlade materialet i analyskapitlet. Slutligen kommer vi att redogöra för uppsatsens 
slutsatser samt avsluta med en diskussion angående slutsatserna och ge rekommendationer till 
vidare forskning. 
 
 

 
 
 
 

1.7 Definitioner och förklaringar 
 
Motivation � Inom psykologin hänvisar motivation till initiering, intensitet och uthållighet av 
beteende17. Att vara motiverad är att känna uppmuntran till att utföra en uppgift. 
 
Behov �  Ordet hänvisar till de �krav� som en person känner inombords och som starkt 
påverkar en människas beteende. Den mest välkända modellen av människans behov har 
presenterats av Abraham Maslow och hans behovspyramid. Ytterliggare utveckling av 
Maslows teori har däremot presenterats av flera forskare, bla Clayton Alderfer och Frederick 
Hertzberg.  
 
Begär � Hänvisar likt ordet behov till människans inneboende krav. Men till skillnad från 
behov hänvisar begär inte bara till de interna, men också de externa faktorer som styr en 
människas beteende. Begärsteorierna ser därför till hela den process som påverkar en 
människas beteende. 
 
OB-tillägg - Ersättningen för obekväm arbetstid. Enligt HRF�s kollektivavtal är det 16,50 kr / 
timme utöver grundlönen måndag - fredag kl. 20.00 - 01.00, lördagar och nätter kl. 16.00 � 
01.00 samt hela söndag och helgdagar. Natt-ob, 31 kr / timme, gäller från 01.00 och 06.00 alla 
dagar18. 
 
Dricks � �Efter tyskans Trinkgeld, dryckespengar och var pengar att dricka för, ett alternativ 
till att bjuda en underordnad eller tillfällig anställd ett glas öl eller brännvin som dusör19� 
Inom hotell- och restaurangbranschen betalas dricks ofta till servicepersonalen för att visa 
uppskattning. 
 
Personalomsättning � Den del av personalen som anställts eller avslutat sin anställning under 
en viss period.  
 

                                                
17 Wikipedia Sökord motivation http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation 
18 Hotell och restaurangfacket hemsida. Första jobbet  
19 Nationalencyclopedin (2000)  



 9

Hotell- och restaurangbranschen � Det område av affärsverksamhet som innefattar Hotell- 
och Restaurangföretag.  
 
Kollektivavtal - Centrala avtal som gäller kollektiv, dvs de grupper som omnämns i avtalet. 
Kollektivavtal används i huvudsak på arbetsmarknaden och tecknas mellan arbetsmarknadens 
parter (arbetsgivarorganisationer och fackföreningar) och gäller för dem som är medlemmar i 
organisationerna, arbetsgivare respektive anställda. De handlar om anställningsfrågor vilket 
inkluderar pensionsfrågor, arbetstid, ledigheter, minimilöner och överenskommelser om 
förhandlingsutrymme för lokala förhandlingar.20 
 
Minimilön � Minimilön är den lägsta lön en arbetstagare skall erhålla för utfört arbete. I 
Sverige finns ingen lagstadgad minimilön, utan dessa förhandlas i samband med 
kollektivavtalen. Vanliga benämningar är då ingångslön eller grundlön.21 

LAS - Lagen Om Anställningsskydd är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar 
och avskedanden. Lagen reglerar bl.a. uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur 
besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. Lagen är 
tvingande, men kan inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser. Turordningen vid 
uppsägningar kan också åsidosättas helt genom avtal med den lokala 
arbetstagarorganisationen.22 

SHR � Sveriges hotell- och restaurangföretagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
20 Wikipedia Sökord kollektivavtal http://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektivavtal 
21 Wikipedia Sökord Minimilön http://sv.wikipedia.org/wiki/Minimil%C3%B6n 
22 Wikipedia Sökord Anställningsskydd http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_anst%C3%A4llningsskydd 
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens vetenskapliga synsätt, angreppssätt och 
metod. Här redogörs även för hur datainsamling, intervjuer och urvalsprocessen har utförts. 
Kapitlet avslutas med att vi redogör för uppsatsens tillvägagångssätt.    
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Denna uppsats har som ändamål att studera hur företag inom hotell- och restaurangbranschen 
ska kunna skapa incitament för att minska personalomsättningen inom branschen. Först och 
främst måste man förstå hotell- och restaurangbranschen och de människor som jobbar eller 
har jobbat inom den. Att förstå dessa faktorer bygger på att förstå de sociala sammanhang 
dessa personer är i, och verkar inom. Dessutom handlar det om att förstå de faktorer som får 
anställda att upphöra sin anställning och söka sig vidare inom restaurangbranschen eller till 
andra branscher. Faktorer som påverkar anställdas val att upphöra sin anställning och söka 
nya utmaningar i livet handlar även om att förstå dessa människors behov och vad som 
motiverar dessa. För att svara på detta måste vi finna en fördjupad förståelse för hur 
människor agerar i dessa situationer. Men förståelse är komplicerat. Enligt Gustavsson kan 
man endast definiera förståelse genom synonymer. Gustavsson använder synonymen insikt 
som bäst förklarar begreppet förstå. Förståelse är då det moment av insikt då vi finner 
lösningen på en människas eller ett föremåls gåta och då vi slutligen uppfattar denna 
människa eller föremål som23. För att korrekt förstå de fenomen uppsatsen undersöker måste 
man tolka dessa. Hermeneutiken består både av försök att skapa en metodlära för tolkning och 
beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar24. Det hermeneutiska synsättet är 
relevant för denna uppsats eftersom syftet handlar om att tolka meningsfulla fenomen som 
exempelvis handlingar, mänskliga yttranden och sociala interaktioner.   
 
Det positivistiska synsättet har sitt ursprung i naturvetenskapen och strävar efter absoluta 
sanningar.  Synsättet bygger på att finna generella sanningar om naturens lagbundenheter och 
att kunna reducera kunskap till det som kan observeras med mänskliga sinnen. Enligt 
positivisterna är även förklaring viktigare än förståelse och de förespråkar två källor till 
kunskap, de fem sinnena och logisk analys25. Eftersom denna studie handlar om att tolka och 
förstå människor, deras uppfattningar och deras situation lämpar sig inte det positivistiska 
synsättet för denna uppsats.  
 
Studien bygger på intervjuer med personer från olika delar av hotell och restaurangbranschen. 
Detta gör att den kunskapen vi erhållit från de enskilda intervjuerna måste tolkas var för sig 
och sedan sättas i samband med helheten. Samtidigt har våra tolkningar av helheten använts 
för att tolka de olika delarna av studien. Denna process kallas den hermeneutiska cirkeln och 
är central för det hermeneutiska tänkandet och denna uppsats. 
 
 
 

                                                
23 Gustavsson (2003)  
24 Gilje & Grimen (2003) 
25 Gustavsson (2003)  
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2.1.1 Förförståelse 
 
Enligt hermeneutiken förstår vi alltid något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi möter 
aldrig världen förutsättningslöst26. Därför är det viktigt att framhålla att denna uppsats 
kommer till stor del att byggas kring vår förförståelse i ämnet. Skälet till att förförståelse är 
viktigt för förståelse är att när man ska tolka ett fenomen måste vi börja med vissa idéer om 
vad vi ska se efter27. Vi författare, har mångårig erfarenhet från restaurangbranschen. Vi har 
upplevt de problem med personalomsättning som hotell- och restaurangbranschen brottas 
med. Av denna anledning har det varit enklare för oss att förstå de faktorer som påverkar 
personalomsättningen inom branschen. 
 

2.2 Angreppssätt 
 
Denna uppsats kommer till stor del att ha ett deduktivt angreppssätt. Detta innebär att vi utgår 
från vår teoretiska referensram när vi drar slutsatser om det insamlade materialet. Däremot 
kommer uppsatsen att ha induktiva inslag när vi drar slutsatser om bakgrunden till att 
personalomsättningen är högre i hotell- och restaurang än i andra branscher.  
 
Arbetet började med litteraturgenomgång och utvecklandet av en teoretisk referensram som 
ligger till grund för vår undersökning. Denna teoretiska referensram består av beprövade och 
erkända motivationsteorier som förklarar och beskriver de faktorer som påverkar branschens 
personalomsättning. Därefter använde vi den teoretiska referensramen kombinerat med vår 
förförståelse i ämnet för att utveckla uppsatsens problemformulering och syften. Denna 
kunskap användes även för att utveckla, insamla och strukturera det empiriska materialet. 
Slutligen låg vår teoretiska referensram som grund för analysen och de slutsatser som 
framkommit i uppsatsen.  
 

2.3 Val av metod 
 
Vi har valt en kvalitativ metod vid insamlingen av empiriska data. Detta har vi gjort för att vi 
vill öka förståelsen kring problemet med personalomsättning och anledningen till att 
människor slutar eller byter jobb inom hotell- och restaurangbranschen. Den kvalitativa 
metoden ger oss en större möjlighet till en djupare förståelse kring de problem som är 
förknippade med en anställning inom hotell- och restaurangbranschen. Kvantitativa mätningar 
handlar om att sätta siffror på saker som objekt och händelser enligt vissa bestämda regler28. 
En kvantitativ metod skulle ge oss många svar på om varför personalomsättningen inom 
restaurang är större än i många andra branscher. Däremot skulle vi med en kvantitativ metod 
inte förstå innebörden i de problem som de anställda upplever inom branschen. Denna studie 
är förståelseinriktad och ska bidra till en ökad förståelse för hotell och restaurangbranschen, 
de människor som verkar inom den och varför de handlar som de gör. Därför är kvalitativ 
metod att föredra framför kvantitativ.  
 

                                                
26 Gilje & Grimen (2003) 
27 Ibid. 
28 Gustavsson (2003)  
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2.3.1 Trovärdighet och validitet 
 
Det är tänkbart att en annan undersökning av samma art skulle visa ett annat resultat än denna. 
En undersökning av denna typ är ofta behäftad med en låg trovärdighet eftersom tolkande och 
förståelseinriktade undersökningar ofta är subjektiva. Men subjektiviteten är en styrka i denna 
uppsats. Detta beror mycket på vårt eget förhållande till branschen och de människor som 
jobbar inom den. Det är tänkbart att eftersom vi har en personlig relation till flera av 
respondenterna är deras svar mindre konstlade än om de skulle intervjuas av en okänd person. 
Detta ser vi som en styrka i undersökningen. Undersökningen har även en hög validitet, anser 
vi. Detta beror på vår förförståelse inom ämnet. Vår förförståelse gör att vår insikt i branschen 
och dess förhållanden är stor. Detta leder till att vi är väl medvetna om vilka frågor och 
frågeställningar som är relevanta för att mäta det som undersökningen avser att mäta. 
  
 

2.4 Datainsamlingsmetod 

 

2.4.1 Intervjuer 
 
Primärdata i denna uppsats insamlades genom djupintervjuer med nyckelpersoner inom 
restaurangbranschen. Vi använde oss av en intervjumall med förskrivna frågor. Intervjuerna 
kan beskrivas som ostrukturerade där vi använde oss av öppna frågor och undvek ledande 
frågor. Alla intervjuer genomfördes som personliga intervjuer och spelades in på band. Detta 
gjordes att vi kunde prata fritt och verkligen lyssna på vad respondenten sade istället för att 
sitta och anteckna. Respondenternas svar ledde ofta till följdfrågor eller att respondenten fick 
utveckla sina resonemang. Detta tillvägagångssätt gjorde att vi kunde utnyttja intervjuerna på 
ett effektivare sätt istället för att ha standardiserade intervjuer. Men gör det dock svårare att 
analysera resultaten eftersom varje intervju blev unik.    
 
 

2.4.2 Urval 
 
Vi har inte använt oss av slumpmässigt urval i undersökningen. Slumpmässigt urval är viktigt 
om man ska göra statistiska generaliseringar om branschen. Detta är dock inte syftet med 
studien utan syftet är att öka förståelsen för branschen och de problem som är behäftade med 
personalomsättning.  
 
 
Kriterier för urval var följande: 
 
 

• Större företag med över 50 anställda. Detta urval gjordes för att mindre företag kan ge 
en skev bild av personalomsättningen. Det skulle till exempel se annorlunda ut om två 
personer nyligen slutat. Då skulle detta betyda att personalomsättningen skulle vara 
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stor för just den arbetsplatsen. Större företag är stabilare och mer representativa i det 
avseendet och för denna undersökning.      

 
• Personer med personalansvar inom dessa företag. Dessa personer kan ge oss en inblick 

i undersökningsproblemet. En krögare eller VD har oftast lite interaktion med personal 
och personalfrågor och skulle inte kunna ge oss lika användbara svar.  

 
Hotell- och Restaurangbranschen är en stor bransch med många olika företag. Branschen 
innehåller även många olika typer av yrken som kan vara allt från hotellstäderskor till 
nattklubbschefer på krogarna runt Stureplan. Kontrasterna blir därför väldigt stora gällande de 
olika företagen inom branschen men även de olika yrken som existerar inom branschen. Att 
branschen är så mångfacetterad komplicerar urvalsprocessen eftersom det blir svårt att med 
ett litet urval ge en representativ bild av hela restaurangbranschen. Urvalet för denna 
undersökning gäller dock inte enbart de företag som respondenterna representerar utan även 
respondenternas erfarenheter från branschen i stort. Detta gör att även om företagen i 
undersökningen i sig inte är representativa för branschen i stort ger respondenternas samlade 
erfarenheter från branschen en mer representativ bild.  Trots detta är det svårt att i en 
kvalitativ studie generalisera resultaten till de delar av branschen som inte innefattas av 
undersökningen. Men syftet med undersökningen är inte att kunna generalisera resultaten utan 
att öka förståelsen för branschen och för de faktorer som påverkar personalomsättningen inom 
branschen. För resultaten ska kunna vara generaliserbara krävs en mer omfattande studie, med 
fler undersökta företag. Trots detta kan undersökningens resultat bidra till att man förstår 
bakgrunden till den höga personalomsättningen på de undersökta företagen och att man vidare 
kan se mönster som är signifikativa för branschen i stort.   
 

2.5 Tillvägagångssätt 
 
Denna studie började med insamlig av sekundärdata i form av en litteratur och statistik. Detta 
för att förstå problemet och hitta nya infallsvinklar på de problem som är förknippade med 
anställning och personalfrågor inom hotell- och restaurangbranschen. Vi har båda jobbat 
många år inom hotell- och restaurangbranschen men hade ingen större teoretisk kunskap om 
branschen i stort utan mest praktiska kunskaper. Våra teoristudier ledde oss till att finna 
motivationsteorier som kunde hjälpa oss att förstå och tydliggöra undersökningsproblemet. 
Motivationsteorierna svarar på vad som motiverar människor på en arbetsplats och i övriga 
livet. Motivationsteorierna för ett resonemang att personal som inte är motiverade eller får 
sina behov tillfredställda kommer att sluta sin anställning förr eller senare. Detta innebär att 
om inte arbetsgivaren kan skapa incitament för att motivera sin personal kommer personalen 
att sluta och således personalomsättningen att öka.    
 
Utifrån den teoretiska referensramen utformade vi en intervjumall som skulle ligga till grund 
för intervjuerna.  Vi valde att intervjua sju personalansvariga, en person som varit 
personalansvarig men slutat inom restaurang, en representant för hotell- och restaurangfacket 
samt en forskare på arbetslivsinstitutet. Intervjuerna med de personalansvariga användes för 
att kartlägga personalomsättningen på respondenternas företag samt undersöka faktorer som 
påverkar personalomsättningen inom branschen. Intervjuerna med hotell- och 
restaurangfacket samt intervjun med arbetslivsforskaren användes för att förstå de 
bakomliggande orsakerna till problemen med personalomsättningen i branschen i stort.   
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Efter att ha avslutat intervjuerna började vi sammanställa intervjuerna till referat som 
presenteras i empiriavsnittet. Detta gjorde vi genom att referera och citera de delar som är av 
intresse för undersökningen. Vi sammanställde personalomsättningen på de undersökta 
företagen och de olika anledningarna till att personer hade slutat inom företagen.  
 
