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Sammanfattning 

 

I mars 2011 presenterades ett förslag om att reducera mervärdesskatten på restaurang- och 

cateringtjänster exklusive alkohol från den dåvarande 25 procent till dagens 12 procent. 

Denna förändring förväntades skapa 3500 helårsanställningar inom restaurang och 

cateringbranschen. (2011/12:RFR13, s.56-57)  

 

I januari 2012 införde staten en sänkt momssats för restaurangföretagare från den dåvarande 

25 procentiga momsen till dagens 12 procentiga moms.  

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka aspekter som påverkar restauranger att 

förändra sin verksamhet i relation till den sänkta restaurangmomsen 2012. 

Utöver detta skall vårt empiriska material användas för att skapa en egen modell. Denna 

modell skall användas till att förstå organisationsförändring och faktorer som påverkar en 

sådan förändring.  
 

För att komma närmare studiens frågeställning har vi valt att utgå ifrån ett antal olika 

modeller som berör organisationsförändring med fokus på varför en förändring sker och vilka 

element som är viktiga att fokusera på för att kunna studera denna förändring. Under studiens 

gång såg vi att ledarskap inom restaurangerna var en väldigt viktig aspekt för förändringen 

och de anpassningar som genomfördes.   

 

Vi valde därför i ett förhållandevis sent skede att inkludera teorier som berörde ledarskap för 

att på så vis skapa en bättre förståelse kring detta område och dess påverkan kring 

förändringen. Dock hade vi inte detta i åtanke vid skapandet av intervjumallen samt under 

intervjuerna. Vi menar ändå att vi har kunnat bearbeta området på ett förhållandevis bra vis 

tillsammans med lämpliga analyser och slutsatser baserat på vårt insamlade empiriska 

material.  

 

Vi har tillämpat en kvalitativ metod utifrån ett organisatoriskt perspektiv med fokus på 

organisationsförändring. Studiens ansats har en betoning på det hermeneutisk kunskapssynen 

efter som vi har lagt till nya teorier med tidens gång. Studiens har genomförts på nio olika 

restauranger med restaurangägare och restaurangansvariga. 

 

Resultatet visar en bransch som är väldigt ledarstyrd och förändrar sig snabbt till externa 

trender. Vi har sedan utvecklat en egen modell som vi anser speglar branschens 

förändringsprocess på ett bra vis. Vår modell har skapats med hjälp av att kombinera andra 

forskares modeller samt teorier som berör ledarskap, organisationsförändring dessutom 

kombinerat med vårt eget empiriska resultat.  
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Förord 

Denna studie har utförts vid Handelshögskolan, Umeå Universitet, med huvudsaklig 

inriktning mot organisationsförändringar kopplat till den sänkta restaurangmomsen som 

verktyg för denna studie. Vi vill tacka vår handledare Sofia Isberg för hennes tankar, stöttning 

och vägledning igenom denna uppsats. Vi vill även tacka våra respondenter som har tagit sig 

tid för att svara på våra frågor utan er hade aldrig studien varit möjlig att genomföra.

     
Slutligen vill vi även tacka familj och vänner som under denna tid har stöttat oss i vårt arbete. 

 

Umeå, oktober, 2013.  

 

 

Andreas Hjalmarsson & Martin Lundmark. 
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1. Inledning  

I detta kapitel vill vi skapa en förståelse samt inblick för läsaren gällande vad denna studie 

avser att behandla samt varför den är aktuell. Här presenteras det praktiska och teoretiska 

problemet. Detta utmynnar sedan i vår valda problemformulering samt studiens syfte. 

