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Sammanfattning 
 
 

Titel: Internationella skillnader i ledarskapet? – En studie av svenska 

snabbmatsrestaurangers överlevnad på en marknad som präglas av 

stordriftsfördelar 

Kurs: Företagsekonomi C, kandidatuppsats 15hp, inriktning Service 

Management och Ledarskap VT10 

Författare:   Saba Adham och Mari Färnlycke 

Handledare:  Hans Zimmerlund och Peter Lindelöf 

Nivå:   Kandidatuppsats 

Nyckelbegrepp:  Snabbmatsrestauranger, intern marknadsföring, ledarskap 

Bakgrund:  Internationella företag med stordriftsfördelar har klarat sig bäst 

under lågkonjunktur och andra ekonomisk svåra situationer. 

Globaliseringen har lett till en homogen marknad och en ökad 

standardisering, kvalitet och känslor spelar i och med det en allt 

större roll. Vissa svenska företag har kunnat överleva och till och 

med haft möjlighet att expandera på den hårda internationellt 

konkurrensutsatta marknaden. 

Problemformulering:  Vilka ledarskapsfaktorer påverkar svenska snabbmatsrestaurangers 

överlevnad på en internationellt konkurrensutsatt marknad? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att genom en flerfallstudie undersöka 

skillnader mellan svenska och internationella 

snabbmatsrestauranger med utgångspunkt i ett 

ledarskapsperspektiv utifrån intern marknadsföring. 

Perspektiv: Författarna har i denna uppsats valt att se undersökningen ur ett 

ledarskapsperspektiv, med fokus på intern marknadsföring.  
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Abstract 
 

Title:  International differences in leadership? -  A study by the Swedish 

fast-food restaurants survives in a market characterized by 

economies of scale 

Course: Business Administration C, Bachelor thesis, Service Management 

and Leadership 

Authors:   Saba Adham and Mari Färnlycke 

Tutors:   Hans Zimmerlund and Peter Lindelöf 

Level:   Bachelor thesis 

Key words:  Fast-food restaurants, internal marketing, leadership 

Background:  International companies with economies of scale have been shown 

to survive best during a weak economic climate. Globalization has 

led to a homogeneous market and increased standardization, 

quality and emotions play in and with it an increasing role. Some 

Swedish companies have survived and even grow in the fierce 

international market competition. Over Establishment of some 

companies, which helped the company become increasingly 

standardized, has been shown to lead to some companies passed 

back in profit and forced to cut back operations. 

Problem:  What factors influence the leadership of the Swedish fast-food 

restaurants to survive in an internationally competitive market? 

Purpose:  The purpose of this paper is that through a multi-case study to 

examine differences between Swedish and International fast-food 

restaurants on the basis of a leadership perspective based on 

internal marketing. 
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Perspective:   The authors of this paper have chosen to see the study from a 

managerial perspective, focusing on internal marketing.  
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1.0 Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens problem. Därefter presenteras problemdiskussion, 

problemformulering, syfte, avgränsningar, begreppsdefinition samt perspektiv för 

forskningsproblemet. 

 

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Förändringar i konsumtionsmönstren 
Snabbmatens spridning kan ytterst förklaras med olika förändringar i konsumtionsmönstren, 

allra först i USA då skiften visades i synnerhet efter 1945. Denna spridning har senare ägt rum 

i en lång rad olika länder, inte minst i Sverige. Både den höjda levnadsstandarden och 

minskning av arbetstiden gynnade ett ökat ätande av snabbmat. Den utvecklingen har fortsatt 

under 1900 talet, den fattigaste femtedelen av USA:s befolkning konsumerar idag mer än den 

genomsnittliga femtedelen gjorde år 1955. Framgången berodde på franchising, som fick sitt 

stora genombrott då ett moderföretag gick in med delar av startkapitalet, kunskaper, 

inköpsorganisation, varumärke och en affärsidé. Detta kombinerat med byggnadsinstruktioner 

gjorde det lätt att starta dessa enkla restauranger.1  

I dagens samhälle, i synnerhet i storstädernas stressiga miljöer och även kvinnornas 

förvärvning i arbetet de senaste femtio åren har lett till att snabbmatsrestauranger blivit en allt 

viktigare komponent.2 Människorna har inte tid att vänta många minuter på att maten ska 

tillagas och tycker det är bekvämt med snabbmat. Därför är det viktigt att ledningen ser till att 

de anställda håller ett högt arbetstempo. Detta har resulterat i att snabbmatsrestauranger 

kunnat expandera och etablera sig globalt.3 

Förändringar i konsumtionsmönstren och dagens stressiga miljö förklarar snabbmatens 

tillväxt. 

 
                                                 
1 Englund 2009 
2 Lööv & Widell 2009-04-02 
3 SVT 2009-06-14 
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Globaliseringen är en ständigt pågående process som påverkar alla företag. Den leder till en 

alltmer homogen marknad där företags produkter som tillverkas och säljs blir alltmer lika. 

Detta leder till att många företag väljer att spela på kvalitet och känslor i ställer för endast ett 

lågt pris för att sälja sina produkter.4 

I och med globaliseringen expanderar många företag genom att etablera sig på en 

internationell marknad. När dessa företag växer och blir större karaktäriseras de av en ökad 

standardisering, då regler och rutiner spelar en allt större roll. I företagen utformar man alltså 

regelverk för hur olika situationer ska hanteras.5 Standarder är rekommendationer att 

exempelvis utforma en produkt eller att använda en provningsmetod på ett visst sätt. 

Standardiseringen har som huvudsyfte att förenkla arbetet, öka säkerheten och leda till 

kostnadsbesparingar för företaget.6 Standardisering är en process som ska underlätta utbytet 

av varor och tjänster genom att eliminera tekniska barriärer. Vid standardisering tas det 

hänsyn till tekniska, sociala och ekonomiska faktorer för att få fram lösningar som stärker 

konkurrenskraften.  

Globaliseringen har lett till en homogen marknad och ökad standardisering där kvalitet 

och känslor blivit viktiga faktorer för att vinna kampen om konsumenten. 

 

1.1.2 Lågkonjunkturens påverkan 
Världens största kaffekedja, Starbucks, rapporterade en vinstminskning sista kvartalet 2008 

med 69 procent. En anledning till detta var lågkonjunkturen som medförde minskat antal 

kunder. Howard Schultz, VD på Starbucks, menade också att en bidragande orsak kan vara att 

Starbucks överetablerat sig och på så sätt rubbat sin profil som lite lyxigare. En tredje 

bidragande orsak tros vara att bland annat McDonald’s har förbättrat sin kvalitet på kaffet och 

därmed vunnit många av Starbucks kunder, då McDonald’s har ett betydligt lägre pris. 

Starbucks har redan beslutat att stänga 661 kaféer, men har nu beslutat att stänga ytterligare 

300 stycken.  

I februari 2010 öppnades Starbucks första kafé i Sverige. All anställda fick därmed åka till 

Storbritannien för att få en ordentlig utbildning av Starbucks egna utbildare. Detta är 

                                                 
4 Hobsbawm 2000 
5 Berntsson med flera 2003-12-15 
6 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=10189 
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någonting som Starbucks värdesätter för att både kvaliteten och den genuina Starbuckskänslan 

av sortimentet ska förmedlas på rätt sätt. Däremot är varje kafé utseendemässigt anpassat efter 

Starbucks standardutseende världen över, men sortimentet är som sagt standardiserat och ser 

likadant ut var du än befinner dig.7 

En del internationella, standardiserade kedjor har blivit överetablerade och därmed 

minskat sin vinst, vilket lett till att de fått slå igen många snabbmatsrestauranger. 

 

Restaurangbranschen som helhet har börjat stagnera under lågkonjunkturen, medans 

snabbmatssektorn är på uppgång. McDonald’s, Burger King och Max redovisade 

rekordtillväxt i Sverige under 2008, och försäljningen sedan dess har stadigt gått uppåt. 

Hamburgerkedjor och pizzerior stod för hälften av snabbmatsmarknaden 2008. McDonald’s 

omsättning ökade med 5,9 % under 2008, och segraren Max ökade sin omsättning med 23,1 

%.8 Max vd Richard Bergfors säger i en intervju med dagens industri att han tror att en 

bidragande anledning att hamburgerkedjorna går bra i lågkonjunkturen är att branschen då tar 

kunder från de dyrare restaurangerna.9 

Snabbmatsrestauranger som satsat på internationell expansion är de stora vinnarna under 

lågkonjunkturen.  Ett undantag är Max hamburgerrestauranger som tjänat bäst trots att de 

endast har restauranger i Sverige. 

 

1.1.3 Svenska snabbmatsrestauranger 
Trots att stora internationella företag etablerat sig på den svenska marknaden, och dessutom 

expanderat under de senaste åren, överlever en del av de mindre snabbmatsrestaurangerna. 

Dessa har fortfarande möjlighet att expandera, och påverkades inte negativt av 

lågkonjunkturen. Exempelvis ökade kaffekedjan Espresso House sin omsättning med 31,8 

procent år 2008. Fortfarande, trots den hårda konkurrensen från snabbmatskedjorna, etableras 

nya svenska caféer på den svenska marknaden. Eva Olsson, Göteborgs kända ”cafédrottning” 

som i dagsläget redan driver flera caféer, letar exempelvis efter nya lokaler i Stockholm för att 

expandera sin verksamhet. 10 Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel och Fast Food, 

                                                 
7 Iskander 2010-04-20 
8 Ström 2009-06-13 
9 Olofsson 2009-03-06 
10 Sjögren 2010-04-12 
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säger i en intervju med Dagens nyheter att de svenska kaféernas framgång beror på att de gått 

över till att även sälja snabbmat.11  

Trots att det finns stora etablerade snabbmatskedjor på den svenska marknaden, överlever 

och expanderar även vissa mindre kaféer. 

 

Den nationella standardiseringen är mycket liten och minskar ständigt i takt med att den 

globala standardiseringen ökar.12 Mindre företagskedjor som ännu inte haft möjligt att 

etablera sig utomlands har en tendens att engagera sig mindre i standardisering av processer, 

produkter och tjänster.13 Detta tyder på att mindre företag är mer flexibla och mer av 

reglerade. Vilket innebär att arbetsgivaren har minskat på de tidsmässiga, uppgiftsmässiga och 

rumsliga regleringarna av de anställdas verksamhet. Syftet till detta har varit att skapa en 

flexibel organisation med kapacitet att anpassa sig till omgivningen och vara verksam i 

relation till förändringar som sker i omgivningen.14 

De nationella snabbmatsrestaurangers standardisering minskar. Detta har bidragit till en 

mer flexibel organisation, det vill säga ju mindre företag desto mer prägel av flexibilitet.  

 

Med internmarknadsföring menas alla de åtgärder som är nödvändiga för att förmedla 

affärsidén till företagets anställda. Exempelvis att motivera och informera de anställda om 

affärsidén eller om nya kampanjer som ett företag planerar att genomföra. Sättet att skapa 

förståelse för affärsidén hos de anställda i företaget benämns som intern marknadsföring.15 Ur 

ett interntmarknadsföringsperspektiv ses företagets anställda som kunder då företag 

marknadsför sig ner till de anställda för att dessa i sin tur ska förmedla affärsidén vidare till 

kunderna. Enligt Grönroos börjar en framgångsrik extern marknadsföring genom en god 

intern marknadsföring.16 En god intern marknadsföring förutsätter enligt Grönroos stöd från 

ledningen då personalen dels får utbildning, men också kontrolleras över den arbetssituation 

som råder samt att personalen i förväg informeras om de förändringar som skall ske.17 

Intern marknadsföring berörs av ledningen 

 

                                                 
11 Ström 2009-06-13 
12 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=10189 
13 Carlsson 2006-11-07 
14 Allvin med flera 2006 
15 Laurelli, R med flera, (1990), ”Ordbok för affärslogik” 
16 Grönroos, C, (2008), ”Service Management och marknadsföring” 
17 Ibid. 
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1.1.4 Ledarskapets inverkan 
Ledarskap är inte så enkelt att definiera, man skulle kunna påstå att det finns ungefär lika många 

definitioner som det finns ledare. Om man ändå ska ge ledarskapet en definition så är ledarskap 

“en process där någon påverkar andra för att uppnå ett mål” (Northouse, 2007). Viktigt är att 

man är medveten om att ledarskap är en process som handlar om att påverka en viss grupp av 

individer för att uppnå ett visst mål. Det vill säga att ledaren innehar en viss maktposition eller 

auktoritet med befogenheter till att göra det. Den här processen genomförs genom att ledaren 

använda olika attribut såsom tilltro, värderingar, etik, karaktär, kunskap, och färdigheter. Även om 

en ledare har en viss auktoritet genom sin position så är det inte makten som utgör ledaren utan 

det handlar alltså om att få dem anställda att vilja uppnå målen och inte genom att tvinga dem till 

att göra det. Det finns likheter mellan Ledarskap och management har många men trots dessa 

likheter kan man inte påstå att der är samma sak. Management är mer för att övervaka aktivteter 

och rutiner medans ledarskapet fokuserar sig mer på att påverka och bilda visioner. Dessa två 

begrepp ligger över varandra till och från.18 

 

Olika teorier om ledarskapsstilar handlar mycket om beteende, vad ledaren gör och hur ledaren 

agerar. Även ledarens sätt att agera gentemot sina anställda. Generellt sätt tenderar ledaren att 

fokusera sig antingen på uppgifter eller på relationer, vilket påverkar ledarskapsstilen som han 

eller hon tillämpar.19  

Ledarskap handlar om att övervaka rutiner, regler och motivera de anställda. 

I en global konkurrens ställs högre krav på ledarskapet. För att vara en bra ledare gäller det att 

denne först och främst är i balans med sig själv för att därefter kunna leda andra på ett 

framgångsrikt sätt. Personlig utveckling, äkthet och att vara stark nog att klara turbulenta tider 

är grunden till ett framgångsrikt ledarskap. En ledare måste ständigt hitta nya sätt att motivera 

och stötta personalen oavsett vilken situation företaget befinner sig i. Globaliseringen, som 

medför en hårdare konkurrens, sätter både press och nya krav på ledaren. Viktigt då är att en 

organisations ledare hittar nya lösningar och tillvägagångssätt, för att företaget ska överleva 

och maximera sin vinst.20 

Globalisering och lågkonjunktur ställer högre krav på ledarskapet.   

 

                                                 
18 http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=149&Base=1&MenuID=31 
19 http://www.smartbiz.nu/pages.asp?PageID=153&Base=1&MenuID=184 
20 Jansson 2009 
Ekendahl 2009-03-13 
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Av ovan framgår att de internationella stordriftsrestaurangerna som karaktäriseras av en hög 

grad av standardisering, under den senaste lågkonjunkturen har ökat sin omsättning. 

Restaurangbranschen i stort har däremot stagnerat under samma period. Dock finns det vissa 

svenska snabbmatsrestauranger, som inte karaktäriseras av stordrift, som har ökat sin 

omsättning markant trots den globala konkurrensen med stordriftsföretag. 
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1.2 Problemdiskussion 
Internationella snabbmatskedjor har etablerat sig på den svenska marknaden, vilket bidrar till 

ökad konkurrens. I och med globaliseringen har marknaden blivit mer homogen, vilket i sin 

tur har gjort att företag använder sig av andra alternativa tillvägagångssätt än bra och billig 

mat för att vinna kampen om konsumenten. Dessa internationella företag har enorma 

stordriftsfördelar och deras struktur är i helhet mer standardiserad än nationella företag. Trots 

minskad omsättning på grund av ökade matpriser inom restaurangbranschen, gick det ändå 

bäst för dessa internationella företag. Därmed har det också visat sig att vissa svenska företag 

lyckas överleva på denna marknad och till och med kunnat expandera, trots att de konkurrerar 

med dessa företag som har enorma stordriftsfördelar.  

Tillväxten för snabbmatsrestauranger ökade, till skillnad mot dyrare restauranger under 

senaste åren.  Trots lågkonjunkturen med den globala konkurrensen expanderade också 

svenska snabbmatsrestauranger. Anledningen kan vara att lågkonjunkturen och den låga 

penningmängden bland medborgarna har dragit kunderna till billigare snabbmatsrestauranger 

men det kan även bero på att organiseringen i de svenska företagen varit mer flexibel där 

ledaren haft en mindre byråkratisk position och avreglerat vissa rutiner till skillnad från 

internationella företag och även satt upp en mindre standardiserat strategi och mer 

kundanpassad service.   