Nästa steg var att analysera intervjuerna utifrån vår teoretiska referensram. Här analyserade vi 
intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen och försökte finna mönster i det insamlade 
materialet som kunde svara på undersökningsfrågan. Slutligen drog vi slutsatser av det som 
framgått i analysen. Här fann vi de faktorer som gör att personalomsättningen är högre än i 
andra branscher och kunde även finna bakgrunden till dessa problem. Vi kunde även dra en 
slutsats om vilka incitament som är lämpligast för att minska personalomsättningen i 
branschen. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen 
är uppbyggd kring motivationsteorier. I kapitlet framgår även kritik mot dessa teorier. Den 
teoretiska referensramen kommer att diskuteras vidare i analys och slutsatser.    

 
3.1 Motivationsteori 
 
Det finns inte en heltäckande teori när det kommer till motivation av anställda. Olika personer 
har olika motiv till sitt arbete och därför finns heller inga universella åtgärder till att motivera 
de anställda. Däremot finns flera teorier som uppmärksammar de faktorer som skapar 
beteende och som därigenom kan hjälpa oss förstå varför människor tar sig an ett arbete.  
 
För att få en överblick över hur motivationsteorin har utvecklats och påverkat vår syn på 
arbete tas här olika former av motivationsteorier upp. I och med denna överblick kan vi sedan 
också applicera motivationsteorin till vårt specifika syfte; att inom hotell- och 
restaurangbranschen skapa incitament för de anställda att vilja jobba kvar inom branschen. 
 

                  
                                                     Figur1 - Utvecklingen inom motivationsteori29  

                                                
29 Martin, J. (2005) p.432 Egen tolkning 
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3.1.1 Taylorism och �Scientific Management� 
 
Efter att den industriella eran hade fått fäste i västvärlden med stora fabriker som följd 
startade också behovet av att öka produktiviteten och minska kostnader. Fredric W Taylor 
introducerade med sin �Scientific Management� en vetenskaplig syn på hur man kunde 
optimera en arbetares produktivitet. Genom att finna det mest effektiva sättet för en anställd 
att utföra ett arbete kunde företaget optimera resultatet. Genom att koppla samman lönen till 
antal produkter producerade motiverades den anställde till att arbeta hårt och effektivt. Ökad 
produktivitet betydde mer lön och minskade omkostnader .  Det visade sig att både lön för den 
anställde och lönsamhet för företaget ökade, just som Taylor förutsett30. Men trots den ökade 
lönen var de anställda inte nöjda. Tvärtom började snart en upprorsstämning infinna sig bland 
de anställda på Bethlehem Iron Company där Taylor var anställd. Trots att både företagets 
samt de anställdas inkomster ökade avsevärt fick Taylor sparken år 1901, bara tre år efter 
starten av sin anställning31.  
    
Taylors största misstag var att se den anställde som en maskin vars enda motivation till arbete 
var pengar. Vad Taylor bortsåg ifrån var att människans behov är långt mer komplexa än att 
enbart kunna tillfredställas med ekonomiska belöningar. Taylors synsätt var väldigt 
framgångsrikt på kort sikt, men i längden var det ohållbart. Taylorismens profitfokuserade 
ansats praktiseras även i dagens samhälle32, men som långsiktig motivationsteori och den 
extrema grad som Taylor själv förespråkade är den numer förlegad. Istället sågs Taylors 
�Scientific Management� som en vändpunkt i synen på den anställde, och inom 
motivationsteorin antogs istället ett mer humant synsätt. 
 
 

3.2 Behovsteori och Begärsteori 
 
Efter Taylors uppgång och fall försökte man att finna förklaringar till hur man effektiviserar 
produktion genom motivation snarare än effektivisering av resurser. Under 1900-talet har vi 
fått fram ett antal teorier med förklaringar till beteende och orsaken till motivation. 
Behovsteorierna ser människan som en organism, ständigt på jakt att tillfredställa sina 
grundläggande, inre behov. Begärsteorierna, o andra sidan, identifierar de mekanismer som 
främjar eller belönar ett visst beteende33. Med andra ord förklarar behovsteorierna motivation 
med direkt utgångspunkt från individen (inre förklaringar), medan begärsteorierna förklarar 
motivation genom se till de yttre faktorer som indirekt belönar individen (yttre förklaringar). 
 
 
 
 
 

                                                
30 Martin, J. (2005) p.429 
31 Taylor, FW (1947)  
32 Ritzer, G (1993)   
33 Martin, J. (2005) p.466 
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3.2.1 Behovsteori 
 
De främsta teorierna som faller under denna kategori är: 
 

• Maslows Behovshierarki (Hierarchy of Needs) 
• Alderfer�s ERG-teori 
• Herzbergs två-faktorsteori 
 

 

3.2.1.1  Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow förklarade på 40-talet att målinriktat beteende kan förklaras genom 
människans krav på att tillfredställa hierarkiskt upplagda behov. Han förklarade en människas 
behov som en pyramid där de mest grundläggande, fysiskt viktiga behoven utgjorde basen i 
pyramiden. Ju högre upp i pyramiden man sen klättrar, ju mer emotionellt viktiga blir 
behoven. Maslow hävdade också att ju mer grundläggande ett behov är, ju viktigare är det att 
tillgodose innan andra behov kan tillgodoses. Fler behov kan enligt Maslow tillfredsställas 
samtidigt, men ju mer grundläggande behovet är ju högre prioritet har det34. Denna teori är 
ofta illustrerad som en pyramid (se nedan) men ibland också som en trappa vari man inte kan 
hoppa över ett trappsteg för att ta sig till nästa. De hierarkiska stegen är fem till antal och 
definierade som följande: 
 
 
Fysiologiska behov. De grundläggande behoven för att överleva såsom mat, sömn, vatten. 
Från organisationssynpunkt inkluderar detta också lön. 
 
Säkerhets behov. Trygghet, skydd och säkerhet. Inkluderar också jobbsäkerhet. 
 
Kärlek och gemenskaps behov. Vänskap, gemenskap och tillhörighet. Inkluderar också team - 
eller lagarbete. 
 
Behov av självkänsla. Självaktning, självkänsla. Behov att ses av chefer och ledning. 
 
Behov av självförverkligande. Känsla av att ha möjlighet utnyttja sin fulla potential. Ha 
kontroll över sitt liv. Inom en organisation kan det betyda frihet att organisera sitt egna arbete.   
 
 
 

                                                
34 Maslow, AH (1943)  p. 370  
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                            Figur 2 - Abraham Maslows Behovspyramid (Hierarchy of needs) 35 
 
Maslow såg människan som en ständigt otillfredsställd och sökande organism. Så snart ett 
behov är tillfredställt uppkommer alltid ett annat. Ett behov som är tillfredsställt ger inte 
längre motivation och människan ser då till nya, högre rankade behov att tillfredsställa. I 
behovspyramiden ses de fyra grundbehoven som möjliga att totalt tillfredsställas medan 
behovet av självförverkligande aldrig fullständigt kan tillfredsställas. Därför förklarar Maslow 
att så snart människan tillfredställt de fyra behoven av lägre ordning pågår ett ständigt 
sökande efter nya självförverkligande mål av högre ordning att uppfylla. Det 
självförverkligande behovet är därför, enligt Maslow, omöjligt att totalt tillfredsställa36.  
 
Maslows teori har varit väldigt influerande historisk sett i att hjälpa ledare prioritera i sina 
försök att motivera sina anställda. Med denna teori kan man förstå det viktiga i en fast 
anställning, pensionsskapande lön, försäkringar, arbetskamratskap osv. Det är en teori som 
hjälper till att få grunderna rätt innan man försöker sig på mer komplexa 
motivationsinitiativ37.  
 
Samtidigt är det viktigt att förstå att Maslow inte utvecklade sin teori med tanke på 
arbetslivet, utan mot bakgrund av sin erfarenhet som klinisk psykolog38. Han ansåg, likt Freud 
och andra, att människan föds med en inre natur där självbilden starkt påverkar det yttre 
beteendet39. Behovshierarkin är ett försök att förklara varför människor beter sig som de gör 
och inte en förklaring till hur man får anställda motiverade på arbetsplatsen. På grund av detta 
har teorin fått en hel del kritik som motivationsteori. Orsaken är framförallt att det är svårt att 
vetenskapligt bevisa det centrala i teorin; den hierarkiska uppbyggnaden av behoven. Men på 
många sätt kan denna teori ses som grundande till senare och mer veteskapligt legitima 
teorier. Och därför anses Maslows teori banbrytande och mycket betydelsefull inom området 
motivationsteorier.  
 
 

                                                
35 Wikipedia Maslows behovshierarki http://sv.wikipedia.org/wiki/Behovshierarki  Egen översättning 
36 Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J. (2000) p. 143-144  
37 Martin, J. (2005) p.435 
38 Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J. (2000) p. 143-144 
39 Bärmark, Jan (1985) p. 149 
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3.2.1.2 Alderfers ERG-teori 
Aldelfers teori från 1972 är starkt länkad till Maslows teori i att de inre medfödda behoven 
står som central del. Men de fem behoven har istället har blivit tre. ERG står för "Existance-, 
Relatedness- and Growth needs" och är mer inriktad mot organisationer än vad Maslows teori 
är. I teorin kan man säga att Alderfers existensbehov (existence need) täcker Maslows 
fysiologiska och säkerhetsbehov. Relationsbehovet (relatedness need) innefattar det sociala 
behoven och behovet av yttre självkänsla. Medan behovet av att växa (growth need) täcker 
behovet av inre självkänsla, men framför allt behovet av självförverkligande40. Den stora 
skillnaden mellan Maslows och Alderfers teorier är att Alderfer hävdar att en person kan 
motiveras på fler nivåer samtidigt. Individer är olika, och Alderfer uppmärksammar att de 
olika behoven kan ha olika prioritet beroende på vad som är viktigt för en specifik individ. 
Alderfer påpekar också uttryckligen att ledningen bör göra ansträngningar för att tilltala alla 
tre nivåer av behov samtidigt för att få den anställde motiverad41 Ytterliggare en skillnad är 
frustration � regression principen. Alderfer stöder Maslow i antagandet att individen 
motiveras av otillfredsställda behov. Men till skillnad från Maslow säger Alderfer att om ett 
behov inte lyckas tillfredsställas sker en frustration. Frustrationen leder i sin tur till en 
återgång till föregående behov. På arbetsplatsen kan det ta sig i uttryck att om möjligheter till 
utveckling (att växa) inte finns, så ger individen mer fokus åt arbetskamraterna 
(relationsbehovet) än förut. Det vill säga att behovet att prestera sjunker om inga möjligheter 
till vidareutveckling finns. Och individens ansträngningar som tidigare gjorts för 
arbetsprestationen förflyttas istället till att upprätthålla god relation med arbetskamrater42.   
 

                    
                                                                        
                                                       

Figur 3 -  Clayton P Alderfers ERG Teori43 
 
 

3.2.1.4 Herzbergs två-faktors teori 
Fredrick Herzberg utförde 203 intervjuer med revisorer och ingenjörer för att studera frågan 
om tillfredsställelse i arbetslivet44. Det visade sig att de faktorer som ledde till trivsel var 

                                                
40 Valurebasement www.valuebasedmanagement.net/methods_alderfer_erg_theory.html 
41 Alderfer, CP (1972)  
42 Valuebasement www.valuebasedmanagement.net/methods_alderfer_erg_theory.html 
43 Ibid Egen översättning. 
44 Herzberg, F (1957) 
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fundamentalt annorlunda än de som skapade vantrivsel. �Job satisfaction and dissatisfaction 
are not simple opposits: They may arise from different sources� skrev Herzberg själv i sin bok 
från195745. I sin teori förklarar han detta påstående med att det är fundamentalt olika faktorer 
som uppfyller de olika behov som människor besitter. Skillnaden i dessa olika faktorerna 
gjorde att Herzberger också såg en klar åtskillnad mellan arbetsinnehåll och arbetssituation. 
Arbetssituationens faktorer kan i teorin inte skapa ett intressant arbetsinnehåll, medan 
arbetsinnehållets faktorer inte heller kan skapa en intressant arbetssituation46. De två 
faktorerna påverkar en person på olika sätt och teorin ger en insikt i kopplingen mellan 
motivation och trivsel i arbetet47.   
 
Också denna teori är grundad i Maslows uppdelning av mänskliga behov. Trivsel i det här 
sammanhanget är graden av tillfredsställelse som arbete ger en individ48. De två dimensioner 
som teorin är uppdelad i består dels av de grundläggande tillfredsställande faktorer som kallas 
för hygienfaktorer, och dels av de självförverkligande motivationsfaktorer som också kallas 
för motivatorer. Dessa två dimensioner av teorin är alltså separerade; faktorer i den ena 
dimensionen kan inte påverka graden av trivsel i den andra, och vise versa. Hygienfaktorerna 
kan skapa vantrivsel ifall de saknas, men de skapar inte trivsel med sin närvaro. 
Motivationsfaktorerna leder till trivsel när de är närvarande, men inte till vantrivsel ifall de 
saknas. 

                         
        Figur 4 � Hertzbergs uppdelning av hygien- och motivationsfaktorer49 
 
 
Hygienfaktorerna tillfredställer de behov som befinner sig i den nedre delen av Maslows 
behovspyramid. Enligt Herzberg ger dessa faktorer inte motivation i arbetet, men 
tillfredställelse i arbetssituationen. Samtidigt är också hygienfaktorerna ett krav för att 
arbetssituationen ska kunna uppfattas som tillfredsställande. Dess frånvaro skapar nämligen 
vantrivsel.50  
 
Exempel på Herzbergers hygienfaktorer är: 

 
• Lön 
• Status 
• Jobbsäkerhet 
• Arbetsmiljö 
• Arbetstider 

                                                
45 Ibid. 
46 Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J. (2000) p. 148-149 
47 Martin, J, (2005)  
48 Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J. (2000) p.148-149 
49 Ford, R (1969) Egen tolkning 
50 Ford, R (1969) p.24 
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• Personliga relationer på arbetsplatsen 
 

Dessa faktorer måste alltså tillgodoses för att en individ inte ska känna vantrivsel. Men även 
om dessa faktorer tillgodoses så gör inte det att de anställda känner att deras arbete blir mer 
intressant. Om uppgiften ursprungligen är tråkig så gör de ovanstående faktorerna att 
arbetssituationen är tillfredsställande, men inte givande. Det är inget krav på att 
motivationsfaktorerna måste vara närvarande för att en anställd ska vara nöjd. Men för att 
arbetet ska kännas givande och tillfredsställande måste också de motiverande faktorerna vara 
närvarande.51  
 
Exempel på Herzbergs motivationsfaktorer är:    

 
• Känsla av att uppnå mål, att prestera 
• Uppmärksammande i sammanband med prestation 
• Ansvar 
• Kompetensutveckling 
• Personlig utveckling 
• Befordran 

 
 

             
 
                                                   Figur 5 - Frederick Hertsbergs två-faktor modell52 
 
För att skapa en arbetsplats med motiverad personal som presterar på högsta nivå krävs, enligt 
Herzberg, två saker; 1. att maximera hygienfaktorerna genom att tillfredsställa 
hygienbehoven, och 2. maximera motivationsfaktorerna.  
 

                                                
51 Ibid. 
52 Tutor2u www.tutor2u.net/business/people/motivation_theory_herzberg.asp Egen översättning  
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Herzbergs modell har utstått en del kritik bland annat för att den inte kan appliceras till annat 
än lågutbildade och manuella yrken53. Det är intressant med tanke på att intervjuerna gjordes 
med revisorer och ingenjörer54.  
 
I behovsteorierna identifieras de behov som skapar motivation. För att klargöra relationen 
mellan dessa teorier presenteras nedan en jämförelsemodell.  
 

                 
          
                                            Figur 6 - Behovsteoriernas relation till varandra55 
     

3.2.2 Begärsteori 
 
Inom begärsteorierna har de inre grundläggande behoven, just som i behovsteorierna, en 
central roll. Men begärsteorierna ser också till de psykologiska processer som påverkar 
motivation. Den kognitiva process om formar en individs motivation gör att begärsteorierna 
ser motivation som en mer individspecifik företeelse. Alla blir inte motiverade av samma 
faktorer, så därför ser begärsteorierna till hur vi blir motiverade istället för varför vi blir 
motiverade56. Enligt D E Guest gör detta att begärsteorierna är mer relevanta som 
motivationsteorier än vad behovsteorierna är57. 
  