1.1. Bakgrund     

 
1.1.1. Restaurangmomsen  

 

Under 2007 la regeringen fram förslaget att sänka de sociala avgifterna för delar av 

tjänstesektorn och däribland restaurang samt cateringbranschen. Huvudsyftet med detta var att 

öka sysselsättningsgraden och minska andelen svartjobb. Men för att den Europeiska 

kommissionen skulle godkänna detta förslag krävdes att förslaget begränsades till små och 

medelstora företag. Varpå regeringen valde att återkalla förslaget då de inte ville begränsa sig 

enbart till dessa sektorer, de ansåg att denna begränsning kunde medföra kraftiga 

snedvridningar i konkurrensfördelar på marknaden. Vid denna tidpunkt var det heller inte 

tillåtet att reducera mervärdesskatten hos delar av tjänstesektorn. (Direktiv, 2010:132 s.5).

  

I juni 2009 trädde ändringen av mervärdeskattsdirektivet i kraft som bland annat tillät 

reduceringar i mervärdesskatten hos ett flertal nya tjänster däribland för ”Restaurang- och 

cateringtjänster, varvid tillhandahållande av (alkoholhaltiga och/eller alkoholfria) drycker 

får undantas” (Direktiv, 2010:132 s.7-8).  

 

I mars 2011 presenterades förslaget om att reducera mervärdesskatten på restaurang- och 

cateringtjänster exklusive alkohol från den dåvarande 25 procent till blivande 12 procent. 

Denna förändring förväntades skapa 3500 helårsanställningar inom restaurang och 

cateringbranschen. (2011/12:RFR13, s.56-57).  

 

Regeringen la fram budgetförslaget om sänkt restaurang och catering moms inför 2012 års 

budget med följande motivering: 

”Differentieringen av mervärdesskatten innebär att företag som säljer restaurang- och 

cateringtjänster missgynnas jämfört med företag som säljer livsmedel. Resursallokeringen 

påverkas genom att produktionen blir mindre inom högre beskattade områden medan 

produktionen blir större inom de lägre beskattade områdena. Den föreslagna sänkningen av 

mervärdesskatten är därför positiv ur konkurrenssnedvridningssynpunkt och bidrar 

därigenom till ökad samhällsekonomisk effektivitet”. (2011/12:RFR13, s.58) 

 

Detta ledde i sin tur till att Sverige reducerade mervärdeskatten för restaurang- och 

cateringtjänster exklusive alkoholförsäljningen från 25 procent till 12 procent från och med 1 

januari 2012. (Mossfeldt, 2012, s.4) 

 

1.1.2. Vad har hänt sedan momssänkningen? 

 

Mervärdeskatten har nu varit sänkt i drygt ett år och med tanke på detta avser vi att undersöka 

huruvida restaurangföretagare har valt att agera utifrån denna förändring från staten och 

varför de väljer att agera som de gör.   
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Bakgrunden till detta ämnesval är att det finns ett antal utredningar och artiklar som 

undersöker om det har skett en förändring både innan och efter momssänkningen.(Ahlbom 

et.al, 2012; Fagerlind 2012; Mossfeldt, 2012).  De flesta studier är dock skrivna innan 

sänkningen trätt ikraft vilket gör det svårare att göra ett uttalande om effekten av sänkningen, 

exempelvis Hortlunds studie från handels utredningsinstitut (HUI) som diskuterade detta 

redan 2008 (Hortlund, 2008). Dock finns det en utredning av konjunkturinstitutet som 

studerat de kortsiktiga förändringarna av momssänkningen. I konjunkturinstitutets 

fördjupnings-PM finns det olika faktorer som konjunkturinstitutet har valt att studera ur ett 

mera nationalekonomiskt perspektiv. Det är bland annat mätningar av: 

(a) ”Den genomsnittliga prisförändringen på restaurangtjänster under perioden 2000–

2011” 

(b) ”En ekonometrisk modell som förutsäger prisutvecklingen utifrån historiska 

samband”  

(c) ”En ekonometerisk modell som relaterar prisutvecklingen på restaurangtjänster i 

Sverige till den i tre nordiska länder”.  