Globaliseringen och den höga konkurrensen som författarna tidigare nämnt sätter allt högre 

press på ledaren. Vilken typ av ledarskap de små företagen använder sig av för att överleva, 

och vilken typ av ledarskap de internationella företagen använder när de lyckas expandera i 

Sverige är viktigt att ta fasta på för att se vad som skiljer dessa åt och se hur de gör för att 

lyckas. Även hur ledarna arbetar för att uppnå en högre tillväxt är någonting som är viktigt att 

ta fasta på. Ledningens roll är en avgörande faktor för företagets överlevnad, lönsamhet och 

tillväxt, men också för att företaget ska uppnå en så hög avkastning som möjligt. Det är 

ledaren som ska leda och motivera de anställda, men också kontrollera och sätta upp 

strategier, fatta de nödvändiga besluten och skapa normer i företaget som i sin tur skapar 

relationer med kunderna. Det är ledarens uppgift att leda företaget i den riktning som denne 

anser är bäst utifrån situationen som råder. Allt detta sker naturligtvis på många olika sätt som 

avgörs av ledarstilen. Beroende på om ledaren använder sig av ett mer byråkratiskt ledarskap 

där regler och rutiner spelar roll, eller ett mer demokratisk ledarskap, att arbetet delegeras mer 

eller mindre till de anställda och de får mer friare vilja att själva bestämma över hur de ska gå 
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tillväga för att uppnå målen. Ledarstilen i både stora och små företag har betydelse. I denna 

undersökning ska författarna få en djupare förståelse av hur ledarskapet i svenska företag 

hanteras i takt med globaliseringen då dessa lyckats överleva den globala konkurrensen.    

 

1.3 Problemformulering 

Vilka ledarskapsfaktorer påverkar svenska snabbmatsrestaurangers överlevnad på en 

internationellt konkurrensutsatt marknad? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom en flerfallstudie undersöka skillnader mellan svenska 

och utländska snabbmatsrestauranger med utgångspunkt i ett ledarskapsperspektiv utifrån 

intern marknadsföring. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har i denna uppsats valt att bortse från lågkonjunkturens påverkning. Dessutom har vi 

avgränsat oss till att endast fokusera på ledarens roll i förhållande till de anställda. Därmed 

kommer kunden bortses från undersökningen, även om vi vet att denne är avgörande för bland 

annat organisationens arbete. Den ledare som författarna valt att koncentrera sig på är 

respektive snabbmatsrestaurangs platschef.  

 

1.6 Begreppsdefinition 
Snabbmatsrestauranger: I denna uppsats ser vi ingen skillnad mellan caféer och 

snabbmatsrestauranger. Med andra ord har vi satt ett likhetstecken mellan caféer och 

hamburgerrestauranger som alla säljer ”snabbmat” i någon form. 

Intern marknadsföring: Men begreppet intern marknadsföring menas marknadsföringen inom 

företaget som har till syfte att befästa det egna företagets affärsidé hos de anställda.21 

 

                                                 
21 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iXWqYdK-B_cJ:www.dokumera.se/ordlista/Intern-
marknadsf%C3%B6ring.html+intern+marknadsf%C3%B6ring&cd=15&hl=sv&ct=clnk 
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1.7 Perspektiv 
Författarna har i denna uppsats valt att se undersökningen ur ett ledarskapsperspektiv, med 

fokus på intern marknadsföring.  
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2.0 Metod 
 

Detta kapitel beskriver de olika tillvägagångssätt och metoder som används i studien, författarna 

kommer även att presentera sitt val av metod.  

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

2.1.1 Induktion, deduktion och abduktion 
Deduktion och induktion anger relationen mellan teori och empiri. Med deduktion menas att 

man utgår från det generella till det konkreta, det vill säga från teorier dras slutsatser om 

enskilda fall. Med induktion menas att man utgår från det konkreta till det generella. Det vill 

säga från enskilda fall formuleras en teori. Abduktion innebär att det från enskilda fall tas 

fram en preliminär teori. Därefter testas denna teori på nya fall och utifrån testet utvecklas 

teorin.22  

I denna uppsats kommer författarna att ändvända sig av deduktion, då de försöker förklara 

ett fenomen med hjälp av olika teorier.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
2.2.1 Positivistisk syn 
Positivismen strävar efter att grunda tänkandet på fakta, det vill säga kunskap som grundar sig 

på sinneserfarenhet och som är logisk prövbara. Forskaren försöker med empiriska studier 

hitta egenskaper hos objektet som är regelbundet och som också kan förekomma i andra fall 

och situationer. Det som kan förutsägas betraktas som kunskap.23  

                                                 
22 Patel, R & Davidson, B, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning” 
23 Ibid. 
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2.2.2 Hermeneutisk syn 
Hermeneutik kan definieras som tolkningslära. Synsättet på empirin grundar sig på att förstå 

och tolka intentioner, text, tal eller studieobjektet. Man förklarar fenomenet eller 

studieobjektet och därefter sätter det i ett yttre sammanhang för att kunna tolka fenomenet.24  

I denna uppsats kommer undersökningen att analyseras utifrån ett hermeneutiskt synsätt. 

Undersökningsfenomenet kommer att tolkas genom insamlad data samt genom teorier som är 

relevanta för problemet.  

 

2.3 Datainsamling 
2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Kvalitativ ansats innebär att man samlar in kvalitativ data som ljudinspelning, intervjuer eller 

filmer för att få en helhetsförståelse av det som ska undersökas. Metoden karaktäriseras av sin 

flexibilitet. Forskaren befinner sig i den sociala verkligheten som analyseras till skillnad från 

kvantitativ ansats då analysen av data sker efter insamlingen. I kvalitativ ansats kan 

slutsatserna härledas till andra fenomen. Kvantitativ ansats innebär att datas kvantitet som 

samlas in genom exempelvis enkäter analyseras statistiskt. Avsikten är alltså att generalisera 

data statistiskt.25  

I denna uppsats kommer vi att använda oss av en kvalitativ ansats då vi intervjuar 

respondenterna och analyserar data för att få en djupare förståelse av fenomenet som ska 

undersökas.  

 

2.4 Population och urval 
Med en population menas alla människor som är aktuella för en undersöknings slutgiltiga 

resultat. Det är viktigt att noggrant välja ut vilken population det är som ska ingå i 

undersökningen. Här gör man ett så kallat urval. Anledningen till varför man måste göra ett 

urval av den totala populationen är för att det ska bli undersökningsbart. Det är viktigt att 

                                                 
24 Patel, R & Davidson, B, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning” 
25 Ibid. 
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detta urval är representativt för den totala populationen.26 Snöbollsmetoden innebär att 

informanter utses genom att man frågar sig fram om vilka personer det är som kan mest om 

det som författarna ämnar undersöka. Genom att sedan fråga dessa utvalda personer kan det i 

sin tur leda vidare till att man finner fler informanter som är högst intressanta och aktuella för 

undersökningen.27 

För att författarna ska kunna svara på uppsatsens syfte har de valt att intervjua platscheferna 

på fyra stycken snabbmatsrestauranger i Stockholm. Två av dessa är internationella 

snabbmatsrestauranger; McDonald’s och Burger King och två är Svenska; Max 

hamburgerrestauranger och Espresso House. Anledningen till att dessa har valts är för att 

McDonald’s och Burger King präglas av stordriftsfördelar och standarder, medans Max 

hamburgerrestauranger och Espresso House mer kan vara mer flexibla gentemot kundens 

önskemål. Hos alla dessa företag kommer sedan platschefen i vardera företag genom 

snöbollsmetoden få avgöra vilka tre underordnade som är mest lämpade att intervjuas utifrån 

uppsatsens ämne, det vill säga de som har mest inblick i hur ledarskapet fungerar inom 

företaget. 

 

2.5 Bortfall 
Det finns två stycken olika typer av bortfall; internt bortfall och externt bortfall. Med interna 

bortfall menas att det i en intervju eller enkät ställs en fråga som inte besvaras. Externt borfall 

är när personer som egentligen inte deltar i undersökningen tillfrågas utan att ge svar på en 

fråga.28 

Då författarna till denna uppsats ska genomföra sina intervjuer är det mycket troligt att 

bortfall kommer att uppstå. Interna bortafall kan i detta fall exempelvis vara att 

informanterna inte svarar på alla intervjufrågor. Detta kan minimeras genom att komponera 

tydligt formulerade frågor utan motsägelser. Externa bortfall i denna uppsats kan vara att 

företag och informanter väljer att inte deltaga i intervjuerna av olika skäl. Även detta kan 

minimeras, men då genom att välja företag som själva ser en möjlighet att utvecklas efter sin 

medverkan. Även att författarna är trevliga i all kontakt med företagen och flexibla inför 
                                                 
26 Johannessen, A & Tufte, P A, (2003), ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 
27 Ibid. 
28 Patel, R & Davidson, B, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
Undersökning” 
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vilken tid intervjuerna kan äga rum för att inte ödsla de deltagande företagens tid mer än 

nödvändigt spelar in. En tredje viktig aspekt är att välja företag som ligger nära författarna 

geografiskt. 

 

2.6 Metodreflektion 

2.6.1 Validitet 
Med begreppet validitet menas hur väl data representerar det som ska undersökas. Det vill 

säga hur giltig undersökningen är. Man ska allid sträva efter att ha en hög validitet och detta 

uppnås om den insamlade data är väsentlig för undersökningen.29 

2.6.2 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet avser att mäta undersökningens tillförlitlighet. Denna kan man mäta på 

olika sätt, exempelvis genom att göra om undersökningen på precis samma grupp människor 

vid två olika tidsintervall. Är resultaten lika innebär det att reliabiliteten är hög. Man kan 

också mäta reliabiliteten genom att låta flera av varandra oberoende forskare undersöka 

samma fenomen. Kommer dessa fram till samma resultat är reliabiliteten hög.30 

I denna uppsats kommer författarna att utgå ifrån de valda teorierna för att intervjuerna ska 

mynna ut i data med hög reliabilitet. 

 

2.7 Fallstudie 
En fallstudie är när en djupgående undersökning görs av ett specifikt avgränsat fenomen. Det 

är en forskningsstrategi som innefattar både kvalitativa och kvantitativa ansatser.31 

Författarna kommer i denna undersökning att göra flera stickprovsfallstudier. Fokus i dessa 

undersökningar kommer att ligga på ledarnas kommunikation och inverkan på de anställda. 

 

                                                 
29 Johannessen, A & Tufte, P A, (2003), ”Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod” 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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2.8 Primär och sekundär data 
Som underlag till undersökningar kan man använda sig av två olika typer av data; primär och 

sekundär data. Primärdata är den information som samlas in från verkligheten, genom 

intervjuer och enkätundersökningar. Sekundärdata är information från Internet, litteratur, 

artiklar och tidigare forskning.32 

I denna uppsats kommer både primärdata och sekundärdata att användas. 

 

2.9 Källkritik 
Med källkritik menas att författarna ska inneha ett kritiskt förhållningssätt till såväl källor som 

till diverse dokument.33 Speciellt vid sekundärdata är det av stor tyngd att ha ett kritiskt 

förhållningssätt då denna information kan ha vinklats eller tolkats åt ett visst håll av personen 

till källan.  

Då både primär- och sekundärdata används i denna uppsats kommer författarna att tillämpa 

ett kritiskt förhållningssätt för att minimera risken att tidigare vinklad information smyger sig 

in.  

 

2.10 Tillvägagångssätt 
Denna undersökning utgår ifrån en kvalitativ ansats. Författarna kommer att genomföra en 

fallstudie hos fyra snabbmatsrestauranger. Hos var och en av dessa restauranger kommer 

respektive restaurangchef att intervjuas under maj 2010. Dessutom kommer intervjuer att 

genomföras gentemot 3 anställda i varje snabbmatsrestaurang under samma period. 

                                                 
32 Johannessen, A & Tufte, P A, (2003), ”Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod” 
33 Patel, R & Davidson, B, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
Undersökning” 
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3.0 Teori 
  

I detta kapitel presenteras först en teoretisk bakgrund för att läsaren ska få förståelse för valet av 

teorier, detta mynnar sedan ut i en översiktsmodell. Vidare beskrivs de olika teorierna följt av dess 

relevans för studien, därefter kopplas därefter samman i en teoretisk syntes. Kapitlet avslutas sedan 

med en teoretisk referensram. 

 

3.1 Teoretisk bakgrund 
Som vi tagit upp i bakgrunden så har Internationella snabbmatsrestaurangkedjor etablerat sig i 

Sverige, dessa har enorma stordriftsfördelar, men ändå finns det en del svenska 

snabbmatsrestauranger som kan konkurrera med dessa och överleva i denna hårda 

konkurrens. Författarna vill undersöka om en bidragande faktor kan vara om 

kommunikationen ser olika i de olika företagen, vilket kommer undersökas med hjälp av 

teorin Intern marknadsföring. Värderingarna och normerna i dessa olika företag skiljer sig 

också från varandra. Detta kan undersöka genom användning av Normanns teori om de 

Dominerande idéerna. På detta sätt kan ledarskapets betydande vikt för en restaurangs 

långsiktiga överlevnad belysas. Detta kan man också se på utifrån Service Profit Chain som 

bland annat tar upp intern marknadsföring mellan ledning och anställda. Två andra teorier 

som blir betydande i vår undersökning utifrån ledarskapsperspektivet är Path- Goal teorin 

och teorin om Situationsanpassat ledarskap. Path- goal teorin är av betydande vikt för att se 

hur ledarens beteende påverkar de anställda. Det vill säga på vilket sätt ledaren handlar som 

avgör ledarstilen för att de anställa ska bli motiverade och utföra ett så bra arbete som möjligt. 

Situationsanpassad ledarskapsteori är också lämplig för undersökning då den beskriver hur 

ledarens beteende påverkas av situationen samt hur ledaren bör agera ifråga om relation och 

delegering av arbetsuppgifter i olika situationer gentemot de underordnade. 

En annan teori vi kommer använda i denna undersökning är teorin om ett företags Affärsidé. 

Denna teori säger att ett företag, i denna undersökning en snabbmatsrestaurang, måste vara 

överlägset i någon disciplin för att överleva. Andra teorier som är relevanta för denna 

undersökning är Värdekedjan och Värdestjärnan. Genom dessa kan vi se om restaurangen 
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involverar kunden när utbudet eller produkterna utformas. Eller om kedjan inte arbetar i en 

värdeskapande process, utan istället arbetar utan kontakt med varandra och tillverkar sin del 

av produkten för att därefter lämna över den till nästa part i kedjan. Den sista teorin som 

kommer användas är TQM (total quality management). Denna kan användas för att reda ut 

vilket tillvägagångssätt som är mest lämpat för att uppnå en god relation till kunden. Detta är 

avgörande för att behålla de existerande kunderna, men även för att skaffa nya kunder. Reder 

man ut detta skapas en möjlighet för snabbmatsrestaurangen att knyta en relation med kunden 

för att på så sätt öka vinsten i det långa loppet. Viktigt här är självklart också god service och 

bra kvalitet. 

Nedan följer vår modell som kommer att utgöra fokus i denna uppsats, den visar förhållandet 

mellan global konkurrens, svenska företagsledare, anställda och därigenom kunden. 

 

3.2 Teoretiskt Perspektiv  
Inom marknadsföring kan man utgå från två olika perspektiv; transaktionsmarknadsförings- 

och relationsmarknadsföringsperspektiv. Vad som skiljer dessa åt är den värdeskapande 

processen.34 

Transaktionsmarknadsföring har marknadsföringsmixen som utgångspunkt, företaget skapar 

ett värde som sedan distribueras till kunden. Kunden ses här som ett objekt och företaget har 

fokus på utbytet. Utbytet sker oftast genom massdistribution och massmarknadsföring. 
                                                 
34 Grönroos, C, (2008), ”Service Management och marknadsföring” 

Figur 1: Egen översiktsmodell 
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Relationsmarknadsföring fokuserar på att skapa relationer mellan kund och leverantör. Här 

skapas kundvärde genom att kunden och leverantören samspelar med varandra. På detta sätt 

upplever kunden ett högre värde.35 

Teoretisk relevans 

Genom att företag skapar en relation med kunden kan de avgöra om de har låg- eller 

höginvolverade kunder. Utifrån detta kan företaget sedan utvärdera om de bör fokusera sin 

verksamhet på transaktions- eller relationsmarknadsföring. Författarna tar i denna uppsats 

hänsyn till båda dessa perspektiv för att kunna undersöka vilka ledarskapsfaktorer det är som 

påverkar svenska snabbmatsrestaurangers överlevnad. Det kommer i uppsatsen att 

undersökas om perspektiven skiljer sig mellan internationella och svenska 

snabbmatsrestauranger. 