 
De främsta teorierna som faller under denna kategori är: 
 

• Vroom förväntningsmodell (Expectancy models, Path-goal model) 
• Adams balansteori 
• Lockes målteori 

 

                                                
53 Martin, J (2005) p.443 
54 Herzberg, F (1974a)  
55 Luthans, F. (1989). Egen tolkning 
56 Wikipedia Sökord: Process theory http://en.wikipedia.org/wiki/Process_theory 
57 Guest, D E (1992) 
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3.2.2.1 Vrooms förväntningsteori 
Vrooms förväntningsmodell syftar till en persons motivation som en funktion av hur åtråvärd 
den förväntade belöningen är. Vad Vroom vill framhäva är att det sällan bara finns en väg att 
ta sig till belöningen utan flera. Han menar också att det ofta finns flera delmål på vägen mot 
det slutgiltiga målet. Och det är den beräknande processen en människa tar sig an för att 
avgöra vilken som är den mest givande vägen som teorin vill klarlägga58. Att arbeta 
tillfredställer sällan bara ett behov, utan fler behov samtidigt. Arbetet i sig ger en sorts 
belöning medan den externa belöningen, tex lön, ger en annan.  
 
Modellen har tre viktiga komponenter: 
 

• Förväntan 
Styrkan i tron att arbetet är möjligt att slutföra. �Hur troligt är det att jag får den 
förväntade belöningen som arbetet ger?�  
 
• Instrumentalitet 
Styrkan i tron att arbetet verkligen kommer att ge den förväntade belöningen. �Hur troligt 
är det att arbetet ger den belöningen jag förväntar mig?� 
 
• Valens 
Vikten av belöningen som arbetet ger. �Hur viktig är belöningen för mig?�  
Valens är det samma som värde men med den viktiga skillnaden att valens är en 
uppskattning och inte det verkliga värdet av en belöning. Tex. kan en person ha ett stort 
begär eller åtrå av en viss belöning, men ändå inte få mycket tillfredsställelse när 
belöningen väl erhålls.  

 
 
Vroom menar att människan motiveras av den förväntade belöningen, inte den faktiska. En 
individs motivation beror alltså på att (a) individen har ett starkt begär för ett visst mål och en 
rimlig förväntan att målet kan uppnås och (b) att individen förväntar sig att arbetet ska ge en 
tillfredsställande belöning.  
 
Teorin ser motivation som en funktion av de tre faktorerna vilket gör det möjligt att skriva 
teorin som en ekvation:  
 
Motivation = Instrumentalitet(Förväntan) x Valens  
 
eller  
 
M = V*I*E 
 
Vroom menar att instrumentalitet och förväntan kan ses som troligheter och valens som 
subjektivt värde. Han menade att styrkan av motivation är produkten av de tre faktorerna. 
Teorin säger alltså att om en av dessa komponenter är lika med noll, så kommer motivationen 
också vara noll. Så för att försäkra sig om att de anställda är motiverade och kan prestera på 
högsta nivå så måste var och en av dessa komponenter ses som högsta prioritet, ingen är 
mindre värd än någon annan59. 

                                                
58 Arnold, J et al. (1989) p. 252 
59 Arnold et al. (1998) p. 253 
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                                    Figur 7 - Victor Vrooms Förväntingsteori  60 
 
 
Vroom menade att �om en anställd ser produktivitet som en väg till ett eller fler personliga 
mål, så tenderar han eller hon till att vara produktiv. Om densamme ser låg produktivitet som 
vägen till personliga mål, så tenderar hon eller han till att vara lågt produktiv�61 

 

3.2.2.2 Adams balansteori (Equity theory) 
 
Adams ser likt Vroom till de yttre förhållandena och hur de påverkar individen. Adams säger 
att en individ motiveras till att minska varje form av obalans mellan arbetsinsats och 
belöning62. Vad som är en rättvis belöning för en viss insats beror på vad individen jämför sig 
med. Uppfattning om vad som är rättvist fås genom omgivningen, till exempel andra anställda 
med liknande arbete eller anställda på andra företag med liknande arbetskrav.  
 
Rättvis belöning är inte bara en fråga om ekonomisk ersättning, utan den sammanlagda vikten 
av de behov som tillfredsställs. Detsamma gäller insatsen. Det är inte bara den verkliga 
insatsen som tas in i beräkningen, utan den kognitivt uppfattade insatsen. När balansen 
uppfattas ojämn skapas motivation till att jämna ut ojämlikheten. Uppfattas det som att 
insatsen inte får tillräckligt med belöning finns två tillvägagångssätt för att balansera upp 
ojämlikheten; öka belöningen eller minska insatsen.  
 
I en arbetssituation kan det enkelt förklaras med att öka lönen eller minska arbetsprestationen. 
Adams forskning pekar på att övervikt i arbetsinsats leder till underprestation om inte 
belöningen ökas63. Enligt teorin ska också en övervikt i belöning skapa högre prestation, men 
forskningens resultat visade att så inte var fallet. Man måste komma ihåg att insatsen inte är 
faktisk utan bara uppfattad. Så en individ behöver inte öka det faktiska arbetet, utan kan 
kognitivt höja värdet på det utförda arbetet. Ofta sker det med en �logisk� förklaring som 
grund. �Det finns ingen anledning att öka min lön om mitt arbete inte var värt det�. Detta 

                                                
60 Stuart-Kotze, Robin.www.goal-setting-guide.com/motivation-theory.html Egen översättning 
61 Ibid. 
62 Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J. (2000) Organisation � att beskriva och förstå organisationer. p. 154 
63 Eysenck, Michael W. Psychology: An international perspective. p. 96 
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gäller enligt teorin också det i dag hett omstridda ämnet bonus64. �Jag gör nog ett bättre jobb 
än jag tror, varför skulle de annars ge mig bonus?�  

 
 

 
   
                Figur 8 � Adams balansteori65 

 

3.2.2.3 Lockes målteori  

Grundidén i Lockes målteori är simpel; sätt upp ett mål och målet i sig kommer att generera 
motivation till att uppfylla det. Men forskning visar att enkla uppgifter inte följer denna 
regel66. Enligt målteorin måste uppgiften fylla vissa krav för att skapa motivation. 

• Individen måste ha ett engagemang och vara delaktig i målsättandet 
• Målet måste klart och utmanande men ändå möjligt att uppnå  
• Återkoppling eller �feedback� om framåtskridandet mot målet  
• Belöning för uppfyllandet av målet  
• Tillräcklig förmåga att uppfylla målet  

 

 

 

 

 

 
                                                
64 Brunnberg, Petter. Firmafest slår bonus. Realtid.se 2006-03-31  
65 Chapman, A. Adams Equitytheory. Egen tolkning 
66 Earley et al. (1989) p. 97 
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Locke hävdar också att ju svårare målet är att nå, ju högre blir nivån på prestationen. 
Prestationsförmåga beror också på graden av engagemang att nå målet, det vill säga graden av 
beslutsamhet att nå målet67.  

 

                    
 
                                                     Figur 9 - Edwin A Lockes målteori68 

 

3.3 Summering av teoretiska rerferensramen 
 
De olika synerna på motivation som presenterats ger en översyn av några av de mest 
välanvända och respekterade teorierna som finns inom ämnet arbetsmotivation i dag. För att 
få en överskådlig blick av ämnet har vi delat upp teorierna i två grupper; behovsteori och 
begärsteori. Behovsteorierna förklarar varför vi tillfredställer behoven medan begärsteorierna 
förklarar hur vi tillfredställer dem. Vi menar att dessa två grupper av teorier ska ses som två 
aspekter av motivationsteori varav den ena kompleterar den andra och därigenom ger en 
fullgod referensram gentemot empirin. Vi anser att förståelse av dessa båda koncept ger en 
bra insikt samtidigt som de är de teorier som är av relevans när vi diskuterar 
personalomsättning inom hotell- och restaurangbranschen.  
 
Inom behovsteorierna har vi placerat Maslows behovspyramid först, dels eftersom den 
tidsmässigt var först att presenteras, men också eftersom hans syn på de inneboende behoven 
är grundande för de efterföljande behovsteorierna. Maslow teori har dock fått en hel del kritik, 
framför allt av den hierarkiska uppdelningen av behoven. Som en reaktion har därför flera 
utvecklingar av Maslows teori presenterats varav några vi presenterat här i den teoretiska 
referensramen. Aldelfer och Herzbergs har utfört vetenskapliga studier av anställda vars 
resultat påvisat en aningen alternerad syn av hur en anställd motiveras än vad Maslow 
presenterat. Tillsammans ger dessa tre teorier en relativt heltäckande bild av hur 
behovsteorister förklarar motivation i arbetet för vårt ändamål. 
 
                                                
67 Locke, E A (1968). p. 97. 
68 Landy, F (1989) Egen översättning 
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Begärsteorierna beger sig ytterligare ett steg framåt från Maslow och behovsteorierna i att 
förstå motivation. Begärsteoriernas fokus har förflyttats från de inre till de yttre mer 
påverkbara faktorerna av motivation i arbetet. De tre teorier som presenteras är de tre främsta 
begärsteorierna som samtidigt är applicerbara till uppsatsämnet. Vroom, Adams och Locke 
presenterar tre modeller av hur yttre omständigheter påverkar motivation. Eftersom det ofta är 
viktigare för en företagsledning att förstå hur man motiverar de anställda gentemot varför man 
gör det så hävdar bla Guest69 att begärsteorierna är mer relevanta för motivationsarbetet än 
behovsteorierna. Så när det gäller arbete med förändring av motivationen på en arbetsplats är 
begärsteorierna de som företagsledning bör uppmärksamma. Vi anser därför att också 
begärsteorierna har en viktig plats i den teoretiska referensramen för denna uppsats. 
 
Referensramens utformning är framförallt tänkt att ge oss den teoretiska lins vi analyserar den 
insamlade empirin igenom. Den teoretiska referensramen ger oss också den vetenskapliga 
förståelse för vad det empiriska materialet berättar om personalomsättningen i hotell- och 
restaruangbranshen. I arbetet har vi utformat frågorna till insamlandet av empirin utifrån den 
teoretiska referensramen. Därefter har empirin analyserats med referensramen som grund. 
Utifrån analysen har vi slutligen dragit de slutsatser som problemformuleringen 
uppmärksammar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69 Guest, D E (1992)  
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt följer en presentation av undersökningens primärdata. Nedan följer referat av 
de tio intervjuer undersökningen bygger på.   
 

4.1 Intervju med Olle Hammarström 
 
Olle Hammarström är ekonom och forskare på arbetslivsinstitutet och har forskat inom hotell- 
och restaurangbranschen. Olle Hammarström utreder ett nytt lönesystem som bygger på 
individuell lönesättning för branschen.  
 
Enligt Olle Hammarström är personalomsättning ett problem eftersom det är kostsamt att 
rekrytera och introducera folk. Sett ur arbetsgivarens synvinkel är den generella regeln �ju 
lägre personalomsättning desto bättre�. Däremot utvecklas alla verksamheter och det finns då 
behov av en viss personalomsättning då personalens kunskaper blir föråldrade eller av andra 
skäl inte fungerar. Många företag eftersträvar därmed en viss personalomsättning. En ny 
studie om handelsbanken, som har 3 % personalomsättning av 10000 anställda, visar att man 
satsar stenhårt på internrekrytering. 96 % av alla chefer är interntrekryterade. Man fyller på 
med ungdomar i botten. Det har visat sig lyckosamt för företaget och man har en bättre 
vinstutveckling än företag i samma bransch ur en 15-20 års period. Men för att lyckas måste 
företaget ha ett ambitiöst utbildningsprogram och arbetsrotationsprogram. Detta är svårt inom 
restaurangbranschen.  Regeln är att en personalomsättning på 4- 5 % är bra för företaget, mer 
blir kostsamt.   
 
Lönenivån inom restaurang skiljer sig inte märkbart mot branscher med liknande förhållanden 
och utbildningsnivåer. Det som ligger närmast till hands enligt Olle Hammarström är 
butiksanställda som har snarlika förhållanden med långa öppettider och som också är ett 
servicearbete. Det är inte så stor skillnad. Anmärkningsvärt är att en så stor andel av anställda 
inom hotell- och restaurang ligger på minimilön. �Det finns två lönenivåer i avtalet. En för de 
nyanställda och en för personal med sex års erfarenhet. I andra branscher finns det också 
minimilönenivåer men det är betydligt färre som ligger på denna nivå.�70 Detta beror på att 
många restauranger anställer bara folk på minimilönenivå även om de har yrkeserfarenhet. 
Detta gäller dock inte kockar där efterfrågan på kockar långt överstiger utbudet. Generellt 
betalar inte restauranger sämre men det är svårt att få någon positiv löneutveckling jämfört 
med andra branscher. Minimilönen ligger på 83,25 för nyanställda och 91,25 för anställda 
med 6 års erfarenhet.71 
 
Medelåldern inom hotell- och restaurangbranschen är betydligt lägre och ligger strax under 30 
år. Enligt Olle Hammarström beror detta på att ju äldre man blir ju sämre blir man på att 
hantera oregelbunden arbetstid. Ungdomar har lättare att klara av de oregelbundna tiderna 
vilket gör att äldre personer söker sig bort från branschen.   
 
 

                                                
70 Intervju Olle Hammarström 
71 LO Landsorganisationen i Sverige  
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Hotell- och restaurangbranschen skiljer sig i förhållande till andra branscher i form av 
anställningstrygghet�. Jag har ingen statistik på det, men det är uppenbart att 
anställningstryggheten är betydligt sämre inom hotell- och restaurangbranschen� säger Olle 
Hammarström72. I restaurangbranschen förekommer mycket tim- och deltidsanställningar i 
stället för heltid vilket minskar anställningstryggheten för personalen. �Det man hör från 
hotell- och restaurangfacket är att medlemmar klagar över att de inte får arbeta tillräckligt 
många timmar på grund av förekomsten av dessa tim och deltidsanställningar�73. Grunden till 
detta är att restauranger endast vill ha personal när man har gäster inne. Gäster kommer inte i 
samma tillströmmning hela dagen. För att hålla kostnaderna nere vill restaurangerna endast ha 
personal när gästerna är inne. Detta leder till att man försöker undvika heltidsarbete och att 
man försöker variera arbetstiderna efter behovet och inte stå med personal som är sysslolösa. 
 
Hur företagen inom hotell- och restaurang ska göra för att sänka personalomsättningen ser 
Olle Hammarström som en ekonomisk fråga. Om man har jobbat länge på en arbetsplats 
måste man få en löneutveckling. Detta innebär att om restauranger höjer lönerna ökar 
lönekostnaderna för restaurangen. Problemet ligger i att företaget måste kunna tjäna på den 
ökade lönekostnaden. �Gör en servitör med trettio års erfarenhet mer än servitör med tre års 
erfarenhet, förmodligen, men inte så att det motiverar den ökade lönekostnaden�74. Ska man 
skapa en karriär inom yrket så finns det inte så många chefstjänster att tillgå, det finns endast 
ett begränsat antal tjänster. Detta har också att göra med betalningsförmågan hos företaget. 
Förmodligen vill alla restauranger i praktiken utveckla sin restaurang till att ha höga priser 
och höga löner. Detta ger också bättre dricks till personalen som hör ihop med priserna. Om 
en middag kostar 1500 istället för 150 kr ökar dricksen för personalen. Det finns dock 
begränsat utrymme för att kunna utveckla restaurangen �Alla kan inte vara Riche eller 
Stallmästaregården med höga priser och köpstarka gäster�75. Det finns efterfrågan på billiga 
uteställen och dyra uteställen. Det finns ett begränsat antal av hur många Riche eller 
Stallmästaregården det kan finnas. Här ligger den stora möjligheten för restauranger med 
löneutveckling och fortbildning till personal. Det är inte svårt att hitta personal som skulle 
vilja jobba på dessa ställen, enligt Olle. Men med rådande konkurrens är det svårt att 
genomföra detta i praktiken. 
 