(Mossfeldt, 2012, s.6)  

 

För att studera effekten av momssänkningen utgår konjunkturinstitutet ifrån statistiska 

centralbyråns (SCB) konsumentprisundersökning där de varje månad mäter 

restaurangpriserna på 130 olika företag runt om i Sverige. För att sedan utvärdera effekten av 

momssänkningen så jämför de denna förändring med den genomsnittliga prisförändringen 

mellan åren 2000-2011. Vidare för att studera förändringen använder de sig av olika 

ekonomiska modeller för att på ett bättre vis kartlägga effekten av momssänkningen. 

(Mossfeldt, 2012, s.6).   

 

Kartläggningen visar på att det har blivit en kortsiktig prissänkning av restaurangpriserna och 

samtliga undersökningsmetoder i utredningen pekar mot samma slutsats. Kartläggningen visar 

på olika andra förklaringar vilket kan ha påverkat resultatet så som att SCBs statistik inte tar 

hänsyn till hämtmat (take-away) vilket inte blev påverkad av momssänkningen då denna typ 

redan var beskattad vid 12 procent sedan tidigare (Mossfeldt, 2012, s.6, s.16). I och med att 

SCB tar med båda typerna i sin statistik finns risken att resultatet inte helt korrekt speglar 

momssänkningen. SCB argumenterar dock för att det endast är i ett fåtal fall som hämtmat är 

den vanligaste tjänsten och på så sett visar SCBs statistik på varor som blivit påverkade av 

momssänkningen. Värt att notera på i konjunkturinstitutets utredning är att den endast 

fokuserar på prissänkningen och inte på om momsförändringen lett till ökade jobb inom denna 

sektor vilket var statens förhoppning vid implementeringen.  

 

I diskussionen kring resultatet av konjunkturinstitutets fördjupnings-PM (Mossfeldt, 2012) 

framkommer det att: De olika utredningsmetoderna pekar entydigt på att momsreformen sänkt 

restaurangpriserna på kort sikt. De genomförda utredningsmetoderna på svenska och 

internationella data indikerar att reformen sänkt priserna med 2,2–2,7 procent. Ett antal 

artiklar tar upp frågan om fler jobb inom restaurangbranschen skapats tack vare 

momssänkningen, både artikeln av Fagerlind som skriver för Dagens Nyheter (Fagerlind, 

2012) och Svenska Dagbladets artikel (Ahlbom et.al, 2012) visar på ungefär samma sak, att 

det inte blivit billigare för konsumenten att äta ute, men att det har blivit fler nyanställningar, 

ca 5000 stycken. I båda fallen refererar tidningarna till en undersökning som SCB gjort på 

uppdrag av Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Undersökningen som båda tidningarna refererar 

till talar som sagt om 5000 fler jobb och en ökning av omsättningen under tredje kvartalet 

2012 jämfört med samma tidpunkt 2011. I DNs artikel talas det dock om vissa motsägelser 
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mellan Visita (bransch och arbetsgivarorganisationen inom svensk besöksnäring) samt hotell 

och -restaurang facket, detta för att kontrollera om det verkligen har blivit en ökning och om 

den statistiken som finns tillgänglig verkligen visar på ökad sysselsättningsgrad.  

 

Den egentliga orsaken till momssänkningen skall ha berott på snedvridningen vad gäller 

momssatserna kring hämtmat (12 procent) jämfört med att äta på restaurangen (25 procent). 

Detta kunde i sin tur upplevas som en ‖bestraffning‖ ifall restaurangens gäster åt i 

restaurangen då momsen var dubbelt så hög (25 procent) jämfört med om gästerna tog med 

sig maten utanför restaurangen. (Hortlund, 2008, s.4). 

 

Utifrån ovanstående beskrivning kan vi se ett mönster. I de flesta utredningarna talas det om 

‖att‖ en förändring har uppenbarat sig eller inte uppenbarat sig baserat på statistiska siffror. 

