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Sammanfattning 
I den här uppsatsen kommer fenomenet god service att studeras utifrån 

snabbmatsrestauranger. God service är ett fenomen som är svårt att definiera på grund av att 

service är något abstrakt och har olika betydelser för olika individer. Under ett servicemöte 

kan god service ses när servicepersonal tillfredställer gästens förväntningar. Vid ett 

servicemöte kan gästen uppleva servicen som antingen god eller bristande av olika 

anledningar.  

 

Uppsatsen behandlar hur den goda servicen levereras ut, vilket inom snabbmatsrestauranger 

sker via frontlinepersonal. Det kan då anses vara viktigt att frontlinepersonal är 

serviceinriktade för att kunna leverera den goda servicen. Dock är inte all frontlinepersonal 

serviceinriktad vilket kan leda till något negativt för snabbmatsrestauranger. Frågan är då vad 

snabbmatsrestauranger gör för att motivera personal som inte är serviceinriktad samt vad 

motsatsen till serviceinriktad personal är.  

 

Dessa diskussioner ledde fram till uppkomsten av ett nytt begrepp nämligen servicemotvillig 

personal. Frågeställningen uppsatsen behandlar är: hur får företag servicemotvillig personal 

att leverera god service? Uppsatsens syfte är att beskriva hur företag inom 

snabbmatsbranschen arbetar för att motivera och utbilda oerfaren personal för att kunna 

leverera god service. Då uppsatsen skapat ett nytt empirisk begrepp började studierna ute på 

fältet. Fältarbetet bestod av observationer samt intervjuer med både restaurangchefer och 

frontlinepersonal på snabbmatsrestauranger. Först i uppsatsen förs en diskussion om vad god 

service är samt även vad som kan anses som bristande service. God service förklaras korfattat 

som när en gästs förväntningar uppfylls, medan bristande service kan förklaras som när 

gästens förväntningar inte tillfredsställs. Dessa två diskussioner leder fram till två definitioner 

av fenomenet samt även en diskussion om olika mätmodeller.  

 

Vidare diskuteras delar som rör oerfaren personal för att leda vidare in på uppsatsens nya 

fenomen, servicemotvillig personal. Servicemotvillig personal kan definieras utifrån sex 

kategorier: ålder, oerfarenhet, pengamotivation, tillfälliga arbetare, saknar utvecklingslust 

samt inte serviceinriktade. Då personal som stämmer in på en eller flera kategorier finns en 

fortsättande diskussion om hur företag kan arbeta för att utbilda och motivera personal. 

Utbildningsmöjligheter för personal finns internt inom snabbmatsbranschen. Det krävs även 

vid en nyanställning att personalen genomgår en intern utbildning som finns på plats. När det 

sedan gäller att motivera personal så finns det olika sätt att gå tillväga eftersom varje anställd 

är en egen individ och motiveras på olika sätt.  

 

Slutligen diskuteras de slutsatser som analysen lett fram till. Definitionen av god service 

presenteras och diskuteras då den fortfarande anses svår att definiera. Att definiera bristande 

service är precis som med god service svårt, då det handlar om vad en individ förväntar sig. 

Den bristande servicen kan delvis bero på om personal är servicemotvillig, vilket anses 

förekomma inom snabbmatsbranschen. Samtidigt som det kanske inte är något som anses vara 

ett problem på grund av de korta servicemötena som sker. För att motivera servicemotvillig 

personal finns det två extra bra sätt, rotation och merförsäljningstävlingar. Slutligen lämnas 

rekommendationer till hur snabbmatsrestauranger effektivt kan arbeta för att motivera 

servicemotvillig personal.  

 

Nyckelord: god service, snabbmatsrestauranger, frontlinepersonal, servicemotvillig 

personal och motivation.  
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1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras service i snabbmatsbranschen. En ”vanlig” bild av service på 

snabbmatsrestauranger är att den anses bristande på grund av oerfaren personal. Det här 

resonemanget har lett fram till uppsatsens frågeställning och syfte som behandlar motivation 

av servicemotvillig personal samt även de avgränsningar som gjorts i samband med syftet. 

1.1. Bakgrund 

Vad innebär det egentligen när individer strävar efter att uppnå god service? Det finns en 

mängd olika artiklar, böcker och studier som alla försöker svara på frågan. Service verkar 

vara ett fenomen som anses svåruppnåeligt. God service kan vara så mycket mer än att endast 

välkomna gäster så fort de dyker upp och servera dem med ett leende på läpparna. God 

service behöver inte endast handla om att kunna leverera en order på ett korrekt sätt vid första 

mötet. Det behöver inte heller innebära att städa undan i restaurangen så att det ser rent och 

snyggt ut. Service är alla förväntningar som ska mötas av serviceanställda. De anställda ska 

även försöka överträffa gästens förväntningar för att på så sätt försöka skapa en 

återkommande gäst.  

 

Förväntningar är något alla människor har och som är individuella från person till person. 

Eftersom människor hela tiden förändras av olika faktorer förändras även gästservice. Därmed 

kan det vara svårt att ge en klar definition om vad god service är. Björnsson
1
 skulle dock vilja 

påstå att det är det första intrycket som gästen får som utmärker en god service. Gästen ska 

mötas med ett leende, personlig service samtidigt som det ska vara rent och snyggt i 

restaurangen. Däremot diskuterar Knutsson
2
, Ollhage

3
 och Rydfeldt

4
 att god service 

uppenbarar sig när gästens förväntningar överträffas. Lundgren
5
 och Ringström

6
 påpekar att 

god service karaktäriseras genom ett personligt möte med gästen där servicen ska vara 

anpassad utefter varje individ. Duecy (2005) menar att det människor vill ha är en 

skräddarsydd service. De mest framgångsrika företag är de som lär deras anställda hur de ska 

läsa av gäster. Sedan skräddarsys serviceleveransen för varje gäst.  

 

God service är enligt Johnston (2004) både påträngande och svåruppnåelig. Människor vet när 

de upplevt god service. Dock mer tydligt och ofta när de inte upplevt det. Service, både god 

och bristande, har en känslomässig påverkan på gäster då den skapas genom personlig 

kontakt. Den skapar intensiva känslor för organisationen och personalen. Service influerar 

även gästers lojalitet gentemot serviceföretagen. Dock finns det många organisationer som 

verkar anse att god service är svåruppnåelig, svår att begripa och svår att leverera. Det här kan 

ses vid ett kort servicemöte på snabbmatsrestauranger. Det är svårt för servicepersonal att veta 

vad gästens förväntningar är och hur de ska uppfyllas under servicemötets korta tid. 

 

Service är alltså ett fenomen utan en fast definition. Service ser olika ut beroende på vad för 

typ av organisation det är, beroende på ledningens synsätt och engagemang i att överträffa 

gästers förväntningar. Snabbmatsrestauranger har dock fått en stämpel på sig; service har 

blivit standardiserat i hur arbetsuppgifter utförs. Lundgren
5 

förklarar att alla anställda får 

                                                 
1
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009. 

2
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

3
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

4
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009. 

5
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

6
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 
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samma utbildning där personalen får ta lärdom i att utföra uppgifterna likadant. Det är ett 

standardiserat tillvägagångssätt.   

 

Snabbmatsrestauranger kan ha ung oerfaren personal vilket bland annat Björnsson
1
, Hallin

2
 

och Robertsson
3
  instämmer med. Allan et al. (2006) menar att de flesta snabbmatsarbetare är 

anställda i så kallade McJobs. Enligt Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2010) är ett 

McJob definierat som ett lågavlönat arbete som kräver lite kunskap och färdigheter samt ger 

en få möjligheter till utveckling. McJobs enligt The Oxford English Dictionary (2010) 

definieras som ett understimulerat och lågavlönat arbete med få möjligheter. Allan et al. 

(2006) förklarar att McJobs är speciellt skapade genom expansionen av servicesektorn.  

 

Snabbmatsmarknaden har upplevt en årlig genomsnittstillväxt på 6,5 procent och 

representerar den mest snabbväxande sektorn inom matförsäljning. Snabbmatsaffärer kan 

särskiljas från andra typer av matserviceföretag. Menyn är begränsad med standardiserade 

erbjudanden. Gäster gör sina beställningar vid en disk eller vid ett fönster. Maten serveras 

snabbt och kan tas med eller ätas på plats. Gästerna förväntas äta upp snabbt och för det mesta 

plocka undan efter sig själva. Termen snabbmat används ofta för att beskriva produkterna från 

en ´redo-att-äta´-matförsäljare. Leveransen görs genom ett systematiserat ´precis-i-tid´ 

massproduktionssystem. Snabbmatsrestauranger ger dock många arbetstillfällen, speciellt för 

unga människor (Allan et al., 2006).  

 

Inom olika snabbmatsföretag förekommer olika typer av personal beroende på vad arbetet 

innehåller och vilka kunskaper som krävs för att utföra de olika arbetsuppgifterna. Bland 

personal i snabbmatsrestauranger kan det anses finnas sex vanligt förekommande egenskaper. 

Egenskaperna kan förknippas med personal som saknar servicementalitet. Det här kan även 

benämnas som servicemotvillig personal. Den första egenskapen som kan utmärka sig är 

ålder. Ahlin
4
, Björnsson

1
, Erlingsson

5
, Green

6
, Hallin

2
, Lundgren

7
, Nilsson

8
 och Ollhage

9
 

anger att den ålder som är den mest central på restauranganställda är mellan 16-25 år.  

 

Den andra egenskapen som kan särskiljas är oerfarenhet. Erlingsson
5
, Hallin

2
 och Robertsson

3
 

har en uppfattning om att de flesta individer som rekryteras på snabbmatsrestauranger är 

personer som saknar erfarenhet inom servicebranschen. Björnsson
1
 menar dock på att 

oerfarenhet inte är av betydelse då de anställda får utbildning på plats. Den tredje egenskapen 

som kan finnas bland snabbmatsresturangers personal är pengamotivation. Ringström
10

 och 

Rydfeldt
11

 förklarar att de flesta blir motiverade av pengar då det är en väsentlig del i vår 

vardag. Nilsson
8
 håller även han med om att personal motiveras av pengar då människor i 

andra fall inte hade valt att utföra sitt arbete. De flesta människor vill inte arbeta gratis.  

 

 

                                                 
1
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009. 

2
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

3
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

4
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009.  

5
 Mats Erlingsson Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 19 november 2009. 

6
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den 18 november 2009. 

7
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

8
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

9
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

10
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 

11
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 november 2009. 
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Egenskap nummer fyra har kommit till på grund av en föreställning om att det inte alltid 

arbetar personal som har samma nivå till att vilja utvecklas uppåt inom snabbmatsbranschen. 

Egenskapen namnges bristande utvecklingslust. Green
1
 och Ollhage

2
 är överens om att det 

förekommer personal som saknar utvecklingslust. Lundgren
3
 påpekar att anställda inte alltid 

har ett så stort intresse av att delta i utbildningsprogram som strävar efter utveckling uppåt i 

företaget. Även Nilsson
4
 framhäver den lilla utvecklingslust som förekommer till viss del. 

Personal som saknar utvecklingslust planerar dock inte en framtid inom 

snabbmatsrestauranger utan arbetar endast under en kortare period.  

 

Den femte egenskapen handlar just om det stora antal individer som har möjlighet att arbeta 

en kortare period. Egenskapen är tillfälliga arbetare. Green
1
 och Robertsson

5
 stärker 

egenskapen genom sitt uttalande om att det finns många som endast arbetar extra då de 

studerar vid sidan av. Knutsson
6
 förstärker egenskapen ännu en grad då han förklarar att 

restaurangen har anställda som till 50 procent består av gymnasieelever som väljer att arbeta 

extra vid behov. Curtis och Lucas (2000) menar att arbetsgivare i restaurangindustrin måste 

variera antalet totala timmar som arbetare jobbar varje vecka. Arbetsgivare måste variera för 

att kunna passa in med den dagliga, vecko- och säsongsbetonade variationen som krävs. De 

behöver flexibilitet från anställda som är villiga att komma till arbetet med kort varsel. De 

anställda behövs för att täcka vid personalfrånvaro och hektiska perioder. De behöver också 

folk som är villiga att genomföra olika uppgifter för maximal effektivitet och spara in på 

kostnader. Studenter är lätta att rekrytera eftersom de ofta tar initiativ och söker efter arbete. 

Den sjätte och sista egenskapen som kan anses förekomma på snabbmatsrestauranger är inte 

serviceinriktade. Personal som inte är serviceinriktade kan finnas på restauranger vilket även 

Ahlin
7
 Björnsson

8
 och Hallin

9
 delar en åsikt om.  

 

På grund av att dessa sex olika personalegenskaper kan förekomma på snabbmatsrestauranger 

kan det tänkas att en del personal inte är så serviceinriktade som de borde vara. Vid ung ålder 

vill många endast ha ett arbete vid sidan av deras studier som ska förse dem med extra pengar. 

Sedan ge sig av därifrån för att gå vidare i livet varpå deras största fokusering kanske inte 

ligger i att utföra en god service. Eftersom service anses vara anledningen till varför gäster 

återkommer kan det krävas olika motiveringsmetoder för att nå ut till servicemotvillig 

personal. Motiveringsmetoder som försöker lösa det återkommande problemet med bristande 

service. Motivation kan enligt Krzemien och Wolniak (2007) definieras som den grad av vilja 

en individ har för att utföra en uppgift. Alla människor har individuella behov och det är just 

de behoven som bestämmer hur motiverad en person är till att utföra uppgiften. De faktorer 

som uppkommer tillsammans med motivation är de som påverkar människors beteende och 

utförande.  

1.2. Frågeställning 

Hur får företag ”servicemotvillig” personal att leverera god service? 

                                                 
1
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den18 november 2009. 

2
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

3
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

4
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

5
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

6
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

7
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009. 

8
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009. 

9
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 
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1.3. Syfte 

Syftet är att beskriva hur företag inom snabbmatsbranschen arbetar för att motivera och 

utbilda oerfaren personal för att kunna leverera god service.  

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till tre restauranger som i Sverige anses stora inom 

snabbmatsbranschen, McDonalds, Burger King och Max. 

2. Metod 

För att se om begreppet servicemotvillig personal förekommer inom snabbmatsbranschen har 

fältmaterial insamlats. Fältmaterialet består av observationer från snabbmatsrestauranger 

och intervjuer med restaurangchefer samt restaurangpersonal. Vid val av material så väl från 

fältet som från befintliga teorier är det viktigt att vara kritisk för undersökningens 

trovärdighet. 

2.1. Induktiv ansats 

Utgångspunkten är vårt nyskapade begrepp ”servicemotvillig personal”. Omotiverad personal 

förekommer inom servicebranschen. I begreppet ligger en uppfattning om att särskilda 

egenskaper kan förekomma hos personal där arbetet är säsongsbetonat. Egenskaper som ålder, 

oerfarenhet, pengamotivation, bristande utvecklingslust och tillfälliga arbetare. Det nyskapade 

begreppet togs med ut till vårt fält snabbmatsrestauranger. På fältet valde vi att studera om 

servicemotvillig personal existerar samt hur restaurangchefer väljer att motivera 

servicemotvillig personal. För att sedan få en bättre bild av fältmaterialet valde vi att tolka 

materialet mot förekommande teorier om god service och motivationsmetoder. Patel och 

Davidsson (2003) förklarar att det finns olika forskningssätt som kan användas under 

forskning av ett fält. Dessa är induktiv och deduktiv forskning. En induktiv forskning innebär 

insamlat material från fältet som sedan tolkas gentemot befintlig teori. Motsatsen till det här 

är deduktiv forskning. Det är då en befintlig teori som tolkas på ett fältmaterial.  

 

Holme och Solvang (1997) menar att inom samhällsvetenskaplig forskning användas oftast 

induktiva ansatser, kreativitet anses viktig i den här ansatsen. För att ett nytt begrepp ska 

kunna skapas måste forskaren samla in material från fältet för att sedan sålla ut väsentlig 

information. Hur vi har valt att studera fältet kommer presenteras fortlöpande i det här 

kapitlet. Patel och Davidsson (2003) tycker att en induktiv ansats kan benämnas som 

upptäckandets väg. Forskaren prövar inte teori utan väljer att gå ut på fältet och ”upptäcka” ny 

information som i sin tur kan skapa nya teorier. Exempel på upptäckandets väg är vårt val vid 

insamling av material. Vi valde att gå ut och observera på olika snabbmatsrestauranger för att 

få en bild om hur servicemöten går till. Informationen använde vi för att skapa en ny teori om 

vad som är viktigt i servicemötet och när den goda servicen levereras.  

2.2. Observationer 

Studien omfattar observationer av 460 servicemöten. Observationerna har utförts på olika 

snabbmatsrestauranger: McDonalds, Burger King och Max. Vidare omfattar studien ett antal 

intervjuer. Huvudsakligen har observationerna utförts av uppsatsens tre författare, men vid 

tillfällen har enbart några av författarna deltagit i observationen. Det här beror på att vissa 

observationen har skett i samband med privata resor och liknade. Människor förses med 

information dagligen och Patel och Davidsson (2003) hävdar att människors observation av 

omgivningen är det främsta sättet. Insamlingen av information sker slumpmässigt. Vid 

vetenskaplig forskning används observationer. Insamlingen sker dock inte slumpmässigt. Det 

ställs högre krav på observationer i vetenskapligt syfte. Vetenskapliga observationer måste 
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vara organiserade samt systematiskt registrera den information som fås. Observationer kan 

användas inom olika områden. Observationer är mest användbara för att samla information 

som rör människors beteende i en vardaglig omgivning.  

 

Holme och Solvang (1997) förklarar att en observation innebär att forskaren under en bestämd 

period spenderar tid tillsammans med den grupp som skall observeras. Observationen kan ske 

i olika former beroende på vad forskaren söker. Observationer gör att forskaren spenderar 

mycket tid med gruppen han/hon observerar. Forskaren kommer då in på områden som kan 

anses privata. Av den anledningen är etik en viktig del inom observationer. Personer eller 

företag som forskare väljer att studera vill inte alltid vara offentliga.  Det här resonemanget 

innebär att etiska frågor i någon form förekommer. Vi kunde urskilja att personalen ibland 

kände av att de blev iakttagna under observationerna. Personalens beteende gentemot oss blev 

en aning fientligt från vissa håll, annan personal överpresterade. Personalens känsla av 

iakttagelse kan ha påverkat deras beteende gentemot gäster. Beteendet kan ha fått våra 

observationer under dessa möten att bli till viss del missvisande.  

 

Denscombe (1998) anser att tidigare erfarenheter gör att forskare kan filtrera bort information 

som anses självklar eller mindre självklar. Två av författarna har sedan tidigare erfarenhet 

inom restaurangbranschen. Författarna kan då filtrerat bort information. Den tredje författaren 

kan däremot uppmärksammat informationen bättre på grund av oerfarenhet. Filtrering av 

information kan även ha förekommit vid servicemöten. Det kan vara svårt att urskilja 

information i den bullriga miljö som mötena tar vid. Det fanns ljud och rörelser i bakgrunden 

som kan ha påverkat vad vi som observatörer uppfattade.  

Dold observation 

Genomförandet av observationer skedde utan vetskap av snabbmatspersonalen, med andra ord 

dolda observationer. Dolda observationer ansåg vi ger en mer verklig bild av hur företaget 

arbetar med service. Skulle personal eller restaurangchef möjligtvis haft vetskap om 

observationen fanns risk för överansträngning samt ett onormalt beteende. Observationer kan 

enligt Holme och Solvang (1997) delas in i två huvudsakliga grenar, dolda eller öppna. En 

öppen observation sker när forskaren observerar en grupp eller ett företag med ett 

godkännande. Ett godkännande om att observationen genomförs. En dold observation utförs 

utan ett godkännande från företaget eller gruppen. Företaget eller gruppen är inte medvetna 

om observationen. 

 

En forskare som observerar dolt behöver inte vara med i gruppen eller företaget för att kunna 

observera. Vid dolda observationer finns det en del negativa aspekter som kan vara svåra att 

undkomma. Observatören har ingen möjlighet till att gå undan för att anteckna. I längden kan 

en observatörs tillfälliga frånvaro leda till misstänksamhet i gruppen eller hos företaget 

(Holme och Solvang, 1997). Då studien inte sökte en specifik snabbmatsrestaurang ansåg vi 

att dolda observationer var bäst lämpade. Utan ett godkännande försökte vi se den verkliga 

bilden av ett servicemöte mellan personal och gäst. 

Ostrukturerad och strukturerad observation 

Vid den första observationen valde vi att besöka en snabbmatsrestaurang utan att ha några 

planerade händelser och beteenden att observera. Vi studerade olika beteenden och fraser som 

uppstod under servicemöten med gäster. Patel och Davidsson (2003) påvisar att en 

observation antingen kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Observatören kan i förväg 

bestämt vilka beteenden och händelser som skall observeras, eller observera fritt. Vid 

ostrukturerade observationer studerar en observatör inte utvalda händelser och beteenden utan 
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studerar allt. Det kan vara svårt att veta vilken information som anses viktig att observera vid 

ostrukturerade observationer. 

 

Genom den information vi fick fram under första observationen kunde vi göra upp ett 

observationsschema. Observationsschemat bestod av olika beteenden och fraser vi ansåg 

vanliga samt mindre vanliga [se bilaga 1]. Den ostrukturerade observationen blev till slut en 

strukturerad observation. Händelser och beteenden kryssades för när de uppstod i 

servicemötena. Patel och Davidsson (2003) förklarar att ett observationsschema ofta används 

vid strukturerade observationer. Strukturerade observationer används när forskare vet vilka 

beteenden eller händelser han/hon vill studera. Händelser och beteenden är ofta strukturerade 

som en lista där forskaren kryssar av. Denscombe (1998) menar att det är viktigt att händelser 

och beteenden går att studeras genom strukturerad observation. En del beteenden och 

händelser kan vara svårare än andra att studera. Saker som kan studeras är hur ofta en 

händelse sker, hur länge händelsen varar och vid vilken tid den sker. De strukturerade 

observationer blev mer förstårliga att tyda genom observationsschemat. Observationerna 

valde vi att förtydliga genom diagram som framställs i procentform.  

 

Denscombe (1998) säger att annan viktig aspekt vid observationer är att forskare planerar in 

observationsperioder på deras fält. När forskaren väljer period ska han/hon göra det med 

omsorg. Våra observationsperioder valde vi att lägga under de tider vi ansåg att de flesta 

servicemöten tog vid. En snabbmatskedja har lunchgäster och därför valde vi att observera 

mellan 11.00–14.00. Restauranger placerade nära centrum fick observeringsperioden 17.00–

19.00 där många middagsgäster befann sig.  

