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RESTAURANGANSTÄLLDAS UPPLEVELSER AV DRICKS SOM MOTIVATIONSFAKTOR

Thomas Törnros

Fenomenet  att  betala  dricks  för  service är  ett  världsomfattande fenomen. 
Däremot  är  diskussionen  om  den  monetära  belöningens  inverkan  på 
motivation gammal, kontroversiell och fortfarande olöst. Syftet med studien 
var att  utifrån en referensram med tidigare motivationsteorier  studera hur 
restauranganställda reflekterar kring dricks och utifrån det utröna dricksens 
roll  för  uppkomsten  av  motivation.  Kvalitativ  metod  användes  och  sju 
restauranganställda  intervjuades.  Intervjuerna  var  av  semistrukturerad 
karaktär. Tematisk analys visade att dricks inte förefaller ha en avgörande 
roll  för  motivationen  och  att  de  intervjuade  till  stor  del  styrs  av  inre 
drivkrafter. Dricks upplevs vara ett tecken på ett väl utfört arbete och kan 
eventuellt  verka som en drivkraft  på kort  sikt  men förefaller  i  stort  vara 
något  de intervjuade tar  för givet vilket  innebär att  de inte  upplever den 
motiverande i nån större utsträckning.  Den motivationshöjande effekt som 
eventuellt kan tillskrivas dricks förefaller ligga på ett socialt plan snarare än 
ekonomiskt.

Fenomenet att betala dricks för service är ett världsomfattande fenomen som omfattar många yrken 
bland annat bartendrar och servitörer/servitriser (Post, 1984, refererat i Lynn & Grassman, 1990). 
Däremot är diskussionen om den monetära belöningens inverkan på motivation gammal, 
kontroversiell och fortfarande olöst (Furnham, 2005). Drickssystemet skiljer sig från lön genom att 
dricks lämnas frivilligt utöver köpesumman och är en direkt transaktion mellan exempelvis gäst och 
servitris utan arbetsgivarens inblandning. Normerna för dricks varierar mellan länder, i USA 
förväntas man som gäst lämna dricks och mellan 15-20 procent är vanligt (Loose, 2006). I  Sverige 
rekommenderar Sveriges  hotell- och restaurangföretagare fem procent och som middagsgäst 
förväntas man lämna dricks om man inte är missnöjd. I barer är det vanligare att dricksen är ett 
resultat av att köpesumman avrundas uppåt (”Vett och etikett på krogen”, 2009 ). Studiens syfte är 
att utifrån en referensram med tidigare motivationsmodeller studera dricksens roll för uppkomsten 
av motivation hos restauranganställda.

Motivationsmodeller
Inom  organisationspsykologi  försöker  olika  motivationsmodeller  förklara  varför  beteenden 
uppkommer. Abrahamsson & Andersens (2005) definition av en motivationsmodell är att den måste 
innehålla  både  personliga  variabler  och  externa  variabler.  De  menar  vidare  att  de  personliga 
faktorerna  består  av  motivationsfaktorer,  färdigheter  eller  variabler  som  anknyter  till 
personlighetsdrag och kognitiva variabler  (uppfattningar  värderingar  och förståelse).  De externa 
faktorerna består av möjligheter.

Behovsteorierna  utgår  ifrån  inre  förklaringar  hos  individen  själv  och  att  individen  försöker 
tillfredställa vissa behov med sina handlingar (Abrahamsson & Andersen 2005). McClellands teori 
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(1976) bygger på att människan tre grundläggande behov. Prestationsbehovet innebär en positiv 
inställning att uppnå,  prestera eller behärska en situation eller  uppgift.  Det andra är behovet att 
känna  samhörighet  med  andra  människor  vilket  kan  innebära  känslomässiga  utbyten  eller 
deltagande i aktiviteter eller sällskap. Det tredje är behovet av makt och innebär en känsla att vilja 
dominera  över  andra  människor.  Enligt  teorin  antas  alla  människor  ha dessa behov i  mer  eller 
mindre  utsträckning  och  vilket  behov  som  frambringar  motivationen  varierar  från  individ  till 
individ.  Herzberg  (1966)  delade  i  sin  tvåfaktorteori  in  behoven  i  motivationsfaktorer  och 
hygienfaktorer.  Motivationsfaktorer  som exempelvis  erkännande  och  prestationer  leder  till  mer 
behov av samma sak om de uppfylls men leder inte till vantrivsel om de saknas. Hygienfaktorer 
som exempelvis ekonomisk ersättning och fysiska arbetsförhållanden kan förebygga vantrivsel om 
de tillfredsställs men leder i sig inte till trivsel. Tanken är att dessa två faktorer existerar samtidigt 
och oberoende av varandra. En nyare teori är Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) som 
bygger på individens inre och yttre motiv med handlingen. Med inre motivation avses att individen 
utför  uppgiften  för  att  uppgiften  i  sig  upplevs  som intressant.  När  yttre  motivation  styr  utför 
individen uppgiften för att uppnå någon önskvärd yttre belöning. Det kan exemplifieras genom att 
en individ som gör sina läxor med den framtida karriären i åtanke eller för att tillfredsställa sina 
föräldrar styrs av yttre motiv. Den individ som gör läxorna för att denne upplever ämnena i fråga 
som intressanta styrs däremot av inre motiv. Enligt teorin kan yttre motiv, exempelvis monetära 
incitament  internaliseras,  tränga  ut  den  ursprungliga  inre  motivationen  och  i  sig  rättfärdiga 
beteenden.  En meta-analys av Deci, Koestner & Ryan (1999) visade att yttre belöningar har en 
negativ  effekt  på  den  inre  motivationen  vid  sådana  uppgifter  som  av  individen  upplevs  som 
intressanta.  Vid ointressanta  arbetsuppgifter  antas  inte  den  inre  motivationen påverkas  eftersom 
någon inre motivation inte existerar i någon större utsträckning.

Balansteorin utgår ifrån individens subjektiva uppfattning om vad som är en skälig belöning för en 
viss ansträngning och att individen strävar efter en inre balans. Individen antas således motiveras i 
förhållande till  den upplevda balansen mellan arbetsinsats  och belöning  (Adams 1964).  Adams 
equity-theory bygger på att individen jämför sig med signifikanta andra, exempelvis arbetskamrater. 
Upplevd obalans antas motivera individen att göra något för att reglera obalansen. Om individen 
upplever  att  arbetskamraterna tjänar  mer för samma ansträngning kan individen försöka reglera 
detta  genom att  exempelvis  arbeta  mindre  eller  få  arbetskamraterna  att  arbeta  mer.  Festingers 
dissonansteori  (1962) bygger  på att  motivationen styrs  av beteenden för att  reducera dissonans 
(obalans) mellan kognitiva element. Sådana element kan innefatta attityder och värderingar. Enligt 
teorin uppstår obalansen för att människan handlar i strid med dessa. Dissonansen kan tänkas uppstå 
vid  val  mellan  två  lika  goda  eller  lika  dåliga  alternativ.  I  arbetsmässiga  sammanhang  kan  det 
innebära att  om individen får  en mindre löneökning kan denne omvärdera inställningen till  det 
premierade beteendet. Om löneökningen däremot upplevs för stor skulle den kunna tränga ut den 
ursprungliga inre motivationen och lönen i sig skulle rättfärdiga beteendet. 