Enligt Olle Hammarström är det fler som startar eget inom hotell- och restaurangbranschen än 
inom andra branscher. Detta beror på att inom restaurangbranschen är det en ganska låg 
ingångströskel för att starta eget. Det är inte så dyrt och det krävs ingen avancerad utrustning. 
Det krävs heller ingen specifik teknik. Oftast startar en restaurang med att en person har ett 
speciellt kunnande, att man kan laga grekisk mat eller att man har fått en idé. Kunnandet 
ligger i idén och det är betydligt större ingångströskel i andra branscher. I andra branscher gör 
man marknadsundersökningar innan man startar. Här tror man på en idé och frågar kompisar 
o.s.v. Man kan på en ovetenskaplig grund starta en krog. Det behövs även en ganska liten 
kapitalinsats i förhållande till omsättningen. Detta leder även till en konstant överetablering 
inom hotell- och restaurang. 
 
Olle Hammarström har jobbat med att ta fram ett nytt lönesystem som bygger på individuell 
lönesättning för hotell- och restaurangfacket. Det skulle kunna medverka till att personal 
stannade i branschen och får löneutveckling efter förtjänst. Men det finns problem 
förknippade med individuell lönesättning. �Individuell lönesättning kräver en kringapparat 

                                                
72 Intervju Olle Hammarström 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid 
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med återkommande utvecklingssamtal där man förklarar för den anställde vad som förväntas 
av den anställde för att komma upp sig i lönelistan, och att man har möjlighet att följa upp 
detta�.76 Detta är både tidskrävande och kostsamt för restaurangerna och ofta finns det varken 
tid eller pengar att genomföra detta. De flesta restauranger har ofta bara en ägare och ett antal 
anställda.  
 
Olle Hammarströms avtalsförslag bygger på en modell med två huvudvariabler, vad den 
anställde gör och hur han gör det. Det finns även ett antal hjälpkriterier som initiativförmåga 
ansvarstagande mm. Dessa ska man tala om för den anställde så att han vet vad som krävs av 
honom och utveckla lönen utifrån detta. De stora aktörerna inom hotell- och 
restaurangbranschen som har en administrativ avdelning klarar av detta, men i de små gör 
ägaren det mesta och har inte tid för detta administrativa arbete. Här blir systematisk 
personalutveckling problematisk. Detta gör det svårt för små och medelstora företag att utföra 
detta.       
 
Utbildning och fortbildning inom hotell- och restaurang är även något som måste utvecklas 
anser Olle Hammarström. Anmärkningsvärt är att av personer som utbildat sig på hotell- och 
restaurangprogrammet på gymnasiet är det endast 5 % som jobbar kvar inom branschen efter 
fem år. 95 % har sökt sig någon annanstans. �Det är en ganska bortkastad satsning på 
yrkesutbildning�.77     
  
 

4.2 Café Opera: Intervju med Mikael Trygg  
 
Café Opera är en restaurang och nattklubb belägen i centrala Stockholm. Café Opera har 
funnits i över 20 år och hare blivit en naturlig del av Stockholms restaurangliv. Café Opera är 
ett av Stockholms populäraste ställen och är ett föredöme för många andra företag i 
branschen. Man har över hundra anställda varav cirka hälften är heltidsanställda.  
 
Mikael Trygg är barchef på Café Opera och har 28 anställda under sig. Han har jobbat på 
Café Opera i fem år och har ingen utbildning i ledarskap eller organisation. Under det senaste 
året har fem personer börjat och fem slutat på hans avdelning. Det ger en personalomsättning 
på cirka 18 % på ett år. Trots detta ser inte Mikael Trygg personalomsättningen som ett 
problem på Café Opera. Men han har upplevt problem på andra restauranger där han har 
jobbat. Mikael Trygg menar att Café Opera är en restaurang som har öppet alla dagar i veckan 
och detta gör att det är lätt att anställa personal jämfört med många andra restauranger vars 
verksamhet är öppen endast på helger. Detta gör det lättare att heltidsanställa personal och 
skapa en trygghet hos de anställda. Detta minskar personalomsättningen jämfört med andra 
restauranger eftersom personalen själva kan välja hur mycket de vill jobba. �Problemet med 
att folk slutar inom restaurang kan vara att de inte får tillräckligt med timmar på 
arbetsplatsen� enligt Mikael78.  
 
Personalomsättningen skapar problem för Café Opera genom att när ny personal tillkommer 
måste man introducera dessa och lära ut rutiner på företaget. Att hitta personal är enligt 
Mikael inget större problem, eftersom Café Opera är en väldigt attraktiv arbetsplats. Café 

                                                
76 Intervju Olle Hammarström 
77 Ibid 
78 Intervju Mikael Trygg 
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Opera handplockar sin personal och söker inte via annonser eller liknande. 
Personalomsättningen har även vissa positiva aspekter, enligt Mikael. Nyanställd personal 
tillför bland annat mer nya idéer än personal som varit på arbetsplatsen en längre tid.    
 
Café Opera har ingen skriven personalstrategi men Mikael Trygg har själv IFK Göteborgs 
spelarstrategi som förebild när han anställer sin personal. Det viktiga är att man passar in i 
gänget anser Mikael och då finns det inget utrymme för divor. Personalen på Café Opera 
umgås mycket på fritiden och det viktiga är att alla fungerar tillsammans som ett lag.  
 
Nyanställda på Café Opera lönesätts efter kollektivavtalet. Detta innebär att man alltid börjar 
på lägsta nivån i kollektivavtalet. Löneutvecklingen styrs av tre olika faktorer på Café Opera: 
prestation, trogen tjänst och profilering. Säljer man mer och tar större ansvar så är man 
berättigad till en högre lön. Personal som jobbat länge inom företaget har oftast också högre 
lön än andra. Slutligen är även profilering viktigt. Detta innebär att om en person på företaget 
anses vara en större profil och mer karismatisk än andra så leder det också till att man kan 
höja personens lön jämfört med övriga. Detta eftersom det anses skapa merförsäljning för 
företaget. 
 
Café Opera har inga strategier för belöningssystem till personal som gjort ett bra jobb. 
Leverantörer till företaget anordnar ibland säljtävlingar för att få personalen att sälja mer av 
sina produkter. Vinnaren belönas med priser från dessa leverantörer, men detta står 
leverantörerna för och är inget som initieras av företaget. 
 
Karriärmöjligheterna på Café Opera är begränsade, enligt Mikael. Ett stort problem med att 
göra karriär inom restaurangbranschen är att när man avancerar inom yrket förlorar man sin 
dricks. Detta leder ofta till att man minskar sin totala inkomst trots att man ökar sin lön på 
pappret. Ett annat problem är att man måste fortsätta att arbeta oregelbundna arbetstider. Detta 
gör att väldigt få är intresserade av att avancera inom restaurang utan söker karriärmöjligheter 
inom andra branscher. 
 
Mikael Tryggs erfarenheter från restaurangbranschen är att det är svårt att få fast anställning. 
Café Opera är det första stället han har jobbat på där han blivit fast anställd. Han anser att det 
finns många oseriösa krögare inom branschen som jobbar med att betala ut svarta löner. Han 
är även kritisk mot fackförbundet och anser att ersättningen för obekväm arbetstid är alldeles 
för låg jämfört med andra branscher. Med tanke på arbetsmiljön inom restaurang borde både 
minimilönen och ersättningen för obekväma arbetstider höjas avsevärt. �Jag står klockan 03 
på morgonen en söndag med 120 decibel i öronen och tjänar 20 kr extra i timmen, det är 
skrattretande�79. Skulle man höja dessa skulle det kunna höja statusen i branschen på sikt. 
 
 

 4.3 The Plaza Club: Intervju med Andreas Brovinger  
 
The Plaza club är en nyöppnad nattklubb i centrala Stockholm som ingår i en koncern med två 
andra restauranger/nattklubbar. The Plaza Club har cirka 30 anställda varav endast fem är 
heltidsanställda. Övrig personal är deltidsanställda eller extra vid behov. Andreas Brovinger 
är personalansvarig på The Plaza Club och har jobbat sedan starten för ett halvår sedan. Under 
detta halvår har personalomsättningen varit 6,6%. Andreas anser att personalomsättningen 
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inte har varit något problem för företaget än så länge men framhåller att företaget är nytt och 
det kommer att komma perioder av högre personalomsättning i framtiden. Att anställa ny 
personal är förknippat med extra jobb för Andreas och det finns inga garantier för att det 
kommer att fungera bra med den nyanställde. Därför är rekryteringsprocessen viktig för 
företaget. Andreas tycker att det saknas stabilitet och regelbundna arbetstider inom restaurang 
och att detta är den största anledningen att folk söker sig till andra branscher. Hotet kommer 
oftare från andra branscher än andra restauranger som vill rekrytera Plazas personal.  
 
Företaget följer kollektivavtalet vad beträffar lönesättningen. Detta innebär att man som 
nyanställd hamnar på den lägsta nivån av kollektivavtalet. Löneutvecklingen grundas på hur 
länge personen har jobbat inom företaget. Lojalitet är viktigt och leder till en högre lön. 
Andreas anser att företaget är dåligt på att belöna personal som utmärkt sig genom prestation. 
Företaget har inga belöningssystem eller bonus som delas ut till personalen.  
 
De flesta som jobbar inom företaget jobbar runt tjugo timmar i veckan. Enligt Andreas är 
personalen nöjd med sina arbetstider och vill inte jobba fler timmar per vecka. För personal 
med barn kan tiderna också skapa problem. Tex framhåller han att det är svårt att kombinera 
yrket på heltid med ett familjeliv. �Jag är sällan hemma när barnen är hemma och det 
påverkar min relation till barnen�80. 
 
Företaget har ingen skriven personalstrategi men jobbar efter att alla ska kunna vara med att 
påverka alla beslut som tas inom företaget. Andreas tycker att det är viktigt att personalen kan 
vara med och fatta beslut som rör deras situation.   
 
Andreas gick nyligen ur facket för att han kände att de inte tillförde något till honom eller 
hans arbetsplats. Om han någon gång skulle hamna i svårigheter med sin arbetsgivare känner 
han att han skulle kunna lösa situationen själv utan att blanda in facket.  
 
Andreas anser att statusen inom restaurangyrket är låg med undantag för kockar. Detta beror 
enligt Andreas på att kockar har en utbildning och praktiserat som lärlingar hos äldre mer 
erfarna kockar. Andreas har själv ingen utbildning inom restaurang eller ledarskap. Han skulle 
vilja se att fler utbildade sig inom yrket och att det fanns mer möjligheter till att vidareutbilda 
sig. Utbildning och praktik ger stolthet och höjer statusen på yrket. 
     

4.3 Sturecompagniet: Intervju med Björn Sandell 
 
Björn Sandell är personalansvarig på Sturecompagniet i Stockholm. Han har jobbat på 
Sturecompagniet i tre år. Under det senaste året har 2 personer slutat och två börjat av den 
personal Björn ansvarar för vilka uppgår till 20 personer. Detta ger en personalomsättning på 
10 %. Den största anledningen att personal slutar är att de ser branschen som en tillfällig 
bransch och när de är klara med studier eller får ett jobberbjudande inom en annan bransch 
väljer att sluta.   
 
Enligt Björn är personalomsättningen ett stort problem och han skulle vilja se att personal 
stannade längre på sina jobb. �Rekryteringen är komplicerad och det är svårt att finna bra 
personal�81. Efter rekrytering följer en inlärningsprocess där den nya personalen måste lära sig 
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de rådande rutinerna på företaget. Det uppstår alltid kostnader med personalomsättning. 
Direkta i form av rekrytering och inlärning och indirekta i form av försäljningsförluster. �En 
försäljningsperson har sina kunder och när någon slutar minskar ofta försäljningen på det 
försäljningsstället, i varje fall till en början. Sedan brukar det jämna ut sig�82. 
 
Björn anser att det finns få positiva aspekter med personalomsättning. �Det kan vara bra om 
personal flyttar till nya positioner inom samma företag. Men om det handlar om samma 
position på ett annat företag är nästan bara negativt. Då sker ingen utveckling för varken 
branschen eller personen. Om man är trött på jobbet kan det väl kanske vara positivt att få in 
någon som är lite hungrigare. Men generellt finns det mer negativa aspekter�83.  
 
Sturecompagniet har en uttalad personalstrategi som man följer. Men Björn skulle vilja ge 
personalen större incitament att vilja jobba vidare inom företaget. �Jag skulle vilja ändra vissa 
delar. Till exempel när man har jobbat på samma position ett tag blir man kanske lite less på 
att göra samma sak kväll efter kväll. Jag skulle vilja hitta ett sätt att kunna motivera dessa 
personer så att de inte slutade utan att de skulle vilja jobba vidare inom företaget. Finna ett 
sätt att maximera motivationen hos de anställda och således också prestationen�84. Hur detta 
ska gå till har inte Björn något svar på men han skulle vilja finna möjligheten att utveckla en 
sådan strategi.   
 
Angående karriärmöjligheterna inom restaurang anser Björn att det finns stora möjligheter. 
Men han anser att restaurangbranschen är för långsam med att släppa fram nya personer. 
�Restaurangbranschen måste bli bättre på att stimulera personer att utvecklas inom 
restaurangbranschen och våga släppa fram nya personer med nya idéer�85. Problemet med att 
göra karriär anser Björn är att det inte är lika attraktivt att göra karriär inom restaurang som 
inom andra branscher. �När man inte längre jobbar med direkt försäljning inom restaurang 
förlorar man sin dricks som ofta är en stor del av ens totala inkomst. Ens totala inkomst blir 
mindre eller densamma men man får mer stress, ansvar och huvudvärk�86.  
 
Arbetstiderna är också en stor anledning till att personalomsättningen är hög på 
Sturecompagniet. �Det är svårt att kombinera ett krogjobb med ett familjeliv när man jobbar 
nätter och helger�87. Ett annat problem är att Sturecompagniet inte kan erbjuda alla i sin 
personal heltidsanställningar. Många i personalen skulle vilja jobba fler timmar men det är 
inget som företaget kan erbjuda. �Eftersom vi har två sommarkrogar inom koncernen är det 
ganska mycket säsongsanställningar, timanställningar och deltidsanställningar�88.  
 
Anställningstryggheten inom restaurang är låg enligt Björns erfarenhet. �På Sturecompagniet 
sköts det bra men på andra krogar jag har jobbat på existerar en inte alls�89. Problemet ligger 
ofta i att personalen inte bryr sig om sin anställning eftersom de ser det bara som ett tillfälligt 
jobb och ställer inga krav på arbetsgivaren om att få fast anställning.  
 
Ingångslönen för nyanställda ligger något över kollektivavtalet på Sturecompagniet. Björn 
anser dock att tillägget för obekväm arbetstid är alldeles för låg och jämför med 
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handelsbranschen där man har dubbel lön kvällar och helger. �Detta är en anledning att facket 
har en låg ställning bland restauranganställda�90. Björn tycker att medlemmarna inte riktigt 
litar på sitt fackförbund eftersom de förhandlade bort insättning som gjorde att man verkligen 
kunde tjäna mycket pengar som anställd. Insättning var ett system som gjorde att man tjänade 
pengar i relation till försäljning91.  
 
På Sturecompagniet har man inget belöningssystem eller bonus för bra prestationer. Beröm 
förekommer inte särskilt ofta. Björn tycker att det alltid varit ett hårt klimat inom 
restaurangbranschen, men att detta har blivit bättre det senaste åren. �Vi försöker att skapa 
bättre trygghet för personalen så att de blir mer motiverade att jobba bättre�92.  
 
Lönesättningen inom företaget är individuell. Men det skiljer inte mycket från den högst till 
den lägst betalda. De flesta ligger något över kollektivavtalet. Löneutvecklingen är inte 
särskilt hög på företaget och personalen får boka sina egna lönesamtal individuellt om de vill 
kräva en högre lön. Det tas sällan initiativ från ledningen att höja någons lön enligt Björn.    
 
Björn anser att man skulle kunna minska personalomsättningen i branschen genom att 
utveckla nya karriärmöjligheter till personalen. Dessa karriärer måste ha fokus på dagar och 
inte bara kvällar såsom inköp, planering, marknadsföring och strategi. På detta sätt skulle man 
kunna behålla kompetent personal inom branschen.    
 