Kritik mot observationer 

Observationen fokuserade på personalens beteende och hur de bemötte gäster. Inte varför 

personal bemötte gäster på ett visst sätt. Denscombe (1998) förklarar att nackdelarna som 

finns är att observatörerna studerar det som sker och inte varför. Det är beteendet som 

observeras och inte avsikterna. Ett observationsschema förenklar beteenden och händelser. 

Under observation finns det därför risk att förbise vissa delar som inte är förbestämda. En 

naturlig omgivning gör det svårt att utföra observationen utan att bli uppmärksammad. Vid 

valet av dolda observationer finns det fortfarande en risk att personalen uppmärksammat oss. 

Flera timmar spenderades på varje restaurang vilket förändrade den naturliga omgivningen. 

Uppmärksam personal kunde då bete sig på ett bättre sätt än vanligt.  

2.3. Kvalitativ metod 

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur företag inom snabbmatsbranschen arbetar för att 

motivera och utbilda oerfaren personal för att kunna leverera god service.  Vi är därmed ute 

efter att få en inblick i hur motivering av servicemotvillig personal går till. En uppfattning 

utifrån restaurangchefernas samt de anställdas synvinkel. För att få reda på deras uppfattning 

om vad som krävs för att leverera god service valde vi en intervjumetod. Patel och Davidsson 

(2003) diskuterar att syftet ger upphov till val av metod. En undersökning kan vara ute efter 

att få en förståelse och en tolkning av en individs egna upplevelser. En förståelse om vilka 

underliggande faktorer som ligger bakom en företeelse. För att få en sådan förståelse är det 

främst verbala analysmetoder som bör utnyttjas. Det vill säga en kvalitativ metod. Åsberg 

(2001) argumenterar emot att en kvalitativ metod finns. Enligt honom finns endast kvalitativ 

information bestående av ord eller siffror. Den metod forskaren använder är endast ett 

tillvägagångssätt för att samla information och innehåller inga kvalitativa egenskaper. Därför 

kan en metod inte benämnas som kvalitativ, endast forskningens information. Även om 
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Åsbergs argument är övertygande, fortsätter vi benämna vårt tillvägagångssätt som en 

kvalitativ metod då begreppet används av ett flertal författare. 

 

Holme och Solvang (1997) förklarar att forskaren får en närmre relation med sitt 

undersökningsobjekt genom att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod. Forskaren 

möter den omgivning som intervjupersonen befinner sig i. Forskaren får ett perspektiv utifrån 

hans/hennes värld vilket utvecklar en kunskap om det fenomen som studeras. Genom att 

studera fenomenet inifrån blir det enklare att skapa sig en djupare och mer fulländad 

uppfattning. Bryman och Bell (2005) menar att en kvalitativ metod kan kännetecknas genom 

det centrala fokus som ligger på att få fram information från ett fåtal undersökningar. Det är 

kvalitén som är av betydelse. De intervjuer som genomförs blir det väsentliga i studien. Den 

kvalitativa informationen i form av ord har förmågan att stödja varandra. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att det är från undersökningspersonens synsätt som forskaren 

försöker förstå världen. Från intervjupersoners erfarenheter får forskaren en förståelse om hur 

deras värld ser ut innan vetenskapliga förklaringar tolkas samman. Uppsatsen bygger med 

andra ord på en kvalitativ ansats där materialet som uppkommit baseras på 13 enskilda 

intervjuer samt 43 personalintervjuer. 

 

Forskarens syfte är att öka informationsvärdet och få en djupare förståelse om fenomenet som 

studeras. Undersökningsobjekten väljs därmed inte ut av en slump. De är snarare utvalda 

genom olika kriterier som forskaren har. Forskaren måste ha en medvetenhet om vad det är 

han/hon vill uppnå samt en bred kunskap om den undersökningsgrupp som väljs. Forskaren 

kan försäkra sig om att det finns en variationsbredd i det urval som görs, det ger ett stort 

informationsinnehåll (Holme och Solvang, 1997). Av den anledningen valde vi att fokusera 

vår studie på tre stora snabbmatskedjor i Sverige: McDonalds, Burger King och Max. Vårt 

syfte är inte att jämföra dessa restauranger. Vi sökte en bred information gällande 

snabbmatsresturangers syn på service och motivering. Därför är det inte heller väsentligt för 

oss att välja lika många McDonalds, Burger King och Max i antal.  

 

Holme och Solvang (1997) påstår att det finns ett annat sätt för forskaren att utöka sitt 

informationsinnehåll.  Det sker genom att välja ut intervjupersoner som anses ha goda 

kunskaper om det fenomen som studeras. För att få fram vad snabbmatsrestauranger gör för 

att motivera sina anställda ansåg vi att intervjuer med restaurangchefer skulle ge oss den mest 

berikade informationen. De arbetar tillsammans med resten av personalen men på en högre 

nivå då de även har som uppgift att hantera sina medarbetare.  Något som är viktigt att tänka 

på är den roll som intervjupersonen har inom företaget. En intervjuperson med högre position 

kan vilja vinkla informationen så att den uppfattas positiv. Det medför att viktig information 

kan utelämnas. I och med den vinkling som kan förekomma ansåg vi att det inte endast var 

restaurangchefernas synpunkter vi ville ha fram. Vi ville även få fram hur de anställda 

uppfattade att deras ledning motiverade dem till att göra ett bra arbete. För att genom ett bra 

arbete kunna leverera god service. De 13 intervjuerna med restaurangcheferna kommer att 

presenteras i ett eget sammanhang. Frågorna som delades ut till 43 anställda kommer även 

dem att sammanfattas i ett eget sammanhang. 

2.4. Att intervjua 

När det kommer till utförandet av intervjun krävs det att forskaren ställer frågor som har ett 

relevant innehåll. En relevant fråga ger ett relevant svar som kan användas i uppsatsen 

(Holme och Solvang, 1997). Vi ville vara så förberedda som möjligt, innan intervjuerna med 

restaurangcheferna tog vid. Vi valde därför att skriva ner frågor som användes som en mall 

under samtalet [Se bilaga 2]. Mallen var den vägledning vi använde oss av för att få fram de 
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svar som för oss var relevanta. Dock gav olika restaurangchefer oss inte alltid de svar vi var 

ute efter eller svar vi tyckte att de borde utveckla. Ofullständiga svar resulterade till att vi 

ställde följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att om svaret på frågan som ställs 

inte känns tillräckligt utformat kan intervjupersonen ställa uppföljningsfrågor. 

Uppföljningsfrågorna kan ske genom ett direkt ifrågasättande, ett ”mm”, en nick med huvudet 

eller endast en paus för att få intervjupersonen att förklara vidare. Vid personalintervjuerna 

förbereddes även frågor [Se bilaga 3] som sedan delades ut för att återkomma med svar.  

 

Intervjuerna med restaurangcheferna har utförts på olika sätt där sex intervjuer var personliga, 

fem via telefon samt två genom mailkontakt. Personalintervjuerna skedde däremot genom 

färdiga frågeformulär. Patel och Davidsson (2003) konstaterar att intervjuer har en tendens till 

att vara personliga. Intervjuerna sker genom att forskaren och intervjupersonen ses ansikte 

mot ansikte där ett kroppsspråk går att avläsas. Det är under det här mötet som intervjun tar 

vid. Intervjun kan dock utformas på andra sätt än genom ett personligt möte. Ett av de här 

sätten är via telefon. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det nu har blivit allt vanligare 

att använda andra intervjumetoder så som datorn och telefoni. Holme och Solvang (1997) 

hävdar att det vid utformandet av en kvalitativ intervju inte skapas standardiserade 

frågeställningar och formulär. Det är inte meningen att forskaren ska styra i allt för hög grad. 

Undersökningsobjektens egna synpunkter och uppfattningar är det som värderas. Det är 

intervjupersonen som håller i trådarna och styr över hur intervjun gestaltas. Frågorna som 

ställs är få vilket ger utlopp åt intervjupersonen att utrycka sig utan gränser. Ett fritt uttryck 

förser forskaren med mindre utelämnad information. Det ämne som diskuteras tolkas utifrån 

intervjupersonens erfarenhet och åsikter. Forskning kan därför aldrig sägas vara helt objektiv.  

 

Vi valde att intervjua individer som arbetar inom snabbmatsrestauranger. Vi valde att göra 

intervjuer med människor vi ansåg kunde ge oss relevant information för att svara på vårt 

syfte. Holme och Solvang (1997) förklarar att intervjuer med sådan karaktär benämns 

respondentintervjuer. Respondentintervjuer går ut på att intervjua en individ som för tillfället 

är delaktig eller har varit delaktig i det fenomen som forskaren valt att fördjupa sig i. De flesta 

av våra intervjuer har varit personliga. Vi ansåg att analysering samt tolkning av 

informationen skedde enklast om vi hade möjlighet att se personen framför oss. På så vis 

kunde vi läsa av hans/hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck. De frågor vi ställde skickades 

inte ut i förväg eftersom vi ville ha spontana svar. Svar som inte kunde kontrolleras innan av 

intervjupersonen. På så vis kunde intervjupersonen inte heller få möjlighet att vinkla svaren 

till hans/hennes eller företagets fördel. Den nackdel som medföljer valet är att vi kunde ha fått 

ett bättre och bredare svar om frågorna hade skickats ut i förväg. Intervjupersonen hade då 

kunnat söka information som kunde ha gett oss en mer utvecklad förklaring.  

 

Dock var det inte alla som hade tid att träffa oss utan valde att göra intervjun via telefon. 

Intervjuerna spelades in med en kassettbandspelare vid de personliga intervjuerna. Vid 

telefonintervjuerna skedde inspelning via telefonens bandspelare så att ingen information 

skulle gå till spillo. Ryen (2004) framhäver att den information som fås kan vara så omfattad 

att forskaren inte hinner anteckna en detaljerad text. Forskaren har endast tid att göra en 

förkortad sammanfattning av hela intervjun.  Därmed anser han att en bandspelare kan 

komma väl till hands. Det finns dock ett problem när det kommer till inspelning av en intervju 

vilket Ejvegård (2003) har uppmärksammat. Problemet som skapas är det faktum att individen 

som intervjuas har en tendens till känna sig hindrad till att utrycka sig på ett mer utförligt sätt. 

Han/hon väljer istället att svara varsamt. Det här var ett problem vi räknade med innan 

intervjuerna tog vid. Vi valde att undvika problemet genom att fråga intervjupersonen om 

hans/hennes godkännande för inspelning.  
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Några av våra intervjupersoner kände att de ville ha lite mer tid på sig att svara på frågorna 

vilket resulterade till att mailintervjuer gjordes. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att när 

en intervju genom dator görs kan det ske genom e-mail eller genom chattintervjuer. Vi 

skickade ut våra frågeställningar via mail och frågorna blev mer eller mindre styrda eftersom 

vi ville få fram specifika svar. Vi gjorde dock rum så att intervjupersonen kunde ge uttryck för 

sina tankar och åsikter. Vid en mailintervju går det inte att ställa uppföljningsfrågor vilket kan 

vara en nackdel med den här typen av intervjuteknik. För att dra fördel av intervjumetoden 

tillfrågades intervjupersonerna om det gick bra att återkomma om vi ville ha ett mer 

utvecklande svar. Mailintervjuerna visade sig innehålla tillräckligt med information. Det 

resulterade till att vi inte behövde göra något återkommande. Kvale och Brinkmann (2009) 

anser att det finns en fördel med att använda datorn som ett kommunikationsredskap. Den text 

som fås är klar för att direkt analyseras.  Ryen (2004) har dock funnit nackdelar med att 

använda sig av mailintervjuer eftersom intervjupersonens känslor inte framkommer. Kvale 

och Brinkmann (2009) finner även dem det svårt med mailintervjuer då det inte finns något 

kroppsspråk att analysera. Det kan även vara svårt att ge beskrivningar som är detaljerade.    

Personliga intervjuer med restaurangchefer 

Sex personliga intervjuer utfördes med Erika Björnsson 2009-11-16, Restaurangchef på 

Burger King, Anna Lundgren 2009-11-18, Restaurangchef på McDonalds, Oskar Robertsson 

2009-11-18, Restaurangchef på McDonalds, Johan Nilsson 2009-11-19, Biträdande 

Restaurangchef på Max, Roger Knutsson 2009-11-19, Restaurangchef på McDonalds samt 

Melos Fazliu 2009-11-27, Supervisor på McDonalds.  

 

Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats. Genomförandet av intervjuerna blev 

därför snarlikt då strukturen och miljön inte skilde sig åt under de flesta möten. Intervjuerna 

utfördes av alla tre i vår grupp. Alla tre hade därför möjlighet att ställa uppföljningsfrågor vid 

behov. När vi alla tre var närvarande gav det oss även möjlighet till att bättre diskutera och 

analysera informationen som nämndes under intervjun. Fem av de sex intervjuerna skedde ute 

i restaurangen med gäster och musik runtomkring. Det gav en störande omgivning. Resultatet 

var att oväsen förekom då vi skulle avlyssna intervjun vid ett senare skede. Intervjupersonerna 

kunde under samtalet vara lite distraherade. Dock var situationen hanterbar och det medförde 

inge större nackdelar för vår uppsats.  

 

Intervjun med Biträdande Restaurangchef Johan Nilsson utspelades dock inne i ett litet tyst 

rum. Inget distraherade oss eller intervjupersonen och vi kunde få fram bra och relevant 

information till vår studie. Holme och Solvang (1997) beskriver att när det kommer till den 

omgivning som intervjun utspelas i är det olika faktorer som är betydande. Faktorer som plats, 

tid och hur väl förberedd forskaren är påverkar den stämning som byggs upp under intervjun. 

Omgivningen runtomkring kan påverka både frågor och svar. Även den precision som krävs 

för att återskapa samtalet via bandspelare om oljud förekommer runtomkring. Kvale och 

Brinkmann (2009) påstår att det kan vara bra att göra en ordagrann transkribering när 

intervjun är genomförd. Genom en ordagrann transkribering kan forskaren sedan utföra en 

språklig analys. Det kan dock vara enklare att förstå intervjupersonens berättelse och föra den 

vidare till läsaren om upprepningar, pauser och avbrytningar inte framkommer. 

 

Intervjun med Restaurangchef Roger Knutsson tog en annan vändning än de andra mötena. I 

det här fallet tog Knutsson kommando över intervjun och valde att läsa våra förformulerade 

frågeställningar själv. Han valde att besvara dessa i en annan ordning än vad som var tänkt. 

Det här gav oss en mindre strukturerad text vid transkribering vilket till viss del kändes lite 

rörigt. Fördelen med att Knutsson agerade på det här sättet var att han gav oss mycket 
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information. Information som vi inte annars hade erhållit om han inte hade fått prata fritt 

utifrån sina egna tankar. Dock var det en del överflödig information som inte hade relevans 

till vår uppsats.  

Telefonintervjuer med Restaurangchefer 

Då personliga intervjuer inte kunde utföras med alla intervjupersoner skedde istället fem 

telefonintervjuer. Intervjuerna skedde med Malin Hallin (2009-11-16), Restaurangchef på 

Max, Lina Green (2009-11-18), Restaurangchef på McDonalds, Lisa Ringström (2009-12-02), 

Restaurangchef på Max, Kajsa Rydfeldt (2009-12-08), Restaurangchef på Burger King och 

Jeanette Ahlin (2009-12-14), Restaurangchef på Burger King.  

 

Även här blev intervjuerna snarlika varandra då struktur och miljö inte skilde sig åt. 

Intervjuerna valdes att endast genomföras av en av oss. Vi ansåg att det skulle bli för rörigt 

för intervjupersonen om vi hade på högtalaren och vi alla tre ställde frågor. Nackdelen med 

det här valet blev dock att det endast var en av oss som reflekterade över intervjupersonernas 

svar samt kunde ställa uppföljningsfrågor. Alla tre visste om vilken information som var 

väsentlig och därför ansåg vi att det inte påverkade uppsatsen negativt. Intervjuerna spelades 

in vilket gjorde att de andra två kunde få en bra helhet av informationen. Telefonintervjuerna 

valde vi att göra på platser där omgivningen runtomkring inte störde. Det blev därmed inget 

stressmoment utan intervjun skedde avslappnat. 

Mailintervjuer med Restaurangchefer 

Två av våra intervjupersoner valde att göra mailintervjuer. Mats Erlingsson 2009-11-19, 

Restaurangchef på McDonalds samt Ann Ollhage 2009-11-24, Restaurangchef på 

McDonalds.  

Personalintervjuer 

För att få en inblick i personalens syn på service och motivering gjordes även intervjufrågor 

anpassade till dem. Frågorna delade vi ut till de olika snabbmatsrestaurangerna. För att 

personalen skulle få tid att svara på frågorna delade vi alltså ut intervjuerna i pappersform [se 

bilaga 3].  Vi var inte i behov av att veta om det var en anställd från McDonalds, Burger King 

eller Max som svarat på frågorna. Vårt syfte är inte är att jämföra dessa tre 

snabbmatsrestauranger med varandra. Därav har vi gjort ett medvetet val om att inte fråga 

intervjupersonerna om deras namn eller på vilken restaurang de arbetar. 

2.5. Mättnad 

Vi valde att gå ut på fältet i cirka fyra veckor för att samla information. Informationen fick vi 

genom observationer, intervjuer med restaurangchefer och frontlinepersonal. Efter dessa 

veckor ansåg vi att vi hade den information som krävdes. Tillräckligt med information för att 

kunna genomföra vår analys och besvara vårt syfte och vår frågeställning. Holme och Solvang 

(1997) förklarar att forskaren vid något tillfälle under undersökningen kommer att känna sig 

mättad av den information som mottagits. Information genom antalet intervjuer men även 

genom den enskilde intervjupersonen. Vid det här tillfället bör forskaren upphöra att samla 

mer information. Skulle det vid senare tillfälle visa sig att informationen är otillräcklig eller 

att delar av informationen är svårförståelig kan fortsatt information insamlas. Det här leder till 

att datainsamling och analys av materialet kan växlas fram och tillbaka under 

undersökningens gång.  
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Även Kvale och Brinkmann (2009) håller med om att forskaren bör använda sig av så många 

intervjupersoner som behövs för att samla in all den information som det krävs. 

Undersökningens syfte är det som ligger bakom antalet intervjupersoner. Är det en särskild 

individs upplevelse som ska framföras räcker det med en intervjuperson. Är det detaljer som 

ska beskrivas om olika individers upplevelser bör forskaren intervjua så många personer så att 

han/hon känner sig mättad. Forskaren är säker på att en ytterligare intervju inte kommer att 

förse något nytt.  

2.6. Källkritik 

Efter att vi hade varit ute på fältet och sammanställt den insamlade informationen började vi 

studera befintliga teorier om service och motivation. Det är viktigt att vara källkritisk när det 

kommer till den teoretiska informationen men även med fältinformationen. Ejvegård (2003) 

presenterar hur forskare kan vara källkritiska utifrån fyra punkter; oberoendekrav, 

äkthetskrav, samtidighetskrav och färskhetskrav. Första punkten är oberoendekrav. 

Informationen bör vara primär men det kan även innebära att viss information blir mer positiv 

ur någons perspektiv. Exempelvis information från ett företags hemsida på internet kan läggas 

fram som mer positiv när de själva kan bestämma vad som ska stå. Vi har valt att inte använda 

internetkällor i för stor utsträckning just för att det kanske inte ger en rättvis bild. Ejvegårds 

(2003) andra punkt är äkthetskrav. Forskaren ska använda information som är äkta och säker. 

Det är då en bra idé att alltid använda primärkällan. Vi har valt att alltid försöka hitta 

primärkällan för att kunna värdera informationen som äkta och säker.  

 

Den tredje punkten Ejvegård (2003) presenterar är samtidighetskrav. Samtidighetskrav 

innebär att två faktorer tas i akt, glömskefaktor och förståelsefaktor. Det är viktigt att använda 

information som i första hand beskriver händelsen. Inte information som beskriver händelsen i 

andra hand. En viktig aspekt är att titta på fältinformationen flyktigt efter att den insamlats. 

Det skapar en ökad förståelse. När vi sammanställde intervjuerna valde vi att göra det snarast 

efter att vi utfört dem. Vi ville ha ett klart minne av den information som intervjupersonen gav 

vilket kan ge mer förståelse. Ejvegårds (2003) sista punkt är färskhetskrav. Informationen ska 

helst vara så färsk som möjligt. Det är bättre att utgå från en bok som publicerats närmre i 

tiden än en som publicerats för 20 år sedan. Vi har valt att försöka använda oss av många 

artiklar som publicerats under 2000-talet. Vårt ämne gjorde det dock möjligt att till viss del 

använda äldre litteratur/artiklar då vissa delar av service inte förändrats mycket med åren. 

2.7. Disposition  

För att läsaren ska kunna få en bra överblick över den diskussion som framställs har 

fältmaterial, teori samt författarnas röster vävts in tillsammans genom hela uppsatsen. Det 

underlättar för läsaren då han/hon får en större förståelse av de resonemang som förs. Läsaren 

kan lättare se den röda tråd som finns från början till slut. Det första kapitlet diskuterar om hur 

olika servicemöten sker utifrån god och bristande service samt om service är en viktig del.  

Uppsatsen fokuserar vidare på personal inom snabbmatsbranschen där oerfaren personal och 

servicemotvillig personal kan förekomma. Nästa kapitel beskriver hur service används i 

praktiken där fokus ligger på utbildning och motivation. Uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion för att kunna besvara den fråga och det syfte som ställdes i början av 

uppsatsen. 
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3. Servicemöten 

I det här kapitlet presenteras vad som finns i ett servicemöte. Service är ett svårdefinierat 

fenomen. Definitionen av service beror på varje gästs förväntningar samt anställdas 

uppfattning om service. Servicen som levereras kan därför uppfattas som god eller bristande. 

Snabbmatsrestauranger kan dock med hjälp av olika mätmodeller försöka uppnå och bevara 

god service. Av den anledningen att service anses viktigt för snabbmatsrestauranger. En 

annan viktig faktor i servicemöten är personalen. Många snabbmatsrestauranger är ute efter 

ung, billig och flexibel personal. Personal inom snabbmatsrestauranger kan således uppfattas 

som oerfarna. Servicepersonal kan urskiljas som antingen servicemotvilliga eller 

serviceinriktade. Hos snabbmatsrestauranger finns en åsikt att viss personal kan tänkas vara 

servicemotvilliga.   