Det diskuteras om hur stor denna förändring är och om restaurangerna tjänar mer, anställer 

fler och om konsumenten konsumerar mer. I studierna studeras olika typer av statistik och 

diskuteras olika över huruvida denna statistik verkligen mäter rätt typ av statistik och visar på 

rätt fakta. Enligt oss skapar detta ett tomrum.  Detta tydliga tomrum som finns anser vi är; 

”varför”. Vi har inte kunnat hitta någon utredning om varför dessa saker sker eller inte sker. 

Ingen frågar restaurangägarna/restaurangföretagarna om varför de inte har anställt fler, eller 

varför de inte har sänkt sina priser och hur de tänker om allt detta. I Dagens Nyheter 

(Fagerlind, 2012) och Svenskadagbladet (Ahlbom et.al. 2012) tar de visserligen upp att de 

intervjuat Oleary’s ägare om hur Oleary´s har upplevt förändringen, men reportrarna ställer 

aldrig frågan om varför Oleary´s väljer att agera.  

 

Visita har utvecklat en tabell för de tre första kvartalen 2012 över hur sysselsättningsgraden 

för hotell och restaurangbranschen har utvecklats. Enligt denna tabell har antalet 

heltidsanställda i Sverige ökat med 5843, det motsvarar en ökning med 5,3 procent. I 

Västerbottens län har det skapats 60 nya heltidsjobb och det motsvarar 2,6 procent. (Visita, 

2013, s.9) Medan statistiska centralbyråns egen tabell som finns tillgänglig på internet menar 

att antalet fjärde kvartalet 2011 var 130 200 och för tredje kvartalet 2012 var 126 700, det 

motsvarar då en minskning med ca 2,7 procent i Sverige. (SCB, 2012) Det som dock inte 

framgår från denna tabell är om det enbart handlar om heltidsanställda.   

 

I Svenska Dagbladets debattartikel menar Ahlbom et.al. (2012) bland annat att första kvartalet 

2012 ökad sysselsättningen med 9500 fler som arbetade jämfört med samma period året 

innan. Men de menar att det framförallt syns på tillsvidareanställningar som hade ökat med 

10700 första kvartalet 2012. Dagens Nyheter skriver att den sänkta restaurangmomsen inte 

har påverkat priserna till kunder. Artikeln menar att endast 13 procent av de 298 kontrollerade 

restaurangerna genomgående har sänkt sina priser. De menar alltså att restaurangföretagarna 

nu tjänar mer pengar på sina varor/tjänster jämför med innan momssänkningen. Vissa av de 

tillfrågade restaurangerna menar att råvarupriserna har ökat och därför kan inte 

konsumentpriserna sänkas, vilket skulle kunna vara ett svar på varför priserna inte har sänkts. 

Men författaren menar ändå att enligt arbetsförmedlingen ser det positivt ut för 

sysselsättningsgraden. (Fagerlind, 2012)  

 

Utifrån dessa olika artiklar menar vi därför på att ”varför” är en av de viktigaste frågorna att 

ställa till restaurangföretagarna, eftersom det leder till ökad förståelse om problemet och då 

varför företagare, organisationer och grupper reagerar på momssänkningen som de gör. Men 

för att komma till botten med allt detta är det viktigt att börja någonstans, vi har här 

bakgrunden till förändringen att den skett och vissa tecken på i vilken riktning den har gått 

alltså ökad anställning och sänkta priser inom branschen. I konjunkturinstitutets rapport visar 
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de på att de genomförda modellskattningarna på svenska och internationella data indikerar att 

reformen sänkt priserna med 2,2–2,7 procent, vilket motsvarar ett genomslag av reformen på 

21–26 procent. (Mossfeldt, 2012, s.16)  

 

Detta beslut gällande momssänkningen i januari 2012 har lett till att restaurangföretagarna har 

behövt fatta ett beslut gällande huruvida de skall anpassa sig till den nya momssänkningen 

som har skett i dess omvärld. Denna omvärldsförändring leder sedan till att ett internt 

förändringsarbete blir nödvändigt att genomföra för restaurangerna. Vi menar att det är viktigt 

att skapa en förståelse för olika typer av förändringar som företagen kan stå inför, exempelvis 

organisationsförändringar.  