 

3.3 Teorigenomgång 
3.3.1 Intern marknadsföring36 
Med intern marknadsföring menas att ett företag ska behandla alla sina anställda som kunder och 

därmed ha samma typ av inställning, och ge service på samma sätt som de ger till sina externa 

kunder. Medarbetarna ses som interna kunder i behov av god service för att i sin tur kunna ge 

god service externt till företagets kunder. Budskapet företaget vill nå ut med till slutkunden 

blir därmed först upplevt och utvärderat av medarbetarna i företaget. Det som inte de anställda 

accepterar kommer troligtvis inte accepteras av slutkunden. Grönroos menar att intern 

marknadsföring vilar i relationerna mellan samtliga individer på ett företag. Det centrala inom 

den interna marknadsföringen är kundfokus, men också att motivera företagets anställda. 

Intern marknadsföring representerar alltså relationen och kommunikationen mellan ledning 

och anställda i ett företag. För att ett företag ska nå långsiktig överlevnad bör intern 

marknadsföring finnas inom företaget. 

Teoretisk relevans 

Denna teori är relevant för uppsatsen i den mening att författarna ämnar undersöka hur 

kommunikationen skiljer sig åt mellan svenska och internationella snabbmatsrestauranger. 

                                                 
35 Grönroos, C, (2008), ”Service Management och marknadsföring” 
36 Ibid. 
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Främst kommer fokuseringen ligga i att jämföra om de använder sig av enkel- eller 

dubbelriktad kommunikation och om detta skiljer sig åt mellan kedjorna.  

 

3.3.2 Dominerande idéer37 
I alla företag finns en uppsättning värderingar, normer, trossatser, begrepp och antaganden - 

dessa kallas för idésystemet. Det pågår ständigt en kamp i de flesta företag om vilka av dessa 

idéer som ska accepteras och vara vägledande för företaget. Vinnarna av denna kamp bildar 

de dominerande idéerna. Det är inte många personer i ett företag som har tillräcklig makt och 

inflytande för att ändra de dominerande idéerna. Men de som besitter denna makt kallas för 

företagets signifikanta aktörer. Företag består även av strukturer som upprätthåller de 

arbetssätt och rutiner man har och motverkar förändring av dessa. 

Teoretisk relevans 

Teorin om de dominerande idéerna är relevant för denna uppsats då författarna ämnar 

undersöka om idésystem i svenska respektive internationella snabbmatskedjorna skiljer sig åt, 

samt vilka specifika idéer som existerar i de olika företagen. Det är också intressant att titta 

på vilka personer inom respektive företag som har tillräckligt mycket makt för att kunna 

förändra dessa. Främst kommer fokus att ligga på de olika företagens struktur och kultur. 

 

3.3.3 Affärsidé38 
Företag måste utveckla en överlägsenhet inom någon disciplin för att nå framgång och bli 

effektiva. Denna överlägsenhet kan exempelvis vara att företaget besitter ett överlägset 

kunnande eller en överlägsen förmåga av något slag. De måste ha som mål att bli 

marknadsledare inom sitt segment för att ge sig in som ny aktör på en marknad. Effektiviteten 

hos företagen har ett nära samband med dominans över ett marknadssegment. Sex viktiga 

egenskaper hos ett företags affärsidé: 

1. Affärsidén består av en rad olika delar som tillsammans bildar ett mönster. I detta 

mönster är affärsidén ett uttryck för helheten. 

                                                 
37 Normann, R, (1993). ”Skapande företagsledning” 
38 Normann, R, (1993), ”Skapande företagsledning” 
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2. För att beskriva affärsidén krävs förklaringar på flera nivåer, dessa är; företagets 

segment i omgivningen, det system eller de produkter som reviret erbjuds och de 

interna förhållanden och resurser i företaget som är till hjälp för att åstadkomma denna 

dominans. 

3. Affärsidén visar på konkreta förhållanden i ett företag, den beskriver företagets sätt att 

tjäna pengar. 

4. Affärsidén representerar en överlägsen förmåga eller ett överlägset kunnande. Denna 

kunskap finns ofta i någon form inbyggd i företagets struktur. 

5. Affärsidén är komplex och därmed svår att kopiera. Det är svårt att ta sig in och erövra 

andras revir. 

6. Affärsidéns karaktär präglas av harmoni och överensstämmelse. Alla olika delar 

passar ihop och bildar en helhet. 

 

Teoretisk relevans 

Teorin om affärsidén är relevant för denna uppsats för att se hur affärsidéerna skiljer sig åt i en 

amerikansk snabbmatsrestaurang med stordriftsfördelar till skillnad mot en svensk 

snabbmatsrestaurang som inte har några stordriftsfördelar. En affärsidé är någonting som de flesta 

företag har och fokus i denna teori ligger i att företag ska besitta en överlägsen förmåga eller ett 

överlägset kunnande. Relevant för denna uppsats utifrån denna modell är att undersöka vad i 

affärsidén som gör att svenska snabbmatsrestauranger överlever i denna internationella konkurrens. 

Om det kan vara så att de har ett annat värde inbakat i sin affärsidé som inte de stora amerikanska 

kedjorna har. Relevant är också hur ledarna förmedlar denna affärsidé ner i organisationen. 

 

3.3.4 Service Profit Chain39 
Service Profit Chain förklarar kommunikationen mellan företagsledning, anställda inom 

företaget och företagets kunder. För att ett företag ska bli framgångsrikt krävs att fokus finns 

på både de anställda och på företagets kunder. Denna modell visar hur lönsamheten inom ett 

företag kopplas samman med tillfredställelse hos kunden. Enligt Service Profit Chain är det 

viktigt att få lojala och entusiastiska medarbetare för att därigenom stärka kontakten till 

kunden. För att lyckas med detta använder sig företag av Intern marknadsföring. Med detta 

menas att marknadsföringen riktas inåt i organisationen, för att därifrån generera god service 

                                                 
39

 Kotler, P & Keller, K (2005), “Principles of marketing” 
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gentemot kunden. Detta i sin tur bidrar till att företaget får lojala och nöjda kunder, vilket i sin 

tur bidrar till bättre lönsamhet för företaget. 

 
    
 

        

 

 

Teoretisk relevans  

Denna teori är relevant för uppsatsen i det avseendet att undersökningen syftar till att se på 

förhållandet mellan företagsledningen och de anställda. I vår uppsats, utifrån ett 

ledarskapsperspektiv, är kunder synonymt med de anställda. Företagets kunder är inte 

relevant för undersökningen, så denna del kommer inte att behandlas. Denna teori kan 

jämföra hur olika snabbmatsrestaurangers interna marknadsföring är utformad.  

 

3.3.5 Värdekedjan/ Värdestjärnan 
I teorin om värdekedjan utförs alla aktiviteter sekventiellt. Aktör A tillverkar sin del av en 

produkt, när den är klar skickas den vidare till aktör B som lägger till ett värde till produkten. 

Därefter skickas den till aktör C och så vidare. När produkten gått igenom hela kedjan når den 

tillslut slutkonsumenten. Här involveras inte alla intressenter i 

produktframtagningsprocessen.40 

                                                 
40 Normann, R & Ramírez, R, (1994), ”Den nya affärslogiken” 
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Figur 2: Service Profit Chain, fri översättning (Kotler 2005) 

Interaktiv marknadsföring 



  29 
 

Värdestjärnan involverar samtliga aktörer i utvecklandet och framtagningen av produkter, den 

ser värdeskapande processer som någonting viktigt.41 När mänskliga aktörer samspelar och lär 

sig av varandra skapas ett mervärde för alla inblandade parter. Detta medför också att 

slutprodukten blir så anpassad för kunden som möjligt. Denna teoris tre typiska drag: 

1. Värdeskapande utgör en process. 

2. Aktiviteter som tidigare skedde sekventiellt, utförs nu parallellt.  

3. Ömsesidig påverkan, det förs hela tiden en dialog mellan alla berörda parter.42 

Teoretisk relevans 

Denna teori är relevant för studien i den mening att författarna ämnar undersöka om 

företagens arbetsprocesser skiljer sig åt i svenska och internationella 

snabbmatsrestauranger.  

 

3.3.6 (TQM) Total Quality Management43 
TQM är en managementteknik som bygger på att komma med prestationsmål, utveckla en 

metod för att mäta prestation och fördela budgeten utefter prestation. Här har man en idé om 

att kunden är nummer ett för företaget. Man ska sträva efter att alltid vara kunden till viljes, 

det vill säga ju bättre kvalité desto mer nöjd blir kunden. I TQM organisationer måste målen 

göras mycket effektiva och mätbara. Man ska kunna mäta kvalitéer på processer och på 

produkter/tjänster. I och med att kvalitéerna höjs så menar man även att man som företag 

slumpar effektivitet och kostnadsreduceringar. Om man kan reda ut misstag redan från början, 

behöver inte dessa misstag leda till senare kostnader för företaget. Man decentraliserar även 

ansvar ner i ledet så att saker och ting följs upp via personer med kunskap i området. Ledaren 

ska inte behöva ägna sig åt utvärderingar och kvalitetsmätning. 

Teoretisk relevans 

Fokus i TQM- teorin ligger på kunden, men denne kommer inte att undersökas i denna 

uppsats. Däremot är kunden trots det en viktig faktor då företag arbetar utifrån ett visst 

arbetssätt just för att vinna och behålla kunder. I denna undersökning kommer teorin dels att 

användas med syftet att jämföra ledarens roll i de olika företagen, för att se hur dessa skiljer 

sig åt. Främst kommer författarna använda denna teori för att se hur kvalitetsarbetet skiljer 
                                                 
41 Grönroos, C, (2008), ”Service Management och marknadsföring” 
42 Normann, R & Ramirez, R, (1993), “From value chain to value constellation” 
43 Tuckman 1994 
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sig mellan företagen, om de arbetar på olika sätt när det gäller kvalitetsmätningar av alla de 

slag. 

 

3.3.7 Path-Goal 
Syftet med teorin är att förklara hur ledarens beteende påverkar tillfredställelse, prestanda 

samt motivation hos de underordnade.  

Ledaren kan påverka dessa faktorer genom att: 

• Tydligt klargöra förväntningar och målsättningar 

• Eliminera eventuella hinder som uppstår på väg mot målet 

• Införa belöningssystem, belöningar när målen har uppnåtts 

Ledarens beteende ger olika effekter beroende på den aktuella situationen. Situationerna kan 

exempelvis vara dem underställdas personlighet och miljöns egenskaper. Det finns fyra olika 

ledarstilar enligt House som kan tillämpas beroende på situationen. 

Path-Goal teori innefattar fyra olika ledarskapsstilar: 

• Stödjande: Ledaren är vänskaplig och visar omsorg för de underordnade. Det är 

viktigt att bry sig om deras välbefinnande och skapa en trygg arbetsmiljö. Det innebär 

även att öka efterföljarens självförtroende och göra arbetet intressant. Denna 

ledarskapstil är lämplig när arbetet är stressigt, tråkigt eller farligt. 

• Direktiv: Ledaren konsulterar med de underordnade och överväger deras förslag. 

Ledaren säger till den underordnade vad som bör göras och ger en lämplig vägledning 

genom att till exempel inkludera att ge dem listor över speciella uppgifter som skall 

utföras på bestämda tider. Belöningar för utfört arbete kan också inkluderas efter 

behov i takt med att den stödjande rollen minskar. 

• Delaktig: Ledaren ger specifik vägledning om resultatet och överlägger med den 

anställde om sina idéer, när de fattar beslut och vidta särskilda åtgärder. Denna 

ledarskapsstil är bäst när den anställde har kunskap inom området och deras råd är 

nödvändigt. 

• Prestationsorienterad: Ledaren sätter höga mål och förväntar sig en hög 

prestationsnivå. Hög standard är ett måste och förväntas. Ledaren visar tillit på att den 

anställde ska lyckas. Denna stil är lämplig när arbetsuppgifterna är komplexa.  
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Enligt Path-Goal teorin är ledarens beteende på den underordnade beroende på situationen, 

uppdraget samt underordnandens egenskaper. När uppdragen är tråkiga eller farliga kan 

stödjande ledarskap öka självförtroendet, minska ångest samt minimera obehagliga aspekter 

av arbetet. Däremot kan direktiv ledarskap vara mer lämpligt då uppgiften är ostrukturerad 

och komplex, det finns få eller otydliga regler då de underordnade är oerfarna. 

Path-Goal teori har också några konceptuella brister som begränsar dess användbarhet. Det 

ena kan vara att teorin inte tar hänsyn till de emotionella reaktioner, såsom förnekelse av 

relevant information. Andra brister som förekommer i teorin kan vara kategorisering av ledare 

samt att varje typ av ledarskapbeteende behandlas separat.44 

Teoretisk relevans 

Relevansen i denna teori ligger i att jämföra hur ledaren arbetar gentemot de anställda. 

Kanske finns det tydliga riktlinjer inom organisationen, eller så är ledaren i sin arbetsroll 

mer delaktig i arbetet som de anställda utför. 

 

3.3.8 Situationsanpassat ledarskap45 
Denna ledarskapsteori har tagits fram av ekonomerna Hershey och Blanchard där de hävdar 

att chefer måste använda sig utav olika ledarskapsstilar beroende på den rådande situationen. 

Inom denna teori identifierar man mognadsgraden hos de anställda och anpassar ledarens 

uppgiftsorienterade respektive relationsorienterade beteende därefter. En medarbetare som har 

låg mognadsgrad har låg kapacitet att utföra en uppgift och även lågt självförtroende. Här 

behöver ledaren tydligt klargöra uppgiften, ansvarsområden, tillvägagångssätt etcetera.  

En medarbetare med hög mognadsgrad har hög kapacitet och högt självförtroende och 

behöver därför inte vägledning i samma utsträckning som en medarbetare med lägre 

mognadsgrad. 

                                                 
44 Yukl, G, (2006) “Leadership in Organizations” 
45 Svedberg, L, (2007), ”Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap” 
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Teoretisk relevans 

Denna teori är relevant för uppsatsen i och med att man här kan se om internationella 

snabbmatskedjor har ett annat sätt att leda sin personal i jämförelse mot svenska 

snabbmatsrestauranger. Det kan bli intressant att se hur de olika restaurangerna ser på 

relationerna mellan ledningen och de anställda och hur centralt detta är inom 

organisationerna. Det kommer även undersökas om de anställda är hög- eller låginvolverade 

inom företaget. 

 

3.4 Teoretisk syntes 
För att kunna svara på problemformuleringen ”Vilka ledarskapsfaktorer påverkar den interna 

marknadsföringen för att svenska snabbmatsrestauranger ska överleva på en internationellt 

konkurrensutsatt marknad?”, visas en syntes av teorierna i modellen nedan. 

Figur 3: Situationsanpassat ledarskap (Svedberg 2007) 
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Företag Anställda 

Intern marknadsföring 

Dominerande idéer 

Affärsidé 

Värdekedja/Värdestjärna 

Situationsanpassat ledarskap 

Path- Goal theory 

Marknadsförings-
strategi 

Långsiktig överlevnad 

Dubbelriktad 
kommuniktaion 

Enkelriktad 
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Värdestjärna 
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Låginvolverad Höginvolverad 

Figur 4: Teoretisk syntes. Egen modell. 
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Denna modell visar de två olika vägar företag kan välja för att bli lönsamma och därmed nå 

långsiktig överlevnad. Relationsmarknadsföringsperspektivet (RM) fokuserar på att skapa 

relationer mellan företagsledning och anställda. På detta sätt, genom dubbelriktad 

kommunikation och processtyrning, skapas ett mervärde hos de anställda. Här är de anställda 

höginvolverade, alla inom företaget arbetar som ett lag för att behålla den goda kulturen inom 

företaget, vilket också krävs för att affärsidén ska uppnås. Genom att arbeta i enighet med 

värdestjärnan, att alla inblandade involveras i den värdeskapande processen, blir de anställda 

lojala till företaget. 