Värde- och förväntningsteorier bygger på att individen blir motiverad när arbetet kan uppnå vad 
denne strävar efter. För att motivation ska föreligga måste individen dels tro att arbetet leder till ett 
resultat,  dels  tro  att  resultatet  kommer  att  leda  till  belöning  och  dels  uppleva  belöningen som 
värdefull  (Abrahamsson  &  Andersen,  2005).  Vrooms  modell  (1964)  utgår  ifrån  tre  faktorer, 
förväntan  –  sannolikheten  att  en  viss  handling  leder  till  resultat,  instrumentalitet  –  individens 
upplevelse  om  att  resultatet  leder  till  önskad  belöning  samt  value  –  individens  värdering  av 
belöningen. Hur en belöning värderas kan skifta beroende på om individen styrs av yttre eller inre 
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drivkrafter. En person som visar hög instrumentalitet tror att denne kommer att få högre lön om 
denne utför en viss arbetsuppgift.  En person som uppvisar hög valens antas se mer ansvar och 
avancerade arbetsuppgifter som motiverande.

Förstärkningsteorin bygger på belöning och straff. En handling som följs av belöning mer sannolik 
att  upprepas.  En handling  som däremot  följs  av  straff  är  mindre  sannolik  att  upprepas.  Teorin 
betonar att belöningen följer direkt på handlingen eller att individen åtminstone ser ett samband 
mellan handling och belöning (Abrahamsson & Andersen, 2005). Teorin härstammar från Skinner 
(1963) som menade att  en belöning i  anslutning till  ett  beteende ökar sannolikheten (förstärker 
beteendet)  för  att  beteendet  ska  inträffa  igen.  Ett  straff  skulle  däremot  leda  till  att  beteendet 
försvagas och inträffar mer sällan. Teorin förutsätter också att belöningen eller straffet är direkt 
knutet till beteendet för att en påverkan på motivationen ska uppstå.

Tidigare forskning
En studie av Lao (1981) visade att  monetära belöningar endast  har en liten motivationshöjande 
effekt om uppgiften i sig är inre motiverande. Andra studier har visat att monetära belöningar kan 
påverka motivationen positivt  om individen tydligt  kan se  ett  samband mellan arbetsinsats  och 
belöning samt har  möjlighet  att  jämföra belöningen med andras  belöningar  (Arnold,  Cooper  & 
Robertson,  1998).  En  studie  av  Jenkins,  Mitra,  Gupta,  &  Shaw  (1998)  antydde  att  monetära 
incitament har positiva effekter på arbetets kvantitet men inte kvalité. 

Shamir (1983) menade att det är rimligt att anta att arbetare som får dricks ser ett tydligare samband 
mellan arbetsinsats och belöning, och därigenom blir mer motiverade än dem med enbart lön. Ur 
gästens synvinkel ger dock den tidigare forskningen endast begränsat stöd för relationen mellan 
dricks och servicens kvalité ( Lynn & Grassman, 1990). Lynn & Grassman menade vidare att dricks 
heller  inte  påverkar  arbetets  kvantitet  men en studie  av  Jenkins,  Mitra,  Gupta,  & Shaw (1998) 
visade på motsatta resultat. I en meta-analys av 13 studier där relationen mellan dricks och service 
studerades, fann Lynn & McCall (2000) att restauranggäster erhöll bättre service vid större dricks, 
även om relationen var svagare än väntat. Författarna menar vidare att relationen dricks-service är 
starkare ur dricksmottagarens synvinkel men efterfrågar mer forskning på dricks som incitament. 

Tidigare forskning om dricks är till största delen gjorda i USA där restaurangarbetare ofta har låga 
löner och för dessa kan dricks utgöra en betydande del av lönen (Lynn & Mynier, 1993). Dricks har 
då  främst  studerats  ur  ett  kvantitativ  perspektiv  och  då  exempelvis  genom olika  sätt  som den 
restauranganställde kan påverka möjligheten att få dricks (Davis, Schrader, Richardson, Kring & 
Kiefer, 1998). Azar (2004) menade att dricks generellt är mer knutet till arbetsinsatsen i USA än i 
Europa vilket kan vara ett resultat av skillnader i värderingar och attityder. Eventuellt kan dricks ha 
en motiverande inverkan eftersom den eventuellt kan ses som mer oväntad i Sverige än i USA. 

Syfte och frågeställning
Utgångspunkten  för  kommande  studie  är  att  belysa  dricks  som  incitament  från  mottagarens 
synvinkel. Att det finns  belägg för att kopplingen mellan dricks och service är större ur mottagarens 
synvinkel skulle eventuellt kunna vara ett tecken på att restauranganställda upplever att de får ett 
kvitto på ett  väl  utfört arbete och/eller god service och att  dricks därför eventuellt  kan påverka 
motivationen. Syftet med studien är att utifrån en referensram med tidigare motivationsmodeller 
studera dricksens roll för uppkomsten av motivation. Studiens frågeställning är huruvida dricks kan 
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upplevas påverka motivationen hos restauranganställda? Finns det andra faktorer som upplevs ha 
större betydelse för motivationen?

Metod

Undersökningsdeltagare
Undersökningsdeltagarna bestod av fyra män och tre kvinnor i åldrarna 21-26 år. Deltagarna hade 
vid  intervjutillfällena  mellan  nio  månaders  och  nio  års  erfarenhet  från  restaurangbranschen  i 
Storstockholmsområdet.  Erfarenheten  kom  bland  annat  från  studentpubar  och  innekrogar  till 
restauranger och passagerarfärjor. Syftet med att intervjua både bartendrar och servitriser/servitörer 
var för att erhålla så utförlig information ur drickssynvinkel som möjligt eftersom arbetsuppgifterna 
till  viss  del  skiljer  sig  åt.  Merparten  av  de  intervjuade  arbetade  på  arbetsplatser  där  dricksen 
samlades  ihop under  arbetets  gång och  sedan delades  lika  efter  arbetsdagens  slut.  I  några  fall 
förekom det att en enskild bartender/servitris fick sin egen dricks.