 

Det som påverkar och driver denna process kan till exempel vara tidsrymden förändringen 

sker inom, om det är en extern eller intern förändring eller hur ledarens roll ser ut inom 

organisationen (Van de ven & Poole, 1995; Kezar, 2001).    

 

Det finns mycket forskning om hur organisationer reagerar på en intern förändring, som olika 

typer av omorganisationer som exempelvis Tuckers (2010) studie om hur lärare inom en 

organisation upplever stress och internt tryck vid en omorganisation. Det finns även studien 

av Caldweld och Yui (2011) som studerar hur en omorganisation påverkar 

arbetstillfredställelse vid en omorganisation och tittar då även på element som motstånd men 

även på hur individer och grupper reagerar (Battilana & Casciaro, 2012; Caldweld & Yui, 

2011; Tucker, 2010). Följaktligen finns det då även ett antal modeller som lägger mycket vikt 

på den interna problematiken som uppstår vid interna förändringar och hur, chefer, grupper 

och individer hanterar detta och även hur de borde hantera detta för att förändringen ska 

genomföras på bästa vis (Van de Ven och Poole, 1995, Kezar, 2001).  

 

Förändringen kan ses som linjär och rationell, här har ledaren har en central roll för 

förändring och att dennes uppgift är att utveckla organisationens medlemmar för att på så sett 

underlätta förändringens gång. Detta kan då jämnföras med det social kognitiva perspektivet 

som ser förändring som något irrationellt, ickelinjärt och där individen; inte ledarens roll är i 

fokus (Van de Ven och Poole, 1995, Kezar, 2001). För att gå in mer på ledaren och dennes 

roll har vi bland annat valt att använda oss av Yukl. Han menar att ledaren måste arbeta efter 

uppsatta mål och inom ramarna för att ledaren skall kunna genomdriva en förändringsprocess 

gemensamt med gruppen. Det är också viktigt att ledaren genom sitt ledarskap kan få andra 

medarbetare utföra en specifik arbetsuppgift. Self diskuterar ledarskapets utmaningar i 

relation till förändringen i fem steg. Self menar att det är ledarens ansvar att 

förändringsprocessen genomdrivs, det är också ledarens uppgift att vägleda medarbetarna 

genom en förändring. Han menar att det finns fem steg för att skapa och hantera beredskap 

hos medarbetarna inför en förändring. (Self, 2007, s.11-12) Detta är något vi också har valt att 

fördjupa oss närmare inom i teorikapitlet. I vår studie har vi även försökt att finna länken 

mellan förändringen, grupp och ledaren för att se vilken som är den drivande faktorn. Vroom 

(2000, s. 83-85) har tagit fram en modell för att beskriva ledarens kontra gruppens inflytande 

när det kommer till nya beslut. Denna baseras på ett flertal steg från att ledaren tar alla beslut 

till att ledaren låter medarbetarna planera och fatta besluta själva.  

 

Givetvis blir det svårt att argumentera för relevansen för en enskild teori eller 

förändringsmodell då de tenderar att fokusera på förändring som kommer inifrån istället för 

utifrån som i vårt fall. Den forskningen som vi studerat för att hitta kopplingar till vad externa 

förändringar har för effekt på organisationer utgår ifrån kvantitativa perspektiv. Ett exempel 

är studien av Klarnern och Raisch, de tar de upp i vilken takt en förändring sker och om en 
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snabbare anpassning till en extern förändring är att föredra framför en långsam och hur det 

påverkar företaget. Detta genom att studera försäkringsbolag under en tidsperiod och 

analysera deras vinster från ett år till ett annat samt intervjua företagsledningen. Studien är 

relevant då den tittar hur en extern förändring påverkar ett företag men tar även upp i vilken 

takt de anpassar sig till en förändring och vad det får för konsekvenser för företagen. Dock så 

går inte studien djupare och studerar varför de agerar som de gör utifrån en extern förändring 

utan nöjer sig med att konstatera att en mer regelbundet förändrings agerande är att föredra 

framför ett snabbare. Studien tittar även bara på en typ av industri; försäkringsbranschen och 

vi menar att det blir svårt att överföra deras resultat till andra typer av industrier som 

exempelvis restaurangbranschen. Studien tittade inte heller på en specifik typ av extern 

förändring som momssänkningen utan mer generella förändringar och hur de påverkade 

företagen. (Klarnern & Raisch, 2013)  