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet (TM) fokuserar istället på att hålla nere 

kostnaderna, genom massdistribution. TM lägger ingen vikt vid att skapa relationer med de 

anställda.  Här dominerar enkelriktad kommunikation och målstyrning från ledarna ut till de 

anställda. Detta för att företagets affärsidé, som oftast kretsar kring att sälja produkter med 

fokus på lågt pris, ska uppnås. TM har ofta en tydlig hierarkiskt uppbyggd struktur inom 

företaget. Man arbetar enligt värdekedjan, de anställda involveras inte i 

värdeskapandeprocessen. Detta medför att företaget har låginvolverad och därmed ofta illojal 

personal. 
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3.5 Teoretisk referensram 
Syftet med denna uppsats är att genom en flerfallstudie undersöka skillnader mellan svenska 

och utländska snabbmatsrestauranger med utgångspunkt i ett ledarskapsperspektiv utifrån 

intern marknadsföring. Avsikten med mätningarna av skillnaderna mellan svenska och 

utländska snabbmatsrestauranger är att plocka ut viktiga faktorer på hur ledarkapet och den 

interna marknadföringen skiljer sig åt dem emellan. För att författarna ska kunna besvara 

detta har det tagits fram olika faktorer ur de valda teorierna. Dessa faktorer har i sin tur lett till 

olika variabler. L står för ledare och M för medarbetare. 

 
 

 Faktor 1: Dominerande idéer /L Variabler: struktur/kultur  

 Faktor 2: Kommunikation /L Variabler: enkelriktad/dubbelriktad 

 Faktor 3: Kvalitetsarbete /L Variabler: processer/produkter/tjänster  

 Faktor 4: Affärsidé /L/M  Variabler: känd/okänd 

 Faktor 5: Ledarskap /M  Variabler: delaktig/ej delaktig/ 

     relationsorienterad/ 

     transaktionsorienterad  
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4.0 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de olika företagen som författarna valt att applicera problemet på. Under 

varje företagsbeskrivning redovisas de intervjuer som gjorts med platschefer och anställda på 

McDonald´s, Burger King, Max och Espresso House. Författarna har valt att presentera varje 

intervju i varsin löpande text för att det tydligt ska framgå vilket företag som sagt vad. 

 

4.1 Internationella snabbmatsrestauranger 

4.1.1 McDonald’s  

McDonald’s grundades av bröderna Richard och Maurice McDonald. Den första restaurangen 

öppnades 1940 i Kalifornien.46 Ray Kroc grundade McDonald’s franchisekedja1955 i 

Chicago. Han hade besökt restaurangen i Kalifornien och imponerats av enkelheten, 

snabbheten, kvalitén, renligheten och de låga priserna. Kroc såg möjligheten att starta upp fler 

av dessa restauranger, vilket han gjorde och dessutom med ett lyckat resultat. Han ställde 

höga krav på sig själv och sina medarbetare. Under denna period utarbetade han en formel 

som är McDonald’s hörnstenar än idag; kvalité, service, renlighet och värde (KRS&V). 47 

En av hans viktiga och välkända citat inom verksamheten är: 

”Tänk inte bara på dig själv. Ta istället väl hand om de som arbetar för dig och du kommer 

att nå framgång med deras framsteg.” 

Den första McDonald’s restaurangen i Sverige etablerades 1973 av Paul Lederhausen. I 

dagsläget finns dock runt 230 restauranger runtom i Sverige. Lederhausen arbetade först som 

leverantör av maskinell utrustning för restaurangbranschen, men när McDonald’s började 

intressera sig för Sverige blomstrade Lederhausens nyfikenhet. Han blev Sveriges första 

                                                 
46 www.mcdonalds.se 
47 Ibid. 
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franchisingtagare. Lederhausen gick en utbildning i USA där han också skrev på kontrakt att 

öppna fyra restauranger inom loppet av 36 månader.48 

1963 startade McDonald’s verksamheten med clownen Ronald McDonald. Syftet var att 

clownen skulle marknadsföra McDonald’s genom att underhålla barnfamiljer med lekplatser i 

restaurangen, men på senare tid har detta utvecklats till att Ronalds McDonaldhus byggts 

runtom i världen för att hjälpa sjuka barn.49 

 

4.1.1.1 Intervju platschef McDonald’s 

Faktor 1, 2, 3, 4 – Dominerande idéer, kommunikation, kvalitetsmätning, affärsidé 

Nedan presenteras intervjun med platschefen på McDonald’s i Rissne, Lanå Dawd. Han 

började arbeta som medarbetare på McDonald’s år 2000, då han var 16 år gammal. Sedan 

dess har han arbetat sig uppåt till restaurangchef, vilket han varit sedan 2006. Dawd berättade 

att alla som vill bli restaurangchefer inom McDonald’s först måste börja som medarbetare. 

Detta är någonting som gäller för samtliga McDonald’s.  

Intervjufrågorna är kopplade till variablerna struktur, kultur och enkelriktad, dubbelriktad 

och processer, produkter, tjänster samt känd, okänd. 

Dominerande idéer: Enligt Dawd är de dominerande idéerna i företaget att försöka anställa 

kompetenta människor vilket i sin tur ska resultera i att kunderna får god service och bra mat i 

en fräsch lokal. Det här i sin tur leder till att fler kunder lockas till restaurangen och 

försäljningen ökar. McDonald’s mål är att alltid ha kompetenta medarbetare. Detta uppnås 

genom rikligt med information om hur man arbetar inom McDonald’s redan vid anställning, 

för att sedan följas upp genom en introduktion de första arbetsdagarna. Introduktionen utförs 

av en handledare och företagets mål är att se till att alla medarbetare blir så skickliga som 

möjligt. Platschefen menar att målet med de dominerande idéerna och affärsidén uppnås 

genom kvalité, service och renlighet (KSR).   

Dawd och övriga i hans position kan inte förändra de övergripande idéerna och värderingarna 

i företaget, men de kan vara med och påverka. Exempelvis kan de påverka kvalitén på 

                                                 
48 www.mcdonalds.se 
49 Ibid. 
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restaurangen men inte att kvalitén ska vara ett övergripande mål och en värdering inom hela 

företaget. Dessa övergripande idéer och värderingarna kan inte förändras särskilt mycket 

eftersom de är internationella och gäller alla restauranger runtom i världen. Däremot kan det 

finnas vissa regleringar i olika länder som indirekt kan påverka dessa dominerande idéer i 

företaget, ett exempel på detta är skillnaden i jämställdhet mellan Japan och Sverige.  

Kommunikation: Angående kommunikationen mellan ledning och anställda menar Dawd att 

de måste använda sig av intern marknadsföring till sina medarbetare för att dessa ska kunna 

agera på ett korrekt sätt till kunden. Medarbetarna ses också till viss del som kunder, de måste 

därför vara nöjda med arbetet som utförs och informeras om vad företagets affärsidé är. 

Samtliga restauranger använder sig av en introduktion vid nyanställning för att informera om 

McDonald’s, policyn, samt hur arbetet ska utföras. Alla restauranger använder sig av samma 

verktyg vid en introduktion, däremot kan det vara olika framgångsrikt beroende på restaurang. 

McDonalds har fasta rutiner på hur saker ska utföras, ingen medarbetare kan välja att utföra 

en arbetsuppgift på sitt eget vis. Rutinerna inom företaget är fasta och används världen över. 

Däremot välkomnas medarbetares förslag på hur någonting ska lösas när problem inom något 

område uppstår i restaurangen. Produkterna som säljs är även de standardiserade och samma i 

alla restauranger.  

Kvalité: Prestationerna i företaget mäts på många olika sätt, kvalitén på maten mäts både av 

skiftledarna som ser till att det är rätt temperatur på kött, att grillarna fungerar som de ska, 

samt att friteringsmaskinerna fungerar korrekt med rätt temperatur. Sedan finns det olika 

system som mäter prestationen inom företaget. Exempelvis mäts hur många kunder man 

betjänats under loppet av en timme samt hur lång tid det tar för varje kund att bli serverad. 

Från huvudkontoret kommer en gång varje månad en representant för att kontrollera 

produkterna och servicen inom restaurangen. När detta är genomfört delas betyg ut till 

respektive restaurang. Det finns även system för att se försäljningen under en timme. Enligt 

Dawd är det han själv som ansvarar för alla dessa mätningar på restaurangen, dock är det 

personalen under honom, skiftledarna, som utför mätningarna. Citat Lanå  Dawd; 

”Jag är ansvarig för att se till att vi har förutsättningar i systemet för att mätningarna ska 

göras.”  

På McDonald’s försöker man delegera arbetet så gått det går ner i ledet. Chefen är ansvarig 

för skiftledarna som i sin tur är ansvariga för övriga medarbetare.   
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Affärsidé: McDonalds försöker mål är att ha en enkel och tydlig affärsidé för att 

medarbetarna snabbt ska förstå den och sätta den i akt. Affärsidén förmedlas också tydligt vid 

nyanställning. Riktlinjerna kring affärsidén är (KSR&V), försäljning, människor och 

lönsamhet. Dessa går sedan att bryta ned beroende på restaurang. Citat Lanå Dawd; 

”För att göra det väldigt enkelt, så ger nöjda medarbetare nöjda gäster och nöjda gäster ger 

bra lönsamhet.” 

Ju bättre KSR desto nöjdare gäster, vilket i sin tur bidrar till ökad försäljning. Enligt 

restaurangchefen är det disciplinen sunt förnuft som utgör McDonald’s överlägsenhet 

gentemot konkurrenterna. McDonald’s har sedan år 2008 något som heter systematiskt 

arbetsmiljö. Där kan alla medarbetare ta del av vilka regler som gäller när det kommer till 

arbetsmiljö, tobakspolicy, drogpolicy och hygien. Dawd menar att man som chef självklart 

säger till medarbetarna när de bryter mot företagets riktlinjer. På den punkten är restaurangen 

väldigt disciplinerad och anser att det är en viktig del av arbetet. Det finns vissa medarbetare 

som kan ta detta personligt, men som ledare är man ansvarig att säkerställa att företaget och 

restaurangerna uppnår företagets mål.  

Arbetsmiljösystemet är exempelvis en del av den disciplin som McDonald’s har för att vara 

överlägsna sina konkurrenter, och detta system kommer alltid att vara tydligt för 

medarbetarna, speciellt gällande matsäkerheten. Enligt Dawd kommer de i denna disciplin 

alltid vara överlägsna sina konkurrenter. Men Dawd är också noga med att påpeka att 

konkurrenter är en förutsättning för McDonald’s. McDonald’s utgår inte från sina 

konkurrenter när mål och regler sätts upp, McDonald’s kommer alltid att stå överlägsna för 

sin disciplin i förhållande till konkurrenten.  

 

4.1.1.2 Intervju underordnade McDonald’s 
 
Faktor 4, 5 – Affärsidé, ledarskap 

Nedan presenteras tre intervjuer med medarbetare från McDonald’s.  

Intervjufrågorna är kopplade till variablerna känd och okänd samt delaktig, ej delaktig, 

relationsorienterad, transaktionsorienterad.  

 

Anställd 1: Kvinna, 22 år, värdinna, arbetat på McDonald’s i 3 år 
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Affärsidé: Medarbetaren anser att hon vet vad McDonalds affärsidé står för. Hon menar att 

dessa förmedlas väldigt tydligt på restaurangen. Informationsblad finns alltid att läsa hur man 

ska gå tillväga för att uppnå något. Som nyanställd blir man också utbildad internt, och 

affärsidén förmedlas då till de anställda. Riktlinjerna för att nå affärsidén är även de väldigt 

tydliga, nämligen genom KSR. Som medarbetare menar hon att hon är delaktig i sitt arbete för 

att nå företagets mål med affärsidén. Hon har själv varit delaktig i att starta en värdinnegrupp 

som har i uppgift att dela ut ballonger till barn, planera hur ballongerna i matsalen ska sättas 

upp för att skapa en mer livlig miljö för barnen och ta hand om födelsedagar etcetera.  

Ledarskap: Ledaren brukar ändra ledarskapsstil beroende på situation som råder enligt 

medarbetaren, exempelvis hjälper han till i köket när det blir alltför många kunder och 

kökspersonalen behöver hjälp. Han brukar då gå in i köket och styra upp arbetet, samt se till 

att rutinerna för framtagningsprocessen bevaras gällande renlighet och kvalitet.  

Medarbetaren menar att alla anställda informeras om restaurangens mål för varje enskild dag 

Exempelvis hur mycket de bör sälja för under loppet av en timme. Alla anställda får en A-, B- 

och C- uppgift de ska utföra under dagen. Detta informeras de anställda om varje morgon. 

Medarbetaren berättar att alla anställda har möjlighet att få bonus om restaurangen får 100 % i 

KSR&V när en representant från huvudkontoret besöker restaurangen. Bonusen består av 200 

kronor extra i lön den månaden.  

Enligt medarbetaren visar chefen omsorg till de anställda när det behövs. Exempelvis på 

nätterna när man råkar ut för problem med vissa kunder som är mindre trevliga och skrämmer 

personalen brukar restaurangchefen vara tröstande och förståelig om man som anställd bemött 

en kund på ett negativt sätt. Medarbetaren menar att ledaren är öppen på förslag från 

medarbetarna. Exempelvis brukar hon själv framföra ett förslag om någonting måste 

förändras eller förbättras på restaurangen och det brukar välkomnas positivt under 

personalmötena. Citat medarbetare 1; 

”Chefen litar på oss att vi ska göra ett bra jobb, annars skulle vi inte jobba här.” 

Hon menar att alla som jobbar på McDonald’s gör det för att de är duktiga och gör ett bra 

jobb. När det gäller direktiven beror det på hur mycket gäster vi har i restaurangen och hur 

mycket som behövs göras. Som anställd har man sina arbetsrutiner som man måste följa men 

samtidigt kan chefen komma fram till kassapersonalen och be någon att utföra en viss uppgift 

som är nödvändig, eller ge direktiv att man ska utföra arbetet på ett visst sätt för att det ska gå 
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snabbare. Enligt medarbetaren förväntar sig chefen en hög prestationsnivå, som enligt 

medarbetaren också är rimlig för att man ska förtjäna sin lön. Hon anser också att chefens 

beteende inte påverkar hennes motivation till arbetet. Om chefen har en dålig dag på 

restaurangen så vet hon det och detta ska inte tas personligt utan man ska arbeta som vanligt 

och hålla sig till arbetsrutinerna, uppgifterna, förväntningarna och målen som är uppsatt för 

dagen.  

När det gäller mognadsgraden hos de anställda brukar det enligt medarbetaren lösas genom att 

en nyanställd medarbetare får hjälp av övriga anställda för att denne ska komma in i 

arbetsrutinerna snabbt. Någon större skillnad från ledarens sida ifråga om relationsorientering 

och uppgiftsorientering har inte medarbetaren upptäckt. Medarbetaren tycker att hon har en 

bra relation och kommunikation med alla ledarna i restaurangen. Hon känner sig trygg och 

kan prata om vad som helst som berör restaurangen med alla ledare.  

 

Anställd 2: man, 24 år, allmän personal, arbetat på McDonald’s i 4 år 

Affärsidé: Medarbetaren vet vad företaget har för affärsidé; att få så nöjda gäster som möjligt 

i fräscha lokaler, men också bra kvalité vad gäller service och produkter. Han anser att 

riktlinjerna för att nå affärsidén är väldigt tydliga och han anser sig vara delaktig för att uppnå 

affärsidén.  

 

Ledarskap: Enligt medarbetaren är chefen själv till en viss del delaktig med arbetet som 

medarbetarna utför relationen och kommunikationen fungerar som den ska. Platschefen 

befinner sig inte på restaurangen hela tiden och när han inte finns till så är det biträdande 

restaurangchefen som utför hans arbete. När chefen befinner sig på restaurangen så är han 

antingen sysselsatt med administrativt arbete eller hjälper medarbetarna ute i restaurangen. 

Chefen är väldigt tydlig med sina förväntningar och mål på restaurangen, eller rättare sagt 

McDonald’s är tydlig med mål och förväntningar på sina anställda enligt medarbetaren och 

varje kvartal delas det ut bonus till arbetsledarna som uppnår de mål som är förväntade av 

chefen. Citat medarbetare 2; 

”Man ska alltid ha målet i sikte när man arbetar.” 