3.1. God service 

I ett servicearbete förekommer olika servicefaktorer som kan utföras på många olika sätt. 

Dessa faktorer ligger till grund för hur väl ett servicemöte utformas. Genom en så kallad god 

service kan företag ge upphov till att gäster får sina förväntningar tillgodosedda. En relation 

skapas om gästen väljer att återkomma. Hur levereras då god service? Hallin
1
 och Lundgren

2
 

anser att god service är att tillgodose gästens behov. Knutsson
3
 förklarar att god service 

handlar om att tillfredsställa gästen. För att kunna tillfredställa gästen krävs det att personalen 

är trevlig enligt Ahlin
4
 och Björnsson

5
. Fazliu

6
 och Knutsson

3
 menar att gästtillfredställelse 

kommer av snabb service, leverans av god och fräsch mat samtidigt som gästen får äta i en 

ren miljö. 15 av de 43 anställda har samma åsikt som Fazliu
6
 och Knutsson

3
. De anser att god 

service och gästtillfredställelse kommer av en snabb service. 6 av 43 anställda håller med om 

att god service förekommer när gästen får god, fräsch och varm mat
7
. Knutsson

3
, Ollhage

8
 och 

Rydfeldt
9
 förklarar dock att det är viktigt under servicemötet att infria det som utlovas. 

Personalen ska samtidigt överträffa gästens förväntningar med både mat och den personliga 

service som förekommer.  

 

Att gäster är tillfredställda är en väsentlig del för restauranger som är beroende av sina gäster. 

Vi anser däremot att en service som överträffar gästers förväntningar är av betydelse. Endast 

Knutsson
3
, Ollhage

8
 och Rydfeldt

9
 nämner att god service uppnås genom att förväntningar 

överträffas. Att överträffa gästers förväntningar är även vad enbart 1 av de 43 anställda 

beskriver som god service
7
. Vi kan se att de flesta restauranger fokuserar på att lära sin 

personal att tillgodose gästens förväntningar. Däremot inte att överträffa dessa förväntningar.  

 

Lin (2009) konstaterar att god service är en aspekt som är svår att definiera. Definitionen är 

svår beroende på att individer har olika uppfattningar om hur de anser att god service ska 

vara. Fließ och Kleinaltenkamp (2004) förklarar att det krävs att gästen är deltagande i ett 

servicemöte för att en serviceleverans ska kunna uppstå. Gästen är enligt oss nyckeln till att 

god service kan existera. Gästen har ett stort inflytande och det krävs att han/hon samt 

serviceleverantören tänker likadant. Vid liktänkande kan det uppstå god service som får 

                                                 
1
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

2
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

3
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

4
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009. 

5
 Erika Björnsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 16 november 2009. 

6
 Melos Fazliu Supervisor McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 

7
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

8
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

9
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger king, telefonsamtal den 8 december 2009. 
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gästen tillfredställd samt överträffar gästens förväntningar.  

 

Anderson och Williams (2005) påpekar att det under mötet är svårt att urskilja mellan gästens 

roll och serviceleverantörens roll. De båda agerar i serviceproduktionen vilket gör det svårt att 

se hur god service sker. Lin (2009) argumenterar för att det är svårt att mäta service på grund 

av att den karaktäriseras av faktorer som heterogenitet och otagbarhet. Det är samtidigt 

komplicerat att ge en bra bild åt gästen av hur serviceleveransen kommer att inträffa. Service 

är inte en produkt som går att testa i förväg. Det går inte att separera konsumtion och 

produktion just på grund av att gästen måste medverka. Service sker på samma gång, på en 

specifik plats och under en specifik tid.  

 

Våra informanter har olika synsätt på hur god service uppstår eftersom varje individ på 

respektive arbetsplats har olika serviceperspektiv. De tolkar god service på flera olika sätt. 

Tolkningen beror på hur respektive restaurangchef förhåller sig till sina gäster och till sin 

restaurang. Den service de anser som lämpligast för sina gäster kan vara en standardservice 

som finns genomgående i just den snabbmatskedja som de arbetar i. Därför finns inte endast 

en syn på god service. God service för Nilsson
1
 och Rydfeldt

2
 är då gästen från servicemötet 

känner sig välkomnad och tillfredsställd till dess att han/hon lämnar platsen. 5 av 43 anställda 

anser att god service är då gästen blir väl omhändertagen och när gästen får det han/hon 

önskar sig. En annan aspekt av hur god service uppenbarar sig är enligt 7 av 43 anställda när 

medarbetarna uppfattas som glada
3
. 

 

Bartles (2009) kommenterar att ett välkomnande tillsammans med ett leende sätter tonen för 

verksamheten. Om serviceleverantören lyckas skapa en relation med varje gäst kan 

verksamheten i sin tur bli lyckad. I och med det här anser vi att personalen har en betydande 

inverkan. Det är personalen som har ett övertag under servicemötet då många gäster inte 

riktigt har en uppfattning om hur stor deras medverkan är. Ett trevligt bemötande med ett 

varmt leende räcker långa vägar till att skapa ett trevligt minne för gästen. Ett trevligt minne 

som i sin tur får gästen att återkomma. Personal har vad som krävs för att serviceföretaget ska 

kunna bli framgångsrika. Korczynski (2001) föreslår att företag kan använda sig av ett synsätt 

som kallas för spegeln. Den visar gästtillfredsställelse och tillfredsställelse av arbetskraft. 

Spegeln är enkel att definiera. Synsättet går ut på att gästen får hög servicekvalité och blir 

tillfredsställd när frontlinepersonal är tillfredsställd inom arbetet. Frontlinepersonal omfattar 

anställda som kommer i direkt kontakt med gästen.  

 

Personalintervjun
3
 visar att 2 av 43 anställda uppfattar att god service skapas när personalen 

kan svara på gästens frågor och när personalen är uppmärksam. Vi får då en uppfattning om 

att gästen vill känna sig speciell. Personal ska expediera den tid som krävs för att uppfylla 

gästens förväntningar.  Fortsättningsvis menar de två anställda att god service är när personal 

lyssnar till gästen. Anställda behöver göra allt för att tillgodose varje enskild gästs önskemål
3
. 

Vi kan se att det finns anställda som uppfattar att det är en skräddarsydd service som många 

gäster är ute efter. Vid observationerna kunde vi uppmärksamma att personlig service inte 

förekommer i de flesta servicemöten. Ändå är det 30 av 43 anställda som anser att personlig 

service är viktigt. Personlig service sker när gästen blir nöjd genom att personalens 

bemötande är trevligt, ger kvalité och får gästen att känna sig speciell
3
.  

 

 

                                                 
1
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

2
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009. 

3
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 
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För att sammanställa servicemötena skulle vi vilja beskriva dem som ett möte där gästen 

ibland blir välkomnad med ett leende. Efter leendet försvinner emellertid det personliga 

beteendet och standardiserade fraser tar vid vilket även avslutar servicemötet. Vi anser att det 

här kan ge påföljder för snabbmatsrestaurangerna eftersom deras personal sällan skapar en 

relation med gästen. Dock skedde det ibland en förändring i de vanligtvis standardiserade 

servicemötena. Förändringen tog vid då en gäst beslöt sig för att integrera till en högre nivå 

genom frågor till den serviceanställde. För att ge en klarare bild över det resultat vi kommit 

fram till har vi sammanställt ett diagram. Observationen som skett är kopplat till personlig 

service.  

 

Diagram 1. Svar vid gästfrågor
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90%

Kan inte svara på frågor

Kan svara på frågor

 
 

Diagram 1 visar att de frågor som ställdes av gäster kunde till 90 procent besvaras av den 

personal som arbetade. Johnston (2004) påstår att det har visat sig vara avgörande att kunna 

hantera problem och frågor på ett bra sätt. Valet av hantering gör att en organisation uppfattas 

leverera god eller bristande service. Gäster föredrar att en organisation levererar sitt löfte men 

är förberedda på att acceptera problem som uppstår om dessa hanteras väl. Det är även av stor 

vikt för organisationer som söker efter god service att ha ett bra återhämtningssystem och 

klagomålsystem.  

 

Vi gjorde ytterligare en undersökning under observationen för att få en inblick i hur 

personalen svarade på gästers frågor. Vi undersökte om deras beteende var personligt eller 

formellt i det svar som gavs. Om de har ett personligt eller opersonligt beteende. I diagram 2 

går det att urskilja det resultat vi kom fram till. 

Diagram 2. Ger personalen formella eller 

personliga svar?
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I diagram 2 går det att urskilja att 66 procent av de svar som serviceleverantörerna angav var 

personliga. Personalen svarade med sina egna ord vilket gav en närmre relation med gästerna 

enligt oss. Vi kan konstatera att de flesta snabbmatsanställda har kompetens till att både kunna 

svara på gästers frågor och att göra det på ett personligt sätt. Därmed kan god service anses 

vara när personal har kunskap och är villig att ta emot gäster på ett välkomnande sätt. Kim et 

al. (2009) anser att personal bör vara informella. Personal borde bete sig på samma sätt som 

de gör i sitt vardagsliv snarare än att följa ett servicemönster som tillhör arbetspositionen. 

Resultatet ger då mycket bättre effekt på serviceutbudet och lojaliteten till personalen ökar 

från gästens perspektiv.  

 

”Få gästen att känna sig välkommen och att dom är mina gäster”
1
 

 

Citatet ovan är vad 1 av 43 anställda utrycker som god service. Vi kommer då fram till att 

relationen kan ses som familjär eller vänskaplig. Gästen och personalen samspelar på ett 

ärligt, socialt och gästvänligt sätt. Lundgren
2
 och Robertsson

3
 framställer dock att det finns 

andra faktorer som anses vara betydelsefulla för att uppnå god service, pengarna som 

spenderas på maten. Gästen ska få ett värde för pengarna genom en bra upplevelse av maten 

samt den erhållna servicen. För Lundgren
2
 innebär god service när de anställda särskiljer på 

serviceutbudet genom att erbjuda det på ett unikt sätt. Det här kan påvisas när en nisch har 

skapats inom företaget. Företaget använder sig av ett eget servicesystem. Nilsson
4
 och 

Ollhage
5
 berättar att god service är då gäster talar väl om platsen de besökt. Gästerna 

framhäver det av fri vilja. Inte på grund av att personal tvingar gästerna till att beskriva det 

positiva i mötet. Det innebär även att gästen ska få med sig något extra från platsen. För att få 

en total tillfredsställelse ska gästen få med sig allt i både mat och service på plats.  

 

Ahlin
6
 och Hallin

7
 menar att det finns ett enkelt sätt att se på god service. God service är om 

gästen återvänder till platsen. Även för Ollhage
5
 är god service om gästen blir nöjd och väljer 

att återvända till platsen. Hon anser att god service utgör grunden till att gästen blir nöjd och 

väljer att återvända till samma restaurang. Rydfeldt
8
 har en annan syn på service. Service 

kommer inte på första plats på deras prioriteringslista utan på andra. För Rydfeldt är det 

matsäkerheten som är viktigast och därefter serviceutbudet. Ahlin
6
 påpekar att det även för 

henne är maten som är det viktigaste i serviceutbudet. Maten ska levereras ut på ett 

professionellt sätt vilket gör att även god service är viktigt.  

 

Serviceleverans är något som sker på olika sätt inom olika snabbmatsrestauranger. Synen 

skiftar en aning gällande vad som är väsentligt i deras totala utbud. Vi observerade utbudet i 

form av matleverans. Det gällde mat som levererades ut till gäster vid försening. Resultatet 

sammanställs i diagram 3. 

 

 

                                                 
1
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

2
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

3
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

4
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

5
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

6
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009. 

7
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

8
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009. 
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Diagram 3. Servering av mat vid restaurangbord
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Diagram 3 ger en bild över de leveranser som skedde vid borden. Leveranserna skedde 

eftersom maten inte lyckades bli klar under servicemötet. 85 procent av alla leveranser var när 

de anställda hade tid att leverera. Det fanns ingen kö av gäster som blev besvärad av 

leveransen. 15 procent av bordsleveranserna var dock när de anställda egentligen inte hade tid 

att leverera till borden. De kommande servicemötena påverkades negativt eftersom allt tog 

längre tid. Gästerna som fick bordsleverans fick enligt oss en bättre bild av restaurangen och 

dess anställda. Gästerna fick en känsla av att personalen brydde sig om att komma ut med 

maten till just honom/henne. I vanliga fall ropas maten ut och får hämtas av gästen. Samtidigt 

har den anställde ingen aning om vem av alla gäster som har beställt vilken meny. Det här kan 

ha en betydande roll i om servicen upplevs som god eller ej. 

 

Utifrån ovanstående diskussion definierar vi god service som att tillgodose gästens behov och 

överträffa gästens förväntningar. God service levereras genom trevlig personal, snabb service, 

god och fräsch mat, tillräcklig kunskap för att kunna svara på gästers frågor personligt samt 

att som gäst få äta i en ren miljö.  

3.2. Bristande service 

Det finns en viss arbetspolicy som vissa snabbmatsrestauranger arbetar efter där de följer en 

viss standard. Standard på hur maten ska vara, standard på hur service ska ske eller standard 

på hur lång tid servicemötet får ta. Knutsson
1
 beskriver att deras standard gäller hur lång tid 

servicemötet ska ta. Det behöver dock inte alltid vara lika viktigt med en snabb beställning. 

Om en gäst gör en beställning och får sin mat snabbt levererad finns det en risk för att många 

fel kan inträffa. Fel som att maten inte smakar bra på grund av ett hastigt tillagande. Maträtter 

kan fattas eller så kan det bli fel vid betalningen. Det här kan även ge följd till en sämre 

serviceleverans på grund av misstolkningar som kan ske under beställningen. Godward (2005) 

konstaterar att frontlinepersonal som ständigt tar gästordar fel riskerar att få gäster att sluta 

besöka restaurangen på grund av bristande service. Därför menar Knutsson
1
 att det är 

viktigare med ett väl bemötande, att kunna bjuda på sig själv och att serviceleverantören 

under mötet kan ge ett extra leende som förhoppningsvis kan förstärka servicen.  

 

En motsatt kommentar ges av Berger (2005) som anser att snabb service är en framgångsrik 

metod för att ge bra serviceleverans. Genom att satsa på ett snabbare serviceutgivande har det 

visat sig att servicemisstag minskar samtidigt som servicen levereras ut snabbare. Ett snabbare 

serviceutgivande fås i form av att träna arbetarna ständigt och låta dem använda sig av 

modern teknologi. Vi kan då se att snabb service kan vara både något negativt och positivt i 

                                                 
1
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 



17 

olika situationer. Snabb service kan användas i situationer där det finns möjlighet till det och 

där kapaciteten finns. Vi anser att det även finns andra orsaker till en bristande service. 

Exempelvis när personal inte har servicekunskap eller saknar servicementalitet.  

 

Ahlin
1
 och Faziliu

2
 förklarar att en person som inte är serviceinriktad och inte har ett 

personligt beteende kan ge ett sämre serviceutgivande till gästen. Dessa arbetare får möjlighet 

att placeras om istället, exempelvis till köket. Vi har en förståelse om att misstag kan uppstå 

av anställda under servicemötet. Misstag som att gästen tvingas vänta på sin beställning eller 

har ett särskilt önskemål under mötet varpå den anställde inte kan fullgöra. Blanc (2008) 

berättar att vissa gäster oftast får snabbare service i en kö än i en annan. Det kan bero på vilka 

kompetenser som återfinns hos arbetaren. Enligt Lee et al. (2006) görs det oftast 

undersökningar som mäter tillfredsställelsen hos en gäst för att få en tydlig syn på 

servicekvalité. Servicekvalitén tolkas i det här fallet av hur bra gästens förväntningar uppfylls. 

Om en svag leverans av service uppstår blir det en gästförlust för företaget.  

 

Observationer på snabbmatsrestauranger gav en övergripande bild av hur serviceleveranser 

går till. Vi valde att fokusera på sex punkter: Regelbunden ögonkontakt, önskar smaklig 

måltid, säger tack, ändrar språk för typ av gäst, ler inte och inga personliga fraser. Ofta 

kunde vi se ett svagt välkomnande utan hälsning, leende eller blick till gästen. 

Mötesprocessen när många gäster besökte restaurangen medförde till att både 

frontlinepersonal och backstagepersonal var stressade. Vid både mottagning av en beställning 

och vid tillagandet av maten. Det resulterade till att uppmärksamheten till gästen blev sämre. 

 

Diagram 4. Personalens beteende vid servicemöten
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460 stycken möten har observerats på snabbmatsrestauranger och i diagram 4 urskiljs hur 

anställda agerat efter våra sex punkter. Den andra stapeln från vänster visar att 69 procent av 

alla möten med gäster bestod av en regelbunden ögonkontakt. Det är enligt oss en viktig 

aspekt av service eftersom gästen känner sig mer betydlig. Regelbunden ögonkontakt verkar 

även vara en relativt viktig aspekt för de anställda. Diagrammet visar dock att de andra fem 

punkterna som vi observerade inte gav upphov till ett så bra servicemöte. Det är endast 21 

procent som önskar smaklig måltid efter att gästen fått sin mat och endast 34 procent som 

säger tack. 60 procent av alla servicemöten bestod av anställda som inte ler under mötet. 72 

procent av alla servicemöten var uppbyggda utan personliga fraser. Vi anser att det här ger en 

uppfattning om bristande service. Endast ett litet antal anställda verkar tänka på de viktigaste 

                                                 
1
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009. 

2
 Melos Faziliu Supervisor McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 
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punkterna som bland annat restaurangchefer och anställda påpekat som god service. Det är 

viktigt att alla i personalen visar medkänsla och att de ger service till gästen på bästa sätt.    

 

Utifrån diskussionen angående bristande service kommer en egen definition fram. Vi 

definierar bristande service som en service där personal saknar kunskap, inte anpassar sig 

efter olika väsentliga servicefaktorer, gör ständiga felleveranser som leder till långa väntetider 

vid beställning.  

3.3. Mätmodeller inom service 

Det är många snabbmatsrestauranger som använder sig av olika mätredskap när det gäller att 

ta reda på hur de bäst levererar god service. För att skapa kvalité har snabbmatsrestauranger 

utvecklat olika modeller som de följer. De skapar den modellen som är lämpligast för just 

deras restaurang. Hallin
1
 beskriver att de skapar och bevarar service genom att förhålla sig till 

en modell som benämns Max fyra hörnstenar. Max fyra hörnstenar består av Kvalitet, 

Snabbhet, Renlighet och Service. Restaurangen anser att hörnstenarna är viktiga för att göra 

gästen totalt tillfredsställd.  

 

Fazliu
2
, Lundgren

3
 och Robertsson

4
 framställer en liknande modell som de använder sig av, 

de fyra byggstenarna KSRV. K som är den första byggstenen står för kvalité, S för Service, R 

för renlighet och den fjärde byggstenen V är värdet av alla dessa tidigare nämnda byggstenar. 

Enligt personalintervjun
5
 anser även 2 av 43 anställda att god service förekommer med hjälp 

av KSRV. Restaurants Institutions (2005) menar att KSRV har blivit ett globalt koncept som 

spridits till hela världen. Ray Kroc var först med idén då han använde konceptet i sitt 

träningsprogram. Dessa fyra byggstenar berör förberedning av maten och distribution. 

Byggstenarna blev sedan ett globalt nätverk som används frekvent för att mäta och utföra 

olika saker på McDonald’s. 

 

Knutsson
6
 använder sig av en folder

7
 för att skapa en arbetspolicy på sin restaurang. 

Restaurangens anställda använder ett servicesystem som består av olika punkter. Den första 

punkten går ut på att ge trevlig och artig service. Servicen sker genom en hälsning, ett 

välkomnande, ett önskande av smaklig måltid och ett tack till gästen. Den andra punkten går 

ut på att ge snabb service. Snabb service kan demonstreras genom: kö= 2 gäster efter 

varandra = agera, hämta mat = snabbt, kommunicera med gäst = lugnt men effektivt. Det 

innebär att en anställd ska vara aktiv i leveransen samt vara försiktig. Den tredje punkten 

innebär att maten ska vara varm och fräsch samt att det ska vara rätt tempo i 

produktionsmetoderna. Ytterligare en matprodukt att ta hänsyn till i nästa punkt är varm och 

fräsch pommes frites som ska vara i rätt mängd och korrekt saltade. På den sista punkten står 

det att matsal och toaletter ska vara rena. Toaletterna ska kontrolleras ofta, minst var 

femtonde minut. Matsalen ska alltid prioriteras vid lugna timmar och utsidan av restaurangen 

ska vara skräpfri. Vi anser att det här systemet kan vara en bra grundidé till att kunna skapa en 

omgivning som levererar god service. Systemet tar upp många av de aspekter som anses vara 

tillfredställande för gästen. Om punkterna följs kan det leda till att restaurangen blir 

framgångsrik på den konkurrerande marknaden.  

                                                 
1
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

2
 Melos Fazliu Supervisor McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 

3
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

4
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

5
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

6
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

7
 McDonalds Folder (XXXX). 
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Lin (2009) hävdar att det genom mätning av service sker en stor påverkan för det ekonomiska 

systemet i ett serviceföretag. Mätningar sker med hjälp av effekterna av gästtillfredsställelsen 

och gästlojaliteten. Service anses även vara ett viktigt konkurrensmedel för att kunna överleva 

som ett serviceföretag. Ytterligare ett mätningssystem är SERVQUAL. SERVQUAL har visat 

sig vara ett bra verktyg för att mäta och analysera service. Mätningssystemet används för 

olika mätningar i serviceföretag så som mataffärer, informationscenter och hotellföretag. Page 

och Connell (2006) förklarar att SERVQUAL består av fem dimensioner. Varje dimension är 

viktig att tänka på då service ska utföras.  

 

Den första dimensionen består av pålitlighet. Pålitlighet innebär att serviceleverantören ska 

utföra en tjänst pålitligt (Page och Connell, 2006). Vi kan exemplifiera pålitlighet genom att 

personalen ska ha den kunskap som krävs. Kunskap för att kunna informera gästen om det 

som finns i maten vilket inger ett förtroende hos gästen. Page och Connell (2006) beskriver 

nästa dimension som mottaglighet. Mottaglighet innebär att servicepersonal ska vara villiga 

till att mottaga gäster och förse dem med snabb service. Det här kan illustreras utifrån Fazlius
1
 

kommentar som menar att de anställda ska kunna mottaga olika målgrupper och anpassa sig 

efter dem. Alla människor vill ha service på olika sätt. Han menar att det finns fler faktorer 

som är väsentliga beroende på gästens behov och önskemål. Faktorerna beror på hur gästen 

vill bli betjänad. Vissa gäster vill ha snabb service medan andra vill ha en service i ett lugnare 

tempo. Fazlius arbetsgrupp försöker arbeta åt samma håll och fokuserar på snabb service, 

trevligt bemötande, miljötänkande och bra mat. De strävar efter att ge snabb service till en 

viss målgrupp medan de skapar mervärde för en annan. Med mervärde menas att göra något 

extra utöver den standardservice som ges ut. På helgerna får restaurangen ofta besök av 

barnfamiljer. Barnfamiljer är inte ute efter att få maten snabbt levererad och därför försöker 

Fazliu göra något utöver det vanliga. Restaurangen väljer ofta att göra något extra för barnen. 