 

Vi vill då bidra till forskningsgapet genom att studerar hur restauranger förändrar sin 

verksamhet utifrån en extern förändring och hur de regerar på förändringen men framförallt 

varför de agerar som de gör. Restaurangerna blir intressanta då de är relativt små i storlek om 

man jämför med större institutioner som i Klarnern och Raisch studie. Vilket gör dem lättare 

att studera eftersom de då inte har en lika komplex företagsstruktur. Restaurangbranschen är 

även en industri med högt tempo och som ständigt måste anpassa sig till sina kunders 

föränderliga beteende vilken skulle kunna påverka takten de anpassar sig till externa 

förändringar.  

 

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda detta perspektiv då vi anser att det saknas i nuvarande 

forskning speciellt inom en kontext såsom restaurangindustrin som är en industri som inte 

blivit studerad på närmare djup speciellt inom organisationsförändring. Dessutom finns det en 

uppenbar brist vad gäller forskning kring detta område framförallt vad gäller restaurangers 

sänkta restaurangmoms. Mycket eftersom detta är någonting så pass nytt så at det inte hunnit 

publicerats någon sådan specifik forskning. En jämförelse som vi har hittat är en artikel från 

USA som The Bureau of National Affairs publicerat, den handlar om att skönhetssalonger vill 

få tillgång till samma skatt/moms som restaurangerna i USA då det råder en viss ojämnhet 

(The Bureau of National Affairs 2013). Detta kan på ett enklare plan jämföras med hur det var 

tidigare mellan hämtmat och matgäster på restaurangerna då momssatserna fortfarande 

skiljdes åt. De flesta studierna på en organisations nivå berör dock hur restauranger kan 

maximera sina vinster eller motivationen av medarbetare som i studien av Chase et. al (1998) 

som med hjälp av yield management vill se om restauranger kan öka sina intäkter eller som i 

studien av Domínguez et.al (2012) se implementerandet av ett HRM system kan öka 

motivation och effektiviteten av jobbträning. Vad vår studie tillför är en fördjupning av 

organisationsförändring med ett fokus på ledaren utan det vinstmaximerande perspektivet.  

 

På grund av denna avsaknad av direkt användbara teorier eller artiklar har vi valt att använda 

andra typer av teorier för att besvara vårt valda område. Såsom organisationsförändringar 

samt ledarskapets påverkan, det är också därför vi har för avsikt att skapa en egen modell som 

skall gå att applicera på detta område i framtiden. Vårt bidrag till forskningen är då att erbjuda 

ett nytt perspektiv till förståelsen av restauranger inom organisationsförändring.    

 

1.1.2.1. Organisationsförändring och viktiga element  

 

Ett viktigt element som vi valt att studera och som är kopplade till organisationsförändring är 

hur beslut fattas inom restauranger. Forskare har genom olika modeller och studier kommit 

fram till olika aspekter som är viktiga att titta på innan, under och efter en förändring sker för 
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att på bästa vis genomföra förändringen på och studera den. Pettigrew et.al. (2001) säger att 

aspekter då som tidsrymden är viktigt att studera; finns det en tydlig star och slutpunkt när ett 

visst projekt ska vara klart, eller rör det sig om en förändring i företagskultur som är svårare 

att mäta. Motstånd menar Bolman och Deal (2012) är en annan viktig aspekt. Kommer 

förändringen att skapa konflikter och hur bemöter organisationen då det på bästa vis, vilka är 

de formella och informella ledarna som man kan använda sig av för att underlätta övergången. 