Samtidigt som chefen ger direktiv för vissa arbetsuppgifter som måste utföras och hjälper till 

när det behövs visar han även omsorg till de anställda om något oförväntat inträffar eller när 



  42 
 

medarbetaren gör fel ges. Det ges feedback och konstruktiv kritik. Enligt medarbetaren finns 

det vissa rutiner som inte går att ändra på. Dessa arbetsrutiner beskrivs klart och tydligt i olika 

böcker som McDonald’s delar ut till medarbetarna om de skulle behöva mer detaljerad 

information om arbetsrutinerna. Exempelvis att hamburgaren måste dresseras på ett visst sätt. 

Dessa regler går inte att ändra på och rutinerna måste hållas oavsett om någon medarbetare är 

missnöjd med det. Därför kan ingen medarbetare komma med förslag och idéer som berör 

dessa rutiner, sådant skulle aldrig välkomnas av chefen. Detta är även medarbetarna medvetna 

om. På restaurangens möten kan man diskutera om något är fel på restaurangen som inte 

handlar om de standardiserade arbetsrutinerna.  

Enligt arbetsledaren är chefens förväntningar på prestationsnivå beroende av vilken befattning 

man har på restaurangen. Om man är biträdande restaurangchef, arbetsledare eller vanlig 

medarbetare. Det är vanligare att arbetsledarna och assistenternas prestationsnivå är mer 

förväntande. Arbetsuppgifterna varierar också beroende på befattning, det är sällan en vanlig 

medarbetare öppnar restaurangen. Citat medarbetare 2; 

”Det finns vissa chefer som inte är där och sliter med dig i den dagliga driften på 

McDonald’s.” 

Platschefen i den här restaurangen ställer alltid upp om hjälp skulle behövas i den dagliga 

driften även fast han inte behöver göra det som chef. Naturligtvis växlar chefen ledarskapsstil 

beroende på mognadsgraden hos den anställda på företaget. Man kan inte ställa alltför höga 

krav på en nyanställd. Förväntningarna på den nyanställda ökar i takt med de första 

månaderna han eller hon arbetar inom McDonald’s.  

 

Anställd: man 24 år, medarbetare, arbetat på McDonald’s i 5 år 

Affärsidé: Medarbetaren är välinformerad om vad företaget har för affärsidé. Han anser att 

redan innan man är anställd bör man veta vad företaget har för affärsidé och vilket typ av 

arbete som man ger sig in på. Men bortsett från det blir man som nyanställd välinformerad om 

företagets affärsidé innan man ger sig in i den dagliga driften och börjar arbeta. Riktlinjerna 

för att nå affärsiden är tydliga. Att McDonald’s ska ha rena och fräscha lokaler och servera 

god mat med bra service till ett billigt pris är något som berör alla anställda varje dag. Som 

anställd ser medarbetaren sig själv delaktig till att nå företagets affärsidé. Enligt honom är alla 

uppgifter på restaurangen till syfte att uppnå affärsidén för att därigenom öka försäljningen.   
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Ledarskap: Enligt medarbetaren brukar inte chefen växla ledarskapsstil, däremot skiftar hans 

beteende med olika arbetsuppgifter. Vid behov befinner sig chefen i den dagliga driften, övrig 

tid spenderar han på sitt kontor. De grundläggande reglerna på restaurangen måste 

medarbetarna leva upp till och dessa ger chefen klara direktiv kring. Självfallet har chefen 

tydliga förväntningar på alla anställda, man måste förtjäna sina pengar som anställd och 

arbeta i enighet med regler och arbetsrutiner och alltid göra sitt bästa. Medarbetaren menar att 

man kan säga att mål och förväntningar går hand i hand. Chefen förväntar sig att de ska uppnå 

företagsmålen, i fråga om KSR&V, som i sin tur leder till högre avkastning.  

Medarbetarna blir ibland belönade för bra utfört arbete. Då det gått bra för restaurangen 

gällande KSR&V eller att restaurangen uppnått ett mål gällande försäljning blir medarbetarna 

belönade med bonus. Det finns även tillfällen då de blir belönade med biobiljetter om de 

arbetat övertid.  

Ledaren brukar ge klara direktiv om vad som ska utföras så länge det inte är självklara saker 

som arbetsrutiner i kassa och kök. Exempelvis när det är lugnt i kassan brukar man få klara 

direktiv att exempelvis fylla på kylen, hämta muggar, papper, plastpåsar etcetera. Uppstår det 

problem med en arbetsuppgift ges konstruktiv kritik och ledaren ger feedback. Tillförlitlighet 

bland anställda och chef måste vara hög för att arbetet ska fungera enligt de regler och rutiner 

som finns. Vissa standardiserade regler och rutiner som finns runtom i alla McDonald’s 

restauranger kan man inte ge åsikt om och det kommer säkerligen inte att välkomnas av 

chefen. Men däremot finns det andra saker man kan ge åsikter om och det kan mottagas 

positivt av ledarna. 

 

4.1.2 Burger King 

Den första Burger King restaurangen öppnades 1954 i Miami (USA) av David Edgerton och 

Jim McLamore. Syftet var att servera mat som var av högsta kvalitet, god och prisvärd i en 

behaglig miljö. De började sälja grillade hamburgare.50 Idag finns mer än 11 000 restauranger 

fördelade i över 60 länder runt om i världen, 90 % av dessa ägs av franchisetagare. I dagsläget 

finns drygt 60 Burger King restauranger i Sverige.51 Dessa såldes 2004 för att bli renodlade 

                                                 
50 http://www.burgerking.se/om-foretaget/ 
51 http://www.nordicservicepartners.se/extra/pod/?id=51&module_instance=1&action=pod_show&nid=30 
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franchiserestauranger.52 Köparen av 21 butiker i Sverige var NSP (Nordic Service Partners 

Holding AB), som idag är nordens största franchisetagare av Burger King restauranger.53 De 

äger i dagsläget runt 30 restauranger i Sverige. Burger King ansvarar fortfarande för 

positionering och differentiering av varumärket på världsmarknaden, medans NSPs ansvar är 

att gästerna ska vara nöjda då de lämnar restaurangen. Det ligger också i NSPs ansvar att 

svara upp till de förväntningar som varumärket Burger King står för. NSP kan därmed inte 

påverka menyn eller hur restaurangerna ska vara utformade, utan kan endast påverka mötet 

med kunden.54  

 

4.1.2.1 Intervju platschef Burger King 

Faktor 1, 2, 3, 4 – Dominerande idéer, kommunikation, kvalitetsmätning, affärsidé 
 

Nedan presenteras intervjun med platschefen Yasmin Rusten som har arbetat som platschef på 

Burger King i 2 månader. Hon har varit anställd på Burger King sammanlagt ca 3,5 år, då hon 

först arbetade som vanlig medarbetare. Därefter jobbade hon upp sig till nuvarande 

chefsposition.  

Frågorna är kopplade till variablerna struktur, kultur och enkelriktad, dubbelriktad och 

processer, produkter, tjänster samt känd, okänd. 

Dominerande idéer: De dominerande idéerna i företaget är KRS (Kvalité, Renlighet, 

Service). Utifrån KRS byggs företagets normer, begrepp och arbetsrutiner. Platschefen 

menade att produkterna och speciellt maten ska ha bra kvalité, att köttet alltid är väl grillat är 

en av dem övergripande idéerna i företaget. Målet är att så fort så möjligt se till att dem 

övergripande idéerna blir en rutin för de anställda även fast de övergripande idéerna, 

värderingar, begrepp och normer mer eller mindre presenteras till de anställda under 

introduktionen första dagen de anställs. Dessa dominanta idéer och arbetsrutinerna gäller alla 

restauranger i hela världen och kan endast ändras av huvudkontoret eller ledningen från USA 

som har makten att ändra på Burger Kings standard.  

Kommunikation: Platschefen menar att företaget marknadsför sitt budskap, förändringar, 

nya mål som sätts upp eller nya kampanjer genom att arbetsledarna kontinuerligt förmedlar 
                                                 
52 http://www.burgerking.se/om-foretaget/nedslag-i-historien/ 
53 http://www.nordicservicepartners.se/extra/pod/ 
54 http://www.nordicservicepartners.se/extra/pod/?id=30&module_instance=1&action=pod_show&nid=30 
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dessa till de anställda. Detta görs även genom att lägga upp nya förändringar och mål på 

anslagstavlan. Det är viktigt att marknadsföra företagets budskap till de anställda så att de i 

sin tur förmedlar budskapet vidare till kunderna. Varken medarbetare eller platschefer har 

någon möjlighet att påverka menyn eller arbetsrutinerna inom företaget.  

Kvalité: Enligt platschefen mäts restaurangens prestationer av olika personer. Hon måste se 

till att mätningarna utförs men dem utförs inte just av henne. I köket mäts kvalité på 

produkterna av arbetsledarna. Som exempelvis var fjärde timme måste kontrollera att grillarna 

har rätt temperatur. Arbetsledarna går på internutbildningar för att kunna mäta och bedöma 

resultatet. Även från huvudkontoret besöker representanter restaurangerna varje månad och 

betygsätter KRS. Dessa personer kommer spontant och anonymt någon dag i månaden.  

Affärsidé: Rusten påstod att företagets affärsidé presenteras vagt vid introduktionen, det är 

mer företagets arbetsrutiner, begrepp, normer och arbetssätt som presenteras. Det vill säga 

presentation av tillvägagångssätt för att uppnå affärsidén presenteras under introduktionen. På 

planscher och informations broschyrer förmedlas restaurangens affärsidé men då är det 

frivilligt och är beroende medarbetarnas intresse om dem tar sig den tiden att läsa 

broschyrerna. Riktlinjerna för att uppnå affärsidén är tydliga, KRS, att ha fräscha lokaler och 

tydliga arbetsrutiner är några av riktlinjerna för att uppnå Burger Kings affärsidé. Inom denna 

disciplin försöker företaget vara överlägsna sina konkurrenter men det är beroende till vilken 

restaurang det rör sig om. Vissa restauranger är sämre att hålla denna disciplin. Även 

matsäkerheten är en viktig faktor och måste tas vara på enligt restaurangchefen.  En annan 

disciplin som särskiljer företaget från andra är att alla hamburgare är grillade.  

 

4.1.2.2 Intervjuer underordnade Burger King 

 Faktor 4, 5 – Affärsidé, Ledarskap 

Nedan presenteras tre intervjuer med medarbetare på Burger King.  

Frågorna är kopplade till variablerna känd och okänd samt delaktig, ej delaktig, 

relationsorienterad, transaktionsorienterad.  

Anställd 1: Kvinna, 20 år. Kassörska, arbetat på Burger King i 1,5 år 

Affärsidé: Att alltid ha gästerna i fokus och att servera snabb, fräsch mat anser denna 

medarbetare är Burger Kings affärsidé. Detta är någonting hon anser påverkar alla anställdas 
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arbetsrutiner omedvetet, de strävar ständigt efter att ge så bra service som möjligt samt att 

hålla en hög kvalité på maten de serverar. Enligt henne är affärsidén väldigt fast, det är 

ingenting hon har någon möjlighet att förändra. Hon uppfattar att riktlinjerna för att nå 

kedjans övergripande mål med affärsidén är väldigt tydliga för de anställda, det finns 

information uppsatt i personalutrymmena och de har kontinuerligt möten för att all personal 

ska dra åt samma håll. Medarbetaren anser att Burger King arbetar mycket med att förmedla 

kunskap om hur maten ska tillagas och hur medarbetarna ska bete sig för att passa in i mallen 

för Burger King. Detta får anställda lära sig dels vid anställning, men också genom 

kontinuerliga möten. Samarbeten inom hela koncernen är något av det viktigaste för att nå 

målen. Samtidigt menar hon att medarbetarna är fullt delaktiga för att nå Burger Kings mål, 

genom att det är de som är kedjans ansikten utåt. Hon menas också att de anställda strävar 

efter att förmedla ut företagets affärsidé till kunden, detta genom att servera snabb, fräsch mat 

i en trevlig miljö så att gästerna vill komma tillbaka.  

Ledarskap: Gällande relation och kommunikation till cheferna anser medarbetaren att 

kontakten är bra till både arbetsledare, restaurangchef och de högre cheferna. 

Kommunikationen är av ett sådant klimat att man vågar ställa frågor, inte bara till sin 

platschef, utan också till högre chefer inom restaurangkedjan. Däremot har medarbetarna 

inget inflytande över rutiner och arbetssätt inne på restaurangerna. Ändå anser hon att när 

medarbetarna själva kommer med förslag tas dessa emot på ett positivt sätt även om hon 

aldrig hört talas om att någon lyckats förändra någonting. Man känner emellertid av att 

cheferna sitter högre upp i hierarkin och självklart har man som anställd stor respekt för dem. 

Platschefen brukar sitta ned med de anställda med jämna mellanrum och ge feedback på hur 

de utför sitt arbete och vad målen under de kommande månaderna är för varje enskild 

anställd. Att chefen står med både i köket och också kassan när det är stressigt tycker hon är 

viktigt för att kontakten med denne ska bli så bra som möjligt och detta anser hon att hennes 

platschef är bra på. Överlag anser hon att platschefen förändrar sin ledarskapsstil beroende på 

situation och tempo i restaurangen, men också beroende på vilken medarbetare det rör sig om. 

Samtidigt finns det dagsscheman uppsatta i personalutrymmena där de anställda varje dag kan 

se vad de ska göra, och innan chefen går hem för dagen delas ständigt klara uppgifter ut så att 

alla vet vad de ska göra resten av sitt arbetspass. 

 

Anställd 2: Man, 20 år, medarbetare, arbetat på Burger King i 1 år. 
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Affärsidé: Denna medarbetare är väldigt osäker på vad företagets affärsidé är, men han gissar 

på att det kan vara ”Have it your way” som också är Burger Kings slogan. Detta innebär att 

gästerna kan bestämma själva hur de vill ha sin hamburgare. Han anser att alla medarbetare är 

delaktiga i att uppnå detta genom att alltid göra sitt yttersta och att maten som serveras ska 

vara enligt Burger Kings standard och riktlinjer. På detta sätt förmedlar företaget ut vad de 

står för ut till kunden. Både Burger Kings meny och affärsidé står väldigt fast, de anställda har 

ingen möjlighet att förändra på något av det. 

Ledarskap: Medarbetaren menar att relationen till platschefen är ganska bra, men att 

kommunikationen hade kunnat vara bättre. Hans uppfattning är att de som sitter i ledningen 

ofta är för upptagna för att lyssna på de anställda. Har de anställda något förslag eller någon 

idé på hur någonting inom kedjan kan förändras uppfattas det som att det inte är speciellt 

välkommet. Samtidigt påverkar detta medarbetarnas motivation till arbetet, blir man positivt 

bemött och alla är glada och trevliga är det roligare att göra ett bra arbete. Han hade gärna sett 

att platschefen var lite mer involverad i arbetet som de anställda utför. Mestadels sitter 

platschefen inne på sitt kontor och kommer endast ut när det är mycket att göra i restaurangen. 

I personalutrymmena sitter ett schema över dagen där det noga framgår vilken medarbetare 

som ska göra vad, så alla vet vad som förväntas av dem. De har dessutom kontinuerliga 

utvecklingssamtal, där tydliga mål och förväntningar på var och en av de anställda 

presenteras. 

 

Anställd 3: Man, 21 år, Medarbetare, arbetat på Burger King 1 år. 

Affärsidé: Denna medarbetare säger att företagets affärsidé är att sälja grillade hamburgare, 

men han är inte helt säker på att han har rätt. Enligt honom förmedlas inte Burger Kings 

affärsidé ut så tydligt att de anställda vet precis vad affärsidén är. Däremot tror han att 

gästerna som besöker restaurangen vet vad för mat som serveras, att de vet redan innan de 

kommer till restaurangen att alla deras hamburgare är grillade. Att förändra menyn eller 

affärsidén i sig är omöjligt för en vanlig anställd, de har ingen makt överhuvudtaget att få 

igenom en förändring.  