Exempelvis genom att arrangera fester eller ge dem något föremål som ballonger för att få 

dem glada.  

 

Den tredje dimensionen enligt Page och Connell (2006) är försäkran. Serviceleverantörer ska 

försäkra sin service genom att uppge artighet, trovärdighet och personalkunskap. För 

Ringström
2
 är artighet när en serviceleverantör alltid kan ha ett leende till hands och bemöta 

en gäst på ett personligt sätt. Anställda ska se till att varje gästs personliga mål uppfylls 

samtidigt som de ska anpassa sig efter varje gäst. Ringström konstaterar att service är något 

som hon arbetar med ständigt. Hon väljer att utbilda sin personal för att kunna arbeta ännu 

effektivare med serviceutbudet. Page och Connell (2005) beskriver att empati är den fjärde 

dimensionen. Empati innebär att vårda attityden mot gästen. Empati sker genom att anställda 

ger gästen omtänksamhet och individuell uppmärksamhet samt en förståelse av gästens 

behov. Empati kan kopplas samman med det svar som 1 av 43 anställda gav då han/hon 

menar att personal ska kunna ge det lilla extra. En anställd ska ta sig tid och att behandla 

gästen som den anställde själv vill bli bemött
3
.  

 

Den sista och femte dimensionen enligt Page och Connell (2005) är påtaglighet. Påtaglighet 

innebär att serviceleverantören ska kunna ge en bra service genom fysiska tillgångar. Vi kan 

se att fysiska tillgångar är exempelvis användning av teknologiska utrustningar. SERVQUAL 

är ett verktyg som vi anser kan användas på snabbmatsrestauranger för att utveckla 

serviceutbudet. Anledningen till att SERVQUAL kan användas är eftersom vi anser att god 

service kan uppnås på ett bra sätt om anställda har en mall att gå efter. Mallen gör så att 

                                                 
1
 Melos Fazliu Supervisor McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 

2
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 

3
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 



20 

anställda lär sig grunden till god service. Det krävs dock att anställda utvecklar och presterar 

på ett personligt sätt så att utförandet inte blir standardiserat. Ett standardiserat utförande kan 

istället leda till att gästen känner sig som en i mängden bland alla andra gäster. 

3.4. Är service viktigt? 

Utifrån vår undersökning har det visat sig att service är en viktig del i arbetet hos en 

snabbmatsrestaurang då det krävs en interaktion mellan gäst och serviceleverantör. En 

beställning levereras inte av sig själv. Det finns vissa aspekter av service som är mer 

väsentliga än andra men i helhet är service av betydelse. Genom personalintervjun
1
 kom det 

även fram att 40 av 43 anställda anser att deras arbetsplats fokuserar på service.  

 

”Ja, det är ändå gästen som gör så att vi ”går runt” som företag och därför är det viktigt att 

servicen är bra!”
1 

 

Service är en av grundstenarna i en snabbmatsrestaurang och det är viktigt att bevara den. 

Eftersom hela konceptet bygger på att ge god service överlever inte restaurangen utan den 

aspekten. Framförallt kan snabbmatsrestauranger inte konkurrera på marknaden. Om det inte 

finns god service finns det en risk att restaurangen inte har återkommande gäster. Horwitz och 

Neville (1997) menar att en essentiell källa till att kunna få ett konkurrensmässigt övertag är 

förmågan att kunna leverera god service på marknaden. Gästens utvärdering av servicekvalité 

kommer från en jämförelse mellan förväntningarna på servicen och utfallet.  Service anses 

vara viktigt och enligt 2 av 43 anställda går det alltid att förbättra servicen
1
. Lundgren

2
 

påpekar att det kan vara enklare med tillagning av en maträtt men desto svårare att erbjuda 

service. Därför är service för henne oerhört viktigt. Redan i introduktionen lärs service ut till 

anställda för att få dem att inse hur viktig service är.   

3.5. Oerfaren personal 

Många företag är idag i behov att använda sig av ung arbetskraft då den anses billig men även 

flexibel. Ung arbetskraft kan underlätta för serviceföretag då många är beroende av alla 

veckans dagar samt nätter. Yngre individer är då att föredra då de saknar erfarenhet vilket gör 

att de inte kan kräva ut en högre lön. Unga arbetare kan även tänkas vara mer toleranta 

gällande deras arbetsrelationer. Lundgren
2
 påpekar att de sänkta arbetsgivaravgifterna berör 

personal mellan 18 till 25 år. För henne är sänkta avgifter en avgörande faktor när det kommer 

till anställning. Ibland räcker de monetära medlen inte till och yngre personal är då det som 

krävs. Arulampalam och Booth (1998) upplyser om att deltidsarbetare är mindre troliga att 

involvera sig i arbetsrelaterad träning för att förbättra eller öka deras färdigheter. Ett företag 

utan utbildning reducerar kostnader för anställda men gör samtidigt att arbetarna är mindre 

effektiva.  

 

Knutsson
3
 hävdar dock att unga arbetare är oavsett sänkta arbetsgivaravgifter inte en billig 

arbetskraft. Anledningen till varför han har en del yngre beror på att åldern inte spelar en 

central roll. Alla som anställs får möjlighet att lära sig på samma sätt. Inte heller Björnsson
4
 

anser att ung personal är en nackdel. Unga arbetare har snarare en högre arbetslust än äldre 

personal samtidigt som tiden för läroprocessen inte skiljer sig på ett utmärkande sätt. 

                                                 
1
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

2
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den18 november 2009. 

3
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

4
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009. 
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Ringström
1
 anser att ålder och oerfarenhet inte är avgörande när det kommer till god 

serviceanda.  

 

”Sen kan man ju leverera mycket mycket trevligare, artigare service när man har erfarenhet 

för då vågar man bjuda mer på sig själv. Det lilla lilla extra våga bjuda på sig själv, hitta på 

något oväntat det är ofta det som gör att folk får ett leende för den som kommer hit, då har 

man levererat god service.”
2 

 

Curtis och Lucas (2001) menar att arbetsgivare strävar efter att nå en billig och flexibel 

arbetskraft som inte har några problem med att göra flera saker samtidigt. Unga arbetare ska 

kunna ta beslut och agera ansvarsfullt. Den ökande målgruppen har just därför blivit studenter 

som tar ett deltidsarbete för att kunna försörja sig under sin utbildning. Allan et al. (2006) 

påpekar även han att det finns ett utmärkande drag inom snabbmatbranschen, tillgången av 

studenter som arbetskraft. Ung arbetskraft tenderar till att överensstämma med efterfrågan på 

produkten. Kvällar, helger och semestrar är då efterfrågan är som högst vilket motsvarar den 

tid många studenter är tillgängliga till att arbeta. Curtis och Lucas (2001) förklarar att 

studenter tenderar till att arbeta i industrier som detaljhandelsförsäljning, hotell och servering 

där behovet av arbetskraft har ökat. Dessa industrier karaktäriseras genom långa öppettider, 

konkurrenskraftiga marknader och arbetsintensivitet.  

 

Arbetsgivare behöver billig och flexibel arbetskraft för att verksamheten ska fortsätta att vara 

genomförbar. Antalet anställda som inte är studenter mellan 16-24 år sjunker varje år. Antalet 

arbetslösa i den här åldersgruppen sjunker likaså. Studentanställning inom dessa industrier 

betraktas nu som strukturella snarare än tillfälliga. Genom att anställa studenter drar företag 

en stor fördel eftersom det reducerar arbetskostnaderna (Curtis och Lucas, 2001). Vi kan se ett 

tydligt mönster då det är många studenter som gärna tar ett extraarbete. De studiemedel som 

är tillgängliga räcker inte till för alla de utgifter som många studenter tvingas lägga ut. Då kan 

ett arbete som inte kräver en fullgjord utbildning vara attraktivt i mångas ögon. Speciellt ett 

arbete där olika tider går att föredra så att annan tid kan läggas på utbildning och andra 

aktiviteter som tillhör en ung människas liv. 

 

Curtis och Lucas (2001) framhäver att studenter ofta anställs som frontlinepersonal. En fördel 

som fås genom att anställa studenter är kvalitén av den service som anställda levererar. 

Studenter är i genomsnitt bättre utbildade och mer välformulerade än andra arbetare. Många 

studenter tar okvalificerade arbeten med en kort träningsperiod, om arbetsplatsen ens erbjuder 

någon. Mizen et al. (1999) anser att studenter inte är intresserade av ett heltidsarbete. 

Studenter vill inte få en långtidsanställning eller en säker anställning på grund av de 

begränsningar som finns när de studerar. Curtis och Lucas (2001) betonar dock att det kan 

skapa problem för arbetsgivaren när många studenter är villiga att arbeta tider som inte är så 

lockande. Fördelen som skapas för restaurangen är ungas flexibilitet. Det kan forma en 

nackdel för studenter eftersom studenterna från början ämnade arbeta timmar som inte skulle 

komma emellan deras studier. Studenterna kan i slutändan känna press från sin arbetsgivare 

som vill att de ska arbeta timmar som kommer emellan. Oönskade timmar kan leda till att 

studenter vill ge igen på deras arbetsgivare och erbjuda motstånd i arbetsprocessen.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 

2
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 
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En positivism gentemot ung arbetskraft kan urskiljas hos några av de snabbmatsrestauranger 

som tillfrågats. Trots positivismen framgår det faktum att en del av restaurangernas personal 

saknar erfarenhet från servicearbete. På grund av oerfarenhet anser både Knutsson
1
, 

Lundgren
2
, Nilsson

3
, Ollhage

4
 samt Robertsson

5
 att rekryteringen är bland det viktigaste att 

tänka på. Lundgren
2
 anställer inte en ung person om han/hon saknar en personlig mognad. 

Eftersom service är en viktig del söker Lundgren främst efter personer som har tidigare 

erfarenhet inom service. Hon söker även efter personer som kan ge en bra definition på 

service vilket ger en känsla av att personen är en tänkbar kandidat för att lära sig. Ringström
6
 

förklarar att det är viktigt att anställa rätt personer eftersom god service för henne är viktigt. 

Individen ska likaså ha personliga mål så att serviceandan finns där. Även Knutsson
1
 är ute 

efter personer som kan ge en bra definition på vad god service är och lägger därför 

tyngdpunkten på rekrytering. Rekrytering är något vi anser är en god strategi. Rekrytering kan 

förhindra att personer anställs inom företaget om de saknar det lilla extra när det gäller 

service. Rekrytering gör att företag kan välja och vraka mellan alla de studenter som ansöker 

anställning hos dem.  

 

Curtis och Lucas (2001) utger dock att många arbetsgivare drar fördelar från en intelligent 

och lättrekryterad arbetskraft. Arbetskraften är siffermässigt och funktionellt flexibel, 

plikttrogen, accepterar en relativt låg lön och enkel att kontrollera. Knutsson
1
 förklarar att 

många människor har en uppfattning om att det är en sista utväg att arbeta på en 

snabbmatsrestaurang. Många människor tror att det är en enkel väg för att kunna ta sig in på 

marknaden och få ett arbete. Enligt Knutsson är det dock inte en enkel väg utan det krävs en 

lång process av utgallring av ansökande. En utgallring för att hitta den person som passar in i 

den arbetsmiljö som finns. Av sjuttio sökande anställer McDonalds ungefär en person.  

 

Paswan et al. (2005) menar att det borde vara en väsentlig angelägenhet för föreståndare att 

matcha personlighetsdrag med organisationens karaktär. Personlighetsdrag ska stämma 

överens i ett försök att förbättra motivation och kundservice. Det kan dock finnas en nackdel i 

att driva den här filosofin till det yttersta. En del föreståndare kan känna att en viss 

organisationsomgivning är bra för deras franchiserestaurang. Föreståndare kan då välja att 

endast anställa likasinnade människor i organisationen. Individer som inte passar in rensas 

bort. Likasinnade människor är oftast ett resultat till att en organisation blir homogen. 

Homogenitet ger i sin tur en lägre nivå av riklighet så som personlighet och karaktär. 

Organisationen saknar förmåga att ta hand om avvikande gäster och andra grundaktörer. 

Organisationen blir då formlös och saknar förmågan att anpassa sig. Harris och Ogbonna 

(2009) argumenterar för att det genom anställning av likasinnade människor gör det enklare 

att förutsäga hur anställda kommer att reagera under olika förhållanden. Likasinnade 

människor kan med sannolikhet reducera ett beteende som inte är önskvärt.  

3.6. Servicemotvillig personal och serviceinriktad personal  

Det kan sägas finnas två typer av servicepersonal, serviceinriktade eller servicemotvilliga. 

Ringström
6 

menar att det redan vid en anställningsintervju finns möjlighet att se om en person 

är serviceinriktad eller inte. Vi definierar servicemotvillig personal som anställda med 

bristande servicekunskaper vilka anses mindre serviceinriktade. Servicemotvillig personal 

                                                 
1
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

2
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

3
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

4
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

5
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

6
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 
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motiveras främst av pengar och saknar erfarenhet av service. Den servicemotvilliga 

personalen består främst av unga vuxna i åldersgruppen 16-25 år. Servicemotvilliga ser sina 

arbeten som tillfälliga och är inte intresserade av att utvecklas eller förbättra sina kunskaper. 

Servicemotvillig personal anses lättare att påträffas inom servicearbeten som är 

säsongsbelagda och även vid arbeten där det inte ställs höga krav på serviceerfarenhet.  

 

Vi ser att motsatsen till servicemotvillig personal är serviceinriktad personal. Den 

servicemotvilliga personalen behöver inte endast anses vara unga vuxna. Egenskaper som 

oerfarenhet och pengamotivation skulle lika väl kunna ses hos äldre anställda. Då den 

servicemotvilliga personalen är mer trolig att finna inom restaurangbranschen och inom 

säsongsarbeten menar vi att ung personal är vanligare. Ung personal säger även Curtis och 

Lucas (2000) förekommer vanligtvis inom restaurangbranschen.  

 

Enligt Friedman (2009) har serviceinriktad personal eller personal med servicementalitet sju 

specifika egenskaper. Den första egenskapen är empati. Empati kan ses som den viktigaste 

egenskapen. Empati innebär att personal ska kunna sätta sig in i gästens perspektiv för att få 

en ökad förståelse. Den andra egenskapen är entusiasm. Entusiasm innebär att servicepersonal 

ska kunna visa sin entusiasm för gäster så att gästerna ser att anställda trivs där de står. Trivs 

den anställde så trivs även gästerna. Ansvarsfullhet är den tredje egenskapen som 

serviceinriktad personal bör ha. Ansvarsfullhet är viktigt då anställda behöver ta ansvar för de 

handlingarna som sker, både bra och dåliga. Återhämtningskraft är den fjärde egenskapen. 

Inom service är det viktigt att snabbt kunna återhämta sig och bli på glatt humör.   

 

Den femte egenskapen är balans. Det är en fin tråd mellan att göra en gäst nöjd och göra så att 

företaget förlorar pengar. ´Gästen har alltid rätt´ är ett komplicerat utryck eftersom det är svårt 

att veta om gästen verkligen har rätt i alla situationer. Det är också viktigt att finna en bra 

balans mellan företagets policy och ge bort ersättning i onödan. Den sjätte egenskapen är 

ägarskap. Gäster tar för givet att personal kan svara på alla frågor. I gästers ögon är all 

personal medveten om allt. Anställda kan dock inte svara på allt och just därför är det viktigt 

att personalen kan ta kommando. Anställda måste visa för gästerna att han/hon inte vet men 

tänker ta reda på svaret. Den sjunde och sista egenskapen är anpassningsförmåga. 

Anpassningsförmåga är en egenskap som kan behöva lite övning men är en av de viktigaste 

egenskaperna för servicepersonal.  Det är viktigt att personalen kan anpassa sig till gästerna 

och möta gästerna på deras nivå. Knutsson
1
 hävdar att servicebemötandet är viktigt. 

Serviceinriktad personal är enligt honom när de bjuder på sig själva och ger det extra leendet 

som blir som pricken över i:et.  

 

Bell et al. (2007) pratar om att leverera en god service och vad som krävs för att kunna utföra 

servicen. De menar att det är viktigt att anställa rätt personal från början och se till att den 

personalen finns kvar på lönelistan. Ska företag se till att deras gäster är nöjda måste rätt 

personal vara på rätt plats. De förklarar att det är viktigt att ha personal som får samma goda 

känsla av att leverera service som det är för gästen när de får en riktigt god service. Vi anser 

också att det är viktigt att personal inom snabbmatsbranschen är serviceinriktade för att då 

kunna leverera den service som förväntas av gästen. I den här branschen säger Friedman 

(2009) att det är viktigt att kunna anpassa sig och hitta en bra balans. Vi sammanfattar 

kortfattat att en serviceinriktad person är en individ som kan leverera och tillfredställa gästen 

på bästa sätt genom att vara flexibel och kunna balansera alla de delar och krav som gästen 

ställer, med ett leende på läpparna.  

                                                 
1
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009.  
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Performance Research Associates (2006) skriver om vad som krävs för att kunna leverera den 

förväntade goda servicen. De menar att det är viktigt att personalen är en god förebild. Precis 

som Friedman (2009) anser Performance Research Associates (2006) att personal är 

företagets ansikte utåt. Performance Research Associates (2006) presenterar egenskaper som 

är viktiga att behärska för att kunna leverera god service. Den första egenskapen är 

tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär att servicepersonal måste leverera det som utlovas. 

Personal ska inte lova något som de inte kan hålla. Den andra egenskapen är självsäkerhet. 

Självsäkerhet innebär att personal visar gästen sin kunskap för att skapa tillit. Den tredje 

egenskapen är det konkreta. Det konkreta är de fysiska delarna i omgivningen och även 

personalens utseende. Den fjärde egenskapen är empati. Med empati menas den förståelse 

som personalen kan visa till gästen. Då kan gästen känna sig mer trygg och uppmärksammad. 

Den sista och femte egenskapen är mottaglighet. Med mottaglighet innebär det att anställda 

vill hjälpa gästen på bästa sätt.  

 

Likheter mellan det Friedman (2009) och Performance Research Associates (2006) menar är 

att empati är en viktig del, att kunna förstå gästen och deras behov. Sammanfattningsvis anser 

vi att en serviceinriktad person har empati för gästerna.  Personen har en självsäkerhet och vill 

lära sig så mycket som möjligt för att kunna leverera god service till gästen. Vi anser även att 

serviceinriktade personer har mer lust att utvecklas då de övar på de egenskaper som 

serviceinriktade har. Med tanke på de övningar som krävs hävdar vi att det kan vara så att 

personal som är serviceinriktade kan ha arbetat en längre tid. Vi anser därför att det är 

vanligare att se serviceinriktad personal som är i medelåldern mellan 26-35 år. Yngre 

servicearbetare är fortfarande i utvecklingsstadiet. Samtidigt menar vi inte att all personal 

saknar helt och hållet de serviceegenskaper som Friedman (2009) eller Performance Research 

Associates (2006) skriver om. Det kan helt enkelt vara så att personen i fråga har hamnat fel. 

Personalen kan fortfarande ha empati men har svårt att visa den. Personal som inte är 

serviceinriktad kan sakna servicementalitet på grund av andra aspekter så som att det är deras 

första arbete.  

3.7. Servicepersonal inom snabbmatsrestauranger 

För att se om det finns servicemotvillig personal hos snabbmatsrestauranger har vi utgått från 

sex egenskaper; inte serviceinriktade, ålder, oerfarenhet, pengamotivation, saknar 

utvecklingslust och tillfälliga arbetare. Egenskaperna presenteras fortlöpande. 

Inte serviceinriktade 

En självklar tanke som finns om servicepersonal är att de ska vara serviceinriktade. 

Servicementalitet kan dock variera då det är möjligt att fel person hamnar inom fel 

arbetsområde. Erlingsson
1
 menar att det förekommer personal som inte är serviceinriktade. 

Den personal som anställs och saknar servicementalitet stannar däremot inte en längre period.  

Även Ahlin
2
 hävdar att personal som saknar servicementalitet förekommer men oftast 

försöker hon motiverar de till att göra ett bättre arbete. Motivation som hon anser fungerar. 

Kleiman (2006) hävdar att det är viktigt att personal är serviceinriktad. Skulle det finnas 

personal som kan arbetsuppgifterna men som inte är serviceinriktade kan det få gästen att 

känna sig undervärderad. En undervärderad gäst kan leda till problem. Björnsson
3
 och 

Ringström
4 

förklarar att de har personal som inte är serviceinriktade men det gäller enstaka 

fall och enstaka dagar. Personal levererar olika från dag till dag, ibland en mindre god service. 

                                                 
1
 Mats Erlingsson Restaurangchef McDonalds, mailikontakt den 19 november 2009. 

2 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonkontakt den14 december 2009.  
3
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009.  

4
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 
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Hallin
1
 anser även hon att det finns en del personal som inte är fullt serviceinriktade. Hon 

väljer då att arbeta med att motivera personalen för att de ska bli mer serviceinriktade.  

 

Fazliu
2
, Robertsson

3
 och Rydfeldt

4
 förklarar att de har personal som inte är fullt 

serviceinriktade. Den personalen arbetar då främst i bakgrunden där ingen direkt 

servicekontakt med gästerna sker. Lundgren
5
 framställer att det kan förekomma personal som 

är mindre serviceinriktad, vid tillfällen där det uppmärksammas får arbetsledningen prata med 

den anställde. Personen bör vara serviceinriktad om han/hon är intresserad av att arbeta inom 

serviceföretag. Nilsson
6
 anser däremot att han enbart har personal som är serviceinriktad. 

Samtidigt kan det diskuteras hur pass serviceinriktad personalen kan vara då det enligt honom 

kan finns olika grader av servicementalitet. Green
7
 menar att det delvis finns anställda som 

inte är serviceinriktade hela tiden utan endast ibland.  

 

Ringström
8
 förklarar att det finns personer som söker anställning som inte är serviceinriktade. 