Pettigrew et.al. (2001) menar också på om det är en omvärldsförändring som organisationen 

måste anpassa sig efter eller rör det sig om en intern förändring i vilket organisationen har 

mer kontroll över jämfört med en omvärldsförändring då de själva kan kontrollera detta. 

Bolman och Deal (2012) menar sen på hur ledarstyrd organisationen är och vilken ledarstil 

och roll ledaren har för att på så sett veta vilka nyckelpersoner som behöver mycket 

information samt fokus från övriga deltagare eller är det mer en demokratisk organisation där 

det är viktigt att informera alla deltagare och lägga mer fokus på gruppen snarare än ledaren.  

 

Dessa är de dimensioner som vi vill utgå ifrån med vår studie och som är kopplade till 

organisationsförändring. Vi vill även på ett mer praktiskt sätt erbjuda vårt bidrag till 

forskningen inom organisationsförändring genom att använda de resultat vi får fram utveckla 

en modell över hur förändringen kan se ut inom restaurangerna detta med utgångspunkt ur de 

förändringsmodeller och de praktiska resultat som vi presenterar i detta arbete. 

 

Att förklara hur och varför organisationer förändras har varit en stor fråga för forskare och 

företagare under flera decennier. I vilken takt sker en förändring, är den linjär eller sker 

förändringen i ett stort kaos, hur stor påverkan har vi människor på förändring eller kan vi 

styra den överhuvudtaget.  Hur påverkas organisationerna av nya idéer, strategier och 

strukturer? Alla dessa frågor har varit svåra att svara på och ännu svårare att hantera för 

organisationerna. För att försöka svara på dessa frågor och komma underfund med hur man på 

bästa sätt hanterar förändring så började forskare inom området utveckla olika modeller. Från 

början lånade de många koncept från andra forskningsdiscipliner som nationalekonomins 

equilibrium, biologins livscykel, kaos teori och psykologiska modeller om förändring. Alla 

dessa modeller har lett till ökad förståelse för hur förändring i organisationer går till men just 

för att de lånat av så många andra forskningsfält har det skapat olika ideologier vilket gör det 

problematiskt att utvärdera vad som egentligen händer inom en organisation vid förändring.  

 

Då vi utgår från fem olika modeller uppstår problematiken att välja en modell, detta eftersom 

de i stor del består av att vi hanterar en specifik extern förändring; momssänkningen, alltså en 

förändring som restaurangägarana inte kan påverka utan bara förhålla sig till. Många av 

modellerna vi tittar på hanterar förändring som något som sker internt inom organisationen 

och som på så sätt går att påverka se exempelvis Van de Ven & Poole, 1995 och Kezar, 2001. 

En annan problematik som uppstår är att sänkningen kan ses som nästan uteslutande positiv.  

Med det menar vi att det är svårt att argumentera för att momssänkningen är negativ eftersom 

den inte innefattar andra åtaganden från restaurangägarnas sida, i och med detta blir det svårt 

att spåra konflikter och motstånd från restaurangägarnas sida kopplat till denna förändring och 

då detta är en så pass stor faktor för oss måste vi hitta en modell vilket tar detta i beräkning. I 

stället för att fokusera på konflikter och motstånd kommer vi istället titta mycket på hur de 

snabbt eller långsamt de reagerar på förändringen och vad som påverkar detta, samt hur det 

går till när de fattar beslut, är det väldigt strukturerat och linjärt eller är det mer ostrukturerat 
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1.2. Problemdiskussion  

 

Eftersom den sänkta restaurangmomsen är ett högaktuellt ämne och sänktes från statens sida 

för att minska antalet svartjobb och öka antalet heltidsanställda i Sverige, så menar vi att det 

är viktigt att studera hur företagarna har valt att agera på denna ‖förhoppning om nya jobb‖ 

från statens sida. Har restaurangerna valt att anställa fler eller vad har egentligen denna 

momsreducering inneburit för restaurangföretagarna? Vi vill också undersöka varför eller 

varför inte restaurangföretagarana väljer att agera utifrån denna externa förändring, finns det 

specifika aspekter som är viktiga för förändringsprocessen.   