4.4 Casino Cosmopol: Intervju med Sara Funseth, Bård Ljöstad och 
Jan Christoferson    
 
1999 fick det statliga AB Svenska Spel uppdraget att etablera fyra internationella kasinon i 
Sverige. Resultatet blev fyra kasinon med namnet Casino Cosmopol. De fyra kasinona är 
belägna i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt är drygt 1000 personer anställda 
inom företaget, varav ca 300 i Stockholm93. Varje kasino består av själva kasinot, men också 
en restaurangdel med tillhörande barer. Restaurangdelen opererar som ett separat företag med 
separat budget och mål.  
 
Personalen kan delas upp i restaurangpersonal, som bara arbetar i restaurang och bar. 
Kasinopersonal, som innefattar all personal utom restaurangpersonalen. Och spelpersonal, 
som innefattar den del av kasinopersonalen som fysiskt hanterar de olika spelen, också kallad 
golvpersonal. Skillnad görs mellan kasinopersonal och spelpersonal eftersom det endast är 
spelpersonalen som lyder under hotell- och restaurangförbundets fackavtal. Förutom kasinots 
egna personal finns även städpersonal, men de har anställningen hos ett utomstående företag.  
 
Intervjuer utfördes på kasinot i Stockholm med tre anställda med befattningarna Kasinochef, 
Floor Manager och Personalassistent. Tillsammans har de tre en god insyn i 
operationsverksamheten för hela företaget.  
 
Utav de anställda på kasinot är det endast spel och restaurangpersonal som är knutna till 
hotell- och restaurangfacket, men det är också där större delen av personalomsättningen sker. 
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Personalomsättningen inom företaget ses av samtliga intervjuade som något för hög. Målet är 
att sänka den. �Vi skulle behöva ge organisationen mer stabilitet. Det skulle därför vara bra 
om omsättningen var lägre� säger personalassistent Sara Funseth94.  
 
Personalomsättningen och framförallt rekrytering har varit ett problem redan från start. Under 
budgetrestriktioner har rekrytering och bemanning inte haft den prioritet som varit önskvärd 
och det har varit svårt att täcka det bemanningsbehov som varit. �Det har varit underbemannat 
en längre tid, vilket sliter på den befintliga personalen� 95. Men vid årets slut tror Kasinochef 
Bård Ljöstad problemen ska vara lösta. Casino Cosmopols mål för både spel och 
restaurangpersonal är att personalomsättningen ska sänkas till under 15 % under 2006. Det 
skulle betyda en snittsänkning på över 50 % då personalomsättningen under 2005 var 25 % 
för kasinopersonalen och över 40 % för restaurangpersonalen96. 
   
Främsta orsaken till den höga personalomsättningen tror de tre intervjuade dels är de 
påfrestande arbetstiderna och dels att så många av de anställda ser arbetet som ett 
genomgångsarbete under tiden de söker sig vidare mot studier eller annan anställning. 
Öppettiderna på kasinot är 13.00 till 05.00 365 dagar om året. Det betyder 70 % kvälls- och 
nattarbete för en heltidsanställd vilket enligt de intervjuade är mycket ansträngande på många 
av de anställda. Inte bara är det svårt att täcka det mänskliga sömnbehovet, men det sociala 
umgänget blir också svårt att upprätthålla. Ofta arbetar man helger och kvällar, vilket gör det 
svårt att upprätthålla sina sociala kontakter utanför kasinot. 
  
Kasinot är också främst attraktivt som arbetsplats för yngre människor. Det stora behovet av 
deltid- och timanställda gör att framförallt yngre personer, som uppskattar 
deltidsanställningen, söker sig till kasinot. Dessa personer har ofta studier vid sidan om 
arbetet vilket naturligt gör att omsättningen i den gruppen blir hög. Ytterliggare en anledning 
till den höga personalomsättningen är den ibland påfrestande interaktionen med gäster. I en 
miljö där stora summor pengar vinns och förloras frodas också starka känslor. �Gästerna är 
ofta väldigt krävande. Många säger att de slutar för att gästerna är otrevliga osv.� berättar Sara 
Funseth97. Irritation och ilska är en kasinoarbetares vardag vilket de anställda ofta tycker är 
mycket jobbigt.   
 
Samtliga intervjuade påpekar dock att personalomsättning till viss mån är nödvändigt och 
väsentligt för företagets framgång. Behovet av arbetskraft är inte det samma varje dag, hela 
dagen, året om. En stor del av personalen behöver vara timanställd för att kunna täcka upp när 
behov finns. Personalomsättningen i den timanställda anställningsformen är naturligt hög, 
men är viktig för verksamheten. Dessutom behövs också �nytt blod� i alla organisationer för 
att den framåtanda och nytänkande som kommer från nyanställningar kan utnyttjas. 
 
När det kommer till medbestämmande så hoppas Bård Ljöstad att kasinot kan stimulera folk 
med samverkan mellan ledning och personal. �De flesta goda idéer kommer underifrån och 
ledningen försöker vara så lyhörd som möjligt för de idéer som förs fram från alla 
inblandade�98. Dessutom har den heltidsanställda personalen ett så kallat medarbetarsamtal 
med sin närmsta chef en gång om året. Där får man diskutera vad man som anställd gör bra, 
mindre bra och vad man har för mål med sin anställning, samt hur man ska kanna uppnå de 
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målen. Här har man också chans att framföra de idéer man har. Förra året bestämdes dessutom 
att kasinot skulle införa något man kallar för �Värdskap i världsklass�. Tanken är att den 
service den anställde utför ska ses som ett värdskap och att den ska bli mer personlig och 
tillmötesgående. I och med det beslutet fick alla heltidsanställda delta i en endags 
�brainstorming�möte där de deltagande fick chans säga vad de tycker ska göras för att uppnå 
värdskap i världsklass, också det ett visst medbestämmande. 
 
För att öka känslan av samhörighet är personalen uppdelade i olika team. För att främja 
teamkänslan finns bland annat ett bidrag på 800 kr per person där teamet själv får bestämma 
vilken aktivitet pengarna ska gå till.  
 
Karriärmöjligheter finns inom företaget, men är starkt varierande beroende på vilken position 
man arbetar på. För de som arbetar �på golvet� dvs. spelpersonalen, så är karriärmöjligheterna 
starkt begränsade med tanke på att det är så många anställda som söker sig uppåt i 
organisationen och vill åt de begränsade möjligheter som finns. För att skapa ytterligare 
incitament finns dock planer på att utöka möjligheten till individuell lönesättning. 
 
I dag finns endast den HRF definierade lönepott som möjlighet till att individuellt belöna en 
anställd. Problemet är att potten är så pass liten att personalen anser att den belönande faktorn 
går förlorad. Men istället ser kasinot till att skapa en kompetenstrappa med individuell 
lönesättning. Det gäller framför allt dealers (croupiers) som belönas om de genom sin 
kompetens påverkar resultatet positivt. Med kompetenstrappan följer dels ekonomiska 
incitamentet men också �ett inslag av tävling som skapar yrkesstolthet� menar Bård Ljöstad.  
 
Bård menar också att det finns en underton i Sverige att det är lite fult med service och att 
serviceyrket därför klassas som ett lågstatusyrke. HRF menar att målet måste vara att höja 
kompetensen inom branschen för att på så sätt också höja statusen99. För att branschen ska ha 
kompetent arbetskraft menar HRF att villkoren måste förbättras; högre löner, tryggare 
anställningar, skälig bemanning och en bra arbetsmiljö. Bård tror däremot att höja statusen 
handlar om att se människorna och få dem delaktiga i hela affären. Han tycker att HRF har 
något av ett affärsidéproblem i att de fortfarande är fokuserade på att försvara lägstanivån, 
dvs. de som har svårt att prestera. �Det hindrar ju att man hittar bra lösningar� menar han. Jan 
Christoferson100 menar också att det är svårt för HRF att samarbeta med företag och att ett 
nära samarbete också skulle främja statusen i branschen.  
  

4.5 Clarion Hotell: Intervju med Jan Berggren 
 
Clarion Hotell är Stockholms största hotell med 532 rum och sviter och en kapacitet på ca 
1000 boende och ytterliggare 1000 konferensgäster. Omsättningen är ca 200 miljoner per år 
och de har ca 120 anställda varav drygt hälften är kollektivanställda och den andra delen är 
tjänstemän. Dessutom tar ett utomstående företag, med ytterligare ca 120 anställda, hand om 
�housekeeping�.  
 
Jan Berggren tog sig an hotellchefsposten vid Clarion 2003 efter att medverkat i etableringen 
av det statliga Casino Cosmopol. Han har trots saknad av formell ledarutbildning skapat sig 
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en gedigen meritlista som bland annat innefattar försäljningschef hos Fritidsresor och 
internationell försäljningsdirektör vid Scandic. 
 
Jan menar att personalomsättningen på Clarion det senaste året har varit förhållandevis låg, 
6% under 2005, men att den tidigare varit väldigt hög. Hans egen förklaring är att personalen 
som startade upp företaget var redo att leta sig vidare när vardagslunken började infinna sig. 
En annan orsak till den höga personalomsättningen menar han är synen på arbetet som ett 
genomgångsyrke för unga människor. Många av de unga anställda ser inte anställningen på 
Clarion Hotell som en långvarig anställning. Istället har de ofta andra mål med arbetet som 
tex. förvärvsarbete emellan och under utbildningar, eller som ett tillfälligt arbete i väntan på 
att ett mer attraktivt erbjudande uppenbarar sig.  
 
Jan ser inga större problem i sin omsättning av personal. Det är hans ansvar att få personalen 
känna att de klarar av sitt arbete och är sugna på mer. Antingen har han då en ny uppgift för 
dem, men om han pga. sina begränsningar inte har det är det ok det också. �Mitt ansvar är att 
få folk att blomma, för att sedan gå vidare någonstans�  
 
Han ser dessutom fördelar med personalomsättningen. Inom servicebranschen måste där hela 
tiden finnas ett genuint intresse för människor att serva och hjälpa. Blir en person kvar för 
länge på en arbetsplats utan förändring tror Jan att det finns risk för stagnation. Därför ser han 
som sin uppgift att hela tiden �få in nya ögon� som ser till gästernas behov på ett nytt sätt, 
som därmed också ger möjligheter till förbättring för företaget.  
 
Karriärstegen, och de utmaningar som kommer med den, ser Jan som mycket viktig. Därför 
tycker han det är viktigt att vara så tydlig som möjligt om vilka möjligheter och begränsningar 
som finns. Han använder sig gärna av internrekrytering, men för en del tjänster, på grund av 
dess specifika krav, är internrekrytering inte ett alternativ. Men för de som aspirerar till 
framtida hotelldirektör finns en traineeutbildning inom moderbolaget Choice. 
 
Jan har också en förkärlek till de mjuka belöningarna över de hårda. �I dag har det gått 
inflation i bonusar�. Han menar att belöning bör vara för det arbete som är utöver det vanliga . 
Att synas är för en individ många gånger minst lika viktigt som pengar i arbetslivet.  
 
Som ledare ser Jan de udda arbetstiderna som ett problem i branschen, men på Clarion Hotell 
fungerar det bra. Till skillnad från ett kasino eller en nattklubb så blir inte arbetsbelastningen 
större efter midnatt. Tvärtom betyder det mindre arbete med minimal personal som följd. 
Eftersom olika människor har värderingar av vad som är viktigt för dem finns även de som 
uppskattar den typ av nattarbete som Clarion Hotell erbjuder. Bland de anställda finns 
tillräckligt många för att täcka behovet, så därför är arbetstiderna inte ett problem.   
 
Individuell lönesättning används på Clarion Hotell, men likt Casino Cosmopol så är 
skillnaden i löner minimal. Istället används de mjuka belöningarna som incitament.  
 
Angående HRF:s mål att öka statusen inom branschen så tror Jan Berggren på att ha konkreta 
målsättningar som att T ex. höja utbildningsnivån. Men att försöka få hotell- och 
restaurangbranschen att framstå som en bransch med hög status tycker han blir konstigt. �Den 
här branschen är ingen bransch med krav på hög utbildning, och att göra den till det blir 
konstigt. Typen av tanke är bra, men det håller inte med hur verkligheten ser ut idag�101. 
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4.6 Intervju med Kalle Rudehill 
 
Kalle Rudehill har nyligen avslutat sin anställning hos Stureplansgruppen som är en 
restaurangkoncern med sex enheter i centrala Stockholm. Han har bland annat varit barchef på 
Köket och nattklubbschef på The Spy Bar. Vårterminen 2005 skrev han en magisteruppsats 
om personalomsättningen i restaurangbranschen på Stockholms Universitet.  
 
Kalle slutade i restaurangbranschen för att han var snart klar med sina studier men framhåller 
att det inte var en tillfällighet att han slutade. Han hade planerat länge att sluta och såg jobbet 
mer som ett tillfälligt arbete medan han studerade. Den största anledningen till att han inte 
ville fortsätta inom restaurang beror på arbetstiderna i yrket. Det påverkar det sociala livet för 
mycket anser Kalle. �Man var alltid upptagen kvällar och helger och kunde inte träffa familj 
och nära vänner i den utsträckning man ville�102. Han anser även att om man gör karriär inom 
yrket är det lika dåliga arbetstider. Arbetet är förlagt till kvällar och helger oavsett vilken 
position man har inom företaget och det är den stora begränsningen med branschen. 
 
Kalle anser att många problem med restauranger och restaurangers personalpolitik är att 
företagen är väldigt toppstyrda och många som har ledande befattningar saknar 
ledarskapsutbildning eller utbildning överhuvudtaget. �Det är en blandning av toppstyrt och 
dåligt ledarskap som gör att inte branschen utvecklas� anser Kalle103 
 
Kalle skulle dock kunna tänka sig att vara kvar i branschen. Då endast som konsult eller som 
utbildare och inte jobbande på golvet kväll efter kväll eftersom det är så fysiskt påfrestande 
och arbetstiderna är för oflexibla. �Det är viktigt att ha normala arbetstider. Det enda som 
motiverar en att jobba dessa arbetstider är att man tjänar mycket pengar. Jag vill i framtiden 
kunna styra mer över vilka tider jag arbetar�104 
 
Under Kalles tio år i branschen har han inte genomgått någon vidareutbildning inom 
restaurang. Han har haft ledande positioner inom det företag han har verkat inom men ändå 
inte erbjudits någon vidareutbildning. Kalle anser att det finns ett behov av att kunna utbilda 
personal inom hotell- och restaurangbranschen men att utbudet på utbildningar nästan är 
obefintligt. Om cheferna inom restaurang var bättre utbildade tror Kalle att 
restaurangbranschen skulle utvecklas i en positiv riktning  
 
Kalle anser att restaurangbranschens låga status är en myt.  Han tycker inte att det är ett 
lågstatusyrke som det ofta framhålls i media. Däremot arbetar många i branschen medan de 
pluggar eller har det endast som tillfälligt arbete. Detta gör att de inte utbildar eller fortbildar 
sig inom yrket vilket sänker arbetet och branschens status i slutändan eftersom kunnandet blir 
så lågt.  
 
Beträffande karriärmöjligheter tycker Kalle att det finns många inom hotell- och 
restaurangbranschen. �Det finns goda karriärmöjligheter inom hotell men även många 
chefspositioner hos större restauranger och nattklubbar�105. Dessutom finns alltid möjligheter 
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att starta eget i en annan utsträckning än i andra branscher.  Men möjligheterna begränsas av 
att man måste orka jobba sena kvällar och helger.   
  
Kalle är nöjd med lönenivån han har haft under sin tid i restaurangbranschen, men den stora 
inkomstkällan har alltid varit dricksen. Belöningar i form av bonus eller prestationsbaserad 
lön har aldrig förekommit under Kalles tid i restaurangbranschen. Det har aldrig funnits någon 
vilja från ledningen att införa något i den stilen. Den allmänna uppfattningen från ledningen 
har alltid varit att personalen ska vara nöjd med det jobb man har och att platserna är så 
eftertraktade att personalen alltid är utbytbar. Kalle tror dock att personalen skulle jobba 
bättre om de hade en mer prestationsbaserad lön.  
 