Ledarskap: Relationen till ledningen är inte så bra, han uppfattar relationen till platschefen 

som lite spänd, alla vågar inte säga vad de tycker. Platschefen arbetar till största del inne på 

sitt kontor, men är ute i restaurangen då det är mycket folk. Det är också till platschefen man 
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som medarbetare i första hand ska vända sig till, innan man går uppåt i organisationen, om det 

är någonting man vill framföra till företagsledningen. Han har aldrig provat att komma med 

något förslag på hur någonting bör utföras, och är tveksam till hur det skulle tas emot av 

ledningen. Däremot tycker han att förväntningarna på de anställda är tydliga och förmedlas på 

ett bra sätt, genom utvecklingssamtal. De flesta arbetsuppgifter som utförs på Burger King går 

på rutin för de anställda, men platschefen delar ofta ut klara direktiv på vad som ska göras så 

att det inte uppstår några tveksamheter. 

 

4.2 Svenska snabbmatsrestauranger 

4.2.1 Max 
Max startade 1868 och har som ambition att servera de godaste hamburgarna. De har i 

dagsläget 71 restauranger och samtliga ägs av familjen Bergfors.55 

 

4.2.1.1 Intervju personal- och hållbarhetschef Max  

Faktor 1, 2, 3, 4 – Dominerande idéer, Kommunikation, Kvalitetsmätning, Affärsidé 

Nedan presenteras intervjun med Pär Larshans, som är personal- och hållbarhetschef på Max. 

Han har arbetat inom restaurangkedjan i 24 år.  

Frågorna är kopplade till variablerna struktur, kultur och viktig, ej viktig och processer, 

produkter, tjänster samt känd, okänd.  

Dominerande idéer: Enligt Larshans kan de dominerande idéerna inom Max delas in i tre 

delar. Först och främst fokuserar på en värdegrund som bygger på smak och kvalité. Med 

detta menas att de alltid ska leverera hamburgare av hög kvalitet och god smak. Detta är 

någonting som varit vägledande för Max sedan företaget startades, 1968. Den andra 

värderingen de har inom Max är att de fokuserar på att ta ansvar, att arbeta med hållbarhet. 

Här använder de sig av FIRO-teorin (Fundamental, Interpersonal, Relations, Orientation). 

Larshans berättar att de arbetar för att ta fullt ansvar i samhället ut hållbarhetssynpunkt. De 

arbetar mycket med social hållbarhet, det vill säga att ta ansvar för människor både i och 

utanför företaget. Den tredje dominerande värderingen är att de fokuserar på ekologisk 

                                                 
55 http://www.max.se/max.aspx 
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hållbarhet. Max vill bli så pass stora inom miljöansvar att de ska kunna påverka samhället och 

i och med det förändra världen. 

För att förändra dessa dominerande idéer inom Max måste man ha ett stort inflytande inom 

organisationen, detta har framförallt ägarna, men också de ur ledningen som arbetat länge 

inom Max.  

Kommunikation: Att använda sig av intern marknadsföring är otroligt viktigt enligt 

Larshans. Framförallt måste alla anställda inom Max dela visionen om ett hållbart samhälle, 

men det är också viktigt att föra en öppen dialog inom företaget så att alla känner att de får 

vara med och ge förslag på hur man kan utföra processer på ett bättre sätt. Visionen förmedlas 

ut till de anställda dels genom veckobrev och tidningar, men också genom utbildning och sist 

men inte minst, budordet inom max; cheferna måste föregå med gott exempel. Allt detta 

bidrar till att de anställda i sin tur kan förmedla ut vad Max står för till slutkonsumenten. 

Relationen mellan ledning och anställda inom Max är öppen, Larshans menar att de gärna vill 

veta hur de anställda mår och vad de tycker, de försöker att hålla ett öppet klimat. 

Kvalitetsarbete: Inom Max ägnar de sig åt en mängd olika kvalitetsmätningsprocesser. Dels 

mäter de hur lång tid det tar att servera varje enskild kund, men de har också gästenkäter ute 

på vissa restauranger där gästerna själva kan säga vad de tycker om besöket och om Max. 

Vidare så mäter de bakterietillväxten i köket, de är noga med hygienen samt smaken på maten 

de serverar. Men detta är ingenting som inkluderas i Larshans arbetsuppgifter, han har 

ingenting med produkterna att göra. Mätningarna utförs lokalt ute på restaurangerna och 

decentraliseras ned i ledet. Larshans är noga med att betona att alla medarbetare själva kan 

vara med att påverka produkterna, men däremot kan de inte ändra på någonting på egen hand. 

Max använder sig därtill av individuella belöningssystem som varierar från restaurang till 

restaurang. 

Affärsidé: Max har ingen tydligt formulerad affärsidé, i stället har de en vision. Visionen är 

att bli världens bästa hamburgerkedja. Enligt Larshans behöver Max inte ha någon tydlig 

affärsidé, istället arbetar de i visionens riktning. Denna riktning inom Max är att de arbetar 

mot full hållbarhet, det vill säga att inte belasta världen någonting alls. Vidare menar Larshans 

att visionen är avgörande för de anställdas arbetssätt, och de är noga med att alla anställda ska 

veta vad Max vision är. Han berättar också att en undersökning har visat att 73 % av de 

anställda inte skulle byta arbetsplats även om de fick högre lön hos ett annat företag, som inte 
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arbetar med hållbarhet. Larshans poängterar att Max ligger långt före sina konkurrenter inom 

denna disciplin. 

 

4.2.2 Espresso House 

Espresso House är en svensk kaffekedja som grundades i Lund 1996. De säger sig själva vara 

100 % njutning och avkoppling. Ägare är Palamon Capital Partners. Espresso House har idag 

ca 85 kaffebarer och är den tredje snabbast växande kaffekedjan i Europa.56 

 

4.2.2.1 Intervju platschef Espresso House 

Faktor, 1, 2, 3, 4 – Dominerande idéer, Kommunikation, Kvalitetsmätning, Affärsidé.  

Nedan presenteras intervjun med platschefen Emilie Söderlind, är 22 år och har varit platschef 

i ca 1,5 år. Hon visade att hon var en driven människa och fick posten som platschef direkt. 

Även om hon anser att det är bra att man först blir anställd som vanlig medarbetare innan man 

blir chef så finns inte denna sorts reglering på företaget.  

Intervjufrågorna är kopplade till variablerna struktur, kultur och viktig, ej viktig och 

processer, produkter, tjänster samt känd, okänd. 

Dominerande idéer: Det är individuellt gällande hur respektive restaurang ska uppnå 

företagets värderingar. Den dominerande idén är att Espresso House ska bli världens bästa 

arbetsplats. Men dessa värderingar skiljer sig, enligt platschefen, från ledningens nivå ner till 

restaurangens nivå eftersom respektive platschef har sitt eget sätt att arbeta och hantera 

restaurangen för att nå de uppsatta målen. Enligt platschefen har medarbetarna makt att 

påverka dessa dominerande värderingar, men eftersom Espresso House är ett litet företag som 

är på väg till att bli ett större företag blir det samtidigt svårare att få sin röst hörd upp till 

ledningen om man har åsikter om förändringar.  

Självfallet är det ledningen som förändrar dessa dominerande idéer men från ledningen ser 

man det ur restaurangernas perspektiv, det vill säga, det är arbetarna på golvet som verkar för 

företaget, därför iakttar ledningen caféerna, och utifrån varje enskild restaurang bestämmer 

ledningen vilka förändringar som lämpar sig bäst.  

                                                 
56 http://espressohouse.se/om_oss.aspx 
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Kommunikation: Relationen mellan anställda och ledningen är väldigt öppen. Ofta blir 

anställda inbjudna till huvudkontoret och personer från huvudkontoret brukar minst en gång i 

veckan besöka restaurangerna.  

Enligt platschefen använder företaget intern marknadsföring till de anställda genom att både 

försöka förmedla företagets budskap till de anställda och till kunder. Informationsblad om 

företaget finns ofta uppsatta inne i restaurangerna. Där framgår företagets visioner, sätt att 

arbeta, information om produkter etcetera. Enligt platschefen är företaget ledande gentemot 

konkurrenterna både när det gäller kvalité på produkterna och speciellt kaffet som företaget 

satsar högt på och framförallt personalens bemötande gentemot kunderna. Chefen anser att 

dessa discipliner framställer företaget mer överlägset gentemot konkurrenterna och företaget 

kommer aldrig att luta sig tillbaka för att förlora denna position.  

Chefen påstod att hon själv har inflytande över vilka produkter som säljs i restaurangen så 

länge de finns i företagets sortiment. Det vill säga respektive restaurangchef väljer vilka 

produkter, exempelvis smörgåsar, dryck, bröd och bakelser som säljs i restaurangen. Men 

valet görs endast utifrån kedjans sortiment. Något som inte finns i företagets sortiment får inte 

säljas av restaurangen. Platschefen är inte med i framtagningsprocessen av produkterna., detta 

sköts av en speciell produktchef. Citat Emilie Söderlind; 

”Det är vi på restaurangen som ser och hör vad kunderna vill ha.”  

Därefter ger de förslag och idéer om en produkt och processen är ganska lång för att de ska 

lyckas få den önskade produkten. Det finns även tillfällen då de slutar köpa hem en viss 

produkt som inte säljer särskilt mycket.  

Kvalité: Enligt chefen är mätandet av prestation individuellt. Vissa platschefer sätter upp mål 

för försäljningen och vissa bortser från det helt, däremot när restauranger får besök från 

huvudkontoret mäter man kvalité, service och renlighet i restaurangerna. Gällande mätning av 

kvalité på produkterna är det endast produktchefen som är ansvarig att se till att det 

genomförs.  

Affärside: Företaget har nyligen fått en VD som har framfört nya idéer och vägar för 

företaget. Även nya idéer kring affärsiden är på väg att introduceras. Affärsiden och 

förändringarna kommer att förmedlas tydligt till de anställda genom personalmöten. Espresso 

House ser också till att medarbetarna förmedlar ut affärsidén till kunden. 
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4.1.2.2 Intervjuer underordnade Espresso House 

Faktor 4, 5 – Affärsidé, Ledarskap 

Nedan presenteras tre intervjuer med medarbetare på espresso house.  

Frågorna är kopplade till variablerna känd och okänd samt delaktig, ej delaktig, 

relationsorienterad, ej relationsorienterad.  

Anställd 1: Kvinna 20 år, cafébiträde, arbetat på espresso house i 4 år 

Affärsidé: Medarbetaren är medveten om företagets affärsidé, en del av den är att dem ska 

vara bäst i Sverige på att göra kaffe. Medarbetaren menar att företaget tydligt visar vilka 

riktlinjer man har för att uppnå affärsidén så att hon som anställd blir delaktig för att nå dit 

och förmedla det ut till kunderna. En del av affärsidén är att företaget ska vara bäst i Sverige 

på service.  

Ledarskap: Relationen och kommunikationen till chefen är väldigt öppen enligt 

medarbetaren och anledningen är att de jobbar tillsammans varje dag i den dagliga driften. 

Den nya platschefen har endast varit anställd i omkring två månader och kommunikationen 

fungerar bra redan nu. Även med platschefen de hade innan hungerade relationen och 

kommunikationen på ett bra sätt. Citat medarbetare 1; 

”De som blir platschefer på restaurangen blir det säkerligen av någon viktig anledningen, att 

vara bra på att kommunicera, skapa relation.” 

Chefen har tillit till sina medarbetare, och har tydliga förväntningar på alla anställda, vilket 

framförs på restaurangens möten. Tilliten bygger på att man som anställd förväntas arbeta för 

att uppnå företagets mål och förväntningar. Chefens beteende påverkar medarbetarens 

motivation i arbetet, detta för att hon mestadels är delaktig i den dagliga driften på 

restaurangen. När hon kommer in i restaurangen, glad med positiv energi, smittar det av sig så 

att arbetet fungerar bättre. Relationen bygger samtidigt på vänskap och arbete. Man skulle 

kunna påstå att relationen är väldigt öppen med chefen, behöver man hjälp med något kan 

man säga det direkt.   
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Från huvudkontoret besöker ibland distriktschefer och regionchefer restaurangen, men till 

dessa chefer är inte relationen lika öppen och det beror på att dem inte deltar i den dagliga 

driften. Lojaliteten i företaget bygger på att man följer de regler som finns och dessa framförs 

tydligt redan i början när man är anställd. Denna lojalitet påverkar naturligtvis kundens 

lojalitet. 

 

Anställd 2: Kvinna 23 år, cafébiträde, arbetat på espresso house i 1,5 år 

Affärside: Denna medarbetare har inga exakta kunskaper gällande företagets affärsidé, och 

riktlinjer för att nå dit har hon inte upptäckt ännu, därför kan hon inte heller påstå att hon 

förmedlar företagets affärsidé ut till kunden.  

Ledarskap 

Förslag och idéer om hur någonting bör utföras eller förändras välkomnas både av ledning 

och av platschefen. Företagets idé bygger på att medarbetarna ska vara delaktiga och komma 

med förslag och idéer till förbättringar. Enligt medarbetaren känner hon att platschefen litar 

på att de utför arbetet korrekt, men denna tillit finns inte i samma utsträckning från ledningen. 

Citat medarbetare 2;  

”Platschefen sitter inte på ett kontor hela dagarna utan hon jobbar med oss nästan hela 

tiden”  

Målen och förväntningarna som platscheferna har på sina medarbetare är individuella men det 

finns vissa generella mål som sätts från ledningen på alla restauranger. Sedan är det 

platscheferna som individuellt reglerar hur de ska uppnå målen. Ibland sätter ledningen upp 

tävlingar på alla restauranger i fråga om service eller försäljningen. Detta för motivera 

personalen till bättre arbete, när en restaurang vinner en tävling så delas det ut resebiljetter 

som belöning till alla de anställda i just den restaurangen. Samtidigt påverkar ledarens 

beteende motivationen till arbetet, ju mer hon pushar medarbetarna med en positiv inställning 

desto bättre går det för restaurangen. Den nya chefen är rättvis och behandlar alla anställda 

lika. 

Chefen är mestadels delaktig i den dagliga driften och hon har även mer ansvar än alla andra, 

hon måste se till att de anställda kommer i tid till arbetet, men också ansvara över 

administration. Chefen och företaget anstränger sig för att medarbetarna ska bli lojala, chefen 
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på sitt individuella sätt genom att medarbetaren ska hålla till sig till reglerna, ge god service 

och bemöta kunden på ett bra sätt. Samtidigt som ledningen exempelvis ser till att 

medarbetarna ska få rabatt när de handlar på Espresso House runt om i Sverige. Medarbetaren 

menar att denna lojalitet delvis påverkar kundens lojalitet till företaget.  

Enligt medarbetaren finns det ingen andra man på restaurangen som chefen kan lägga ut 

ansvaret på när hon själv inte befinner sig i restaurangen. Därför fördelas ansvaret på alla 

anställda, och oftast läggs ansvaret ut på den som är mest erfaren.  

 

Anställd 3: Kvinna 25 år, cafébiträde, arbetat på espresso house i 5 år 

Affärsidé: Medarbetaren menar att hon inte är helt säker på vad företagets affärsidé är. Hon 

anser inte heller att riktlinjerna för att nå dit är speciellt tydliga. Dock säger hon sig vara 

delaktig i att uppnå företagets affärsidé, exempelvis genom att ge god service till kunder och 

arbeta enligt reglerna, detta i sin tur leder till att man automatiskt förmedlar företagets 

affärsidé till kunden.  

Ledarskap: Medarbetaren berättar vidare att förslag och åsikter som framförs av anställda 

välkomnas. Men det är en lång process innan förslag om förändringar sätter sig i akt. I första 

hand framförs förslaget till platschefen innan det förs vidare till ledningen. Citat medarbetare 

3; 

”Ledningen vill att vi medarbetare ska komma med förslag och idéer.” 

Enligt medarbetaren finns det hög tillit mellan chefen och medarbetaren. Chefen behöver inte 

vara kontrollerande, hon kan lita på att de anställda utför ett bra arbete. Men även det är 

beroende av vilken chef man har på respektive restaurang. Chefen marknadsför sina mål och 

förväntningar tydligt under dagen då hon mestadels befinner sig i restaurangen och arbetar 

med samma uppgifter som de anställda. Medarbetaren anser att chefens beteende påverkar 

hennes motivation till arbetet. Det vill säga om platschefen skulle komma in i restaurangen 

och påbörja arbetsdagen med en arg min så påverkar det självfallet alla medarbetare.  

När det gäller medarbetarnas lojalitet till företaget beror det på vad lojaliteten grundar sig på. 