Datainsamlingsmetod
Data  samlades  in  genom  enskilda  intervjuer.  Två  av  undersökningsdeltagarna  valdes  ur 
bekantskapskretsen och kontaktades via telefon och informerades om studiens syfte och tillfrågades 
om de ville ställa upp. Båda lämnade sitt samtycke. Deltagarna ingick i den övningsuppsats som 
genomfördes inom ramen för en kurs i metod och statistik under samma termin som denna studie. 
Övningsuppsatsens  inriktning  var  liksom denna  studie  att  studera  dricks  och  motivation  bland 
restauranganställda. Övriga fem deltagare valdes ut genom tips från bekanta som i några av fallen 
tog  första  kontakten  med  deltagarna.  Deltagarna  kontaktades  sedan  via  telefon  enligt  samma 
förfarande som ovan. Vid intervjuarens första kontakt ställdes två bakgrundsfrågor för att avgöra 
om deltagarna var lämpliga för studien. Frågorna var hur lång erfarenhet personen hade inom sitt 
yrke och om han/hon får dricks. För att tillse att deltagarna hunnit bilda sig en uppfattning om 
dricks var kriterierna för att ingå i studien var minst två månaders yrkeserfarenhet och att dricks 
erhålls  med  någorlunda  jämna  mellanrum.  I  stort  eftersträvades  en  bred  variation  avseende 
yrkeserfarenhet.

Inför intervjun tillfrågades varje person om intervjuerna fick spelas in som stöd och konfidentiell 
behandling  av  materialet  utlovades.  Intervjupersonerna  informerades  om  att  deltagandet  var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun eller inte svara om någon fråga upplevdes känslig. 
En  mp3-spelare  av  modellen  Iriver  T30  användes  för  att  spela  in  intervjuerna  som  sedan 
transkriberades. På grund av intervjupersonernas spridda hemvister så genomfördes intervjuerna på 
olika platser, bland annat caféer, i hem och på Stockholms Universitet. Ingen intervju genomfördes 
på intervjupersonernas arbetsplatser men intervjuerna genomfördes i största möjliga mån i ostörd 
miljö.  En  halvstrukturerad  intervjuguide  användes  som  stöd  vid  intervjuerna.  Metoden  var 
teoristyrd och frågorna hade till största delen sin utgångspunkt i motivationsteorierna ovan bortsett 
från ett mindre antal frågor som var av mer allmän karaktär (se bilaga 1). Teorierna utgjorde även 
underlag för den senare analysen av dricksens betydelse. Frågorna reviderades något efter de två 
första intervjuerna i övningsuppsatsen men de var i stort liknande genom hela studien. Intervjuerna 
tog mellan 20-30 minuter. 

Studiens  författare  har  ingen  tidigare  erfarenhet  från  två  kvalitativa  intervjuer.  Författaren  har 
tidigare  läst  en  kurs  i  organisationspsykologi  vilket  medförde  att  denne  var  bekant  med 
motivationsteorierna  innan  undersökningen  startade.  Erfarenheten  är  runt  ett  halvår  som 
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diskplockare på nattklubb vilket  gjorde att författaren har en viss förförståelse om drickssystemet.

Analysmetod
Analysmetoden bestod av en tematisk analys som utgick från Hayes riktlinjer för tematisk analys 
som finns beskrivna i Langemar (2008). De transkriberade svaren lästes igenom flera gånger tills ett 
antal preliminära kategorier som föreföll relevanta utifrån den teoretiska referensramen framträdde. 
Utifrån  kategorierna  skapades  sedan  fem  övergripande  teman  som  föreföll  mest  tydligt 
framträdande  i  intervjupersonernas  svar.  Temana  är  lika  med  huvudrubrikerna  i  resultatdelen. 
Materialet  lästes  sedan igenom ytterligare  och  allt  som kunde tänkas  höra  till  respektive  tema 
plockades ut. Ett antal citat per tema som ansågs representativa valdes ut som exempel. 

Resultat

Den egna uppfattningen om kopplingen mellan arbetsinsats och dricks
De intervjuades allmänna uppfattning om kopplingen mellan arbetsinsats och dricks var att dricks 
generellt sett är ett tecken på att man gjort ett bra arbete. Ibland kan det upplevas svårt att se varför 
gästen lämnar dricks, om denne gör det av ren vana eller för att denne upplever att personalen gjort 
ett  bra  arbete.  Anledningen  till  att  gästen  lämnar  dricks  syns  oftast  på  personens  humör  och 
kroppsspråk men det är inte entydigt, det händer ibland att gästen inte lämnar dricks fast man som 
personal på förhand förväntar sig det eftersom gästen upplevs vara nöjd med servicen eller ser ut att 
ha kul. Trots det ses dricks genomgående av de intervjuade som en uppmuntran och ett tecken på att 
man gjort någonting bra, exempelvis att ha gett god service. Att man som personal exempelvis har 
ett  gott  humör och ger  ett  trevligt  bemötande,  ”hur  man säljer  in  träffen eller  besöket”.  Andra 
fördelaktiga egenskaper som nämndes var att dricks är ett tecken på att man är snabb och effektiv i 
sitt arbete. Ett exempel på att hur dricks kan ses som ett tecken på god service var att om gästen är 
missnöjd med maten men nöjd med servitören/servitrisens arbete så lämnar gästen dricks, men inte 
tvärtom. En intervjuperson ”satte likhetstecken” mellan att ha gjort ett bra jobb och att få dricks.

”Det är väl mer en bekräftelse på att man har gjort ett bra jobb och att man är trevlig... det  
kan ju både bero på att man gjort ett bra jobb och att man är trevlig... hur serviceinriktad  
man är och hur trevlig man är som person.”

Beträffande i  vilken utsträckning det  själv  går att  påverka möjligheten att  få dricks  så var  den 
allmänna uppfattningen att intervjupersonerna upplever sig kunna påverka i tillräcklig utsträckning. 
En intervjuperson menade att  drickssummorna inte skulle variera i den utsträckning de gör om de 
inte gick att påverka. En annan uppfattning var att det inte bara handlar om arbetsmässiga saker 
utan även hur positiv man är som person och att kunna bjuda på sig själv. Beträffande saker som  de 
intervjuade ansåg sig kunna påverka och som kan leda till att gästen inte lämnar dricks, nämndes 
faktorer  som att  gästen  känner  sig  dåligt  bemött  eller  att  man som personal  inte  är  tillräckligt 
förberedd på vad som finns på menyn om gästen skulle ställa frågor. Ett annat exempel var att om 
gästen har en negativ attityd och man bemöter gästen med samma attityd så minskar chansen att få 
dricks. Vissa menade att det  ibland kan vara svårare att  påverka när man jobbar i bar eftersom 
summorna  då  är  mindre  och  oftare  jämna  jämfört  med  serveringsarbete  på  restaurang.  Vid 
serveringsarbete tar personalen sig mer tid för gästen och ”gör fler steg” och då kan det upplevas 
som att gästen tycker att det är mer värt att ge dricks eftersom man ”personligen gjort mer för 
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gästen”.