Kalle ger även en bild av obefintligt med uppskattning från ledningen under sin tid som 
restauranganställd. �Man finner sig i det obefintliga ledarskapet på grund av att man tjänar bra 
med pengar�106.  
 
Anmärkningsvärt är att personalen inte ställer några krav på arbetsgivarna, tycker Kalle. 
Ledningarna och krögare har alldeles för lätt att flytta runt och omplacera personal. Är 
ledningen inte nöjd med någon tvingas nästan denna person att sluta genom att bli omplacerad 
eller få nya arbetsuppgifter som man inte trivs med. �Får man ledningen emot sig har man 
sällan något att sätta emot. Det sker med massa trixande�107. Detta leder ofta till att man 
avslutar sin anställning och flyttar vidare till ett annat jobb.   
 
Personalomsättningen har inte varit så stor där Kalle har jobbat eftersom det har varit så 
eftertraktade platser. Men i branschen i stort är det en stor personalomsättning. Detta beror på 
att det är en tillfällig bransch människor går in med inställningen att bara ska jobba en viss tid. 
Förutom på de exklusiva platserna där personal oftast stannar längre.  
 
Hög omsättning på personal ser inte Kalle som bara ett problem. Han tycker att det är bra att 
folk lämnar branschen så småningom. �Man slits mycket fysiskt och blir hörselskadad om du 
jobbar för länge med det. Man får mycket erfarenhet bygger kontaktnät och utvecklas som 
person under tiden. Pluggar man dessutom samtidigt så har man många fördelar med att jobba 
inom restaurang. Det är bra att det kommer nya som vill ta över�108.  
 
Slutligen anser Kalle att den enda möjligheten för restaurangbranschen att utvecklas är att 
skapa bättre ledarskap inom branschen genom fler ledarskapsutbildningar inom restaurang. 
Många ledningar inom restaurang är dåliga på att lyssna på personalen och ta vara på deras 
idéer.  
 

4.7 Hotell- och restaurangfacket: Intervju med Malin Ackholt 
 
Malin Ackholt är tredje förbundsordförande på Hotell- och restaurangfacket. Hon arbetar med 
frågor som handlar om personal och hur man ska utveckla branschen inom personalfrågor. 
Hotell- och restaurangfacket har idag cirka 58 000 medlemmar. Man skriver in 8 000 � 10 000 
nya medlemmar om året. Man skriver ut ungefär lika många varje år. Dessa personer skickas 
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ofta till nya fackförbund. �Vi kan byta vår medlemskår på lite över 5 år men vi byter inte hela 
kåren för antingen har man väldigt kort tid i branschen eller väldigt lång i branschen�109. 
 
�Man kan alltid diskutera tillförlitligheten i statistik men att vi kan konstatera att 
personalomsättningen inom branschen är hög�110 menar Malin. Detta beror på att en stor del 
anställningarna inom hotell- och restaurangbranschen är tidsbegränsade. Men Malin menar 
också att det är en bransch som svänger mycket över olika cykler. Personalomsättningen 
påverkas även av svängningar i försäljningsomsättningen. Enligt statistik från SHR gör 
svängningar i försäljningsomsättningen att det svänger lika mycket inom 
personalomsättningen. Det stora problemet med personalomsättning, anser Malin, är flykten 
av kompetens inom branschen. Detta leder till att det blir problematiskt för arbetsgivarna att 
satsa på utbildning till personalen eftersom de ser det mer som en kostnad än en investering.  
 
�Den generella utbildningsnivån bland personalen inom branschen ligger betydligt högre än 
inom hela LO kollektivet�111, menar Malin. Även om detta inte handlar om branschutbildade 
så ligger utbildningsnivån högre. Detta kan delvis bero på att vi har många personer inom 
branschen har sina utbildningar från sina hemländer med sig. Detta är en effekt av att det finns 
många med utländsk bakgrund inom branschen som har akademiska studier med sig. Men ser 
man på branschutbildningen är den inte stor. Men Malin menar att detta är på väg att 
förändras mycket på grund av att möjligheterna att utbilda sig inom branschen har ökat under 
de senaste åren. Det är dock oftast att personalen bekostar utbildningarna själva. 
�Förhoppningsvis får de betalt för utbildningen när de kommer ut i arbetslivet�112. Om man 
sedan ser på kompetensutvecklingen inom branschen är den också låg. Kompetensutveckling 
ligger på mellan 0-6 utbildningsdagar i genomsnitt per år i branschen. Vilket är väldigt lågt 
jämfört med andra branscher.   
 
Lönenivåerna i branschen är bland de lägsta i landet. �I Sverige har vi aldrig varit duktiga på 
att betala för serviceyrken�113, menar Malin. Genomsnittslönen ligger runt 17400 dvs. runt 
100 kr i timmen. Det är ganska uppseendeväckande, tycker Malin. Minimilönerna är dock  de 
högsta i Sverige. Det har gjort att arbetsgivarna har en tendens att lägga lönerna nära 
minimilönen. Genomsnittslönen ligger endast knappt 7 % över minimilönen. Det finns teorier 
om att höjer man golvet för lönen går taket också uppåt. Det har visat sig att det stämmer 
ganska väl. Men inom hotell- och restaurangbranschen finns det många arbetsgivare som gör 
snabba pengar men som inte tar något ansvar för branschen eller sin personal. Därför är 
löneutvecklingen dålig och taket förblir lågt. Malin anser att det måste finnas ett 
säkerhetssystem. Minimilönerna ingår i detta säkerhetssystem, men det är också en 
konkurrensfråga. �Det är klart att man kan sälja billigare om man betalar personalen 
mindre114� menar Malin. Det är en personalintensiv bransch och branschen har 
personalkostnader som kan uppgå till 40-50% av omsättningen.  
 
 
Fram till 1993 hade serveringspersonalen insättning vilket innebar att personalen hade en liten 
garantilön och sedan hade man procent på vad man sålde. Facket såg en väldigt stor 
löneglidning. �Vi hade personal som tjänade väldigt mycket men så hade vi också personer 
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som gjorde mycket av jobbet som tjänade väldigt lite och inte hade en positiv 
löneutveckling�115. Facket ville ta fram ett system som är homogent, �man vill ha en viss 
löneglidning men det måste finnas en balans. Det fanns även inlåsningseffekter av systemet. 
1991 förändrades reglerna för representation i Sverige. Detta gjorde att representationen i stort 
sätt försvann från krogarna som i sin tur gjorde att lönerna sjönk för personer som jobbade i 
branschen. Systemet finns dock kvar på vissa krogar men detta har facket inga synpunkter 
på�116.  
 
�Dricksen är en oreglerad fråga eftersom det är en fråga mellan gäst och personal så den 
frågan lägger vi oss inte i� säger Malin. Men Malin tycker att man inte kan ha ett system som 
bygger på allmosor och anser att dricks inte är en lämplig betalningsform. �Vi tycker att om 
gästen är beredd att betala mer än vad som står på notan ska priset höjas i motsvarighet till 
kunden betalningsvilja�. Dricks är ett förlegat system, tycker Malin, och anser att man ska 
höja priserna och lönerna i stället.   
 
När det gäller ekonomiska belöningar kommer frågan om individuell lönesättning in. Den 
forskning som finns angående individuell lönesättning är relativt liten. Det är lite skrivet om 
konsekvenserna av individuell lönesättning. Får man andra mervärden av individuell 
lönesättning eller är lönen en hygienfaktor dvs. att så länge lönen är ok så gör jag ett bra jobb. 
Får personalen ett ökat inflytande eller möjlighet att kunna påverka sina arbetstider och 
liknande kanske ger ett större resultat än vad högre lön gör. Det är inget som säger att en 
högre lön eller prestationssystem skulle göra att personalen gör en bättre insats. �Jag tror inte 
att ett belöningssystem är lösningen för att öka produktiviteten och kreativiteten på krogen�, 
menar Malin 
 
Malin tror att har man valt branschen så har man insikt om att det kommer att bli annorlunda 
arbetstider. Men samhället har blivit ett 24/7 samhälle där allt ska vara öppet alltid och 
oregelbundna arbetstider blir vanligare i andra branscher också. Det stora problemet, menar 
Malin, är att man inte har inflytande över sina arbetstider. Att få vara med och planera sina 
arbetstider gör att man kanske kunde acceptera att man jobbar kvällar och helger och 
liknande. Detta kan göra att folk stannar kvar längre i branschen.  
 
Ob-tillägget är för lågt, tycker Malin. Tittar man historiskt så har branschen alltid haft öppet 
de tider då OB-tillägget betalas ut. Vi brukar bli jämförda med handels. Handels fick igenom 
Ob för att öppna sin verksamhet de tider de hade stängt. Så var inte fallet inom hotell- och 
restaurang och det är därför OB-tillägget är lägre än i andra branscher. Malin menar att det är 
en prioriteringsfråga vart pengarna läggs när facket förhandlar. Det är också en viss typ av 
arbetstagare som aldrig omfattas utav OB tillägget. Begreppet obekväm arbetstid ligger kvar 
men vi har flyttat gränserna i samhället. Vad som är obekvämt för vissa är bekvämt för andra. 
Det finns många frågor kring detta. Ska man ha en ersättning för att man jobbar andra tider än 
man gör i samhället normalt ska man ha en skälig ersättning och Malin anser att 16 kr extra i 
timmen inte är skäligt.  
 
�Många kommer in i vår bransch som sitt första arbete. Man är väldigt glad att man har fått ett 
jobb, man tycker att allt är roligt och man är entusiastisk och får jobba med människor 
osv�117. När man får in personal som jobbar tidsbegränsat sänks kraven på arbetsgivaren att 
skapa en organisation där människor kan utvecklas. �Kommer du in till ett jobb där din 
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ambition är att tjäna pengar under sommaren är troligare att man utvecklas ifrån branschen än 
inom branschen�.118  
 
Anställningstryggheten i branschen är inte sämre än i andra branscher. Anställningstryggheten 
bygger på 5§ i LAS. Det som facket har gjort är att kollektivavtalsreglera en anställningsform 
dvs. en �extra vid behovs anställning�. �Det måste finnas en viss flexibilitet i anställningarna 
eftersom vi driver den typen av beställningsverksamhet�.119. Reglerna finns, det är 
efterlevnaden som saknas. Problemet är att arbetsgivarna töjer på gränserna för denna typ av 
anställningar och överutnyttjar denna anställningsform. �Folk använder timanställning, men 
man kan inte vara anställd per timme, du kan vara avlönad per timme�120. 
 
Individuell lönesättning kräver mycket av krogarna. Det är ett omfattande system att jobba 
med utifrån lönepolicy och utförande. �Vi håller på med försöksverksamhet men det är för 
tidigt att säga om detta fungerar eller inte�. �Det är också för tidigt att säga vilka delar man 
skulle kunna utveckla eller inte. Det finns ingenting som säger att bara genom att införa 
individuell lönesättning skulle branschen utvecklas�121.  
 
�Branschen har inte tagit ledarskap och effekterna av bra ledarskap på allvar�, berättar Malin. 
Det finns många goda exempel på bra ledarskap men alldeles för många dåliga. Man ser 
väldigt stor skillnad beroende på vilken del av branschen man tittar på. Om det är större 
kedjeföretag eller mindre restauranger med tre anställda. �I stort sätt kan man säga att det 
råder stor brist på ledarskap i branschen�122. 
 
Angående karriärmöjligheter, anser Malin, att det finns många inom hotell- och restaurang. 
Men att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för att utveckla dessa inom branschen. Hon 
illustrerar med ett exempel ur verkligheten: En 20-årig tjej kommer in på ett hotell och frågar 
chefen �jag vill jobba här och utvecklas här. Vad har jag för möjligheter?� Då svarar chefen 
�inga�. Branschen, menar Malin, måste bli bättre på att tillvara på kompetens och utveckla 
personal genom att erbjuda karriärmöjligheter. Annars försvinner kompetensen till andra 
branscher123.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera den samlade empirin och försöka sammankoppla 
dessa med de teorier som diskuterades i teoriavsnittet. 
 

5.1 Inledning till analys 
 
Vi kommer att inleda analysen med att utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori dela in de olika 
faktorer som påverkar personalomsättningen i hygien- respektive motivations faktorer.  Sedan 
analyserar vi dessa faktorer både utifrån Herzberg och den övriga teoribildningen som 
redovisas i kapitel 3. Efter detta analyseras bakgrunden till varför hygien- och 
motivationsfaktorerna ser ut som de gör genom att se empirin och teorierna ur ett större 
sammanhang. Därefter diskuteras de faktorer som kommer att hjälpa företagen att minska sin 
omsättning av personal. Slutligen summerar vi analysen i ett avslutande avsnitt.   
 

5.1.1 Hygienfaktorer inom hotell- och restaurangbranschen 
 
Hygienfaktorerna är grundläggande för att personalen inte ska vantrivas på arbetsplatsen. 
Bland dessa ingår lön, löneutveckling, jobbsäkerhet, arbetstider och arbetsmiljö. Vi kommer 
nedan att analysera de hygienfaktorer som framkommit under empirin.     
 

5.1.1.1 Lön 
Taylor såg behovet av pengar som den enskilt största motivationen till att människor arbetar 
och att prestationen endast var begränsad av fysisk utmattning124. För Taylor var motivation 
en relativt enkel fråga. Men i och med att motivationsteorierna såg pengar som ett medel att 
tillfredsställa flera olika behov, fick frågan om lön som motivation ett tvådelat svar. Å ena 
sidan kan det ses som en hygienfaktor, å andra sidan kan det ses som en motivationsfaktor . 
 
Pengar är i sig inte nödvändigtvis en motiverande faktor. Herzberg menar att lön är en 
hygienfaktor som därmed endast kan förhindra vantrivsel och inte fungerar som en 
motivationsfaktor125. Men pengars indirekta förmåga att tillfredsställa flera olika behov gör att 
de också kan ses som en belöning och därmed en motiverande faktor. I Maslows 
behovspyramid hjälper lönen att uppfylla de grundläggande behoven. Det är ett medel som 
hjälper till i arbetet att tillfredsställa de fysiska, säkerhets-, och sociala behoven, vilket gör att 
lön kan ses som en hygienfaktor. Däremot kan en lön som hjälper individen att fylla behovet 
av självförverkligande och självkänsla ses som en motivationsfaktor.   
 
Adams och Taylor menar att om lönen är kopplad till den faktiska prestationen är den en 
motivationsfaktor. I de undersökta företagen saknas system för att lönesätta anställda efter 
prestation. Istället följer de undersökta företagen kollektivavtalet och använder detta som 
grund för sin lönesättning. Enligt Olle Hammarström och Malin Ackholt är det förvånansvärt 
att så många ligger på lägsta nivån i kollektivavtalet beträffande den anställdes lön inom 
branschen.   
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En lön som endast uppfyller de grundläggande behoven kan endast ses som en hygienfaktor 
,menar Herzberg. Lönen har därför ingen möjlighet att påverka motivationen positivt, utan 
endast negativt genom att öka vantrivseln126. 
 
Olle Hammarström arbetar med att utveckla ett nytt lönesystem för branschen. Lönesystemet 
bygger på individuell lönesättning, vilket innebär att lönen är kopplat till den individuella 
insatsen. Individuell lönesättning kan ses som en form av prestationsbaserad lön, enligt 
Adams och Taylor, och skulle kunna användas som en motiverande faktor127. Olle 
Hammarström menar att detta skulle möjliggöra att personal får löneutveckling efter förtjänst 
och på så sätt motiveras till att stanna kvar längre i branschen.  Däremot ställer individuell 
lönesättning högre krav på arbetsgivaren. Med individuell lönesättning tillkommer arbete för 
arbetsgivaren som löpande måste följa upp den anställdes prestationer på nära håll. �Det krävs 
en kringapparat� menar Olle Hammarström, vilket gör det problematiskt att genomföra detta i 
många av företagen i branschen. Malin Ackholt anser att en prestationsbaserad lön inte 
nödvändigtvis ökar insatsen från personalen. Dessutom menar hon att den forskning som finns 
angående individuell lönesättning är relativt liten. Däremot indikerar Taylor och Adams 
forskning att det finns ett starkt samband mellan ökad motivation och lön då lönen är kopplad 
till prestationen. Lön kan därmed öka motivationen under rätt förhållanden, inte bara för att 
människor behöver och vill ha det, men också för att det fungerar som ett sätt att visa 
uppskattning. Däremot kan låg eller orättvis lön skapa missnöje och påverkar motivationen 
negativt128. Något som framkommit under intervjuerna är att OB-tillägget inte motsvarar 
personalens förväntningar om skälig ersättning för obekväm arbetstid. Malin menar att 
ersättningen inte är skälig för den krävande insats som nattarbete innebär.  
 