Chefen ska anstränga sig för att medarbetarna ska följa reglerna och arbeta på ett sätt för att 

företaget ska ge en god image till kunderna men detta gör man automatisk som medarbetare i 

och med att man arbetar på företaget.  
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Enligt medarbetaren är chefen rättvis och behandlar alla anställda lika men om någon har brist 

på kunskap och är nyanställd sätter hon mindre krav på den nyanställda och vägleder denne så 

att han eller hon arbetar i enighet med reglerna och idéer som finns på företaget. Hon blir 

alltså mer uppgiftsorienterad och ger mer klara direktiv till den nyanställde. Enligt 

medarbetaren växlar inte chefen ledarskapsstil beroende på situation, mer arbetsuppgifter 

delas inte ut när det är stressiga situationer men hon blir mer pushande, ger mer stöd under 

stressiga situationer. Generellt brukar chefen ge lika mycket direktiv oavsett vilken situation 

som uppstår.  
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5.0 Analys 
 
I detta kapitel presenterar författarna ihopkopplingen av materialet som framkommit genom intervjuer 

med de olika teorier och variabler som tagits fram i den teoretiska referensramen. Författarna har 

valt att börja jämföra de olika ledarnas intervjuer utifrån variablerna för att därefter jämföra de 

underordades svar. 

 

 

5.1 Faktor 1– Dominerande idéer 

5.1.1 Variabler struktur/kultur, internationella snabbmatsrestauranger 

5.1.1.1 Platschef McDonald’s  

Av empirin framgår att McDonald’s dominerande idéer ligger till grund för arbetsrutinerna i 

alla restauranger världen över. Att anställa kompetenta människor som ska resultera i att ge 

bra kvalité på produkter, god service och hålla en fräsch lokal. Eftersom företaget är 

hierarkiskt uppbyggt kan man som chef inte ändra dessa dominanta idéer. De kan ändras 

beroende på vilket land som påverkar dem. Svenska VD:n kan föra fram en dialog med 

Europachefen och ändra idéerna som gynnar just Sveriges restauranger.  

 

5.1.1.2 Platschef Burger King 

Av empirin framgår att restaurangchefen känner till företagets dominerande idéer, men att de 

inte ändras av henne personligen, utan dessa övergripande idéer är Burger Kings standard och 

kan endast förändras från huvudkontoret.  

 

5.1.2 Variabler struktur/kultur, svenska snabbmatsrestauranger 

5.1.2.1 Personal- och hållbarhetschef Max 

Av empirin framgår att Max dominerande idéer främst handlar om smak och kvalité, men 

också om att inte belasta samhället, de strävar efter att ta fullt ansvar i samhället ur 

hållbarhetssynpunkt. Med hållbarhet menas både social- och ekologisk hållbarhet. 
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Strukturen inom Max är hierarkiskt uppbyggd, men man kan som anställd alltid vända sig, 

med exempelvis frågor, till vem som helst inom företaget och behöver då inte ta hänsyn till 

hierarkin. För att förändra de dominerande idéerna inom Max måste man ha ett stort 

inflytande inom organisationen, detta har framförallt ägarna, men också de ur ledningen som 

arbetat länge inom Max.  

 

5.1.2.2 Platschef Espresso House 

Av empirin framgår att Espresso House dominerande idéer är att de har som mål att bli 

världens bästa arbetsplats. Det framkom av intervjun att kedjan inte har några exakta 

dominerande idéer i övrigt, att använda ett visst begrepp eller att just några enstaka normer 

kännetecknar hela företaget. Hur man ska uppnå den bästa arbetsplatsen är individuellt för 

platscheferna och alla arbetar på sitt eget individuella sätt. De dominerande värderingarna kan 

förändras av platscheferna eftersom ledningen utgår från vad platscheferna tycker är 

passande. Företaget har kapacitet till förändringar i omgivningen och anpassar sig efter 

omgivningens normer.   

 

5.2 Faktor 2 – Kommunikation 

5.2.1 Variabler enkelriktad/dubbelriktad, internationella 

snabbmatsrestauranger 

5.2.1.1 Platschef McDonald’s 

Av empirin framgår det att platschefen anser att den interna marknadsföringen är viktig i den 

aspekten att de måste marknadsföra företagets värderingar till de anställda för att detta i sin 

tur ska förmedlar ut på ett bra sätt till företagets kunder. Alla restauranger har tillgång till 

samma verktyg men är olika framgångsrika med den interna marknadsföringen. McDonald’s 

har fasta rutiner på hur saker ska utföras, därför kan ingen medarbetare tycka att han vill 

utföra ett arbete på sitt eget sätt. Det är samma fasta rutiner som används världen runt och 

dessa går inte att förändra. Detta gäller även produkterna. Detta tyder på enkelriktad 

kommunikation i företaget. 
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5.2.1.2 Platschef Burger King 

Av empirin framgår att platschefen anser att intern marknadsföring är en viktig faktor. Intern 

marknasföring används inom företaget i den mån att de anställda kan föra vidare företagets 

budskap till kunderna. Utifrån empirin är den interna marknadsföringen baserad på 

knapphändig relation till ledarna och marknadsförs via broschyrer och planscher inom 

företaget. Budskap som exempelvis kampanjer, arbetsrutiner och produkter gäller alla 

restauranger och dessa kan endast ledningen förändra. Detta anses vara en enkelriktad 

kommunikation i företaget då ledningen förutsätter och lägger upp standardiserad plan på hur 

arbetet ska utföras utan att kommunikation från medarbetarna förmedlas tillbaka till ledningen 

i fråga om förslag och åsikter kring strategier och planeringar för arbetet och de mål som sätts 

upp. 

 

5.2.2 Variabler enkelriktad/dubbelriktad, svenska snabbmatsrestauranger 

5.2.2.1 Personal- och hållbarhetschef Max 

Av empirin framgår att Max ser kommunikationen inom företaget som oerhört viktig. Alla 

anställda måste dela företagets vision, vilken främst förmedlas genom att cheferna föregår 

med gott exempel, men också genom utbildning, tidningar och veckobrev. Av empirin 

framgår det även att Max för en öppen dialog, det vill säga dubbelriktad kommunikation så att 

medarbetarna kan vara med och ge förslag på hur man kan utföra processer på ett effektivare 

sätt. Relationen mellan anställda och ledningen är öppen. 

 

5.2.2.2 Platschef Espresso House 

Av empirin framgår att kommunikationen i företaget bygger på chefens relation till 

medarbetarna. Det är hon själv som har ansvaret att förmedla företagets budskap till de 

anställda. Informationsblad om företaget finns ofta i restaurangerna om företagets visioner, 

sätt att arbeta, information om produkter. Medarbetarna blir även ofta inbjudna till 

huvudkontoret och personer från huvudkontoret besöker restaurangerna minst en gång i 

veckan.  

Enligt platschefen från empirin: ”Det är vi på restaurangen som ser och hör vad kunderna 

vill ha”. Detta citat tyder på att företaget från ledningens perspektiv tar vara på och låter 

medarbetarnas förslag, åsikter och idéer träda i kraft. Det på grund av att det är just 



  59 
 

medarbetarna som ser och hör vilka förväntningar som kunderna har och ledningen anpassar 

restaurangerna utifrån kundernas förväntningar. Detta tyder på en dubbelriktad 

kommunikation i företaget. 

 

5.3 Faktor 3 – Kvalitetsarbete 

5.3.1 Variabler processer/produkter/tjänster, internationella 

snabbmatsrestauranger 

5.3.1.1 Platschef McDonald’s 

Av empirin framgår att McDonald’s har kontinuerliga mätningar av processer i företaget. 

Dessa mätningar är systematiserade och mäter kvalité på produkter och tjänster, prestationer 

av anställda i företaget som har både med service och också produktframtagning att göra. 

Även renligheten i företaget mäts genom betygsättning. De olika mätningarna görs av olika 

personer med olika positioner i företaget. Man skulle kunna kalla det för en intern mätning 

som arbetsledarna delegeras till att göra från restaurangens synvinkel och även en extern 

mätning då lokalens renlighet, anställdes bemötande och kvalité på produkter utförs av 

personer från ledningen.  

 

5.3.1.2 Platschef Burger King 

Av empirin framgår att mätningar av processer i företaget utförs av specifika personer som 

har kunskap i området, det vill säga arbetsledarna. Mätningarna på kvalité på produkter och 

tjänster utförs kontinuerligt och när empirin analyseras framgår det att ansvaret för mätning på 

kvalité och processer delegeras ned i ledet. Samtidigt utförs mätningen av KRS av ledningen.  
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5.3.2 Variabler processer/produkter/tjänster, svenska 

snabbmatsrestauranger 

5.3.2.1 Personal- och hållbarhetschef Max 

Av empirin framgår att en mängd kvalitetsmätningsprocesser utförs inom Max. De mäter 

bland annat hur nöjda gästerna är, servicetid, kvalité och smak på maten samt bakterietillväxt 

i köket. Mätningarna utförs lokalt ute i restaurangerna. 

 

5.3.2.2 Platschef Espresso House 

Av empirin framgår att restaurangcheferna arbetar i princip oberoende av varandra. Även 

mätandet på processer av kvalité på restaurangerna är då individuella. Ibland utan 

förbestämda tider besöks restaurangerna av anställda från huvudkontoret som bedömer 

restaurangerna. Det är Espresso House produktledning som tar fram produkterna, och 

produktchefen har till uppgift att de framtagna produkterna ska hålla hög kvalité. Det är dock 

alla anställdas uppgift att se till att mätande av kvalité på processer, tjänster och produkter 

fungerar, då detta inte har någon specifik ansvarig.  

 

5.4 Faktor 4 – Affärsidé 

5.4.1 Variabler känd/okänd, internationella snabbmatsrestauranger 

5.4.1.1 Platschef McDonald’s 

Av empirin framgår att McDonald’s har en enkel och tydlig affärsidé så att alla medarbetare 

kan förstå den oavsett vilken grad av utbildning denne har och vilken position personen 

befinner sig i företaget. Platschefen berättar att affärsidén förmedlas redan vid anställning 

genom en introduktion. Sedan påminner företaget de anställda om affärsidén genom att de har 

anslag på väggarna inne i restaurangen. Riktlinjer och tillvägagångssätt för att uppnå 

affärsidén blir väldigt tydliga då arbetsrutinerna baseras på företagets affärsidé.  

 

5.4.1.2 Platschef Burger King 

Av empirin framgår att arbetsrutiner, normer och begrepp som används i företaget och i 

restaurangernas arbetsdrift har till syfte att uppnå företagets affärsidé. Affärsidén presenteras 
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inte speciellt tydligt vid introduktionen, utan medarbetarna får på egen hand ta reda på den. 

Dock är riktlinjerna för att uppnå affärsidén tydliga.  

 

5.4.2 Variabler känd/okänd, svenska snabbmatsrestauranger 

5.4.2.1 Personal- och hållbarhetschef Max 

Av empirin framgår att Max inte har någon affärsidé, de har en vision. Visionen är att bli 

världens bästa hamburgerkedja. Denna vision vill de nå genom sitt arbete mot total hållbarhet. 

Visionen påverkar hur alla anställda arbetar, och alla inom Max ska veta vilken visionen är. 

 

5.4.2.2 Platschef Espresso House 

Av empirin framgår att affärsidén inte är så tydlig inom företaget. Företaget har nyligen 

tillsatt en VD som ska komma med nya idéer kring affärsidén. Eftersom företaget håller på att 

bli växa och expandera måste de finna nya idéer kring affärsidén, som just nu endast består av 

bra kaffe och att de ska vara bäst i Sverige på att servera kaffe.  

 

5.5 Faktor 4 – Affärsidé 

5.5.1 Variabler känd/okänd, internationella snabbmatsrestauranger 

5.5.1.1 Medarbetare McDonald’s  

Av empirin av intervjuerna framgår det att alla tre anställda tydligt visste vad McDonald’s 

affärsidé stod för. Billig och bra mat i fräscha lokaler. Alla var även ense om att riktlinjerna 

för att nå dit är tydliga och att det framförs tydligt på introduktionen vid nyanställning.   

5.5.1.2 Medarbetare Burger King 

Av empirin framgår att medarbetarna inte känner till vad Burger Kings affärsidé är. Alla tre 

tillfrågade svarade fullständigt olika när författarna frågade vad restaurangkedjans affärsidé 

är. Men någonting alla var överens om var att ingen medarbetare har någon som helst makt att 

ändra företagets affärsidé eller annat i restaurangen. Samtidigt menade alla att de anställda var 

delaktiga i att förmedla ut affärsidén till kunderna genom att alltid tillaga och servera maten 

enligt Burger Kings riktlinjer. Dessa riktlinjer finns uppsatta i personalutrymmen och det 

genomförs också möten för att informationen ska nå fram till de anställda. 
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5.5.2 Variabler känd/okänd, svenska snabbmatsrestauranger 

5.5.2.1 Medarbetare Espresso House 

Av de tre medarbetarna som intervjuades var det endast en av dem som visste vad företagets 

affärsidé stod för och hur tydliga riktlinjerna i företagets arbetsrutiner är för att nå dit. Vilket 

tyder på bristande förmedlingspotential kring affärsidén i företaget. De resterande två av 

respondenterna hade inte fått reda på informationen kring affärsidén men riktlinjerna för att nå 

upp till affärsidén i företaget ansåg två av respondenter vara tydligt. Man kan utesluta att 

företaget verkar för att nå upp till affärsidén samtidigt som själva affärsidén otydligt 

förmedlas till medarbetarna   

 

5.6 Faktor 5 – Ledarskap 

5.6.1 Variabler delaktig/ej delaktig/ 

relationsorienterad/transaktionsorienterad, internationella 

snabbmatsrestauranger 

5.6.1.1 Medarbetare McDonald’s  

Av intervjuerna framgår det att platschefen har en hierarkisk position. Platschef, biträdande 

restaurangchef, arbetsledarna och sist medarbetarna. Eftersom medarbetarna inte var eniga om 

alla frågor som ställdes angående chefens beteende i restaurangen och hur det påverkar 

motivationen kan man utesluta att chefen har olika relationer till de anställda. Men alla 

respondenter var eniga om att chefen endast hjälper till i den dagliga driften om det skulle 

behövas. Det är inte chefens uppgift att vara med i den dagliga driften jämnt och ständigt. En 

av respondenterna påstod även att detta kan bero på vilken chef restaurangen har, vissa chefer 

är inte alls delaktiga i den dagliga driften även om medarbetarna skulle behöva hjälp.  

Alla respondenter svarade att chefen litar på deras arbete i restaurangen. Dock leder den 

hierarkiska strukturen i restaurangen till mindre delaktighet från platschefens sida.  

När författarna ser på respondenternas svar angående chefens relation till medarbetarna ger 

det en bild av att de har en begränsad relation till chefen. Det finns en balans då medarbetarna 
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inte ska känna sig otrygga för att ställa frågor till chefen, men att den hierarkiska positionen 

bevaras och man ska inte som anställd ha några förväntningar på chefen i fråga om 

restaurangens dagliga drift. Chefens relationsorienteringsgrad påverkas inte av medarbetarens 

mognadsgrad i den mån som tas upp i situationsanpassad ledarskapsteori.  

 

5.6.1.2 Medarbetare Burger King 

Av empirin framgår att stor respekt finns för cheferna inom företaget och två av de tre 

tillfrågade medarbetarna tror inte att förbättringsförslag och dylikt från de anställda skulle 

uppskattas hos ledningen. Ingen av dem har någonsin hört att rutiner eller meny förändrats för 

att medarbetare kommit med förslag. Den främsta kontakten med ledningen är genom 

platschefen, vilket gör det svårare att bygga någon relation till övriga i ledningen. De 

anställda är överens om att platschefen till största del tillbringar sin tid på kontoret, att hon 

endast hjälper till i restaurangen då det är stressigt. Alla vet dock ändå vad de ska göra, då det 

sitter ett detaljerat schema i personalutrymmena för varje dag. Platschefen delar ofta ut klara 

direktiv, så att alla anställda vet precis vad de ska göra, på detta sätt slipper det uppkomma 

tveksamheter. 