”Grejen är ju den stora skillnaden är ju att i en restaurang så förväntar sig folk service och  
där ska man ha tid för gästerna, där ska man nästan vara gästens vän... i en nattklubb då står  
man ju bara och pumpar ut över bardisken, det är bara ”här varsågod, pengar, tack nästa!”  
och sen är det ju så visst säger man hej och blinkar lite med ögat eller nånting, men det blir  
inte det här... personliga servicen... Ja, där är det ju alltså att alla är nöjda och har kul... men  
i en restaurang så är det det här att dom ska känna sig välkomna... och liksom... ja man ska ta  
sig tid för gästen helt enkelt...”

Tillfredsställelse med drickssystemet
I stort upplevs drickssystemet som tillfredsställande eftersom det ger personalen en möjlighet att 
visa sin kunskap och göra något extra för gästen. Drickssystemet ger också gästen en valmöjlighet 
att lämna något extra utöver den ordinarie kostnaden vilket också upplevs som positivt. Ingen av 
intervjupersonerna kunde komma på några större förbättringspunkter med systemet som helhet. En 
intervjuperson nämnde saker av mer teknisk karaktär som hur tydligt det visar sig på kvitton att 
gästen har möjlighet att lämna dricks. En annan åsikt var att människor i allmänhet är dåliga på att 
säga att man är nöjd i samband med att man lämnar dricks. En person menade att drickssystemet 
utgör en bra kombination av uppskattning och monetär belöning, att enbart fast lön eller enbart 
uppskattning utan dricks inte skulle upplevas lika motiverande. Några intervjupersoner jämförde 
drickskulturen i Sverige med USA där dricks enligt dem är inräknad som serviceavgift. Det tyckte 
man var fel eftersom man ansåg att om man som gäst ska ha ett val och är man inte är nöjd så ska 
man inte lämna dricks.

”Näe jag tycker att det är ganska bra, jag tycker det är ganska välbalanserat mellan liksom  
lön och krav på gäster och ge dricks och så... liksom att man lämnar alltid en valmöjlighet,  
det  är inte så att  man är besviken för att  man inte får dricks om det är så att  man inte 
förtjänar det vet man ju om.”

Dricks som yttre motivationsfaktor
Den allmänna uppfattningen var att  dricks upplevdes ha större betydelse när  man nyss  börjat  i 
restaurangbranschen, både för egen del och hur man upplever att kollegorna resonerar kring dricks. 
En uppfattning var att det var ”häftigt med snabba pengar” i början. I dagsläget upplevs dricks mer 
som en självklarhet och en intervjuperson menade att ”det är så det ska vara”. Andra menar att när 
man fått en viss summa vill man hela tiden ha mer ”oavsett om man gör liksom ett genomsnitt eller 
standard  för  allting”.  För  merparten  av  de  intervjuade  ses  inte  dricks  som  en  viktig  del  av 
vardagsekonomin utan mer som en bonus som inte är  något de räknar  med när de exempelvis 
betalar räkningar med mera, utan att det ses som något ”man kan unna sig” för att slippa ta av 
lönen. En intervjuperson menade dock att denne inte skulle jobba kvar på sin arbetsplats om inte 
möjligheten till dricks fanns eftersom dricksen i det fallet utgjorde större delen av lönen. Trots att 
dricks i många fall ändå inte har någon avgörande betydelse så gav några  intervjupersonerna sken 
av att en total avsaknad av dricks eventuellt ha viss negativ inverkan, att det skulle upplevas jobbigt 
att bli fråntagen en extra inkomstkälla:

”Alltså det är ju klart det är ju en del av jobbet det är ju därför man jobbar med det här... så 
jag  skulle  ju  aldrig  kunna jobba på ett  sunkigt  jävla  café  med bara en månadslön...  för  
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dricksen är ju liksom en bonus som alltid hör till när man jobbar inom det här yrket...”

”i början var det mer att man fick snabba pengar...och det kunde vara häftigt då...men nu har  
det  blivit  så...  obligatoriskt  känns  det  som...  som att  man alltid  får  och har  vant  sig  vid 
det...sen  när  man  slutar  med  det  här  yrket  så  kommer  man  ju  sakna  dom  här  snabba  
pengarna som man får varje dag...och får leva på en månadslön.”

Typen av  arbetsplats  förefaller  således  vara något  som har  betydelse för  tillfredsställelsen  med 
dricksen, vilken typ av restaurang/nattklubb arbetsplatsen utger sig för att vara, att man har det i 
åtanke när man sätter i förhållande till hur mycket dricks som anses vara skäligt. När det gäller 
dricksens betydelse för valet  av arbetsplats  varierade uppfattningarna.  För vissa hade det  ingen 
betydelse alls medan andra menar att man som yngre sökte sig till arbetsplatser som man visste 
kunde innebära att man fick mycket dricks:

”När man var yngre ja... Då jobbade jag mycket extra på olika ställen och självklart dom...  
när man visste att man skulle på semester och ville ha lite extra pengar, det är klart man valde  
först och främst dom ställen där man visste att man fick garanterat en femhundring eller en  
1000-lapp per kväll...”

Överlag verkar dricks ses som en kortsiktig drivkraft som bland annat triggar de intervjuade till att 
göra  ett  bättre  jobb.  När  det  är  stressigt  tycks  dricks  kunna  vara  en  positiv  injektion  för  att 
omvandla stressen till  positiv energi. Några intervjuade menade att restaurangbranschen upplevs 
som tävlingsinriktad överlag och att dricks kan tänkas vara positivt för den typen av människor. En 
uppfattning var var att ”det inte är något livsnödvändigt för att man ska överleva veckan men att det 
samtidigt är nåt som är jävligt roligt”, och att det ”alltid är lite fighting”:

”Jag jobbar ju i butik också och där är det ju ingen dricks men vissa gånger så är det ju  
provisions... liksom säljtävlingar och så vidare, mer försäljningstävlingar och så vidare som 
betalar igen sig och det... då blir jag jävligt triggad och då kommer man lite in i den där  
krogstressen och det är skitkul... så det påverkar ju hur motiverad man är och jobba och på 
vilket sätt man jobbar... Och var man jobbar och sådär så det tycker jag... alltså nåt som  
direkt kan påverka ens arbetsinsats det är ju det som är så jävla roligt med just dricks och  
provision och så vidare...”

Beträffande jämförelsen med hur mycket dricks kollegorna får för att ens egen dricks ska upplevas 
tillfredsställande,  verkade  inte  de  intervjuade  lägga  någon  avgörande  vikt  vid  den  monetära 
aspekten,  och  det  troligtvis  för  att  merparten  av  intervjupersonerna  jobbar  på  arbetsplatser  där 
dricksen  delas  efter  arbetsdagens  slut.  En  intervjuperson  trodde  inte  att  personalen  på  finare 
restauranger som får ”1000 kr och uppåt för att jobba några timmar” gör ett bättre jobb utan menade 
att det berodde på att restaurangen har rätt klientel. En annan uppfattning var att tävlingsmomentet 
spelade störst roll när man jämför sig med kollegor:

”Ja då är det ju lite som om man har lagt upp en tävling så blir det ju lite i slutet av dan.. sen  
spelar det ingen roll om jag har fått en 20-lapp och hon 30 spänn eller hon 1000 och jag 800 
det är bara det här ”fan hon fick mer än mig”...
Thomas: Tävlingsmomentet?
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...exakt... sen summan har ju ingen betydelse...”