5.1.1.2 Löneutveckling 
I de undersökta företagen är löneutvecklingen låg och lönesamtal initieras, med undantag från 
Casino Cosmopol, av personalen själva. I övrigt följer de undersökta företagen 
löneutvecklingen enligt kollektivavtalet vilket innebär en ökning med åtta kronor i timmen 
efter  sex års arbetslivserfarenhet. Det skiljer inte mycket mellan den högst och den lägst 
betalde på företagen. Om man ser på branschen i stort ligger genomsnittslönen endast 7 % 
över minimilönen, vilket är väldigt lågt jämfört med andra branscher129. Olle Hammarström 
menar att detta kan bero på att personalens ökade erfarenhet har en relativt liten betydelse på 
företagets resultat. �Gör en servitör med trettio års erfarenhet mer än en servitör med tre års 
erfarenhet, förmodligen, men inte så att det motiverar den ökade lönekostnaden�130. Enligt 
Herzberg är problemet med en relativt låg löneutveckling att de som får en högre lön inte 
känner sig belönade medan de som inte får löneökning känner sig åsidosatta. Herzberg menar 
att ett sådant lönesystem endast skapar vantrivsel på företaget och kan leda till att personal 
slutar inom branschen.  
 
Olle Hammarström menar att krogar ofta strävar efter att öka sin omsättning genom att 
attrahera köpstarkare kunder och på så sätt öka sina marginaler. I och med detta kan man även 
öka lönerna till personalen. På detta sätt kan en positiv löneutveckling ske inom branschen. 
Men problemet är att det marknaden är begränsad och det finns efterfrågan av både billiga och 
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dyra restauranger. Därmed kan inte alla krogar bli ställen med höga priser och höga 
kostnader.   
 
Adams anser att lönen är förknippad med insatsen. Detta innebär att om lönen anses 
otillfredsställande kommer insatsen att sjunka. En låg lön påverkar därför motivationen 
negativt. Dessutom påverkas den mer på lång sikt än på kort sikt. Detta eftersom man i början 
av sin anställning sätts i en ny miljö och en ny omgivning som kan vara motiverande i sig.  
Men när arbetet blir mer vardag sjunker motivationen hos den anställde, enligt Adams. Mikael 
Trygg på Café Opera och andra respondenter framhåller att personalomsättningens positiva 
aspekter ligger i att nyanställda oftast är mer motiverade att göra ett bra jobb jämfört med 
personal som varit på arbetsplatsen en längre tid. Adams menar att när motivationsaspekten i 
ny miljö och ny omgivning hos den anställde sjunker så måste detta kompenseras av något för 
att motivationen ska bibehållas. Löneutveckling kan användas, enligt Adams, som ett redskap 
för att balansera upp den sjunkande motivationen.  
 
Locke menar att det ekonomiska incitamentet är en fundamental del i att motiveras till arbete. 
Däremot är det ekonomiska incitamentet inte den enda delen som behöver uppfyllas. Pengar 
utgör enligt Locke endast en aspekt av flera av vad som är viktigt ur motivationshänseende. 
Han menar att pengar i sig inte är tillräckligt för att motivera.  
 

5.1.1.3 Arbetstider 
Återkommande i intervjuerna är att arbetstiderna är en stor anledning till att personalen slutar 
i branschen. Olle Hammarström anser att ju äldre man blir ju mindre flexibel blir man för 
oregelbundna arbetstider. Arbetstiden är en hygienfaktor som ökar vantrivseln om de inte är 
tillfredsställande för den anställde. De oregelbundna arbetstiderna gör att den anställde 
förlorar kontakter utanför arbetsplatsen. Kalle Rudehill ger en bild av att man förlorar det 
sociala umgänget med familj och nära vänner då man arbetar kvällar och helger. Enligt 
Maslow inskränker detta på det grundläggande sociala behovet vilket förhindrar vidare 
utveckling av individen och dess behov. För att en anställd ska kunna bli tillfredställd och 
nöjd med livet som helhet måste självförverkligande kunna uppnås som är den högsta nivån i 
Maslows behovspyramid131. Problemen med arbetstiderna ligger i att det är något som inte 
kan ändras. De anställda måste acceptera arbetstiderna för att kunna fortsätta inom branschen. 
 
Å andra sidan kan arbetstiderna ses som en fördel av många. Mikael Trygg på Café Opera 
menar att den yngre personalen ser arbetstiderna snarare som en fördel än en nackdel, 
eftersom man är ledig på dagarna och får tid för andra aktiviteter såsom idrott, fritidssysslor 
och studier. Speciellt för de som studerar är arbetstiderna en fördel, för att man då kan 
kombinera jobb och studier på ett effektivt sätt. Kalle Rudehill menar att han har haft stor 
nytta av de oregelbundna arbetstiderna. Detta har möjliggjort att han har kunnat studera 
samtidigt som han arbetat heltid inom restaurangbranschen.  
 
Enligt Andreas Brovinger är det först när den anställde skaffar familj som det blir svårt att 
anpassa sig till arbetstiderna. Han framhåller att det är svårt att kombinera yrket med ett 
familjeliv. �Jag är sällan hemma när barnen är hemma och det påverkar min relation till 
barnen�. Enligt Adams, blir insatsen större genom att uppoffringen ökar. Arbetstiderna gör att 
den anställde måste offra en del av relationen med sin familj och sina barn för att utföra sitt 
arbete. Detta leder till att arbetsinsatsen från den anställde kommer att sjunka om den inte 
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uppvägs med en större belöning från företaget132. Detta leder i sin tur till att det blir svårare 
för den anställde att motivera sig själva till att fortsätta sin anställning inom företaget. 
Alderfer diskuterar tre olika behov som alla ligger i den övre delen av Maslows 
behovspyramid. Existensbehov, relationsbehov och behovet av att växa. Han menar att om 
man upplever frustration genom att ett behov inte blir tillfredställt kommer man att gå tillbaka 
till ett tidigare stadium i sin behovsutveckling. Detta kallar Alderfer för frustration-
regresionsprincipen133. Detta innebär att om den anställde inte känner att han kan 
tillfredsställa sitt relationsbehov med sina nära, och framförallt sina barn, kommer effekterna 
av arbetets tider kunna påverka honom att avsluta sin anställning.  
 
Malin Ackholt menar att personer som valt Hotell- och restaurangbranschen har insikt om att 
det kommer att bli annorlunda arbetstider. Men Malin framhåller att det är inte arbetstiderna i 
sig som är problemet. Hon menar att det viktiga är att personalen kan vara med själva och 
bestämma över sina arbetstider. Motivationsteorierna tar upp två viktiga aspekter av detta. 
Den ena är att bestämma sina egna tider innebär ett större ansvar för den anställde. Med ökat 
ansvar kommer motivationen att öka134. Den andra aspekten handlar om medbestämmande 
och delaktighet i företagets mål. Med en ökad delaktighet och ett ökat inflytande i företagets 
mål kommer motivationen hos de anställda och sannolikheten till att de stannar kvar inom 
företaget att öka135.  
 
 

5.1.1.4 Anställningstrygghet 
�Det är uppenbart att anställningstryggheten är betydligt sämre inom hotell- och 
restaurangbranschen� menar Olle Hammarström136. Enligt Herzberg är jobbsäkerhet en 
hygienfaktor137. Inom hotell- och restaurang förekommer det mycket deltid och extra vid 
behovsanställningar. Olle Hammarström påpekar att orsaken till detta är att restauranger �vill 
ha personal inne då de har folk inne�138. Detta gör att företagen inte vill ge personalen 
heltidsanställningar i samma utsträckning som i andra branscher, menar Olle. Bård Ljöstad 
framhäver vikten av att ha en flexibel arbetsstyrka eftersom företaget har en varierande 
belastning. Då restauranger inte vill heltidsanställa personal utan endast ge dem deltid eller 
extra vid behovsanställning, påverkas personalens anställningstrygghet markant. Maslow talar 
om behovet av säkerhet som grundläggande i en persons utveckling139. Kalle Rudehill ger en 
bild av att det är för lätt för företagen inom restaurang att göra sig av med personal. Företagen 
omplacerar personal så att de inte ska trivas för att de sedan självmant ska söka sig vidare. 
Malin Ackholt anser att det finns ett välutvecklat och tydligt regelverk för hur olika 
anställningsformer ska tillämpas. Men hon tycker att arbetsgivarna töjer på reglerna och 
överutnyttjar anställningsformen extra vid behov.  
 
Problemet med anställningstryggheten ligger inte bara hos arbetsgivarna. Malin Ackholt 
menar att för en stor del av personerna som kommer in i branschen är det deras första 
anställning. Detta innebär att personalen inte ställer lika höga krav på arbetsgivarna angående 
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sin anställningsform. Detta blir även mer markant då många anställningar är tidsbegränsade 
och att personalen därmed blir ännu mindre benägna av att ställa krav på sin 
anställningsform140. Detta bekräftas även av intervjuerna med personer i branschen som 
menar att den är en genomgångsbransch. �Restaurangbranschen är en genomgångsbransch 
som man är i under en viss tidsbestämd del av livet, medan man pluggar eller inte riktigt vet 
vad man vill göra i livet�141.  
 

5.1.1.5 Arbetsmiljö 
Mikael Trygg anser att arbetsmiljön är dålig inom restaurang i förhållande till lön och 
ersättning för obekväm arbetstid. Arbetsmiljön inom branschen är fylld av stress och 
oregelbundna arbetstider. En annan faktor till den dåliga arbetsmiljön är att de personer man 
möter på arbetsplatsen ofta kan vara både krävande och berusade. Sara Funseth som ansvarar 
för avgångsintervjuerna på Casino Cosmopol framhåller att när det blir problem med gäster är 
kontakten med gäster mycket påfrestande för personalen. I sina avgångsintervjuer har det 
framkommit att denna typ av kontakt med gäster är en starkt bidragande orsak till den höga 
personalomsättningen på Casino Cosmopol. Kalle Rudehill anser att arbete inom restaurang 
även är krävande fysiskt. Han menar att detta är en stor anledning till att man inte orkar 
fortsätta inom branschen. �Man slits mycket fysiskt och blir hörselskadad om man stannar för 
länge�142. Hög personalomsättning har också effekter på arbetsmiljön. Bård Ljöstad menar att 
hög personalomsättning leder till underbemanning som sliter hårdare på den befintliga 
personalen143.  Ett steg framåt i arbetsmiljösynpunkt är dock att rökning förbjöds på krogen 
under 2005. Däremot är ljudnivån på restauranger och nattklubbar fortfarande ofta över de 
decibel värdena för vad som tillåtet144.  

 

5.1.2 Motivationsfaktorer 
 
Motivationsfaktorer är de faktorer som ökar trivseln bland de anställda. Bland dessa ingår 
uppmärksammande av prestation, kompetensutveckling och befordran.  
 

5.1.2.1 Uppmärksammande i samband med prestation 
Intervjuerna ger en ganska hård bild av klimatet på arbetsplatserna inom hotell- och 
restaurangbranschen. Andreas Brovinger ger bilden av en arbetsplats där beröm sällan 
förekommer. Kalle Rudehill och Björn Sandell uppfattning ger en liknande bild. Enligt 
Herzberg är uppmärksammande i samband med prestation viktig för att öka trivseln på 
företaget145. Avsaknaden av beröm och uppskattning från ledningens sida är tydlig på de 
undersökta företagen. Endast Clarion Hotell har någon planerad strategi för hur man ska 
berömma och uppmärksamma personal som utmärkt sig via prestation.    
 
Avsaknaden av uppskattning från ledningens gäller inte bara beröm och uppskattning. Det 
saknas även belöningar i form av ekonomiska incitament för att premiera personal. Av de 
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undersökta företagen saknades bonus eller prestationsbaserad lön hos samtliga. Casino 
Cosmopol var det enda företaget som utarbetar ett system för att kunna premiera prestationer. 
Men detta kommer bara att gälla en del av arbetsstyrkan och har ännu inte genomförts på 
arbetsplatsen. Adams menar att obalansen mellan insats och belöning ökar i och med att både 
beröm och ekonomiska incitament saknas. Han menar att motivationen sjunker och därmed 
viljan att prestera utöver sina arbetsuppgifter minskar146.  
 
Att man inom restaurangbranschen inte uppmärksammar de anställda i samband med 
prestation gör att man minskar incitamenten för personalen att känna sig motiverade på 
arbetsplatsen, enligt Adams. Eftersom dessutom löneutvecklingen är låg skapas härmed inga 
förutsättningar för att motivera personalen147. Tidigare fanns ett system som kallades för 
insättning som gav försäljningspersonalen inom restaurangbranschen procent på 
försäljningen. Insättningssystemet var en prestationsbaserad lön som gjorde att personalen 
hade som mål att eftersträva en så hög försäljning som möjligt. Belöningen var direkt 
relaterad till insatsen. Detta menar Adams är ett sätt att motivera personal att prestera och 
känna sig motiverade på sin arbetsplats. Men det systemet förhandlade facket bort på grund av 
att det slog fel och skapade för stor löneglidning mellan olika anställda inom branschen. 
Något liknande system finns idag inte inom branschen148. Enligt teorierna ökar prestationen 
från en motiverad personal och skulle generera en ökad försäljning för företagen.  
 
Belöning efter prestation är något som saknas inom restaurangbranschen enligt intervjuerna. 
När man diskuterar belöning är en viktig aspekt att diskutera de kriterier som gör att personal 
kan uppnå belöning.  Enligt Lockes målteori är det viktigt att sätta upp mål för verksamheten 
och dess anställda för att verksamheten ska kunna utvecklas. Tanken med belöningssystem är 
att motivera personal att vilja uppnå de mål som företaget sätter upp. Företaget måste tydligt 
kommunicera dessa mål för företagets anställda för att de ska förstå målen och känna sig 
delaktiga i företagets utveckling. Locke menar att medbestämmande i utformandet av mål och 
belöningar skapar en mer prestationsfrämjande miljö på företaget. Locke framhåller vikten av 
att medbestämmande i utformning av mål och belöningar som viktig för att dessa system ska 
fungera. Om dessa mål inte förankras i personalens önskningar och förväntningar kommer 
motivationsaspekten av prestationsbaserad lön gå förlorad. Vroom för ett liknande 
resonemang och menar att belöningen måste uppfattas som viktig för den anställde för att den 
ska vara motiverade. Med viktig menas att personen ska känna att belöningen är nåbar och att 
belöningens art är av betydelse för individen149. I de intervjuade företagen saknas inte tydliga 
mål för de anställda som ofta består av olika typer av försäljningsmål. Däremot saknas 
belöning för de anställda som uppnår målen.   
 

5.1.2.2 Kompetensutveckling och ledarskap 
Enligt Malin Ackholt sker kompetensutveckling mellan 0-6 utbildningsdagar om året inom 
restaurang vilket är lågt jämfört med andra branscher.  Malin menar dock att utbudet på 
utbildningar inom hotell- och restaurang har ökat de senaste åren. Hon menar även att 
utbildningsnivån inom branschen är hög, men att utbildningarna ofta inte är relaterade till 
branschen. Malin Ackholt anser att kompetensutvecklingens problem och problemet med hög 
personalomsättning är förknippade med varandra genom att arbetsgivarna ser 
vidareutbildningar som en kostnad i stället för investering. Med detta menar Malin att 
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arbetsgivarna känner att personalen inte kommer att vara kvar tillräckligt länge på 
arbetsplatsen för att investeringen i vidareutbildning ska löna sig för arbetsgivaren150.  
 