 

5.6.2 Variabler delaktig/ej delaktig/ 

relationsorienterad/transaktionsorienterad, svenska 

snabbmatsrestauranger 
 

5.6.2.1 Medarbetare Espresso House 

Relationen till chefen är öppen enligt alla medarbetare. Restaurangchefen befinner sig i 

restaurangen mestadels och påverkar den dagliga driften med samma arbetsuppgifter som 

medarbetarna innehar. Enligt medarbetarna är relationen till ledaren öppen och alla sorters 

förslag och idéer välkomnas positivt både av ledning och från platschefen. Relationen till 

ledningen är mindre öppen och på personalmöten kan medarbetarna yttra sig om nya förslag 

som också ledningen tar hänsyn till därför att företaget utgår ifrån att det är medarbetarna som 

befinner sig på restaurangen och vet vad som är bäst att förändra för att anpassa sig till 

omgivningen. Delaktigheten bidrar även till att chefens beteende påverkar medarbetarnas 
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motivation i arbetet.  Chefens är olika relationsorienterad beroende på hur länge den anställda 

arbetat hos dem.  



  65 
 

6.0 Resultat 
 

Detta kapitel innehåller en kort sammanfattning av analysen, för att därefter koppla samman syftet 

med den teoretiska referensramen. Detta för att författarna ska kunna besvara syftet med 

undersökningen. 

 

 
 
Syftet med uppsatsen var att genom en flerfallstudie undersöka skillnader mellan svenska och 

internationella snabbmatsrestauranger med utgångspunkt i ett ledarskapsperspektiv utifrån 

intern marknadsföring. 

Av analysen framkommer det att de dominerande idéerna i internationella och svenska 

företagen påverkas av specifika personer i ledningen. De dominerande idéerna och 

värderingarna är standardiserade i de internationella företagen, men också i de svenska 

företagen. Däremot är de dominerande idéerna mindre tydligt definierade inom Svenska 

restaurangen Espresso House, och kan påverkas av platschefen eftersom företaget är ett 

mindre företag som håller på att expandera. Utifrån analysen framgår att intern 

marknadsföring används av alla företag och anses vara viktigt för alla. Men på vilka sätt 

marknadsföringen sker skiljer sig åt mellan de internationella och svenska företagen. I de 

internationella företagen sker den interna marknadsföringen genom företagets arbetsrutiner 

som indirekt förmedlar företagets budskap. Det förmedlas även på restaurangerna genom en 

introduktion innan medarbetaren beger sig in i den dagliga driften.  

I de internationella företagen tar man ingen hänsyn till medarbetarnas förslag, idéer och 

åsikter gällande arbetsrutiner, värderingar, arbetssätt och på vilket sätt medarbetaren skall 

bemöta kunden. Dessa faktorer är standardiserade och gäller alla restauranger för de 

internationella företagen. Däremot i de Svenska företagen är man mer öppen till förslag från 

medarbetarna och förutsätter en mer öppen dialog för att medarbetarna ska trivas med arbetet. 

Detta i sin tur leder till att de anställda är mer motiverade i sitt arbete med att tillfredställa 

kunden på bästa sätt. Detta tyder på dubbelriktad kommunikation i de Svenska företagen och 

enkelriktad kommunikation i de internationella företagen. De internationella företagen 

marknadsför sig genom mindre relation till cheferna och mer via informationsbroschyrer. På 

grund av den hierarkiska strukturen i företagen är medarbetarna mer i kontakt med 
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arbetsledarna som ska stå för svars för cheferna. Även relationen mellan ledning och anställda 

är mindre tajt än i de Svenska företagen.  

Det har visat sig att de internationella restaurangerna har en hierarkisk struktur som påverkar 

relationen till cheferna inom restaurangen, men detta varierar i de Svenska företagen beroende 

på företagets storlek. Eftersom Espresso House är ett mindre företag med mindre bemannade 

restaurangen har detta lett till mer relation med chefen, då platschefen mestadels är delaktig i 

den dagliga driften. Utifrån analysen kan man utvärdera skillnaden mellan de två Svenska 

företagen då det mindre företaget Espresso House har mer relation till medarbetarna till 

skillnad från det större företaget Max. Däremot använder sig alla företag som ingår i 

undersökningen av broschyrer och informationsblad för att marknadsföra sig till 

medarbetarna.  

Kvalitetsmätningar på processer, produkter och tjänster sker på samma sätt i de internationella 

företagen, kontinuerliga mätningar med jämna mellanrum som sker av specifika personer i 

företagen. Mätningarna sker i olika nivåer då arbetsledarna som besitter mer kunskap utför 

mätningar på kvalité, processer och tjänster. Dock sker det också en mer omfattande mätning 

av ledningen. När det gäller de svenska företagen kan detta bero på hur stort företaget är 

eftersom mätningarna inom Espresso House utförs individuellt beroende på vilken platschef 

som är tillsatt i restaurangen. Men en omfattande bedömning utförs av ledningen som ibland 

kontrollerar restaurangerna när det gäller processer och tjänster. Produktchefen är då ansvarig 

för mätningar gällande produkter, I företaget Max som är större sker mätningarna mer 

systematiskt och delegeras till personer med kunskap, precis som i de internationella 

företagen.  

Av analyserna framgår det att affärsidén för de internationella företagen är mer tydlig och 

bearbetats för att bli så enkel som möjligt för att de anställda ska förstå den lättare än i de 

svenska företagen. Utifrån analyserna kan man tydligt se att de svenska företagen använder 

sig mer av en vision. Någon tydlig affärsidé belyser inte företaget. Att bli världens bästa kedja 

i fråga om service är visioner som båda dessa företag har delat med sig av.  

Utifrån analysen framkommer det att ledarskapet skiljer sig åt mellan svenska och 

internationella snabbmatsrestauranger. Hos Espresso House kan de anställda vara med och 

påverka menyerna. Förslag och idéer från medarbetarna välkomnas mer positivt i de svenska 

företagen, vilket återigen återspeglar dubbelriktad kommunikation i företaget. Medans detta är 
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en omöjlighet inom McDonald’s och Burger King, som karaktäriseras av mer standardiserade 

produkter. Det framkommer även av analysen att cheferna och ledarna är mer delaktiga i den 

dagliga driften i de svenska företagen. Då cheferna och medarbetarna har en mer öppen 

relation och den hierarkiska strukturen i företaget är spädare. Det framkommer även av 

analyserna att de nationella företagen använder sig mer av en situationsanpassad teori. Då 

dem internationella företagen endast introducerar arbetsreglerna och arbetsrutinerna till dem 

anställda en gång under första introduktionen och förväntar sig att medarbetaren ska arbeta i 

enighet med rutinerna som de andra anställda med högre mognadsgrad. Internationella 

företagen har mer förväntningar på de nyanställda än de svenska företagen, då det tas mer 

hänsyn till den nyanställde i de svenska företagen från ledarens sida. Ledarens 

uppgiftsorientering och relationsorientering skiftar alltså beroende på den anställdes 

mognadsgrad i de svenska företagen, då chefen är mer delaktig i den dagliga driften.  
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7.0 Slutsats 
 

Detta kapitel avser att presentera uppsatsens slutsatser utifrån problemformuleringen. 

 

 

Problemformuleringen löd: Vilka ledarskapsfaktorer påverkar svenska 

snabbmatsrestaurangers överlevnad på en internationellt konkurrensutsatt marknad? 

Genom intervjuerna framkom att svenska snabbmatsrestauranger måste inneha ett mervärde 

som gör att kunder väljer att besöka dem istället för att besöka de internationella 

snabbmatskedjorna. Det här värdet grundar sig på att dem är mer flexibla och har en större 

potential att anpassa sig till omgivningen. Exempelvis att medarbetarna och platschefen har 

möjlighet att ge förslag till ledningen på större förändringar än de internationella företagen 

tyder på att företagen sätter en mer värde på kunderna då ledningen kan utgå från längre ned i 

ledet från kundernas förslag till förändringar. De svenska företagen arbetar mer med att bygga 

upp relationer inom företagen, att alla anställda ska känna sig involverade i företaget, och kan 

vara med och påverka genom en dubbelriktad kommunikation. Av detta bildas ett annat 

klimat i jämförelse mot McDonald’s och Burger King, vilket även kunderna som besöker 

restaurangerna kan känna av. Detta kan vara en av de viktiga strategier och anledningen till att 

dem svenska företagen klarat av den hårda internationella konkurrensen.  

Att företaget ska anpassa sig mer till kundernas vilja och planera utifrån kundernas synvinkel 

ifråga om förväntningar och krav av restaurangerna. Det har även visat sig att rutiner och 

arbetsregler i företagen är mer standardiserade i internationella företag som är större och detta 

ökar sig i takt med företagens storlek. De mindre svenska företagen är mer flexibla och 

mindre regelbaserade i fråga om arbetsrutiner. Även det svenska företaget Max är mer 

standardiserad än det mindre företaget Espresso House som blir allt större med tiden. Man har 

sedan tidigare upptäckt att företag som blir större och standardiserade på grund av 

överetablering, som exemplet Starbucks som beskrevs i bakgrunden, inte överlever länge till. 

Platschefen på Espresso House påstod att de dominanta idéerna ska bearbetas av den nya 

VD:n eftersom företaget håller på att expandera. Detta kan ses som att en mer hierarkisk 

karaktär kan inta företaget som i sin tur kan leda till standarder då företaget expanderar och 

etablerar sig utomlands.  
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Det framkom även i undersökningen att ledarna och cheferna i de svenska företagen är mer 

delaktiga i den dagliga driften i restaurangen, vilket också tyder på att svenska företagen 

arbetar mer med relationer i företagen då relationerna är mer öppna och chefens inflytande i 

den dagliga driften blir mer att styra upp och öka försäljningen. Detta kan vara en av de 

avgörande faktorerna som gör att svenska företag klarat av den internationella konkurrensen, 

eftersom detta ger en snabbare förändringsmöjlighet till omgivningen.   

Angående kvalitetsmätningar i företagen visade det sig även att företagsstorleken påverkar 

graden av olika mätningar. I vilken utsträckning dessa mätningar sker och i vilka som har 

makt för att utföra dessa mätningar är beroende av företagens storlek. Ju större företag med 

standardiserade rutiner, desto mer ökar mätningarna.  

När författarna analyserar empirin har det även visat sig att de mindre företagen har större 

produktsortiment. Då de svenska företagen är mindre än de internationella företagen kan man 

utesluta att detta är en av anledningarna till de svenska företagens överlevnad och expansion. 

Avslutningsvis kan man påstå att den allra viktigaste skillnaden som man tydligt kan se i 

analysen är den enkelriktade kommunikationen som råder i de internationella företagen.
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8.0 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer författarna att diskutera undersökningens metod och tillvägagångssätt genom 

ett kritiskt förhållningssätt. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom området. 

 

 

8.1 Metoddiskussion 
Resultatet i denna undersökning bör betraktas med försiktighet då författarna fått ett bortfall 

på tre informanter, samliga medarbetare på restaurangen Max. Då bortfallet är så pass stort 

kan inga generella slutsatser dras. Varför informanterna inte kunde närvara var på grund av 

tidsbrist från deras håll.  

En annan faktor man bör ha i åtanke är att resultatet kanske skulle tett sig annorlunda om 

intervjuerna skedde hos någon annan restaurang än just de författarna var ute på. Det finns en 

risk att en del information hade tett sig annorlunda om författarna intervjuat anställda på en 

annan restaurang. Författarna har dessutom valt att endast koncentrera sig på fyra stycken 

olika snabbmatsrestauranger i branschen, resultatet hade kanske blivit ett annat om andra 

kedjor valdes. Detta är också en anledning till varför generella slutsatser inte kan dras. Hade 

inte intervjuerna ägt rum på respektive restaurang kan det tänkas att reliabiliteten hade blivit 

högre, då alla medarbetare kanske inte vågar säga precis vad de anser när de befinner sig i sin 

egen arbetsmiljö. 

 

Validiteten måste dock ändå klassas som relativt hög då den insamlade data är till fullo 

väsentlig för undersökningen. 
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8.2 Förslag till vidare forskning 

Författarnas förslag till vidare forskning är att undersöka om problematiken med 

stordriftsfördelar för företag är specifikt för denna bransch eller om det är generellt för 

samtliga branscher. Någonting annat som vore intressant är att följa upp hur de svenska 

företagen i denna uppsats klarar sig när de expanderar utomlands. Eller varför inte göra en 

fallstudie på Espresso House och se om hela deras verksamhet standardiserats efter 

expansionen?
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10. Bilaga 
10.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor till ledning 

• Vilka är företagets vägledande värderingar som ligger till grund för era rutiner och 

arbetssätt? 

• Vilka är det som har makt och inflytande för att kunna förändra dessa i ert företag? 

• Har ni tydliga riktlinjer kring affärsiden? 

• Förmedlas denna ut till de anställda? På vilket sätt? 

• Baseras de anställdas arbetssätt på affärsidén?  

• Tycker du att era anställda förmedlar affärsidén och vad företaget står för ut till 

kunden? 

• Hur är relationen mellan ledning och anställda inom ert företag? 

• Använder ni er av intern marknadsföring? Vad ger den er? 

• Anser du att ni är överlägsna era konkurrenter inom någon disciplin? Vilken? Vilka 

strategier använder ni för att behålla den positionen? 

• Har du inflytande över vilka produkter ni säljer? 

• Är du med i framtagningsprocessen av produkterna? Utförs aktiviteterna parallellt 

eller sekventiellt för att sätta värde på produkterna? 

• Mäter ni prestationen hos de anställda i företaget? På vilket sätt? Vem ansvarar för 

mätandet? 

• Mäter ni kvalitén på processer och produkter? På vilket sätt? Vem ansvarar för 

mätandet? 

• Om de anställda har ett förslag på hur en arbetsuppgift bör utföras, hur välkomnas det? 

• Litar du på hur dina anställda utför sitt arbete? 

• Har du tydliga förväntningar och målsättningar för de anställda? Anser du att du 

lyckas förmedla dessa till de anställda? På vilket sätt? 

• Anser du att ditt beteende som ledare påverkar de anställdas motivation? 

• Använder ni någon form av belöningssystem när mål har uppnåtts? 

• Hur tycker du att du är i ditt bemötande till de anställda generellt? 

• Anser du att du är delaktig i arbetet som övriga anställda utför? På vilket sätt? 

• Växlar du ledarskapsstil beroende på situation? 
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• Brukar du ge klara direktiv om vad som ska göras? 

• Anser du att du måste vara lika relationsorienterad och uppgiftsorienterad gentemot 

alla anställda? Varför? Varför inte? 
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10.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor till underordnade 
• Vet du vilka företagets vägledande värderingar som ligger till grund för era rutiner och 

arbetssätt är? Tycker du att de påverkar dina arbetsrutiner? 

• Anser du att du har någon makt att kunna förändra dessa värderingar och idéer i 

företaget? 

• Vet du vad företaget har för affärsidé?  Tycker du att riktlinjerna för att nå dit är 

tydliga? 

• Anser du att du är delaktig i ditt sätt att arbeta för att uppnå företagets mål med 

affärsidén? 

• Förmedlar ni anställda ut företagets affärsidé till kunden? På vilket sätt? 

• Hur är relationen mellan ledning och anställda inom företaget? Hur fungerar 

kommunikationen er emellan? 

• Har du inflytande över vilka produkter ni säljer? 

• Är du med i framtagningsprocessen av produkterna?  

• Är du delaktig i kvalitetsarbetet på era produkter? 

• Hur välkomnas era eventuella förslag och idéer på hur någonting bör utföras? 

• Känner du att din chef litar på hur ni utför ert arbete? 

• Anser du att din chef satt upp tydliga mål och förväntningar för er anställda? Anser du 

att din chef lyckas förmedla dessa till er? På vilket sätt? 

• Påverkar din ledares beteende din motivation till arbetet? 

• Hur tycker du att din chef är i sitt bemötande till er anställda generellt? 

• Anser du att din chef är delaktig i arbetet som du och övriga anställda utför? På vilket 

sätt? 

• Tycker du att cheferna anstränger sig för att få medarbetarna att bli lojala till 

företaget? 

• Anser du att din lojalitet till företaget påverkat kundens lojalitet till företaget? 

• Växlar din ledare ledarskapsstil beroende på vilken medarbetare det rör sig om i fråga 

om mognad och kunskap inom företaget? 

• Växlar din chef ledarskapsstil beroende på situation? 

• Ger ledaren klara direktiv på vad som ska göras? 

 