Att inte få dricks fast man som personal ansträngt sig mycket kan ibland upplevas stötande för 
stunden men det är något som går över relativt snabbt. Att reflektera över vad/om man gjort fel är 
vanligt  i  sådana  situationer  men även att  känna sig  ledsen  och  ”småbitter”  var  reaktioner  som 
intervjupersonerna  kunde  uppleva..  Ofta  försöker  de  intervjuade  hitta  yttre  förklaringar  till  att 
gästen inte lämnar dricks. Exempel på sådana anledningar kan vara att gästen är en ”snåljåp” som 
aldrig lämnar dricks eller  att  gästen utifrån sin drickskultur inte har rutinen eller  kunskapen att 
lämna dricks. Den allmänna uppfattningen förefaller ändå vara att man som personal innerst inne 
känner på sig när man ansträngt sig och gjort ett bra jobb och att frustrationen baseras på att man 
går miste om de extrapengar  man anser  sig förtjäna och vara van att  få när man ansträngt  sig 
mycket.

”Man blir ju lite irriterad först, men man släpper det väldigt fort... det är ju det här tänket om 
det är jag som gjort nånting fel eller är det deras rutin att inte dricksa... men det är ju väldigt  
lätt att tänka  ”vad snåla dom är”, jag vet ju att jag ger ju alltid dricks om det inte varit nåt  
väldigt.. om man inte fått den servicen man förväntar sig.. den extra servicen... då ger jag 
oftast dricks så när man inte varit själv kan det ju vara den tanken att man blir lite irriterad 
men... det gäller och släppa det för det är inte dricksen man jobbar för ändå...”

Dricks upplevs inte orsaka mer stress eftersom restaurangbranschen i stort upplevs som stressig och 
några intervjuade menar att stressen finns där oavsett om man får dricks eller inte. Vid stressiga 
arbetsdagar kan dricks däremot upplevas som ett positivt inslag som kan göra att man känner att 
ansträngningarna gett resultat. ”Annars blir det bara att du jobbar hela tiden och känner inte att du 
får nånting tillbaka” var en uppfattning. Samma intervjuperson menar vidare att dricks kan verka 
uppmuntrande vid hårda arbetsdagar och att ”då tar du alla guldkorn du kan hitta”, att man inte 
behöver samma uppskattning om det varit en lugnare arbetsdag. 

”När det är en hård dag, man tänker inte på det för man är så uppe i varv, man har så många  
saker i huvudet samtidigt oftast... har man väldigt mycket och göra är det flera beställningar i  
huvudet, vad händer härnäst.. det är väldigt svårt och tänka på det... har man en väldigt lugn  
dag med väldigt mycket dötid... kan det vara lättare och få dricks för då kan man stå och  
prata med gäster.. det är oftast trevligare men det är kul att jobba när det är hårt och mycket  
att göra... men... jag föredrar när det är mycket och göra, man får mer dricks oftast och man  
tänker inte på det, det bara kommer och när man är klar kan man slappna av och se att ”oj  
jag har faktiskt fått ganska mycket”... då kan man släppa allt det här... kaoset och den här  
jobbiga tiden som har vart om det är saker som gått fel... då kan man bara släppa det och så 
känns allting bra igen...”

Dricksens upplevda påverkan på arbetsinsatsen
Beträffande dricksens påverkan på arbetet i stort så var den allmänna uppfattningen är att dricks inte 
påverkar i någon större utsträckning. En intervjuperson menade dock att denne ibland lägger mer 
energi på folk som har egenskaper som förefaller gynna möjligheterna att få dricks. Andra menade 
att man som personal alltid försöker vara på tå och serviceinriktad överlag när man jobbar i den här 
branschen. En uppfattning var att om pengarna är det viktigaste så ”ska man inte ha med det här att 
göra”.  En intervjuperson som jobbade på en restaurang där dricksen delades menade att  dricks 
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eventuellt gör att personalen hjälper varandra mer eftersom man visste att om en person fick dricks 
så fick alla andra det. 

” Ja på ett sätt påverkar det ju... om man verkligen vill ha dricks så ger man ju tillbaka växel  
på ett annorlunda sätt... man ger ju extra mycket mynt för att dom ska lämna det... så på så  
sätt påverkar det ju men jag skulle inte göra nånting annorlunda direkt.. bara för att... så 
utan det kan vara såna här smådetaljer som växel och såna grejer...”

”Man kan ju aldrig veta om man får dricks, man kanske... om man hypotetiskt vet att den här  
personen inte kommer dricksa... kommer jag göra ett sämre arbete då, kommer jag vara en 
sämre värd? Jag tror inte det..  jag vill  helst  tro att  jag bryr mig lite mer än att  bara få  
dricks...”

Inre drivkrafter att prestera i arbetet
Överlag verkar intervjupersonerna lägga tonvikten vid sociala faktorer när det gäller att prestera i 
arbetet. Att få komplimanger och känna sig uppskattad var en av de personliga drivkrafterna som 
framkom, att allt inte handlar om pengar utan att man även ska vara motiverad att fortsätta jobba, att 
alltid vilja prestera sitt bästa även om det inte leder till dricks. Andra saker som nämndes var att lära 
sig roligare arbetsuppgifter och ta mer ansvar och överträffa gästens förväntningar. Att träffa nya 
människor var ytterligare en faktor som nämndes.

”Med nöjda kunder, nöjda gäster... det är det roligaste, veta själv att man har gjort ett bra  
jobb, att dom berättar det för en och berättar det genom dricks och så där.. då är det som 
roligast... när det flyter på... och man känner att.. ja man har ett bra flow och man har nöjda 
gäster och... och allt sånt där.. då känns det bra, när man kan vad man håller på med liksom 
och man känner att man levererar... och får betalt för det.”

En annan betydelsefull faktor är att arbetet med kollegorna flyter på bra, när man har kul med sina 
arbetskamrater,  att  ”personalen  är  synkroniserad”  och  att  man  jobbar  bra  tillsammans.  En 
intervjupersonen menade att om kollegorna arbetar bra så lägger man sig på samma nivå. En annan 
syn var att ”man blir ju irriterad om nån slöar och man får göra allting själv”. På frågan om vilka 
tillfällen man känner arbetsglädje svarade en intervjuperson:

”Oj... nästan alltid... (skratt) ja... när jag är på golvet, det trivs jag ju bäst med, när alla på  
jobbet är glada, alla kollegor, man jobbar tillsammans ett team, det är jätteviktigt... Eh när  
gästerna självklart är glada, när allting funkar... Eh när jag jobbar nattklubb då ska det vara 
så mycket att göra så man hinner inte ens tänka.. Då är det som roligast.. Och alla gäster är  
glada och det är bra musik och ja... Det viktigaste av allt är ju att man jobbar tillsammans,  
att man hjälps åt.. det är det.”