Hon menar dock att de flesta arbetssökande utan servicementalitet uppmärksammas redan vid 

anställningsintervjun. Kleiman (2006) säger att vid en anställningsintervju ser personalchefen 

den bästa sidan som finns hos den sökande. Det betyder dock inte att den bra sidan kommer 

att synas igen. Hauswirth (2009) förklarar att det inom restaurangbranschen inte finns något 

tvivel om att det är gästerna som är den drivande kraften. Samtidigt är resturangens personal 

kärnan för succé. Den personal som är restaurangens ansikte utåt är då en viktig del för 

företagen. Vi vill säga att egenskapen serviceinriktad kan ses som en viktig del för 

servicepersonal som arbetar inom snabbmatsbranschen. Samtidigt är det oftast ett kort 

servicemöte med en begränsad tid vilket gör det svårt att ge ett bra intryck till gästen. Main 

(2005) har en idé om hur restaurangledningen på bästa sätt kan ge personal erfarenhet och 

möjlighet till att leverera bättre service. Idén går ut på att ta med personal i restaurangen och 

låta dem vara gäster för att själva se hur de blev bemötta. Därefter får personalen bemöta 

gäster vilket i sin tur kan få bemötandet att bli annorlunda än tidigare.   

Ålder 

Vi har sett en antydan till att en stor del av personalen inom snabbmatsbranschen är yngre. 

Den unga åldern kan vara en av anledningarna till varför personal är mindre serviceinriktade. 

Rowe (2006) hävdar att unga arbetare inte alltid vet vad god service är, dock betyder det inte 

att dessa arbetare saknar möjligheten att lära sig. I diagram 5 syns en sammanställning av 

intervjuer med frontlinepersonal och hur åldern varierar. Samtidigt syns det tydligt att det är 

många anställda som är mellan 18-25 år. 

                                                 
1
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

2
 Melos Fazliu Supervisor McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 

3
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009.  

4
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009.  

5
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009.  

6
 Johan Nilsson Biträdande restaurangchef Max, personligt möte den19 november 2009. 

7
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den18 november 2009.   

8
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009.  
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Diagram 5. Ålder på personal
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Den låga åldern instämmer även restaurangchefer med då de hävdar att åldern på personalen 

tydligt kan ses vara omkring 16-25 år 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
. Dock menar Ringström

9
 och Robertsson

10
 

att den restaurang de arbetar på har personal med åldersgruppen 18-25 år. Rydfeldt
11

 anser att 

anställdas målgrupp är lite högre, kring 20-28 år. Fazliu
12

 förklarar att snittåldern ligger på 25 

år med några enstaka personer som är omkring 18-19 år. Enligt Curtis och Lucas (2000) anses 

ung arbetskraft verkar vara populär bland detaljhandel och servering. Ung arbetskraft är ett 

försök till att locka unga gäster och för att porträttera en ungdomlig företagsimage. Hotell och 

restauranger anställer oftast den största delen av arbetskraft från 16-25 års ålder. Vi håller 

med Curtis och Lucas (2000) påstående om att ung personal lockar till unga gäster. 

Resonemanget kan stämma bra in på snabbmatsrestauranger där både ung personal och unga 

gäster kan förekomma.  

Oerfarenhet 

I en låg ålder kan det innebära att personen saknar erfarenhet. Erlingsson
3
 och Knutsson

13
 

menar att de flesta som kommer till dem inte har någon erfarenhet alls. Det här håller även 

Hallin
5 

och Robertsson
10

 med om men samtidig anser de att personen som anställs får 

erfarenhet med tiden. Björnsson
2
 förklarar att många anställda kommer direkt från gymnasiet 

och därför saknar erfarenhet. Däremot får anställda en lång utbildning när de anställs. Det här 

argumentet styrks av Kleiman (2006) som hävdar att det inom restaurangbranschen inte är 

färdigheterna som är det viktigaste. Det går alltid att lära upp ny personal. Fazliu
12

, Green
4
 

samt Ollhage
8
 menar också att deras personal kan sakna erfarenhet när de börjar. Rydfeldt

11
 

håller med om oerfarenhet hos anställda eftersom hon ofta anställer ny personal.  

 

Ringström
9
 säger å andra sidan att erfarenhet hos personalen ser olika ut. Viss personal har 

någon slags erfarenhet samtidigt som vissa anställda inte har någon. Även Ahlin
1
 väljer att 

framhäva synen på oerfarenhet likt Ringström
9
. Gunderson och Soeder (1998) menar att den 

                                                 
1
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009.  

2
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009.      

3
 Mats Erlingsson Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 19 november 2009.  

4
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den 18 november 2009. 

5
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

6
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009.  

7
 Johan Nilsson Biträdande restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

8
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

9
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009.  

10
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009.  

11
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009.  

12
 Melos Fazliu Supervisor McDonalds, personligt möte  den27 november 2009 

13
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009.  
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personal som inte kan leverera god service behöver bli erbjuden utbildning. Vi anser att det 

kan vara svårt att bli färdigutbildad i servicekunskaper då all service är unik. Lundgren
1 

och 

Nilsson
2
 påstår att det finns personal som saknar erfarenhet men att den erfarenhet som 

behövs fås genom den utbildning som sker på plats. Vi ser att de flesta anställda saknar 

erfarenhet när de söker jobb inom snabbmatsbranschen. Oerfarenhet är dock inte ett större 

problem för snabbmatsrestauranger eftersom utbildning i de flesta fall sker på plats.  

 

Vid en sammanställning av personalintervjuerna visas det i diagram 6 att 53 procent av de 

anställda har erfarenhet sedan tidigare. Antingen genom tidigare arbeten eller genom 

utbildning. Samtidigt är det 47 procent av frontlinepersonalen som saknar tidigare 

erfarenheter.  

 

Diagram 6. Tidigare erfarenheter
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Pengamotivation 

Ung arbetskraft kan motiveras av pengar vilket blir det centrala med arbetet. Pengamotivation 

kan i sin tur leda till att anställda inte är fullt serviceinriktade. Pengamotiverad personal ser 

endast arbetet som ett sätt att tjäna pengar. Enligt Carborne och Soeder (1995) motiveras varje 

individ av olika saker. Att motiveras av pengar kan vara kopplat till säkerhet. Säkerhet som 

visas genom att varje månad som anställd få en inkomst att leva på. Ahlin
3
 och Ringström

4
 

menar att pengar motiverar oavsett arbete eftersom alla behöver pengar. Ringström
4
 förklarar 

att pengar kan vara anledningen till varför en person söker ett arbete. Personal som väljer att 

stanna på arbetsplatsen gör det oftast av en annan anledning. Även Nilsson
2
 och Rydfeldt

5
 

håller med om att alla människor motiveras av pengar. Pengar är anledningen till varför en 

person söker ett arbete från början. Lundgren
1
 anser att det finns en del anställda som 

motiveras av pengar men samtidigt säger hon att människor motiveras av olika saker.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

2
 Johan Nilsson Biträdande restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

3
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009.  

4
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009.  

5
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009.  
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Strelecky (2004) och Thomas (2006) hävdar att många människor tror att motivation sker bäst 

genom pengar. Erlingsson
1
, Green

2
, Ollhage

3
 och Robertsson

4
 framhäver att en del av deras 

personal motiveras av pengar. Björnsson
5
 ser också att många anställda motiveras av pengar 

och menar att det tydligt går att se vilka som inte gör det. Det är dock inget större problem 

som skapas. Hallin
6
 har en annan syn på pengamotivation då hon i längden anser att det inte 

är en faktor till varför personal arbetar på en snabbmatsrestaurang. Lönen är inte så bra, inte 

heller arbetstiderna vilket personalen efter ett tag märker av. Den här åsikten kan kopplas ihop 

med vad Carborne och Soeder (1995) menar när de säger att anställda motiveras på olika sätt. 

Övergripande kan vi se att restaurangcheferna anser att de har personal som motiveras av 

pengar. Pengar är en central del eftersom de flesta människor inte skulle gå till ett arbete 

gratis.   

Saknar utvecklingslust 

Det kan tänkas att personal som enbart arbetar på en snabbmatsrestaurang för pengarnas skull 

inte har någon vidare lust till att utvecklas på arbetsplatsen. Fazliu
7
, Knutsson

8
 och Nilsson

9
 

hävdar att det finns personal som saknar utvecklingslust men förklarar även att dessa personer 

inte stannar kvar en längre tid. Däremot menar Green
2
, Ollhage

3 
och Lundgren

10
 att det till 

viss del finns anställda som saknar lusten att utvecklas. Lundgren
10

 poängterar att det finns 

personal som inte bryr sig om att delta i de utbildningsprogram som finns. I diagram 7 finns 

en sammanställning av frontlinepersonalens intervjusvar som beskriver hur många anställda 

som känner att de vill utvecklas inom snabbmatsbranschen. Det visade sig att 63 procent av 

personalen inte ville utvecklas överhuvudtaget. Däremot ville 21 procent anställda utvecklas 

medan 16 procent av personalen inte visste. 

 

Diagram 7. Vill utvecklas inom 

snabbmatsbranschen
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1
 Mats Erlingsson Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 19 november 2009 

2
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den 18 november 2009.  

3
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

4
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009.  

5
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009.  

6
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den16 november 2009. 

7
 Melos Fazliu Supervisor McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 

8
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009.  

9
 Johan Nilsson Biträdande restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009 

10
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 
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Björnsson
1
, Hallin

2
, Robertsson

3
 och Rydfeldt

4
 hävdar att de finns personal som saknar 

utvecklingslust. Björnsson
1
 menar att samtal kan leda till att individer vill utvecklas samtidigt 

som Rydfeldt
4
 förklarar att utvecklingslust kan ske genom feedback. Ringström

5
 menar dock 

att de flesta anställda förr eller senare väljer att utvecklas eftersom utveckling ses som en 

möjlighet. Ahlin
6
 är den restaurangchef som skiljer sig från andra restaurangchefer då hon 

påstår att det inte alls förekommer personal som saknar utvecklingslust. Det skulle kunna 

tänkas vara som Magrogan (2009) framtonar, vikten av att träna personal för att få succé. 

Träning skapar en bra miljö där personal känner att de vill utvecklas. Även Nylund (2007) 

förklarar att anställda känner glädje över att få arbeta på en arbetsplats där en trevlig miljö 

finns. Om rätt människor anställs så kommer resten att ta hand om sig självt. Så länge 

anställda är glada kommer gäster känna glädje. Vi skulle då vilja säga att det kan vara en idé 

för företag att försöka ha miljön i åtanke. Det kan vara miljön som är problemet och inte en 

anställd som gör att utvecklingslust saknas. 

Tillfälliga arbetare 

Då ett arbete inom snabbmatsbranschen ofta är baserat på mindre bra löner samt arbetstider 

kan det tänkas att en del personer väljer att söka arbete under en kortare period. Exempelvis 

ett extraarbete under gymnasietiden. Knutsson
7
 säger att omkring 50 procent av personalen är 

gymnasieelever som arbetar extra. Enligt Mizen et al. (1999) är studenter inte särskilt 

intresserade av att få en fast anställning eller heltidsanställning eftersom de fortfarande 

studerar. Ett arbete skapar en del begränsningar. Ahlin
6
, Björnsson

1
, Fazliu

8
, Green

9
, 

Nilsson
10

, Robertsson
3
 och Rydfeldt

4
 håller med om att det finns personer som jobbar 

tillfälligt. De påpekar dock att det finns personal som stannar kvar långa perioder. Det är så 

snabbmatsbranschen ser ut.  Ringström
5
 påpekar att många personer börjar arbeta tillfälligt 

men väljer sedan att stanna kvar. Lundgren
11

 menar däremot att de flesta som arbetar tillfälligt 

är främst praktikanter.  

 

Hallin
2
 skiljer sig något från de andra restaurangcheferna då hon framhäver att det är mer än 

hälften av personalen som är fastanställda. Nilsson
10

 påpekar att restaurangbranschen inte är 

en bransch där lönen är särskilt hög. Thomas (2006) menar att personal ofta lämnar 

arbetsplatser efter en tid om de finner ett annat arbete där lönen är högre. Vår tanke angående 

studenter är att de slutar sin gymnasieutbildning eller högskoleutbildning och finner allt fler 

möjligheter som öppnas upp. Möjligheter som leder till ett bättre betalt arbete. Möjligheterna 

gör att många säger upp sig från snabbmatsbranschen och väljer att satsa på något annat 

arbete. Nya möjligheter leder i sin tur till att det förekommer många unga individer som 

endast arbetar tillfälligt i vissa branscher under den tid de studerar. 

 

 

                                                 
1
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009.  

2
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

3
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009.  

4
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009.  

5
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009.  

6
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009.  

7
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

8
 Melos Fazliu Supervisor McDonalds, personligt möte den 27 november 2009 

9
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den 18 november 2009.  

10
 Johan Nilsson Biträdande restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

11
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte 18 den november 2009.  
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3.8. Sammanfattning av servicemöte 

Vid ett servicemöte kan det uppfattas som svårt att definiera om servicen är god eller 

bristande. Service handlar i stort sätt om att uppfylla gästers förväntningar. Förväntningarna 

är varierande från gäst till gäst. God service kan karaktäriseras genom en rad olika aspekter. 

Utifrån ovanstående diskussion kommer vi definiera god service som att tillgodose gästens 

behov och överträffa gästens förväntningar. God service levereras genom trevlig personal, 

snabb service, god och fräsch mat, tillräcklig kunskap för att kunna svara på gästers frågor 

personligt samt att som gäst få äta i en ren miljö.  

 

Utifrån diskussionen angående bristande service kommer en egen definition fram. Vi 

definierar bristande service som en service där personal saknar kunskap, inte anpassar sig 

efter olika väsentliga servicefaktorer, gör ständiga felleveranser som leder till långa väntetider 

vid beställning.  

 

Det finns ett flertal verktyg för att mäta service. Några restaurangchefer använder sig av 

KSRV medan en annan chef använder Max fyra hörnstenar för att uppnå god service. Ett 

annat verktyg som borde användas är SERVQUAL. Utifrån pålitlighet, mottaglighet, 

försäkran, empati och påtaglighet kan snabbmatsrestauranger skapa och behålla god service. 

Eftersom service anses vara en av grundstenarna i ett serviceföretag är det viktigt för 

snabbmatsrestauranger att fokusera på att lära ut god service till anställda. 

 

Personal som levererar service kan vara en bidragande faktor till om servicen upplevs som 

god eller bristande. Personal som är oerfaren kan upplevas vara vanligare på 

snabbmatsrestauranger av den anledningen att de är unga, flexibla och billiga. Den unga, 

flexibla och billiga personalen är vad många snabbmatsrestauranger behöver på grund av 

sämre arbetstider och säsongsvariation. Oerfaren personal kan anses sakna servicementalitet 

och istället vara servicemotvilliga. En servicemotvillig anställd kan ha sex egenskaper, ålder, 

pengamotivation, inte serviceinriktade, oerfarenhet, saknar utvecklingslust och tillfälliga 

arbetare. Snabbmatsrestauranger har personal som innehar någon eller några av dessa 

egenskaper. Frågan är då hur snabbmatsrestauranger ska arbeta/arbetar för att motivera 

servicemotvillig personal till att leverera god service. 

4. Service i praktiken 

I det här kapitlet kommer service i praktiken att analyseras. Arbetsuppgifter inom 

snabbmatsrestauranger anses standardiserade. Ett specifikt tillvägagångssätt ska medföra en 

snabb service. Standardisering skapar dock problem med att utföra god service. För att god 

service inte ska sättas åt sidan utför snabbmatsrestauranger grundliga utbildningar. Trots 

utbildning betyder det inte alltid att god service håller i sig. Det kan förekomma 

servicemotvillig personal som restaurangchefer behöver extra metoder till. Metoder som 

inger motivation hos de anställda till att utföra god service. För att motivera personal kan 

snabbmatsrestauranger behöva följa en bra modell som ger resultat. Resultat som i slutändan 

bygger på gästrelationer. Om snabbmatsrestauranger har omotiverad personal kan dessa 

förstöra servicemötet med gästen, medvetet eller omedvetet. 

4.1. Arbetsutförande 

Det kan vara svårt för personal som arbetar i snabbmatsrestauranger att få uttryck för sina 

egna åsikter. Att utföra arbetsuppgifter på det sätt som de själva behagar göra. Den berövade 

frihetskänslan beror till stor del på det standardiserade arbetssätt som många 

snabbmatsrestauranger anses arbeta utifrån. Arbetssättet kan ge upphov till att anställda 

känner sig säkra på vad de ska göra i varje situation. Arbetssättet kan även ge upphov till ett 
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monotont arbete. Det här kan ses i Lundgrens
1
 restaurang där hon säger sig ha ett välgjort 

system i utbildning av personal. Fokusering ligger i att lära ut sex steg som anställda i kassan 

ska följa. Den här typen av standardisering ska uppnå god service. Dock ska arbetssättet 

utvecklas vidare och anställda ska göra arbetsuppgifterna mer personliga. Ellingsen et al. 

(2007) förklarar att företag och allmänsektorn idag är under ett hårt och ökande tryck. Ett 

tryck om att behöva svara på konflikter som uppstår. För att uppnå god ekonomi används det 

bästa tillvägagångssättet och även standardiserade rutiner och procedurer. En konflikt 

uppkommer då på grund av det ökade behovet att individualisera service och produkter. Det 

här dilemmat är särskilt svårt i serviceleverans. Hög kvalité på service karaktäriseras specifikt 

av uppfattningen om att service inte är standardiserad. Service ska snarare vara känslig efter 

gästers behov.  

 

Ritzer (2002) har kommit fram till att ledning och produktionssystem för multinationella 

snabbmatsoperatörer lutar åt Fordism. Fordism innebär massproduktion av standardiserade 

produkter och användning av standardiserade teknologier. Teknologier som inte anses flexibla 

och som kan exemplifieras av löpande band. Fordism innebär även standardiserade 

arbetsrutiner som är baserade på Taylorism. Taylorism är när uppgifter utförs på tid och när 

uppgifter delas ut efter anställdas kunskap. Fordism utformar försäljning så att den ska passa 

en homogen konsumtion (Ritzer, 2002). Arbetsledningen försöker enligt 2 av 43 anställda 

inge motivation genom att förklara att arbetet ska gå snabbt
2
. När det kommer till vår standard 

gäller det att gästen max ska få stå två minuter i kö och max en minut för att få ut maten. Det 

ska ta tre minuter totalt
3
.  

 

Det finns ett bästa sätt för varje uppgift som utförs (Ritzer, 2000). Beståndsdelar av det 

fordistiska systemet exemplifieras av McDonalds och har därmed benämnts som 

McDonaldization. Systemet har även kopierats i olika grad av andra snabbmatsoperatörer 

(Mayhew och Quinlan, 2002). Tesen McDonaldization har varit under en del kritik. Den kritik 

som uppkommer periodvis är baserad på Ritzers begränsade fältstudie. McDonaldizations 

påverkan hos anställda är i stort sett abstrakt och avläses från ledningens trender. Tesen har 

gett föga uppmärksamhet till de subjektiva upplevelserna från existerade arbetare. Det finns 

även en tendens till att överskatta ledningens makt som innebär att hålla detaljerad kontroll 

(Gamble, 2006). Vi själva förhåller oss till att tesen McDonaldization är hållbar med tanke på 

vår egen observation. Arbetsrutinerna är standardiserade och lämnar lite utrymme för egen 

kreativitet. Vi skulle även vilja säga att ledningen har stor kontrollerad makt i den bemärkelse 

att de tränar personal detaljerat. Arbetssättet blir en rutin där det inte sker särskilt oväntade 

initiativlösningar.  

Utbildningsmöjligheter 

Oerfaren personal som anställs kommer att ställas inför en mängd situationer som de aldrig 

varit med om tidigare. Situationer som aldrig kommer att vara likadana eftersom gäster är 

aktiva i serviceleveransen. Det kan då tänkas att utbildningsmöjligheter är viktigt hos 

snabbmatsrestauranger. För nykomlingar inom branschen är utbildning en essentiell del 

eftersom alla individer har olika egenskaper som är mer eller mindre bra. Anställdas 

egenskaper kan behöva finslipas för att få en enhetlighet som strävar efter att uppnå samma 

mål. Det visade sig att den utbildning som sker på de olika snabbmatsrestaurangerna skiljer 

sig något men att restaurangerna lägger ner tid och ansträngning vid varje nyanställning. Det 

                                                 
1
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte 18 den november 2009. 

2
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

3
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 
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här kan ses då Ahlin
1
, Green

2
 och Knutsson

3
 poängterar det välgjorda systemet i introduktion 

och utbildning som lärs ut. Knutsson
3
 beskriver likt Lundgren

4
 om de sex steg som är 

grundläggande för att kunna ge ut god service. Green
2
 och Nilsson

5
 hävdar att det system som 

finns ger upphov till nedbrytning av olika delar gällande utbildningen. Nedbrytningen gör att 

anställda kan lära sig allt från grunden för på så vis kunna leverera den goda servicen. Nylund 

(2007) har liknande tankar och beskriver att god service endast kan uppnås om en individ 

börjar från insidan och går utåt. Anställda måste tränas upp och vara förberedda så att de vet 

hur de ska ta hand om gäster. Anställda ska inte ge gästerna något annat än servicekvalité.  

 

Den utbildning Robertsson
6
 använder vid anställning av ny personal går ut på att lära 

anställda tre stationer på trettio dagar. En handledare tilldelas den nyanställde som hjälper till 

samtidigt som utbildning sker. Den nyanställde blir sedan beprövad på den information som 

utbildningen lärt ut. Om individen inte klarar av konceptet anses personen olämplig för 

arbetet och tvingas gå. Hallin
7
 förklarar att restaurangens nyanställda får en grundläggande 

introduktion genom ett databaserat utbildningsprogram. Service är en viktig del i utbildningen 

och fokuserar specifikt på merförsäljning. Sedan beprövas den nyanställde genom att själv 

utföra uppgifter i restaurangen. Ringström
8
 upplyser om att alla anställda får samma 

utbildning. Det finns en mängd olika utbildningssteg som fokuserar på möten med andra 

människor inom samma företag. Sedan finns det även utbildning som sker dagligen med 

nyanställda och utbildning för personal som vill vidareutbilda sig.  

 

För att underlätta utbildningen något förklarar Knutsson
3
 att han ger ut manualer som 

beskriver vad företaget står för och vill uppnå. Den nyanställda arbetar tillsammans med 

medarbetare tills han/hon förstår konceptet. Restaurangchefen observerar sedan den 

nyanställde för att se om han/hon klarar av arbetet. Ritzer (2000) konkritiserar att det är 

vanligt för snabbmatsföretag att använda sig av ett utarbetat och detaljerat träningssystem. 