Intervjuerna visar att företagen inte prioriterar vidareutbildning av personal och chefer. 
Dessutom saknade flera av respondenterna utbildning inom branschen eller utbildning inom 
ledarskap. Clarion hotell erbjuder dock traineeutbildningar till personal för att kunna 
utvecklas inom företaget. Dessa utbildningar är specifikt framtagna för att utbilda nya 
hotelldirektörer. Casino Cosmopol har internutbildningar. Men dessa är mer till för att 
personalen ska klara av sina arbetsuppgifter och kan inte beskrivas som 
kompetensutvecklande. De är snarare introduktion till nya arbetsuppgifter. Kalle Rudehill 
menar att man måste satsa på ledarskapsutbildningar för att höja statusen i branschen. Under 
sina tio år i branschen har han inte genomgått någon vidareutbildning trots att han har haft 
ledande positioner på de företag han har verkat inom.   
 
Kompetensutveckling för personal kan beskrivas som behov att växa enligt Alderfers ERG 
teori. Han menar att prestationen på arbetsplatsen kommer att sjunka om det inte finns 
möjligheter till att utvecklas och växa inom organisationen. Kalle Rudehill beskriver 
ledarskapet inom branschen som toppstyrt och anser att det finns för lite utrymme till 
medbestämmande. Problemet är att mellancheferna saknar utbildning i ledarskap och på så 
sätt inte tar ansvar och ifrågasätter beslut som kommer från ledningen.  Av de intervjuade 
företagen ser man även en brist på utvecklande samtal initierade av ledningen. Detta 
förekommer endast på Casino Cosmopol som har individuella samtal om mål och framtid med 
sina anställda varje år.  
 

5.1.2.3 Befordran och ansvar 
Befordran gör att personalen blir mer delaktig i företagets verksamhet. Detta ger möjligheter 
för individer att öka sin självkänsla och möjlighet till själförverkligande, enligt Maslow. 
Delaktighet i företagets verksamhet ger personalen större möjligheter att kunna påverka 
företagets mål och utvecklande av mål för framtiden. Locke menar att detta skapar motivation 
hos den anställde. Locke menar att mål och utvecklande av mål är grundläggande i 
motivationen hos de anställda. Karriärmöjligheterna inom restaurang är goda anser många av 
de intervjuade, men trots att man gör karriär inom restaurang kommer arbetstiderna att förbli 
desamma. Detta menar Mikael Trygg gör att personal inom branschen hellre söker sig till 
andra branscher för att göra karriär istället för hotell- och restaurangbranschen. Mikael Trygg 
anser även att trots att man gör karriär inom branschen betyder inte detta att man tjänar mer 
pengar. Istället förlorar man sin dricks då man går från försäljning till mer administrativa 
uppgifter. Björn Sandell menar att det inte är lika attraktivt att göra karriär inom restaurang 
för att ens totala inkomst minskar samtidigt som �man får mer stress, ansvar och 
huvudvärk�151. Enligt Adams balansteori måste belöningen öka i förhållande till insatsen för 
att personalen ska utföra ett effektivt arbete. Detta innebär att restaurangbranschens 
karriärmöjligheter i många fall blir mindre attraktiva för personalen jämfört med andra 
branscher eftersom belöningen inte ökar i relation till den ökade insatsen.  
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5.2 Bakgrund till bristerna i hygien- och motivationsfaktorer 
 
Företagen i hotell- och restaurang brister i att motivera sin personal att stanna kvar och växa 
inom företaget. Företagen inom branschen ser personalen som tillfälliga arbetare och vågar 
därför inte satsa på personalutvecklande åtgärder. Dessutom ser personalen branschen som en 
genomgångsbransch och ställer inga krav på företagen att få utvecklas inom företagen. Detta 
skapar en ond cirkel som bidrar till att branschen ses som en genomgångsbransch och att 
personalomsättningen förblir hög.  
 
Vi kan dessutom konstatera att företagen inom branschen och hotell- och restaurangfacket har 
olika syn på problemet med personalomsättning. Det är tydligt att HRF ser 
personalomsättningen som ett större problem än vad företagen själva anser. Detta beror på att 
personalomsättningen möjliggör för företagen att hålla kostnader och utgifter nere genom att 
betala minimilöner. Eftersom branschen är personalintensiv och stor del av kostnaderna ligger 
hos personal blir detta en viktig fråga för företagen. Företagen kan på detta sett se en vinst i 
att ha en hög personalomsättning samtidigt som man slipper investera i personalutvecklande 
åtgärder.    
 
Man kan med detta resonemang anta att det finns kortsiktiga fördelar för företagen att ha en 
hög omsättning på personal och inte utveckla personalens hygien- och motivationsfaktorer. 
Men de negativa aspekterna går inte att förbise. En hög omsättning på personal, samt att inte 
skapa förutsättningar för att motivera personalen sänker produktiviteten och därmed den totala 
försäljningsomsättningen i företagen. Företagen förlorar dessutom viktig kompetens som är 
betydande i att utveckla företaget och branschen.  
 

5.3 Incitament för att minska personalomsättningen 
 
Företagen inom branschen har tendens att se personalutvecklande åtgärder som en kostnad i 
stället för en investering. Att skapa incitament för att behålla personal inom företagen ser Olle 
Hammarström som en ekonomisk fråga. Enligt teorierna motiveras personal av belöningar 
och andra former av ekonomiska incitament. Dessa ekonomiska incitament måste ha en 
koppling till den faktiska prestationen. Om man ser till de undersökta företagen saknas all 
form av prestationsbaserad lön eller prestationsbaserade belöningar. Olle Hammarström talar 
om att utveckla ett nytt lönesystem för hotell- och restaurangbranschen som innebär att man 
individuellt lönesätter personal efter prestation. Detta menar han kommer få personal att 
arbeta kvar inom branschen. Det är dock ett system som kräver en hel del resurser i form av 
administrativt arbete. Att skapa en löneutveckling för personalen och på så sätt minska 
personalomsättningen kommer antagligen att höja kostnaden för personalen på lång sikt. 
Däremot menar vår samlade teoretiska referensram att med en prestationsbaserad lön kommer 
insatsen från personal att öka. Detta kommer innebära försäljningsökningar som bär upp de 
ökade kostnaderna för personalen. Dessutom måste företagen bli mer uppmärksamma på den 
kostnad som uppstår i att man förlorar kompetens och kunnande i företaget. Vi ser det som en 
möjlighet att det kortsiktiga tänkandet inom branschen kan förklaras med den låga graden av 
ledarskapsutbildning inom branschen. I och med att så få personer inom företagen är 
utbildade i ledarskap förlorar företagen förmågan att se de fördelar som personalutvecklande 
åtgärder för med sig på lång sikt.  
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5.4 Summering av analys 
 
Företagen i hotell- och restaurangbranschen uppfyller inte hygien- och motivationsfaktorer för 
att motivera personalen. Företagen betalar låga löner och löneutvecklingen är liten. Dessutom 
är anställningstryggheten begränsad och företagen överutnyttjar en anställningsform som gör 
det lättare att vara flexibla med personalstyrkan. Dessa faktorer sänker motivationen hos de 
anställda och får dem att söka sig till nya anställningar enligt Herzbergs teori. Utöver detta är 
hygienfaktorer såsom arbetstider och arbetsmiljö otillfredsställande inom branschen. Men 
dessa faktorer är svårare för företagen att förändra eftersom de ligger i branschens natur.  
 
Inom området motivationsfaktorer har branschen ytterligare många brister. Branschen har 
inga utarbetade belöningssystem. Karriärmöjligheter finns men är inte särskilt attraktiva och 
möjligheter till vidareutbildningar är få. Dessa faktorer är de som enligt Herzberg ökar 
trivseln och således motivationen hos de anställda. Med avsaknaden av dessa faktorer är det 
föga förvånande att hotell- och restaurangbranschen uppfattas som en genomgångsbransch 
och att personalomsättningen är högst av alla branscher.       
 
Den höga personalomsättningen i hotell- och restaurangbranschen grundar sig i att företagen 
brister i hygien- och motivationsfaktorer. Bakgrunden till detta är att branschen anses vara en 
genomgångsbransch både av personal och företagsledning. Företagen vågar inte satsa på 
personalen eftersom en korttidsanställning ses som en kostnad och inte en investering för 
företaget. Samtidigt vågar inte personalen satsa på företaget, eftersom det anses vara ett 
genomgångsyrke, och ställer därför inga krav som får företaget att utvecklas. På detta sätt 
skapas en ond cirkel där personalen lämnar företaget istället för att stanna kvar och utvecklas 
tillsammans med företaget.  
 
De ekonomiska incitamenten för att personal ska prestera bättre kommer att bära sina egna 
kostnader enligt teorierna. Detta innebär att med ett mer prestationsbaserat lönesystem och en 
prestationsbaserad löneutveckling kommer få personalen att prestera bättre. De ökade 
lönekostnaderna kommer att bäras av en försäljningsökning och en effektivisering från 
personalens sida.   
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser.  
 
 
Företagen brister i de fundamentala hygien- och motivationsfaktorer som skulle få personalen 
att stanna inom branschen. Detta innebär att personalen inte motiveras att stanna kvar i 
branschen. Om hygien- och motivationsfaktorerna inte underhålls försvinner möjligheten för 
de anställda att utvecklas och därmed försvinner också motivationen till att stanna i 
branschen.  
 
Bakgrunden till att företagen brister i dessa faktorer är att det uppstår en ond cirkel mellan 
personal och företag. Branschen uppfattas som en genomgångsbransch av både personal och 
arbetsgivare. Detta gör att företagen inte vågar satsa på personalen. Personalen i sin tur ställer 
heller inte några krav på arbetsgivarna att utveckla hygien- och motivationsfaktorerna. Utan 
utveckling av hygien- och motivationsfaktorer ökar vantrivseln och den anställde motiveras 
därför inte att vara kvar inom företaget. 
 
För att företagen ska minska sin personalomsättning måste de utveckla hygien- och 
motivationsfaktorerna så att motivationen att stanna i branschen ökar. Först och främst måste 
företagen förstå att kostnadsförlusterna med en hög personalomsättning är stora. Den 
kompetens och kunskap som förloras i omsättning på personal betyder sämre förutsättningar 
för att utveckla företagen. Till detta tillkommer försäljningsförluster och kostsamma 
rekryteringar för företagen. Om företagsledningar inte kommer till rätta med hygien- och 
motivationsfaktorerna kommer motivationen att fortsätta inom branschen fortsatt vara låg. 
Företagen måste därför utveckla hygien- och motivationsfaktorerna för att minska 
omsättningen på personal. Problemet med detta är dock att företagen ser en utveckling av 
hygien- och motivationsfaktorerna som en kostnad. En utveckling av dessa faktorer skulle öka 
prestationen hos personalen vilket i sin tur leder till försäljningsökning för företagen. Därför 
ska företagen först och främst utveckla de faktorer som är förknippade med lön efter 
prestation.    
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7. Avslutande diskussion 
 
 
Det är tydligt att hotell- och restaurangbranschen brister i att motivera sin personal att stanna 
kvar på sin arbetsplats. Problemet med personalomsättningen ligger i den brist på hygien- och 
motivationsfaktorer som exsisterar i branschen. Samtidigt är det svårt för företagen att se en 
vinning i att öka dessa faktorer då detta skulle öka personalkostnaderna i en redan 
personalintensiv bransch. I våra slutsatser framhåller vi att ett nytt sätt att belöna personalen 
via ekonomiska incitament är det effektivaste sättet att motivera personalen att stanna vid ett 
företag. Detta för att man genom ett nytt lönesystem kan arbeta fram en högre effektivitet som 
kan bekosta den ökade lönekostnaden. Dessutom har ekonomiska belöningar möjligheten att 
tillfredställa flera olika hygien- och motivationsfaktorer samtidigt. Alla anställda motiveras 
inte på samma sätt152. Men ett välutvecklat lönesystem motiverar så pass generellt att 
branschen som helhet skulle motiveras till högre prestation än som nuvarande är fallet. Vi 
anser därför att ett nytt lönesystem är den bästa vägen mot sänkt personalomsättning. 
 
Man kan också diskutera att vissa hygien- och motivationsfaktorer som inte går att påverka. 
Arbetstider och arbetsmiljön är exempel på faktorer som är svårare att förändra när kraven 
från marknaden på udda öppettider dikterar den anställdes arbetstider. Arbetstiderna påverkar 
personlomsättning och viljan till att göra karriär inom branschen. Detsamma gäller för 
arbetsmiljön där man visserligen har förbättrat arbetsmiljön genom rökförbud.    
Slutsatserna i undersökningen är svåra att generalisera för branschen i stort. Detta främst på 
grund av att branschen är stor och består av så skilda verksamheter. Branschen består till 
exempel av små pizzerior med två anställda, men även av stora hotellkedjor med flera hundra 
anställda. Detta gör att det är svårt att med ett begränsat urval dra slutsatser som är 
generaliserbara för hela branschen. Det skulle krävas ett större undersökningsmaterial med 
fler undersökta företag. Däremot är slutsatserna applicerbara på de undersökta företagen och 
liknande företag inom branschen. Dessutom bidrar undersökningen med en ökad förståelse för 
branschen i stort och de problem som är förknippade med personalomsättning inom 
branschen. Detta främst på grund av respondenternas samlade erfarenheter från branschen. 
Den ger även en ökad förståelse för bakgrunderna till varför personalomsättningen är högre 
inom branschen än i andra branscher.  
 
Förslag till vidare forskning inom ämnet är att utforma ett lönesystem som är anpassat för 
branschen. Detta system måste effektivisera verksamheten så att en ökad lönekostnad ändå 
blir lönsam för företagen. Detta skulle kunna bidra till att personalomsättningen minskade. Vi 
anser att detta kan vara ett steg i rätt riktning till att förändra inställningen till branschen så att 
företagen i slutändan vågar satsa mer på sin personal.     
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att studera problemen med minimilönerna. En höjning 
av minimilönerna får stora effekter för de anställda och innebär en höjning av de totala 
lönerna inom branschen. Samtidigt kan man diskutera om detta skapar incitament för 
löneökning för övrig personal inom branschen. Det kan vara så att en höjning av 
minimilönerna inte skapar något utrymme för företagen att kunna premiera personal som 
utmärker sig via prestation. Att duktig personal inte får någon löneökning bidrar till att de 
lämnar branschen.     
 
 
                                                
152 Herzberg, F (1957) 
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9. Bilaga 
 
Intervjumall 
 
1. Hur ser personalomsättningen ut hos er? 
2. Av vilka anledningar har dessa personer slutat? 
3. Har dessa personer gått till era konkurrenter eller slutat inom branschen? 
4. Hur ser du på personalomsättningen i branschen?  
5. Vilka problem innebär personalomsättningen för er? 
6. Finns det några positiva aspekter med personalomsättningen? 
7. Hur ser lönen ut hos era anställda?  
8. Hur ser löneskillnaderna ut hos er? 
9. Hur ser löneutvecklingen ut hos er? 
10. Följer ni kollektivavtalet? 
11. Hur ser du på Individuell lönesättning? 
12. Vad anser du om Ob tillägget? 
13. Vad har du för utbildning? 
14. Har du gått någon vidareutbildning inom restaurang? 
15. Hur ser karriärmöjligheterna ut hos er? 
16. Vad anser du om karriärmöjligheterna i branschen i stort?  
17. Vad anser du om anställningstryggheten i branscher? 
18. Vad anser du om arbetstiderna inom hotell- och restaurangbranschen? 
19. Hur tycker du att man kan höja statusen i branschen? 
20. Vad anser du om dricks? 
21. Har ni något belöningssystem? 
22. Har ni någon form av prestationsbaserad lön? 
23. Vad anser du om ledarskapet i branschen? 
24. Hur skulle du beskriva din typ av ledarskap?  
25. Hur initieras lönesamtal hos er?  
26. Hur berömmer och visar ni uppskattning till personalen? 
 
Extrafrågor till HRF 
Hur många medlemmar har ni idag? 
Hur ser omsättningen  på medlemmar ut? 
Vad innebar systemet med insättning? 
Varför togs det systemet bort? 
Hur ser lönenivån ut jämfört med andra branscher med liknande utbildningsnivå? 
   