Att se att gästerna är nöjda och glada är också något som de intervjuade upplever motiverande, att 
det  på  något  sätt  framkommer  att  de  gjort  ett  bra  jobb,  att  uppleva  sig  ha  kompetens.  En 
intervjuperson menade att motsatsen till att känna arbetsglädje var när man får göra något man inte 
kan och ”klantar sig”. Här kan dricks vara en bidragande faktor men den inre känslan av att känna 
sig uppskattad förefaller vara av större betydelse än den monetära aspekten.
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”Man är ju mycket mer erfaren nu, man har mer kunskap så nu får jag ut mycket mer av att  
kunna lära folk, jag kanske kan berätta roliga saker om den här drycken som dom dricker till  
den här maten, varför det passar, lite sån här rolig fakta... att få den här.. Ja att man... hittar  
liksom inte orden bara för det här.. alltså man får ju en bekräftelse på att man kan väldigt  
mycket, att gästerna har lärt sig nåt, att dom blir imponerade... jag tycker det är mer värt än 
att man ska få dricks... Det är ju alltid kul att visa vad man kan... människan är väl lite så att  
man alltid vill visa lite sådär... och få uppskattning för sina talanger och kunskaper... alla vill  
väl stå i centrum oftast... njuter av att vara... När man får visa sin kunskap, man får göra det  
man är bra på... ja nånting som man är väldigt säker på vad man ska göra då... det är en viss  
tillfredsställelse att man får visa nån viss... auktoritet på att man är... bra, att personen har  
kommit till  rätt ställe och att det finns kompetent personal och man får visa det...  om det  
antingen är att dom frågar saker och man kan svara på ett bra sätt eller att man tillreder  
deras drinkar och sånt på ett bra sätt... med passion om man vill säga så... att man bryr sig...  
det tycker jag är kul, det är roligast... när folk visar, när dom också kan säga ”det här vad 
den godaste” av det dom nu har druckit... sånt är jätteroligt...”

Några intervjupersoner hade även arbetsplatsens bästa i åtanke, att det är lönsamt i längden för 
verksamheten med nöjda gäster. En intervjuperson menade att det gör att arbetsvillkoren blir bättre 
för de anställda och en annan menade att ”verksamheten växer ju mer av nöjda gäster än att jag får 
dricks”.

Diskussion

Syftet  med  studien  var  att  utifrån  en  referensram med  tidigare  motivationsteorier studera  hur 
restauranganställda reflekterar kring dricks och utifrån det utröna dricksens roll för uppkomsten av 
motivation hos de anställda. Även om de intervjuade upplever är ett tecken på en god arbetsinsats så 
tyder  resultatet  inte  på  att  dricks  har  någon avgörande  betydelse  för  motivationen.  Dricks  kan 
eventuellt fungera som en drivkraft som kan påverka motivationen positivt på kortare sikt eftersom 
intervjupersonerna oftast upplever dricks som ett tecken på en god arbetsinsats. I längden förefaller 
dock inte dricks tränga ut  inre drivkrafter som exempelvis att ha kul med arbetskamraterna, att 
utföra roliga arbetsuppgifter och att få visa sin kompetens. Det ligger i linje med Lao (1981) vars 
resultat antyder att monetära belöningar endast har en liten motivationshöjande effekt om uppgiften 
i sig är inre motiverande. 

Behovsteorier
En möjlig tolkning är att dricksens påverkan på motivationen kan liknas vid en hygienfaktor enligt 
Herzbergs  tvåfaktorteori  (1966).  Det  eftersom  de  intervjuade  gav  indikationer  på  att  en  total 
avsaknad av dricks eventuellt skulle ha en viss negativ påverkan och menade samtidigt att dricks är 
något de vant sig vid och räknar med att få. Det ligger i linje med Herzberg som menade att pengar 
endast motiverar på kort sikt och efterhand blir en självklarhet. Eftersom de intervjuade till största 
delen förefaller drivas av inre motiv är en möjlig tolkning enligt Self-Determination Theory (Ryan 
& Deci, 2000) att dricks inte spelar  någon avgörande roll för motivationen så länge drickssumman 
inte  blir  för  stor  och  ensamt  eller  i  kombination  med  lön  tränger  ut  den  ursprungliga  inre 
motivationen. En intervjuperson uppgav att denne inte skulle jobba kvar på sin arbetsplasts om inte 
möjligheten till dricks fanns eftersom vederbörandes dricks utgjorde en stor del i förhållande till 
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lönen, och det kan vara ett tecken på att dricksen i sig rättfärdigar arbetet. Eftersom dricks som 
monetärt incitament inte tycks ha någon avgörande betydelse skulle det enligt McClellands teori 
(1976) kunna tyda på att intervjupersonerna är serviceinriktade överlag och har ett prestationsbehov. 
Enligt teorin innebär prestationsbehovet att individen har en positiv inställning att bemästra något 
och gör sitt bästa oavsett belöning. En studie av Robak, Chiffriller & Zappone (2007) visade att 
motivation att tjäna pengar inte var relaterat till subjektivt välbefinnande. Viljan att tjäna pengar för 
att hjälpa andra och att känna sig säker och stolt över sig själv var däremot kopplat till glädje och 
subjektivt välbefinnande. De intervjuade betonade samtidigt vikten av att ha ett gott humör och en 
positiv  inställning  och  kan  eventuellt  liknas  vid  samhörighetsbehovet  enligt  McClellands  teori 
(1976). Det ligger även i linje med Tidd & Lockhard (1978) som fann att servitriser erhöll mer 
dricks när de log och hade ögonkontakt med gästerna. Från gästens synvinkel menade Conlin, Lynn, 
& O'Donoghue (2003) att normen att ge dricks är ett resultat av en underliggande psykologi som 
kommer till uttryck genom sociala interaktioner vilket eventuellt skulle kunna påverka mottagaren 
postitivt. 