Uppgifter är sammanställda i träningsmanualer och lärs ut till föreståndare. Föreståndarna lär 

sedan ut uppgifterna till nya anställda. Även Hechanova et al. (2006) ger anspråk om att 

anställda inom snabbmatsverksamheter får följa manualer. Anställdas interaktion med gäster 

är till stor del utformad genom skrivna manus och standardiserade arbetssätt. Det beror på 

verksamhetens tonvikt som ligger i produktion och effektivitet.  

 

Lindsay (2005) menar att servicearbete kräver mjuk kompetens vilket berör bland annat 

kommunikation och lagarbete. Mjuka kompetenser och andra grundegenskaper hos en 

serviceanställd är idag av stor vikt. Egenskaper som attityd och framträdande har ökat 

anledningen till varför arbetsrelaterad träning är av betydelse. Kompetens och egenskaper har 

framkallat konsekvenser för hur människor utvecklas och leds under arbetspassen. Ledningen 

tvingas kontrolla och ge ut instruktioner om hur anställdas beteende måste vara. Kompetens 

som kommunikation, presentation och personliga faktorer kan förstärka arbetsmarknadens 

olikheter. Dessa mjuka kunskaper ligger ofta nära självförtroende och kan reflektera status 

och utbildningskunskaper. En arbetskraft bestående av studenter har därför utvecklats. Unga 

människor med högre utbildningar tar positioner som annars är öppna för mindre 

kvalificerade individer.  

                                                 
1
 Jeanette Ahlin Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 14 december 2009. 

2
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den 18 november 2009. 

3
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

4
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

5
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

6
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

7
 Malin Hallin Restaurangchef Max, telefonsamtal den 16 november 2009. 

8
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 
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Allan et al. (2006) förklarar att frontlinearbetare tenderar att märka att gästrelationer är 

tillfredställande. Arbetare tycker om att interagera och hjälpa folk. De tycker om att visa 

empati och konversera eller skämta med gäster eftersom kan få tiden att gå fortare. Men trots 

interaktion med gäster har arbetet inom snabbmatrestauranger blivit rutinmässigt. Anställdas 

beslutstagande och omdöme har nästan blivit eliminerat från arbetet. Rutiner tränger igenom 

förberedelser och monteringsarbete. Det gäller även den service som ges till gästerna.  

4.2. Motivering till att utföra ett bra arbete 

Många gånger kan det förekomma individer som gör en väl genomförd intervju, har en 

grundläggande utbildning samt en kompetens att prestera utomordentligt under ett bevakande 

tillstånd. Det här kan då leda till att en ung oerfaren person får arbetet. Det betyder dock inte 

att servicen håller i sig i samma standard efteråt. Vad krävs det då för att en 

snabbmatsrestaurang ska upprätthålla god service? 

 

Individer motiveras av olika företeelser beroende på exempelvis ålder, livssituation och 

intressen. Det kan därför vara svårt att fastställa varför en individ inte kan upprätthålla den 

goda service som det är tänkt att han/hon ska göra. Just av den anledning är det av betydelse 

att utveckla fram en bra metod som kan hjälpa ledningen. En metod som fastställer varför en 

individ inte är serviceinriktad och hjälper till att motivera den anställde till att utföra god 

service. Knutsson
1
 använder sig av rådgivningssamtal om det återfinns personal som är 

mindre serviceinriktade. Metoden försöker få fram orsaken till problemet som 

förhoppningsvis ska leda till en lösning. Paswan et al. (2005) syftar till att företagsledares 

initiativ är avgörande när det kommer till arbetsplatsens omgivning. Särskilt de anställdas 

uppfattning av det här initiativet. Det är speciellt avgörande i små serviceorienterade 

organisationer så som franchiserestauranger. Lundgren
2
, Nilsson

3
 och Ollhage

4
 är likaså inne 

på att det är genom individuella rådgivningssamtal som den negativa attityden ska lösas.  

 

Krzemien och Wolniak (2007) argumenterar för att problemet med arbetares motivation är 

framförallt viktigt för ledningen inom servicesektorn. Där finns det en direkt kontakt med 

gäster. Därför är immateriella aspekter av mänsklig aktivitet väsentligt. Aspekter som 

kommunikation, artighet och vänlighet. Motivation kan karaktäriseras som villigheten att göra 

någonting. Villigheten beror på möjligheten att följfulla individuella behov. Motivation har 

faktorer som influerar människor att bete sig på ett specifikt sätt. Ringström
5
 arbetar med 

daglig kommunikation och med regelbundna personalsamtal. Lundgren
2
 har börjat fråga 

gäster om hur de upplevde besöket. Personalen får sedan vetskap om utlåtandet genom 

feedback. Crant (2000) anser att alla anställda inte kräver samma nivå av feedback. Anställda 

som i högre grad söker efter feedback och information är mer troliga till att vara angelägna 

om att göra saker rätt, lära sig och passa in. Dessa anställda är troligen mer framtidsinriktade. 

 

Daniel et al. (1996) beskriver att serviceorganisationer i huvudsak anförtror sig till deras 

frontlinepersonal vid skötsel av gästtransaktioner. Frontlineanställda är 

serviceorganisationens ansikte utåt. De har direkt och inflytelserik gästkontakt som i 

slutändan kan påverka gästers uppfattning om kvalitén på servicen. Paswan et al. (2005) 

förklarar att frontlineanställda i franchiserestauranger inte alltid är involverade i 

beslutstagande. Frontlineanställda är inte alltid invigda i arbetsrelaterade kunskapsgrunder 

                                                 
1
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

2
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

3
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

4
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

5
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 
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och inte alltid införstådda i detaljerna av byråkratin. Ledningen tar sig inte alltid tid för att 

förklara systemen och processerna. Anställda utan involvering är ofta deltidsanställda och kan 

vara den förste och kanske sista som kommer i kontakt med gästen i en serviceorganisation. 

Anställda kan få en gäst att inte vilja återkomma om personalen inte är motiverade. Det är 

därför som ledningen måste motivera sina deltidsanställda till att bli mer gästorienterade och 

att leverera förstklassig service.  

 

Conduit och Mavondo (2001) samt Klemz (1999) hävdar att det blir avgörande att motivera 

frontlineanställda i processen av serviceleveransen. Heskett et al. (2008) menar att det även är 

avgörande för kvalitén av den levererade servicen och för organisationens generella 

välbefinnande. Vår observation vid olika snabbmatsrestauranger gav även oss en klar inblick i 

att det är viktigt att företag är medvetna om vikten av motivation bland frontlineanställda. 

Ofta var det ett antal medarbetare som arbetade samtidigt men endast två eller tre av dessa har 

direkt kontakt med gästen. Kontakten som skapas då är det som gästen kommer ihåg från 

servicemötet. Gästens upplevelse gör det speciellt väsentligt att motivera frontlinepersonal till 

att utföra ett så bra arbete som möjligt.  

 

Det kan vara avgörande för hur anställda motiveras beroende på arbetsplatsens miljö. En 

avslappnad omgivning kan leda till att både anställda och ledning kan ha en bra 

kommunikation. Många gånger ser individer upp till en person. En person som antingen står 

dem nära, betyder något för dem eller i vissa fall någon högre uppsatt individ som utför ett bra 

arbete. Hos snabbmatsrestauranger kan det tänkas att många anställda ser upp till 

restaurangens ledning. Ledningen måste därför ta tillvara på förtroendet från de anställda och 

göra något positivt av det. Om ledningen tar tillvara på förtroendet kan många anställda 

berikas av motivation. Enligt personalintervjun
1
 var det 9 av 43 anställda som ansåg att deras 

ledning försökte motivera dem genom att vara glad, trevlig, positiv och uppmuntrande.  

 

För att få en bra kommunikation mellan ledning och personal använder Björnsson
2
 både 

personalmöten, arbetsledarmöten och produktionsledarmöten. Dessa möten är till för att 

kunna hantera mindre serviceinriktade individer. Mötena är även till för att motivera anställda 

då medarbetarnas skötsel diskuteras. Shalley et al. (2000) hävdar att faktorer som hänger 

samman med restaurangen har en betydande påverkan på en individs kreativa beteende och 

motivation. Speciellt faktorer som anställdas uppfattning om deras arbetsomgivning. En 

avgörande motiveringsfaktor är uppfattningen om öppenhet och pålitlighet i det 

organisatoriska klimatet. Särskilt kännetecknande är interaktionen mellan anställd och 

föreståndare.  

 

Paswan et al. (2005) förklarar att anställda kan uppleva sin arbetsledare som ärlig och pålitlig. 

Dessa anställda är mer troliga att öppna upp sig och delta i ett framtidsinriktat beteende. Ett 

beteende såsom sökandet av feedback. Ärlighet och pålitlighet gäller speciellt för små 

serviceverksamheter som franchiserestauranger. Majoriteten av instruktioner och kommando 

tar vid mellan ledningen och anställda. De flesta franchisetagare köper sig in i verksamhetens 

genomförande och vill att deras anställda ska följa order. Ofta leder ett generellt 

genomförande till att det inte finns mycket rum för innovationer och deltagande från 

anställda.  

 

 

                                                 
1
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

2
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009. 
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Franchisetagare är dock även entreprenörer och måste använda en fullständig omfattning av 

ledaraktiviteter. Ledaraktiviteter inkluderat med personalmotivation ska skapa en öppen och 

pålitlig miljö för anställda. Anställda förlitar sig många gånger på sin ledning för uppmuntran, 

feedback och hjälp. Möjligtvis även chansen för karriär och personalutveckling (Paswan et al., 

2005). Barner-Rasmussen (2003) är även han inne på att en förtroendefull omgivning 

kompletterar ett feedbacksökande beteende. Därför skulle vi vilja säga att rådgivningssamtal 

och feedback kan vara en bra idé att börja med. Genom rådgivningssamtal och feedback kan 

restaurangchefer hitta orsaken till det lilla serviceintresse som finns hos individen. Samtal 

räcker dock inte alltid till för att öka personens intresse. Det kan krävas olika 

motivationsmetoder.  

Metoder 

För att inge motivation i anställda finns det olika metoder som ledningen kan använda sig av. 

Tillvägagångssätten ser olika ut på olika arbetsplaster. Ledningen använder sig av det sätt som 

de tycker passar bäst in för just deras personal. Vissa metoder får ett bättre resultat än andra. 

Det kan därför vara essentiellt för ledningen att ta reda på ifall restaurangens metod är den 

metod som ger det bästa resultatet. Är metoden inte den bästa borde ledningen överväga att gå 

över till en annan metod som kan ge högre motivation hos anställda. Green
1
 och Nilsson

2
 

arbetar med ett system som bryter ned olika delar av arbetsmomentet. Varje del får lika 

mycket uppmärksamhet. Anställda får lära sig att utföra sitt arbete från grunden. 

Personalintervjun
3
 åskådliggjorde att 1 av 43 anställda betraktade arbetsplatsens 

välutvecklade utbildning som motiverande. Hackman och Oldham (1976) har publicerat en 

modell som kallas ”Jobbkaraktärs Modellen”. Modellen beskriver fem kärnjobbskaraktärer 

som ska leda till anställdas motivation, tillfredställelse och utförande. Den första 

jobbkaraktären är uppgiftsidentitet. Uppgiftsidentitet är den grad som en individ klarar av att 

göra ett arbete från början till slut. Karaktären kopplar vi samman med Green
1
 och Nilssons

2
 

metod till att motivera sina anställda. Att som anställd ha all kunskap som krävs för att kunna 

utföra ett arbete från början till slut. Kunskap borde framkalla känslor som självförtroende 

och belåtenhet. Dessa känslor anser vi borde höja motivationsgraden bland anställda.  

 

Erlingsson
4
 och Knutsson

5
 försöker att motivera sina anställda genom uppmärksamhet. 

Uppmärksamhet som motivationsmetod kan vi se går in till viss del i Jobbkaraktärs Modellens 

andra karaktär. Hackman och Oldham (1976) beskriver den som betydelsen av uppgiften. 

Uppgiftens betydelse är den grad som en individs arbete anses som viktigt och betydelsefullt. 

Vi ser kopplingen då restaurangerna utser månadens medarbetare samt uppmärksamma sina 

anställda. Uppmärksamhet kan få individer att känna av den betydelse som han/hon faktiskt 

utstrålar genom att utföra sitt arbete. Fazliu
6
 förklarar att om en individ saknar motivation till 

att utföra sina uppgifter försöker han prova allt för att hitta något som passar för den anställde.  

 

”Vi har ett bra rotationssystem, om det är någon som inte tycker det är kul att jobba i 

produktion kan de prova på service med kassa, eller vice versa.”
3 

 

 

                                                 
1
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den 18 november 2009. 

2
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

3
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

4
 Mats Erlingsson Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 19 november 2009. 

5
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

6
 Melos Fazliu Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 
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Arbetet innehåller inte endast service, laga mat eller sälja mat. Är det någon anställd som inte 

känner sig tillräckligt motiverad för att utföra dessa arbetsuppgifter finns det andra uppgifter. 

Dessa arbetsuppgifter är maskinunderhåll, lokalvård av restaurangen samt underhållning till 

allmänheten. Ett annat sätt att motivera anställda är att ha roterande arbetstider. Är den 

anställde exempelvis en morgonmänniska får han/hon gärna arbeta morgonar. Det beror lite 

på hur individuellt det är hos den omotiverade personen men rotation brukar lösa de flesta 

problem
1
. Hackman och Oldhams (1976) tredje karaktär handlar om kunskapsvariation. 

Kunskapsvariation handlar om i vilken utsträckning som arbetet tillåter arbetare att utföra 

olika uppgifter. Vi kan se att det finns en tydlig koppling mellan rotation och motivation. 

Däremot är det endast en snabbmatsrestaurang som framhäver att det är genom rotation som 

de försöker motivera anställda. Rotation kan vara ett alternativ som andra 

snabbmatsrestauranger bör ha i åtanke då metoden visar sig ha effekt.  

 

Erlingsson
2
 och Knutsson

3
 försöker hela tiden att avancera personal uppåt inom företaget. På 

så vis ska anställda komma högre upp på initiativstegen. Hackman och Oldham (1976) 

beskriver den fjärde karaktären som självständighet. Självständighet är den grad som arbetare 

har kontroll och befogenhet angående genomförandet av deras arbete. Vi kan se att den fjärde 

karaktären och att avancera anställda uppåt inom företaget hänger samman. Genom att 

avancera anställda får personalen ett större självbestämmande. Anställda kan kontrollera sitt 

och andras arbeten på en högre nivå. Kontroll ger en maktkänsla som en del individer 

möjligtvis motiveras av.  

 

Lundgren
4
 fokuserar på att ge anställda feedback för att öka motivation till att utföra ett bättre 

arbete. Enligt personalintervjun
5
 är det 9 av 43 anställda som anser att det är genom feedback 

som arbetsledningen motiverar dem till att utföra ett bra arbete. Feedback motiverade även 

anställda till att kunna leverera god service. Lundgren
4
 försöker sig även på rådgivningssamtal 

vilket också kan ses hos Knutsson
3
, Nilsson

6
 och Ollhage

7
. Rådgivningssamtal ska resultera 

till att de anställda får vetskap om deras prestation och om hur de ska kunna göra för att 

lyckas bättre. Rådgivningssamtal sågs även finnas med som motiveringsmetod i 2 av 43 svar 

som personalen gav
5
. Rydfeldt

8
 är inne på att använda sig av en personlig coach som kommer 

till restaurangen för att ge anställda en god bild av service. Rydfeldt arbetar även centralt med 

information om service genom mikromöten. Mikromöten används för att nyanställda ska få en 

chans att lära sig att ge ut god service. Även personalintervjun
5
 visar att 2 av 43 anställda 

motiveras genom coachning. Coachning används även för att få anställda att sträva efter att 

uppnå utsatta mål. Feedback är enligt Hackman och Oldham (1976) den femte och sista 

karaktären i Jobbkaraktärs Modellen. Feedback är att tillförse information om hur arbetaren 

presterar. Feedback var den femte och sista karaktären som de flesta restauranger vi besökte 

använder som metod. En metod för att utöka motivation bland personalen.  
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 Melos Fazliu Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 27 november 2009. 

2
 Mats Erlingsson Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 19 november 2009. 

3
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 

4
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

5
 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 

6
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef, personligt möte den 19 november 2009. 

7
 Ann Ollhage Restaurangchef McDonalds, mailkontakt den 24 november 2009. 

8
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 decemver 2009. 
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Krzemien och Wolniak (2007) uppger att det är viktigt att komma ihåg att problem med 

arbetare som har bristande motivation är svåra att överkomma. Bristande motivation är 

svårare att överkomma än andra bristande tillgångar. När ett företag har opassande maskiner 

är det enkelt att byta ut dem. När ett företag har råmaterial med dålig kvalité finns möjligheten 

att hitta nya leverantörer. När arbetares kunskap inte är tillräckliga kan anställda medverka i 

professionella kurser. Alla dessa handlingar är relativt enkla att ta i den mån att företaget har 

tillräckligt med finansiella tillgångar. Däremot är det mycket svårare att framkalla en högre 

nivå av motivation hos arbetare. Hackman och Oldham (1976) förklarar att jobbkaraktärerna 

ska tillfredställa och motivera arbetare eftersom individen har ett behov av utveckling. 

Amabile et al. (1994) håller med om att dessa jobbkaraktärer kommer att arbeta bäst med 

individer som gillar att få större ansvar och utmaning. Arbetare som är motiverade till sin 

natur tenderar att dras mot arbetsmiljöer som stödjer inre motivation. Jobbkaraktärerna ger 

upphov till att tillfredställa och motivera anställda som har ett behov av utveckling. Frågan vi 

ställer oss då är vad som händer med de personer som inte har ett behov av att utvecklas? 

Känner även servicemotvillig personal en högre grad av motivation av de metoder som 

ledningen använder sig för att motivera anställda?  

Vad är en bra motivationsmetod? 

Finns det någon metod som kan vara tillräckligt motiverande för en individ som saknar 

utvecklingslust? Hallin
1
 använder en stor del av sin tid för att motivera sina anställda genom 

merförsäljningstävlingar. Både gästen genom den totala upplevelsen samt personalen genom 

belöning tjänar på merförsäljningstävlingar som motiveringsmetod. Conduit och Mavondo 

(2001) föreslår att intern kommunikation, tillgång till intelligens, anställdas deltagande i 

försäljning och organisatoriska processer är viktiga faktorer för intern gästorientering. 

Merförsäljningstävlingar gäller även för Nilsson
2
 och Ringström

3
 i ett försök att motivera 

anställda. Personalintervjun
4
 visar att 9 av 43 medarbetare känner av att deras arbetsledares 

motivationstaktik är genom olika tävlingar. Tävlingarna medför i slutändan priser men även 

statistik och resultat av försäljning visas upp. Arbetsledarna ger ut priser och visar statistik 

samt resultat för att peppa anställda till att sälja mer. Kommunikationen som finns mellan 

arbetsledare och personal är även den en viktig del i motivationssyfte. Vi anser att 

merförsäljningstävlingar kan vara ett genialiskt drag i ett försök till att öka motivationen. 

Anledningen till att metoden är ett genialiskt drag är på grund av att extraarbetare jobbar just 

för att tjäna extra pengar. Om tävlingar är vägen till att uppnå en högre lön kan det vara 

många som ger merförsäljningarna ett försök.  

 

Knutsson
5
 anser att den högre lön som fås ju längre upp inom företaget anställda kommer kan 

motivera till att göra ett bättre arbete. Hechanova et al. (2006) konstaterar att den drivande 

kraften till att låta arbetare få högre självbestämmande är på grund av klassiska 

motivationsteorier. Motivationsteorierna anser att anställdas deltagande är en nyckelfaktor när 

det kommer till motivation. Thomas och Velthouse (1990) påpekar att inre motivation i 

huvudsak är inblandad med positivt värdefulla upplevelser. Upplevelser som härstammar 

direkt från en given uppgift. Sådan värdefull upplevelse kan vara ett resultat av ökad 

självständighet och utmaning i en individs jobb. Hechanova et al. (2006) förklarar att 

självbestämmande antas finnas i olika organisationer och industrier. Bowen och Lawler 

                                                 
1
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2
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3
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4
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5
 Roger Knutsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 19 november 2009. 
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(1995) anser att det är verksamhetens karaktär som fastställer i vilken grad som 

serviceorganisationer ger anställda befogenhet.  

 

En serviceorganisations verksamhetsstrategier kan beskrivas i termer som i vilken grad de 

balanserar konsistens och effektivitet i serviceleveransen, The Production-Line Approach. 

Verksamhetsstrategierna kan även beskrivas i termer som i vilken grad de balanserar mellan 

individanpassad eller gästanpassad service, The Relationsship-Oriented Approach. Företag 

som använder The Production-Line Approach framhäver standardisering och konsistens. 

Företag fokuserar på att skaffa förslag från anställda vilket är anställdas enda initiativ för 

självbestämmande. Företag fokuserar även generellt på att förbättra kommunikationen mellan 

arbetare och ledning. Företag som använder The Relationship-Oriented Approach är 

anpassade efter att utveckla gästrelationer. Verksamheter som baseras på gästrelationer drar 

fördelar genom att gå ut med högre involvering för de anställda. Företagen framställer hur 

anställda utför sina arbeten och hur serviceorganisationen går runt (Bowen och Lawler, 1995).  

 

Vi kan konstatera att snabbmatsorganisationer lutar åt The Production-Line Approach. 

Standardisering och effektivitet är en stor del i vad som karaktäriseras hos 

snabbmatsrestauranger. Försök till att skapa en bra service görs i den mån att de ska utvinna 

bra relationer med sina gäster för att få dem att återkomma. Snabbmatsrestaurangerna skulle 

därmed luta mer åt The Relationship-Oriented Approach. Gästrelationer är dock inget som de 

flesta snabbmatsrestauranger har lyckats genomgående med. Rutinerna sitter i och 

genomsyrar alla aspekter av arbetet. Rutiner medför även att självbestämmandet inom 

organisationen sjunker. Självbestämmandet anses ge anställda mer motivation. Om 

självbestämmandet sjunker resulterar det till att motivationen aldrig återfinns bland anställda. 

 

Knutsson
1
 förklarar att det alltid finns mindre serviceinriktade individer men att dessa oftast 

själva inser sin saknade servicementalitet och väljer att sluta självmant. Bitner et al. (1994) 

anser dock att de flesta frontlineanställda som är gäst- och serviceorienterade ofta inte är 

kapabla till att leverera en utmärkt service. De anställda ställs konstant inför osäkra och 

oförutsedda situationer som uppretade gäster och speciella önskemål. Lammont och Lucas 

(1999) förklarar att högkvalificerad arbetskraft har en större förmåga att bli motiverade, 

ansvarsfulla och pålitliga. Dessa argument skulle vi vilja påstå föreslår att feedback och 

rådgivning är väsentliga motivationsmetoder för frontlineanställda. Särskilt unga och 

okvalificerade frontlinearbetare i den bemärkningen att de ska kunna handskas med 

avvikande servicemöten. Personalintervjun
2
 visar att endast 1 av 43 anställda har en ledning 

som låter personalen genomgå olika situationer som kan uppkomma under arbetstid. 

Situationerna utspelas för att kunna lära personal att hantera olika situationer och samtidigt 

leverera en god service.  

 

Något som borde tas till hänsyn är att 6 av 43 anställda mellan 18-21 år inte kunde svara på 

frågan ”Hur motiverar arbetsledningen dig till att ge god service?”
2
. Det fanns även en sjunde 

medarbetare som svarade; 

 

”De motiverar en när det behövs, beror även på vem som jobbar.”
2 

 

Anställdas svar visar att arbetsledningen bör finna sitt egna unika sätt för att motivera 

anställda. En metod gör så att snabbmatsrestauranger i alla fall har en chans till att undvika att 

servicemotvillig personal fortsätter att existera. Arbetsledningen bör även se till att låta 
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 Personalintervju med anställda från McDonald, Burger King eller Max, utförd november-december 2009. 
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motiveringsmetoden gå ut till varenda individ i företaget så att metoden håller sig vid liv och 

blir det nya som genomsyrar arbetssättet. 

 

Paswan et al. (2005) preciserar att anställda med en lägre angelägenhet att söka efter feedback 

är mer troliga till att vara likgiltiga. Anställda är obekymrade över uppgiften och omedvetna 

om vad som händer runt omkring dem. Anställda är mer troliga till att se deras arbete på 

franchiserestaurangen som en uppgift som ska genomföras snarare än en början på deras 

karriär. Anställda tycker antagligen om rutinen eftersom de inte behöver kämpa eller 

anstränga sig för mycket. Dessa anställda är mer troliga till att acceptera rutinerna i 

arbetsomgivningen. Dessa anställda är även mindre entusiastiska till att motiveras.  

 

Harris och Ogbonna (2009) konstaterar att företag borde ha i åtanke att många 

frontlineanställda upplever arbetsuppgifterna som upprepande, inte stimulerande och 

monotona. Många anställda kopplar bort deras medvetande och går på autopilot under 

servicemöten. För dessa arbetare är det endast en liten tankeansträngning som krävs och det är 

få händelser som kräver högre tänkande eller problemlösning. Paswan et al. (2005) menar att 

den här typen av anställda är mer troliga till att projicera deras egna bristande 

feedbackorientering gentemot deras arbetsomgivning. Vi har en förståelse om att alla 

anställda inte har samma strävan och entusiasm. Anställda är nöjda över att bli tillsagda vad 

som ska göras utan att behöva bekymra sig över involvering och motivation. Det här anser vi 

bekräftar den servicemotvillighet som kan förekomma bland anställda. Frågan är om det 

verkligen går att motivera servicemotvillig personal i den mån att de kan känna sig mer 

angelägna om att söka efter feedback. Har det gått så långt att det finns personal som inte alls 

bryr sig om den service som ska levereras och därmed förstör servicemötet på ett medvetet 

plan?  

4.3. Omotiverad personal 

Det förekommer alltid personer på arbeten som inte riktigt vet vad de gör där. Personerna har 

blivit kvar vid arbetet på grund av någon anledning. Anledningen kan påverka servicen 

anmärkningsvärt eftersom anledningen kan vara allt annat än att sträva efter att uppnå god 

service.  

 

”Är det någon som man ser har potential och ett driv och också tycker det är kul att gå till 

jobbet, men saknar lite grann när det gäller servicebiten så är det ett jätteproblem för det är 

grundläggande att man anställer människor som har god service och sådära.”
1
 

 

Det går att urskilja fyra typer av mindre serviceinriktad personal på snabbmatsrestauranger. 

Vi väljer att benämna dessa anställda som otillfredsställd personal, oberörd personal, oartig 

personal och pengasträvande personal. 

Otillfredsställd personal  

Många personer som anställs har ofta extraordinära egenskaper som ledningen anser vara 

positiva. Arbetsledningen är många gånger ute efter att anställa personal som kan medföra 

något extra till arbetsplatsen. Det är det extra som tros ska ligga bakom ett utmärkt 

servicebeteende. Särskilt Knutsson
2
 poängterar att han eftersträvar personal som kan bjuda på 

det lilla extra och göra något oväntat för att leverera god service. Genom att anställa 

extraordinär personal ser vi dock att det finns en risk för att något oväntat kan inträffa. Det 
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oväntade kan istället kan leda till ett negativt servicemöte. Det negativa servicemötet kan 

framkomma om den anställde är uttråkad och behöver ta ut sin kreativitet på något sätt.  

 

Harris och Ogbanna (2009) benämner otillfredsställd personal som spänningssökare. 

Spänningssökare är anställda som avsiktligt saboterar service för att bli av med sin tråkighet 

eller förändra det monotona i arbetet. Även om viss spänning kan uppnås utan att skada gäster 

så involverar de flesta handlingar att gäster utsätts. Det leder till underhållning för 

servicearbetaren men är skadlig för den drabbade gästen. Gästens upplevelse blir försämrad 

och vanligen mycket försenad. Spänningssökaren strävar efter och prioriterar eget humör före 

gästtillfredställelse. Ledningen kan vara en bidragande faktor till varför det förekommer 

spänningssökare. Ledningen söker efter anställda med hög kreativitet, individualitet och 

utåtriktning under rekryteringen. De väljer bort personer som anpassar sig eller är mer 

inåtvända. Potentiella spänningssökare är aktivt eftersökta och rekryteras för deras kreativitet 

och entusiasm. Ett flertal restaurangchefer som tillfrågats lade ner tid på att hitta den perfekta 

arbetaren. En arbetare som kan agera på ett initiativrikt sätt gentemot kunder.  

Oberörd personal 

Oberörd personal har nått en punkt där ingenting på arbetet berör dem längre. Oberörd 

personal har inga tankar på att försöka utföra arbetet på ett bra och trevligt sätt. Definitivt inte 

på ett serviceinriktat sätt. Givetvis går det inte att komma ifrån att alla individer inte är 

serviceinriktade i lika hög grad. Saknad servicementalitet hos oberörd personal kan bero på 

olika omständigheter och personalen kan ha svårt för att motiveras. Icke serviceinriktade som 

drar sig för ansträngning och inte bryr sig om företagets policy är dock inget som borde 

förekomma. Särskilt inte i en snabbmatsrestaurang som prioriterar service. Vad gör då ett 

företag som inte lyckas att motivera den här typen av personal? Hallin
1
, Lundgren

2
 och 

Ollhage
3
 är alla eniga om att en individ får söka ett nytt arbete om han/hon inte tar till sig den 

rådgivning och tillsägelse som givits. Personalintervjun
4
 visar att 1 av 43 anställda anser att 

ledningen motiverar honom/henne till att utföra ett bra arbete genom att försäkra om 

uppsägning annars. Björnsson
5
 har aldrig varit med om en uppsägning på grund av att en 

anställd inte är serviceinriktad. Värsta scenariot har blivit en varning. Anställda har skrivit på 

ett kontrakt där de garanterar att de ska vara trevliga och välkomna kunden med ett leende. 

Inte heller Nilsson
6
 anser att anställda som saknar servicementalitet är ett problem som 

uppstår regelbundet.  

 

Vi ser dock att oberörd personal kan förekomma och är vad Harris och Ogbanna (2009) 

benämner som likgiltiga arbetare. Likgiltiga arbetare är anställda som inte bryr sig om gästers 

behov och är långsamma i deras samtycke till företagsregler och bestämmande. Likgiltiga drar 

sig undan plikter. Att tillfredställa gäster är likgiltiga arbetares sekundära betydelse till egna 

prioriteter. Målet för likgiltiga arbetare kan sägas vara undvikande av arbete. För idealiska 

servicearbetare finns det inget som heter för mycket begärt, för likgiltiga arbetare är allt för 

mycket begärt. Likgiltigas påverkan är oftast indirekt men blir ändå skadlig för standarden av 

service. Vi anser att när likgiltiga ignorerar gästers behov sjunker gästers tillfredställelse 

drastiskt. Ignorerade eller illa serverade gäster blir irriterade och slutar att använda sig av 

servicen överhuvudtaget. Regelbundna gäster sänker sina förväntningar och förändrar 
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utvärderingen när de pratar om servicen till andra. Genom att gäster pratar med vänner och 

bekanta kommer det tidigare goda namnet på företaget att sakta smutsas ner. 

Oartig personal 

Alla människor kan ha en dålig dag på grund av olika faktorer som spelar in. Dessa faktorer 

kan projicera ut negativa känslor tillsammans med arbetsuppgifterna. En dålig dag är något 

som ledningen kan ha en förståelse över så länge det inte händer regelbundet. 

 

”...det kan vara vad som helst, det kanske är pojkvännen som gjort slut.”
 1
 

 

Det finns dock personal som ofta projicerar ut negativa känslor på grund av att de anser att 

gästen har gett dem en orättvis behandling. Det kan då tänkas att anställda inte har fått 

utbildning i hur de ska hantera olika gästsituationer. Anställda låter istället deras känslor flöda 

när de anser att gästen är orättvis gentemot dem. Negativa känslor kan leda till förödande 

resultat som inte går att göra någonting åt. Varför det inte går att göra någonting åt det 

förödande resultatet är på grund av att en gäst har förväntningar. Förväntning om vad han/hon 

kommer att mötas av vid ett besök på en snabbmatsrestaurang. När gästen inte möts av de 

förväntningar som han/hon borde mötas av är det möjligt att gästen aldrig återvänder. 

Otillfredsställda förväntningar kan i sin tur leda till att restaurangen har förlorat en blivande 

långtidsgäst.  

 

Under den observation som gjordes kunde vi se att det var ett litet antal möten som utmärkte 

sig genom att misstag av servicearbetare gjordes. Dessa misstag korrigerades varenda gång 

men däremot var det endast 23 procent av servicearbetarna som bad om ursäkt för det fel som 

inträffat (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Fel som inträffar under servicemöten 

Antal fel 13 100% 

Antal ursäkter vid fel 3   23% 

 

Undersökningen visar att det endast finns ett litet antal oartig personal på de restauranger som 

observerats men att oartig personal kan förekomma. När oartig personal väl förekommer kan 

resultatet bli att hämnden visas genom misstag. Dessa misstag läggs det sedan inte ner mycket 

tid på att förvandla till något positivt för gästen.  

 

Personal med en oartig karaktär är vad Harris och Ogbanna (2009) skulle vilja benämna som 

gästhämnare. Gästhämnare är personal som tar hämnd på gästen vid ett negativt gästmöte. 

Anställda som tar ut hämnd på gäster gör det direkt och fokuserar frustrationen på gäster. 

Gästhämnarens mål är att avsiktligen skada gästen genom att förvärra serviceupplevelsen. 

Gästhämnaren är raka motsatsen till den idealiska servicearbetaren. Gästhämnaren är annars 

oftast en produktiv och konstruktiv arbetare vars värde till företaget oftast accepteras. De 

gäster som utsätts kan märka av att deras service blir långsammare och de får extra kostnader. 

Det kan även inträffa misstag och olyckshändelser under servicemötet samt generande 

incidenter. Dessa handlingar påverkar gästers servicemöten och utvärderingar negativt. 
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Pengasträvande personal 

Vanligtvis är det pengar som driver människor till att arbeta vilket många gånger är positivt 

då effektiviteten ökar. I en snabbmatsrestaurang är det viktigt att servicemötet går snabbt. 

Annars hade gästen lika gärna kunnat välja en restaurang där hemmagjorda maträtter görs på 

en betydligt längre tid. Observationen visar att ungefär 72 procent av alla servicemöten 

utgjordes av standardiserade fraser där inget personligt från de olika individerna framfördes 

(Diagram 4). Opersonlighet tyder på att servicen ska gå snabbt, här är det ingen tid som ska gå 

till spillo. Det resulterar till att gästerna får vänta på sin order medan ett nytt möte tar vid med 

nästa gäst. Gästen får ingen känsla av betydelse utan blir en i mängden. Gästerna får inte sina 

behov tillfredställda på det sätt som restaurangcheferna på snabbmatsrestaurangerna strävar 

efter.  

 

Duecy (2007) påpekar att när det kommer till snabbmatsrestauranger så innebär god service 

snarare hastighet och precision än att skapa en personlig kontakt. På en finare restaurang 

söker gäster däremot oftare efter personlig uppmärksamhet i upplevelsen efter god service. 

Trots opersonlighet på grund av snabb service anser vi att kan det ses som positivt att 

arbetarna försöker följa de riktlinjer som företag har om att servicemötet ska ske snabbt. Att 

följa riktlinjerna kan i sin tur resultera till att anställda anses vara effektiva för företaget och 

erbjuds att arbeta fler timmar. Effektivitet genererar mer pengar och är exakt vad 

pengasträvande personal är ute efter.  

 

Green
1
 och Nilsson

2
 anser att pengar ligger för de flesta anställda långt upp på deras 

prioriteringslista. Det gör även Robertsson
3
 som poängterar att de har särskilda bonussystem. 

Björnsson
4
 tycker att hon ser av tydligt vilka det är som strävar efter pengar medan Lundgren

5
 

och Rydfeldt
6
 anser att det finns några anställda som strävar efter pengar men däremot inte 

alla. Ringström
7
 tror att pengar är något som individer alltid kommer att sträva efter då det är 

ett behov för att kunna överleva vardagen. Hon anser dock att pengasträvande personal inte är 

något specifikt för just snabbmatsrestauranger utan förekommer på alla arbeten.  

 

Harris och Ogbonna (2009) beskriver pengasträvande personal som pengagiriga. Målet för 

pengagiriga är att öka inkomsten oberoende på vilken följd företaget eller gäster får. Så länge 

handlingar leder till mer pengar är skadan som kan uppkomma i gästupplevelsen rättfärdigad. 

Pengar är viktigare än gästen. Många frontlinearbetare tjänar minimumlöner och därför kan 

relativt små ökningar i inkomsten ha en betydande påverkan på deras disponibla inkomst. 

Istället för att göra servicen långsammare snabbar de upp servicen för att reducera deras 

arbetstid, utan hänsyn till gästers behov. Snabb service kan förstöra gästmöten och reducerar 

finansiella utföranden.  

4.4. Sammanfatting av service i praktiken 

Det går att se att snabbmatsbranschen väljer att arbeta utefter ett standardiserat 

tillvägagångssätt. Samtidigt är snabbmatsrestaurangers motto att utföra god service. Det går 

därmed att se att en konflikt kan uppstå. Standardiserade arbetsuppgifter och god service går 

inte hand i hand. Arbetssättet blir en rutin och lämnar lite utrymme för egen kreativitet. För att 

                                                 
1
 Lina Green Restaurangchef McDonalds, telefonsamtal den 18 november 2009. 

2
 Johan Nilsson Biträdande Restaurangchef Max, personligt möte den 19 november 2009. 

3
 Oskar Robertsson Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

4
 Erika Björnsson Restaurangchef Burger King, personligt möte den 16 november 2009. 

5
 Anna Lundgren Restaurangchef McDonalds, personligt möte den 18 november 2009. 

6
 Kajsa Rydfeldt Restaurangchef Burger King, telefonsamtal den 8 december 2009. 

7
 Lisa Ringström Restaurangchef Max, telefonsamtal den 2 december 2009. 
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försöka undvika att service blir av låg prioritet hos anställda används utbildningar. 

Snabbmatsrestauranger måste se till att oerfaren personal vet hur de ska hantera olika 

servicemöten. Flera restaurangchefer förklarar att utbildningen består av olika moment som 

ska ge personal en grundläggande kunskap. Den grundläggande kunskapen ska sedan 

användas under servicemötet för att på bästa sätt ge gästen god service. Det är även viktigt att 

anställda kan kommunicera med varandra och ha ett gott lagarbete. Av den anledningen är 

arbetsrelaterad träning av stor vikt.  

 

Alla individer är dock inte intresserade av att utföra god service. Restaurangchefer behöver då 

använda sig av olika metoder. Metoder som inger motivation hos servicemotvillig personal 

för att upprätthålla god service. De metoder restaurangchefer använder sig av är 

rådgivningssamtal, daglig kommunikation, regelbundna personalsamtal, feedback, 

rotationssystem och uppmärksamhet. Några av dessa metoder kan kopplas samman med 

Jobbkaraktärs Modellen. Modellen anses tillfredställa och motivera anställda som är i behov 

av utveckling. Vissa anställda känner dock inte ett behov av utveckling. Den metod som kan 

hjälpa i det fallet är merförsäljningstävlingar. Av den anledningen att studenter arbetar för att 

tjäna pengar. Även självbestämmande inom ett företag kan få en servicemotvillig person att 

känna sig extra motiverad. Trots olika metoder kvarstår det faktum att servicemotvillig 

personal kan förekomma. Fyra typer av mindre serviceinriktad personal har kunnat urskiljas 

hos McDonalds, Burger King och Max. Otillfredsställd personal, oberörd personal, oartig 

personal och pengasträvande personal. Dessa fyra typer av personal kan förstöra 

servicemötet med gästen, medvetet eller omedvetet.  

 

Det förekommer personal som inte vet hur deras arbetsledning motiverar dem till att ge god 

service. Det är något arbetsledningen bör vara medveten om. Arbetsledningen bör även hitta 

en metod som fungerar bra för att motivera sina anställda och lära ut till alla på arbetsplatsen.   

5. Slutdiskussion 

I det här kapitlet sammanställs den slutdiskussion som förts genom analysens gång. 

Uppsatsen har eventuella brister på grund av otillräcklig fältinformation. Ett servicemöte 

består av god eller bristande service. Frågan är om god service verkligen är relevant för 

snabbmatsrestauranger. Om servicemotvillig personal finns kan det bero på de sex 

egenskaperna. Det kan dock förekomma andra anledningar till varför en anställd anses 

servicemotvillig. Snabbmatsrestauranger som har servicemotvillig personal är i behov av 

motivationsmetoder. Vissa metoder är bättre än andra och därför lämnas även 

rekommendationer från författarna. 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag inom snabbmatsbranschen arbetar för att 

motivera och utbilda oerfaren personal för att kunna leverera god service. Frågeställningen vi 

har valt att besvara är: hur får företag servicemotvillig personal att leverera god service?  

5.1. Uppsatsens brister 

Det finns en del brister i uppsatsens resonemang. Vi har endast studerat 460 möten på några 

av alla de snabbmatsrestauranger som finns i Sverige. Ett litet antal servicemöten gör att 

uppsatsen inte riktigt ger en rättvis bild av hur service går till inom snabbmatsbranschen. Vår 

brist ligger även i att gäster inte har tillfrågats om vad de anser god service är. Gäster har inte 

heller tillfrågats om de anser att god service är väsentligt för att de ska välja att äta på en 

snabbmatsrestaurang. Hade vi fått gästers perspektiv hade en bättre bild av god service och 

dess betydelse kunnat urskiljas i uppsatsen. En annan brist ligger i att vi inte är medvetna om 

det förekommer frontlinepersonal som haft en dålig dag. Vad som helst kan ha hänt som 
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påverkar anställdas beteende under just det observationstillfälle som vi valde. Vår observation 

kan därmed vara missvisande då anställdas beteende kan vara ett tillfälligt beteende och inte 

ett beteende som tillhör en servicemotvillig individ.  

 

Våra informanter är i hög grad involverade i restaurangerna som de arbetar på. Involveringen 

gör att informanternas trovärdighet kan ifrågasättas. Trovärdighet angående deras förmåga att 

vara ärliga. Att inte framställa sin arbetsplats och sin personal på ett sätt som gynnar 

restaurangens anseende. Ett försök till att reducera den oärlighet som skulle kunna 

framkomma var genom att använda orden inte serviceinriktad. Inte serviceinriktad användes 

då vi ville ha reda på om det finns anställda som är servicemotvilliga. Ordet servicemotvillig 

har en mer negativ klang än inte serviceinriktad. Vi ville just därför inte att 

restaurangcheferna skulle avskräckas och hålla inne med information. Att inte använda 

begreppet servicemotvillig personal kan dock ha påverkat vår uppsats. Vi hade kunnat få 

annan information om ordet servicemotvillig hade använts. Annan information hade i sin tur 

kunnat leda till ett annat resonemang med andra slutsatser.  

5.2. Service 

Som tidigare diskuterats i analysen kan det vara svårt att få fram en enhetlig definition av god 

service. God service sägs handla om att tillfredsställa gästen förväntningar. Eftersom varje 

gäst är en egen individ är det svårt att benämna god service som ett specifikt fenomen. Det 

beror på att olika individer som tillfrågas om god service kommer att svara olika. Det kan 

även vara så att en gästs förväntningar förändras från en dag till en annan. Förändring gör att 

det krävs mer under servicemötet för att gästen ska anse att god service levereras. Det vi 

menar är med andra ord att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet god service.  

 

Vi definierar god service som att tillgodose gästens behov och överträffa gästens 

förväntningar. God service levereras genom trevlig personal, snabb service, god och fräsch 

mat, tillräcklig kunskap för att kunna svara på gästers frågor personligt samt att som gäst få 

äta i en ren miljö.  

Relevant med god service hos snabbmatsrestauranger? 

Den bild vi tidigare benämnt som god service fick vi genom litteratur, artiklar, 

restauranganställda och restaurangchefer. Bilden har efter studiens gång förändrats allt 

eftersom. Framför allt på grund av den observation som gjorts på snabbmatsrestauranger. 

Observationen har gett oss en klarare bild av vad vi vill benämna som god service inom 

snabbmatsbranschen. Under mötet med gästen sker i princip ingen som helst personlig 

kontakt med gästen. Alla tre snabbmatskedjor, McDonalds, Burger King och Max går ut med 

att servicen ska vara personlig. Servicemötet består av standardiserade fraser som endast 

uppger vad gästen vill ha att beställa och leverans av beställningen. Gäster kräver att få sina 

behov tillfredställda vilket alla restauranger vi studerade till stor del faktiskt gör. Dock bättre 

på vissa punkter som regelbunden ögonkontakt 69 procent och välkomnande leende 38 

procent. Lite sämre på andra punkter som att inte önska smaklig måltid 79 procent och inte 

ändra språk utifrån gäst 95 procent.  