Balansteorier
Adams equity-teori  (1964)  går  ut  på att  individen jämför  sig  själv  med signifikanta  andra och 
eftersträvar  balans  mellan  insats  och  belöning,  men  intervjupersonerna  gav  inte  i  någon  större 
utsträckning sken av att det monetära incitamentet var av större betydelse när deras egen dricks 
jämförs med kollegornas. Istället betonades tävlingsmomentet vilket kan tolkas som att viljan att 
prestera sitt bästa är av primär betydelse och att dricks i det avseendet eventuellt kan ha en positiv 
inverkan på motivationen. Några intervjuade gav intryck av att dricksen i sig kan rättfärdiga arbetet 
om den blir för stor och en person menade att denne inte skulle jobba kvar på arbetsplatsen om inte 
möjligheten  till  dricks  fanns.  En möjlig  tolkning utifrån Festingers  dissonansteori  (1962)  är  att 
individen upplever dissonans i de fall dricksen upplevs för stor och omvärderar inställningen till 
arbetsinsatsen så att den bättre stämmer överens med belöningen, exempelvis ”när jag tänker efter 
gör  jag nog ett  ganska bra jobb ändå och är  värd de här  pengarna”.  En meta-analys  av Deci, 
Koestner & Ryan (1999) visade att yttre belöningar har en negativ effekt på den inre motivationen 
vid  sådana  uppgifter  som  av  individen  upplevs  som  intressanta.  Några  intervjuade  var  av 
uppfattningen att det kändes bra att få dricks när det varit en stressig eller tung arbetsdag. En möjlig 
tolkning  är  att  dricks  kan  ha  en  positiv  inverkan  vid  mindre  tillfredsställande  arbetsuppgifter 
eftersom stress generellt kan uppfattas negativt. De intervjuades åsikter går däremot isär huruvida 
en stressig arbetsdag ska uppfattas som något negativt. Vissa ansåg till och med att det var positivt 
och därför blir det svårt att göra tolkningen att den yttre belöningen spelar en avgörande roll det 
avseendet.

Värde- och förväntningsteorier
Vrooms  modell  skulle  eventuellt  kunna  förklara  dricksens  påverkan  på  motivationen  eftersom 
intervjupersonerna upplever sig kunna påverka tillräckligt mycket för att erhålla dricks. Dricks blir 
då enligt Vrooms modell (1964) en funktion av i vilken utsträckning servitören/bartendern upplever 
sig veta vilka beteenden som premieras och vilket värde dricks tillmäts. Inre drivkrafter att prestera 
var exempelvis att visa sin kompetens och att se gästerna trivas. Dricks skulle eventuellt kunna 
påverka motivationen positivt om servitrisen/bartendern upplever att de beteenden som följer på 
vederbörandes inre drivkrafter premieras genom dricks. 
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Förstärkningsteorier
Förstärkningsteorier  förefaller  inte  förklara  dricksens  påverkan  på  motivationen  i  någon  större 
utsträckning, varken positivt eller negativt. Enligt Skinners teori (1963) skulle en belöning om den 
faller  ut  på  ett  bestämt  beteende  verka  förstärkande.  Teoretiskt  sett  skulle  dricks  kunna ha  en 
förstärkande  effekt  eftersom  den  tidsmässigt  är  direkt  knuten  till  en  försäljning  eller  middag. 
Intervjupersonerna uppgav att dricksen i många fall  delades mellan kollegorna och erhölls först 
efter arbetsdagens slut. Dessutom faller inte dricks ut varje gång och intervjupersonerna upplever 
samtidigt svårigheter att veta när så sker. Det gör eventuell positiv inverkan på motivationen svår att 
förklara utifrån förstärkningsteorier eftersom dessa betonar en direkt koppling mellan beteende och 
belöning. Utebliven dricks skulle enligt Skinners teori liknas vid ett straff och skulle då leda till att 
beteendet försvagas. Eftersom de intervjuade generellt upplever sig veta när de gjort ett bra jobb 
och attribuerar utebliven dricks till  yttre faktorer som gästens drickskultur eller  att  denne är en 
”snåljåp”, bör inte utebliven dricks utifrån förstärkningsteorier tyda på en försvagning av beteenden. 

Allmän diskussion
Ingen motivationsmodell förefaller entydigt kunna förklara dricksens påverkan på motivationen och 
flera  möjliga  tolkningar  kan  göras  enligt  motivationsmodellerna  ovan.  Den  förklaring  som 
författaren av denna studie finner ligga närmast till hands är att dricks i ljuset av behovsteorierna, 
endast har en liten motivationshöjande effekt om uppgiften i  sig upplevs som inre motiverande 
(Herzberg 1966, Ryan & Deci, 2000). Om dricksen däremot upplevs tillräckligt stor för att utgöra 
en betydande inkomst skulle den möjligtvis kunna tränga ut den ursprungliga inre motivationen och 
i sig rättfärdiga arbetet.

Shamir (1983) menade att det är rimligt att anta att arbetare som får dricks ser ett tydligare samband 
mellan arbetsinsats  och belöning,  och därigenom blir  mer  motiverade än dem med normal  lön. 
Resultatet indikerar att de intervjuade ser ett visst samband mellan arbetsinsats och belöning genom 
dricks men som incitament förefaller dricks vara något de intervjuade vant sig vid, och att dricks 
därigenom inte tillskrivs någon avgörande betydelse för motivationen. I denna studie varierar de 
intervjuades bild av dricks som belöningsform, vissa ansåg att dricks är ett bra sätt att påverka lönen 
medan andra inte verkade tillskriva dricks någon större betydelse. Intervjupersonerna gav intrycket 
att sociala faktorer som ett gott humör och en positiv inställning spelar en avgörande roll i arbetet 
och att ta sig mer tid för gästen kan innebära mer dricks. Bodvarsson & Gibson (1994) fann att 
servicens kvantitet har betydelse för gästens benägenhet att lämna dricks. Några intervjupersonerna 
gav intrycket att dricks kan vara en positiv injektion vid stressiga arbetsdagar och det kan tyda på 
att dricks således eventuellt kan ha en viss positiv inverkan på arbetes kvantitet vilket resultaten av 
Jenkins, Mitra, Gupta, & Shaw (1998) antydde. Att känna sig uppskattad upplevdes som en viktig 
faktor och några intervjupersoner menade att det är uppmuntrande när gästerna säger verbalt att 
man gjort ett bra jobb. Deci, Koestner & Ryan (1999) menade att positiv feedback kan öka den inre 
motivationen eftersom verbala belöningar generellt sett är mer oväntade. 

Att utebliven dricks attribueras till yttre faktorer som gästens ekonomi eller drickskultur kan tyda på 
ett ”self-serving bias”. Self-serving bias innebär att människor ofta ser framgångar som ett resultat 
av personliga faktorer medan misslyckanden i sin tur kopplas ihop med yttre faktorer som inte går 
att kontrollera. I stort kan self-serving bias ses som tendensen att ta åt sig ära för framgångar men 
förneka ansvar vid misslyckanden (Miller & Ross, 1975). Att intervjupersonerna drar paralleller 
mellan dricks och en god arbetsinsats trots att man ofta upplever det svårt att veta varför gästen 
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lämnar dricks skulle också kunna tyda på att relationen mellan dricks och service ses starkare ur 
bartendern/servitrisens synvinkel vilket resultaten av Lynn och McCall (2000) antydde. Azar (2004) 
menade också att i Europa har inte dricks en lika stark koppling till arbetsinsats som i USA. Lynn 
och Grassman (1990) fann att gäster lämnar dricks av tre anledningar. (1) Att göra ett gott intryck 
på  serveringspersonal  och  sällskap.  (2)  Att  som  gäst  uppehålla  ett  likvärdigt  utbyte  med 
serveringspersonalen. (3) Att försöka köpa god framtida service. 