 

Mötet får dock en annan vändning när gästen har ett behov av att få en fråga besvarad av den 

serviceanställde. Det var endast då vi kunde urskilja att ett mer personligt möte tog vid och en 

större ansträngning hos serviceleverantören gavs. Av 460 möten var det endast 80 frågor som 

ställdes. Av de 80 frågorna var 66 procent svar som var personliga utefter gästens individuella 

behov. Därmed skulle vi vilja konstatera att snabbmatsrestaurangernas anställda uppfyller till 

största del gästers behov genom ett trevligt bemötande samt snabb leverans. Det vill säga 
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snabbmatsrestauranger levererar service. Gäster integrerar på ett annat plan genom att ställa 

frågor till de anställda. Vid frågor kan serviceleverantörerna överträffa gästens förväntningar 

genom att ge ut personlig service. Det vill säga en god service.  

 

Vi ställer oss därför även frågan om det är viktigt att inneha god service i en 

snabbmatsrestaurang eftersom frågor förekommer ytterst sällan? Vår slutsats blir att det 

faktiskt inte krävs en god service inom snabbmatsbranschen då andra faktorer är av högre 

betydelse. Faktorer som ett trevligt välkomnande och en snabb leverans är det som gäster är 

nöjda över att erhålla. Om en gäst känner att han/hon får bristande service på en 

snabbmatsrestaurang anser vi det möjligt att personen istället föredrar en annan 

snabbmatsrestaurang i närheten. Men skulle det endast finnas en snabbmatsrestaurang att 

välja på anser vi att det är högst troligt att gästen kommer att äta på snabbmatsrestaurangen 

med bristande service. Vi menar att det är så på grund av att utbudet av den service som 

faktiskt förekommer står över det andra valet som innebär att inte äta där.  

Varför mäta service? 

Många restaurangchefer vi tillfrågat har valt att använda sig av olika modeller för att kunna 

fastställa och bibehålla den service som de vill uppnå. Modellerna kan vara ett bra riktmärke 

att försöka hålla sig till. Modeller kan se till så att den service som restaurangen vill uppnå går 

ut till vartenda hörn av företaget och dess anställda. Anställda vet exakt vad och hur de ska 

leverera service. Modellen kan även få gäster att känna sig säkra på att de vet vad de kan 

förvänta sig. Om då den försäkran som gäster känner av är av positiv rang så kommer 

modellen att förse restaurangen med återkommande gäster. Återkommande gäster är vad 

företag är ute efter.  

Hur bra de olika mätredskapen är kan ifrågasättas eftersom det fortfarande ligger ett tvivel om 

det går att definiera vad god service är. Det är helt enkelt något som varje restaurang får ta att 

klura ut allt eftersom. De får försöka få en inblick av om det flesta gäster är nöjda med den 

service som återfinns på restaurangen eller om de flesta gäster är ute efter något mer krävande 

som överträffar deras förväntningar.  

Bristande service 

Bristande service är även det ett fenomen som är olika utifrån olika individers perspektiv. Alla 

individer är inte ute efter samma saker gällande deras service. Därför går det inte att definiera 

bristande service på ett korrekt sätt. Det är många faktorer som spelar in och dessa faktorer 

kan vara beståndsdelar till vad en del vill bemärka som bristande service.  

Vi väljer att definiera bristande service som en service där personal saknar kunskap, inte 

anpassar sig efter olika väsentliga servicefaktorer, gör ständiga felleveranser som leder till 

långa väntetider vid beställning.  

5.3. Servicemotvillig personal 

Servicemotvillig personal har vi valt att definiera som anställda med bristande 

servicekunskaper vilka anses mindre serviceinriktade. Servicemotvillig personal motiveras 

främst av pengar och saknar erfarenhet av service. Den servicemotvilliga personalen består 

främst av unga vuxna i åldersgruppen 16-25 år. Servicemotvilliga ser sina arbeten som 

tillfälliga och är inte intresserade av att utvecklas eller förbättra sina kunskaper. 
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Servicemotvillig personal anses lättare att påträffas inom servicearbeten som är 

säsongsbelagda och även vid arbeten där det inte ställs höga krav på serviceerfarenhet. 

 

Vi tror även att den servicemotvilliga personalen är vanligare att hitta inom vissa 

servicebranscher än andra. Just med tanke på hur mycket utbildning som krävs för arbetet. 

Hög utbildning kan ses i exempelvis det arbete som en flygvärdinna gör. Arbetet kräver en 

högre utbildning än vad ett arbete på en snabbmatsrestaurang gör. Vi har benämnt att det är 

unga vuxna som är servicemotvilliga. Dels för att unga vuxna kanske inte har lika mycket 

erfarenhet av service eller olika utbildningar. Det kan då vara svårt att förstå principen om att 

service är en viktig del i ett servicemöte. Samtidigt kan det även förekomma 

servicemotvillighet hos personer som ligger över den åldersgrupp som nämnts. Men eftersom 

vi tidigare nämnde att det inte finns en enhetlig definition av god service kan det vara svårt att 

lära sig vad god service är samt leverera den. Det finns inte en klar definition av god service 

eftersom varje gäst kräver olika saker i servicemöten. Den oklara definitionen kan göra det 

svårt för frontlinepersonal att bli fullärda i hur de ska kunna leverera den goda servicen. 

  

Alla egenskaper som vi anser att servicemotvillig personal innehar förekommer på de 

snabbmatsrestaurangerna vi intervjuat. Därmed kan vi se en antydan på att det faktiskt 

existerar servicemotvillig personal på snabbmatsrestauranger. Däremot menar vi även att 

personer som innehar dessa egenskaper inte alltid behöver vara servicemotvilliga. De kan vara 

personer som passar in under de egenskaper som en servicemotvillig har men som levererar 

utmärkt service. Som tidigare nämnt kan det förekomma individer som råkar ha en dålig dag 

just när vi är och observerar. Individen framställs då som servicemotvillig. Samtidigt bör de 

som arbetar med service kunna lägga dåligt humör åt sidan och leverera god service oavsett. 

Det är alltså en viktig del för frontlinepersonal att kunna lägga sina egna problem åt sidan.  

Sammanfattningsvis menar vi att det förekommer servicemotvillig personal inom 

snabbmatsbranschen. 

 

Eftersom servicemotvillig personal finns kan det diskuteras om snabbmatsrestauranger 

påverkas negativt av dessa. Vi tror att servicemotvillig personal kan påverka en restaurang 

negativt om det förekommer många i frontlinen som är servicemotvilliga. Med tiden kan 

servicemotvillighet leda till att gästerna väljer att inte komma tillbaka till en specifik 

restaurang. Samtidigt kan det även diskuteras ifall servicemotvillig personal stannar och 

arbetar tillräckligt länge på en snabbmatsrestaurang för att kunna påverka restaurangen 

negativt. En servicemotvillig anställd väljer att stanna en kortare tid för att sedan leta efter ett 

bättre arbete där lönen är högre. Många anställda är yngre och tillhör den åldersgrupp som 

servicemotvilliga anses finns i. Dessa anställda har inte så många fler alternativ när det 

kommer till att hitta andra arbeten. Att unga blir kvar på restaurangen under hela sin 

gymnasieperiod medför en risk. Risken att den unge anställde kommer i kontakt med många 

gäster. Om den servicemotvilliga individen kommer i kontakt med gäster leder det till att 

bristande service kommer att levereras under en längre period. Om en snabbmatsrestaurang 

utsätts för servicemotvillighet under en längre period kan restaurangen ta skada. Personal som 

anses servicemotvillig redan från första början kan dock med tiden lära sig vad god service är. 

Servicemotvillig personal kan försöka få erfarenhet för att kunna leverera den goda service 

som gästen begär.  

 

Vi menar att den servicemotvilliga personalen tillhör åldersgruppen 16-25 år. Ett arbete inom 

snabbmatsbranschen kan ses som monotont. Därför anser vi att det även kan förekomma äldre 

personer som arbetat en längre period i frontlinen som är servicemotvilliga. Äldre personer 

tappar den servicementalitet som de tidigare haft. Vid 10 år på samma monotona arbetsplats 
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kan individer ha tappat glöden att leverera service. Vi kan därför se att det förekommer äldre 

personer som tillhör servicemotvillig personal. För äldre anställda som arbetat en lång period 

är pengarna antagligen inte det som motiverar individen. Äldre anställda får kunskap om att 

snabbmatsbranschen inte är högavlönat och därför menar vi att det ofta finns andra 

anledningar till varför personal stannar en längre period. Det kan vara så att gemenskapen 

anställda har med sina medarbetare motiverar dem till att arbeta kvar och därmed inte 

pengarna. Med andra ord vill vi få fram att en servicemotvillig person inte alltid måste ha alla 

de egenskaper som vår definition utmärker sig genom. En individ kan inneha någon eller 

några av alla sex egenskaperna.  

5.4. Motivation 

Ung oerfaren arbetskraft var inget som restaurangchefer på snabbmatsrestauranger ansåg var 

ett problem på grund av de goda utbildningsmöjligheter som finns hos restaurangerna. Vi 

håller med om att inget större problem uppstår eftersom unga oftast har lättare för att lära. 

Äldre anställda har invanda arbetsrutiner som de anser är goda vilket kan skapa konflikt med 

snabbmatsrestaurangers syn på god service. Problemet som kvarstår är det faktum att det 

förekommer personal som möjligtvis är yngre och saknar utvecklingslust. Anställda saknar 

brinnande intresse för service eftersom de inte planerar att stanna kvar på arbetsplatsen en 

längre period. Ett sådant beteende kan leda till försämrad service och kan även vara något 

som snabbmatsrestauranger bör försäkra sig inte återfinns.  

 

Vi blev upplysta om de motivationsmetoder som företagen använder sig av för att motivera 

personal till att utföra ett bättre arbete. Alla metoder är ett tillräckligt bra tillvägagångssätt när 

det gäller att motivera personal. Vi har kunnat dra en slutsats om att restaurangchefers 

motivationsmetoder är tillräckligt bra genom att jämföra med personalintervjuerna. Många av 

metoderna är tillräckligt bra metoder för att inge motivation i personal som är villiga till att 

lära sig utföra ett bra arbete och utvecklas. Gällande de individer som inte vill lära sig att ge ut 

god service och inte har någon utvecklingslust anser vi att det krävs bättre 

motivationsmetoder till.  

 

En metod vi anser kunna göra en större skillnad i att inbringa motivation i en servicemotvillig 

anställd är rotation. Rotation användes endast av en snabbmatsrestaurang som vi tillfrågade. 

Rotation skulle kunna få det annars så monotona arbete att faktiskt bli en utmaning för den 

anställde. Den anställde skulle behöva lägga lite extra tid på att utföra arbetet. Rotation kan 

hjälpa till att minska den meningslöshet och tråkighet som associeras med 

snabbmatsrestaurangers arbete. Rotationen kan få individen att känna sig föränderlig och även 

få en känsla av att kunna ta på sig saker som inte alla andra kan göra. Han/hon blir helt 

plötsligt en viktig person som medarbetarna litar och ser upp till. Det är nu han/hon som kan 

vara länken till att arbetet fungerar utmärkt. Individen kan även få en känsla av glädje att få 

arbeta med gäster igen efter att ha varit i köket tidigare. Den anställdas glädje ger gästen goda 

chanser till att få ett trevligt bemötande. En annan metod som desto fler 

snabbmatsrestauranger använder sig av är merförsäljningstävlingar. Merförsäljningstävlingar 

anser vi är ett mycket klokt val att använda sig av för att motivera just servicemotvillig 

personal. I den bemärkning att servicemotvillig personal är ute efter att tjäna så mycket 

pengar som möjligt. Det är en faktor som prioriteras högt vilket då kan vara bra för 

snabbmatsrestauranger att ta tillvara på.  

 

 



48 

5.5. Våra rekommendationer  

Till viss del kan vi se att många motivationsmetoder som företagen använder sig av endast når 

ut till personal som är villig att utvecklas. Av den anledningen skulle vi själva vilja komma 

med några rekommendationer. Det behöver faktiskt inte krävas en så stor ansträngning för 

snabbmatsrestauranger att utveckla nya metoder som inger högre motivation hos 

servicemotvillig personal.  

 

Många frontlinearbetare saknar erfarenhet och har en låg ålder vilket tyder på att de är 

lågavlönade. Men i många fall anser vi att dessa arbetare är nöjda över att endast få in pengar 

då det är ett extraarbete. Med tanke på att merförsäljningstävlingar kan vara en bra källa till 

att inge motivation borde fler restauranger utveckla sina bonussystem till en högre nivå. 

Givetvis har vi en förståelse om att många restauranger inte har monetära medel till att utöka 

bonussystemen i för hög dos. Dock kan det vara behövligt att inte endast låta en eller två 

personer i merförsäljningar vinna utan låta fler ta del. Om fler kan få ta del och känner sig 

uppskattade för sitt arbete anser vi att det kommer att påverka den service som framförs på 

snabbmatsrestauranger. Restaurangerna kan utveckla sina bonussystem sakta men säkert och 

därmed hitta lösningar på hur de kan reducera andra kostnader. Kostnader som i sin tur 

kanske inte känns lika viktiga som de kostnader som uppkommer för att motivera personal. 

Bonussystem kan göra stor skillnad till att hjälpa att reducera ett negativt beteende.  

 

Det har visat sig att omgivningen har en stor betydelse till om en person har motivation till att 

fullfölja en uppgift som han/hon har tilldelats. Omgivningen i sin tur består framförallt av 

medarbetare som arbetar tätt inpå varandra hela dagarna. En medarbetare kan vara anställd till 

att utföra ett extraarbete som sker några gånger i veckan, någon dag i helgen eller några 

gånger i månaden. Det kan då tänkas att individen inte känner sig bekväm bland de andra 

arbetarna. Han/hon känner inte av den gemenskap som andra anställda gör. Han/hon kommer 

endast dit för att utföra arbetet och tjäna in pengar. Det kan tyda på att det inte ligger så stor 

ansträngning i att passa in på arbetet eller att leverera extra bra service. Tillfällig personal ser 

vi som servicemotvillig och kan behöva en extra bra motivationsmetod som leder till större 

engagemang hos personen. Engagemang som kan ge den anställda en känsla av att även 

han/hon passar in på arbetsplatsen. Därmed skulle vi vilja föreslå att restaurangerna borde 

satsa på att ordna resor oftare.  

 

Många gånger är det endast personal som arbetar heltid på ett företag som får chansen att åka 

med på resor med jobbet. Det resulterar till att det endast är heltidsarbetare som får en bra 

sammanhållning. Om extraarbetare får chansen att åka med på en del resor kan även dessa 

arbetare känna sig som en i mängden. Att som anställd känna sig som en i mängden är i det 

här fallet något positivt. Vi anser att det då genast genererar ett bättre lagarbete. Den 

extraanställde trivs och längtar tillbaka till omgivningen på arbetsplatsen som nu istället 

utstrålar glädje genom trevliga medarbetare. Trivsel på arbetsplatsen leder till en tillhörighet 

vilket skapas genom en bra laganda. Om individer trivs och glädjes av att arbeta på ett företag 

anser vi att motivationen ökar och att individen utför ett bättre arbete. Resor är även en bra 

metod för ledningen då de på bästa sätt kan anordna utbildningsresor som kombinerar nytta 

med nöje. Vi tror att anställda skulle visa större engagemang i att lära samtidigt som 

ledningen får en chans till bättre kommunikation och närhet med de anställda. 

Kommunikation och närhet påverkar snabbmatsrestaurangers omgivning avsevärt.  
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Laganda är något vi anser vara betydelsefullt på vilket arbete en individ än arbetar på. Dock 

så viktigt när det kommer till en arbetsplats där arbetet ser i princip densamma ut för var dag 

som går. Resor är som sagt en bra idé men de kan vara kostsamma och kan därför inte 

anordnas lika ofta som det kanske behövs. För att då ändå försöka skapa en bättre omgivning 

och sammanhållning bland alla medarbetare är aktiviteter en annan eller en kompletterande 

metod som kan användas. Det behöver egentligen inte vara några påkostade aktiviteter så 

länge de skapar en situation där de anställda kan känna sig avslappnade och får en möjlighet 

att bekanta sig med varandra utanför arbetet. Förslag på aktiviteter kan vara personalfester, 

bowlingkvällar och så vidare. Här får personalen en chans att faktiskt komma varandra nära 

vilket kan vara svårt i en annars så stressig omgivningen som det är på arbetsplatsen. När 

aktiviteter resulterar till att det finns en bra laganda ger det även upphov till en roligare 

arbetsplats. Nu finns det inte endast pengar som motiverar arbetare att komma dit utan även 

ett socialt umgänge.  

 

En individ kan komma till sin arbetsplats och endast följa de rutiner och de order som 

ledningen bestämt. Enligt oss är det inte ett arbetssätt som kommer att motivera en redan 

servicemotvillig individ. Han/hon kommer inte att motiveras till att utföra arbetsuppgiften på 

ett mindre monotont och mindre standardiserat sätt. Beteendet kan få en ändring om 

ledningen överväger att ge sina medarbetare lite större ansvar när det kommer till att utföra 

arbetsuppgifter. Större ansvar är något vi kan se att en del snabbmatsrestauranger ger genom 

att erbjuda utbildning för att på så viss utveckla arbetare. Utbildning leder till en högre 

position inom företaget och därmed även mer bestämmande. Men då den servicemotvillige 

individen inte är ute efter att utvecklas utan endast är där för att utföra sina arbetsuppgifter är 

utbildning inte lösningen i det här fallet. Ledningen bör komma på ett sätt där även andra 

medarbetare kan få ett större självbestämmande vilket gör det avsevärt roligare att utföra 

uppgiften. Vi anser att många människor glädjes och känner sig mer betydelsefulla när de får 

möjlighet till att göra arbetsrelaterade beslut. Arbetsrelaterade beslut kan även inge 

motivation i den servicemotvillige medarbetaren.  

 

Vår sista rekommendation gäller den uppfattning som många människor har på ett arbete 

inom snabbmatsbranschen. Snabbmatsrestauranger har fått en stämpel om att bedriva ett 

arbete som innehåller unga, oerfarna och lågkompetenta individer. Det nämns dock inte allt 

för ofta om det utvecklade utbildningssystem som många av dessa snabbmatskedjor innehar. 

Utbildningssystem där människor har möjlighet att klättra långt upp inom företaget. Dessa 

möjligheter anser vi bör marknadsföras i den bemärkelsen att människor lockas till att arbeta 

på snabbmatsrestauranger. Istället för att endast se ett arbete på snabbmatsrestauranger som 

ett extraarbete där människor stannar ett tag för att sedan gå vidare. Snabbmatsrestauranger 

måste vara bättre på att marknadsföra möjligheterna som finns om att bli chef, chefsekonom, 

marknadsföringsledare, undersöknings- och utvecklingschef, distriktschef och så vidare. 

Positionerna är endast några av de möjligheter som snabbmatsindustrin erbjuder individer 

som väljer att arbeta hos dem. Snabbmatsrestauranger bör marknadsföra människor som 

lyckats inom snabbmatsbranschen som från början anställdes för att torka bord. 

Marknadsföringen kan göra så att omotiverade individer får upp ögonen för att det faktiskt 

kan vara ett arbete att satsa på.  
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6. Slutsatser 

I det här kapitlet sammanställs uppsatsens slutdiskussion i korta drag.  

 

o God och bristande service är två begrepp som är svåra att definiera. Definitionerna är 

kopplade till varje persons egna förväntningar. Det menas att ingen definitiv definition 

kan finnas. 

o God service hos snabbmatsrestauranger anses vara mindre relevant. Service är 

tillräckligt tillfredsställande för att gästen ska återkomma 

o Mätmodeller kan vara bra att använda för att skapa och behålla god service. Eftersom 

god service är svårdefinierat måste snabbmatsrestauranger se vilken modell som flest 

gäster blir nöjda av.  

o Servicemotvillig personal kan finnas på snabbmatsrestauranger. Personalen behöver 

dock inte behärska alla sex egenskaper.  

o Det finns två effektiva sätt att motivera servicemotvillig personal. Dels genom pengar 

samt genom arbetsrotation.  

o Våra rekommendationer för att motivera servicemotvillig personal är att 

snabbmatsrestauranger ska: 

 Utveckla bättre bonussystem 

 Anordna resor 

 Anordna aktiviteter 

 Låta medarbetare få större självbestämmande 

 Marknadsföra arbetets möjligheter  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Observationsschema 

 

Antal möten  

  

Regelbunden ögonkontakt  

Önskar smaklig måltid  

Säger tack  

Ändrar språk för gäst  

Ler inte  

Inga personliga fraser  

  

Levererar  

Levererar ut vid tid  

Levererar ut vid kö  

  

Antal fel  

Ber ej om ursäkt för fel  

  

Frågor  

Kan inte svara på frågor  

Kan svara på frågor  

Svarar personligt  

Svarar formellt  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till restaurangchefer. 

 

1. Vad innebär god service för er? 

 

2. Anser ni att service är en viktig del hos er? 

 

3. Många företag behöver använda sig av ung arbetskraft då den anses billig och flexibel 

och därför saknar viss personal erfarenhet från servicearbete. Det kan då tänkas att den 

personalen inte är fullt serviceinriktad – utan att pengarna är det centrala av jobbet. 

Hur motiverar/arbetar/utbildar ni oerfaren personal så att de kan leverera den 

förväntade goda servicen till kunderna?  

 

4. Kan personal enligt nedan förekomma hos er? 

o Motiveras av pengar 

o Ingen erfarenhet 

o Tillfälligt jobb (Arbetar 1 månad till ca 3 år) 

o Ålder 16-25 

o Saknar utvecklingslust  

o Inte serviceinriktade 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till frontlinepersonalen. 

 

1. Ålder? 

 

2. Har du erfarenhet sedan tidigare inom servicebranschen? Exempelvis utbildning och 

tidigare jobb. 

 

3. Varför har du valt att söka jobb här? 

 

4. Är det en karriär du vill satsa på inom snabbmatsbranschen? 

 

5. Är det en karriär inom snabbmatsbranschen du vill utvecklas inom? 

 

6. Vad anser du att god service är? 

 

7. Hur motiverar arbetsledningen dig till att ge god service? 

 

8. Anser ni att er arbetsplats fokuserar mycket på service? 
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