Eftersom teoristyrda frågor användes vid intervjuerna så är det möjligt att resultatet hade blivit ett 
annat med mer öppna frågor. Intervjupersonerna styrdes in på vissa spår som kan ha gjort att viss 
information missades som kanske hade kommit fram vid en helt förutsättningslös induktiv studie 
där helt  öppna intervjuer använts.  Att intervjupersonerna var medvetna om studiens syfte innan 
intervjutillfällena kan eventuellt ha påverkat intervjupersonerna i form av socialt önskvärda svar 
etc. Dessutom gjordes studien och alla intervjuer av en och samma person vilket kan ha gjort att 
analyserna av intervjuerna kan ha färgats av varandra. Att intervjupersonerna i två av fallen valdes 
ur  bekantskapskretsen  är  också  något  som  kan  problematiseras  även  om  det  ur  intervjuarens 
synvinkel inte upplevdes som något större problem under intervjuerna. Alla intervjupersoner arbetar 
i Stockholmsområdet vilket gör att man kan fråga sig om resultatet blivit ett annat med deltagare 
från mindre eller mellanstora städer. Intervjupersonernas branscherfarenhet var mellan 9 månader 
och 9 år så en helt nyutbildad bartender eller en servitris med 20 års erfarenhet hade eventuellt 
kunna bidra med andra infallsvinklar.  Restaurangbranschen har också fler  yrken där  dricks kan 
tänkas förekomma som exempelvis diskplockare och garderobsarbetare som eventuellt också skulle 
kunna komma med värdefullt  information.  Den vetenskapliga evidens  som denna studie  sätts  i 
relation till  är  till  större del gjord i  USA och där  kan dricks kan spegla  andra värderingar  och 
attityder  än  i  Europa  (se  Azar  2004  ovan)  vilket  gör  att  dricks  kan  ses  annorlunda  av 
restauranganställda i Sverige jämfört med USA. Att de intervjuade inte tillskrev dricksens monetära 
aspekt någon större betydelse kan eventuellt vara ett tecken på en ovilja att uppge att man arbetar 
för pengarnas skull. 

Eftersom de intervjuade upplever att dricks är ett tecken på god service och att man gör sitt jobb, 
trots att det upplevs svårt att veta varför gästen lämnar dricks, är ett förslag på framtida forskning att 
mer ingående studera vilka mekanismer som ligger bakom restaurangpersonalens uppfattning om 
sambandet  mellan  dricks  och  service  och  vilken  betydelse  relationen  har  för  personalens 
motivation.  En  framtida  studie  skulle  även  kunna  innefatta  fler  yrken  än  bara  bartendrar  och 
servitriser. Att även inkludera gäster i studien och belysa relationen mellan dricks och service ur 
deras synvinkel skulle kunna tillföra ytterligare information. 

De  avslutande  reflektionerna  är  att  undersökningen  har  gett  en  god  inblick  och  förståelse  i 
mekanismerna bakom hur intervjupersonerna upplever drickssystemet.  Sammanfattningsvis visar 
resultaten att dricks förefaller vara en uppskattad belöningsform som kan motivera på kort sikt men 
att det i längden inte verkar ha någon avgörande betydelse för motivationen. Inre drivkrafter som att 
prestera  bra  i  arbetet  och  visa  sin  kompetens  upplevs  generellt  vara  av  större  vikt.  Den 
motivationshöjande effekt som eventuellt kan tillskrivas dricks förefaller ligga på ett socialt plan 
snarare än ekonomiskt.
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Bilaga

Intervjuguide

1. Brukar du få dricks? (Förstärkningsteori)

2. Händer det ofta att du inte får dricks? (Förstärkningsteori)
   - Anledningar?
   - I vilka situationer?
   - Exempel på saker du kan påverka?
   - Exempel på saker som ligger utanför din kontroll?

3. Känner du att du kan påverka ditt arbete i tillräcklig utsträckning för att få dricks? 
(Förstärkningsteori)
   - Varför/varför inte?

4. Har du någon metod för att mäta eller hålla koll på hur mycket dricks du får? (Förstärkningsteori)
- Exempel

5. Utgör dricks en viktig del av din vardagsekonomi? (Allmän fråga)
- Kan du köpa/göra saker som du inte kunnat utan dricks etc? 

6. Vad betyder det för dig personligen att få dricks? (Värde- och förväntningsteori)
      - Upplever du dricks som meningsfullt?
        - Exempel

7. Tror du att det skulle göra nån skillnad för ditt sätt att arbeta om du inte hade möjlighet att få 
dricks? (Behovteori)
   - På vilket sätt?
   - I vilka situationer?
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8. Tror du att dricksen påverkar ditt sätt att arbeta? (Behovteori)
   - På vilket sätt?
   - Exempel

9. Vilken betydelse upplever du att dricks har för dig idag jämfört med när det var nytt för dig? 
(Behovsteori)
   - På vilket sätt?

10. Tycker du att den dricks som du brukar få är tillräcklig? (Balansteori)
  - Varför/varför inte?

11. Är det viktigt hur mycket dricks dina kollegor får under en kväll för att du själv ska känna dig 
nöjd med din egen dricks? (Balansteori)
   - Varför/varför inte?

- Exempel?

12. Hur tror du dina kollegor resonerar kring dricks? (Balansteori)
  - Möjligheter att få dricks
  - Samband dricks-service etc.

13. Hur reagerar du i en situation där du upplever att du verkligen ansträngt dig för att ge bra 
service men får lite eller ingen dricks alls? (Värde- och förväntingsteori)

14. Upplever du någon skillnad i hur det känns att få dricks om det är en hård respektive lugn 
arbetsdag? (Balansteori)
   - Exempel

15. Upplever du att det är lätt att se om kunden kommer att lämna dricks eller inte innan denne 
betalat? (Värde- och förväntningsteori)
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16. Upplever du att det är lätt att se varför kunden ger dricks? (Värde- och förväntningsteori)
   - Bra service, endast få växelmynt etc.

17. Tror du att dricks kan påverka upplevelsen av stress i arbetet? (Allmän fråga)
  - I vilka situationer?
      - Exempel

18. Har möjligheten att få dricks påverkat ditt val av arbetsplats? (Värde- och förväntningsteori, 
balansteori))

- På vilket sätt?

19. Är du på det stora hela nöjd med möjligheterna kring att få dricks?  (Värde- och 
förväntningsteori)
   - Finns det något som skulle kunna vara bättre?
         - Andra belöningsformer?

20. Vilka tillfällen i arbetet får dig att känna arbetsglädje? (Allmän fråga)

21. Vad driver dig att prestera bra i ditt arbete? (Allmän fråga)
   - Exempel

22. Vad har du för mål med din nuvarande yrkeskarriär? (Allmän fråga)

23. Något övrigt du vill tillägga?