 

Vi har även för avsikt att undersöka samhällseffekten av denna momssänkning, detta utifrån 

att kontrollera om restaurangföretagarna har valt att anställa fler efter momssänknigen. Samt 

om respondenterna tror att användandet av svart arbetskraft förändrats i och med 

momssänkningen.  

1.3. Problemformulering  
 

Hur har restaurangnäringen anpassat sig utifrån den sänkta restaurangmomsen 2012? 

1.4. Syfte  

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka aspekter som påverkar restauranger 

att förändra sin verksamhet i relation till den sänkta restaurangmomsen 2012. 

Utöver detta skall vårt empiriska material användas för att skapa en egen modell. Denna 

modell skall användas till att förstå organisationsförändring och faktorer som påverkar en 

sådan förändring.  

1.5. Avgränsningar  

 

Definitionen restaurang- och cateringtjänster är brett och avser alla möjliga former av 

försäljning som har med mat att göra. Det kan vara allt från större restauranger, caféer, 

catering till små gatukök. (Newsroom, 2011) Vi har valt att avgränsa oss till restauranger i 

olika kategorier. Små, medelstora och större restauranger baserat på omsättning. Detta 

eftersom vi inte har för avsikt att studera caféer och gatukök och kommer därför utesluta 

dessa från vår studie. Detta eftersom vi har för avsikt att studera renodlade restauranger i 

huvudsak för att kontrollera hur de har påverkats av denna momssänkning.  Vår avsikt är att 

skapa en så bra bild som möjligt över huruvida sänkningen av mervärdesskatten har påverkat 

restaurangföretagarna i dess arbete. Samt om denna förändring har påverkat 

sysselsättningsgraden som staten hoppas på. Vi har även valt att exkludera dessa 

företagsformer på grund av att de i många fall fokuserar på take-away och därför inte 

påverkades likvärdigt av momssänkningen som renodlade restauranger.    
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2. Metod  
Detta kapitel kommer att ta upp studiens vetenskapliga utgångspunkter. Kapitlet inleds med 

författarnas förkunskaper. Men kommer också bland annat att beröra vårt metodval och hur 

urvalet av respondenter gått till, detta avslutas sedan med litteratursökningen samt källkritik.    

 

2.1. Ämnesval  

 

Vi båda har studerat redovisning samt revision och därför intresserade vi oss för ämnet moms. 

Just baserat på detta valde vi att till en början studera momsen och sänkningen för 

restauranger. Men vi insåg snabbt att ett examensarbete på 30 högskolepoäng inte enbart 

kunde beröra moms och effekten av denna för restaurangerna. Därför fick vi öppna våra ögon 

och försöka placera momssänkningen i en annan kontext för att skapa ett bättre 

examensarbete. Detta resulterade i att vi valde att studera momsen utifrån ett 

organisationsförändringsperspektiv och hur företagarna har valt att agera utifrån 

momssänkningen.    

 

Vi inledde studien med att söka fram lämpliga teorier inom organisationsförändring, vilket vi 

snabbt fann var en omständig process då ämnesområdet är mycket stort och det finns många 

olika strömningar som utgår ifrån att en förändring sker av olika anledningar. Dock så hade vi 

efter att tag samlat ihop ett antal teorier och modeller som de flesta forskar var överens om var 

de stora utgångspunkterna inom organisationsförändring. 

 

Vi gick sedan vidare med att kontakta restauranger och restaurangägare inom Umeå- och 

Örnsköldsvikregionen, vi valde att i första hand söka i dessa regioner för att sedan expandera 

sökandet om vi inte kunde få tag på tillräckligt med respondenter. Vi valde att kontakta 

restaurangägare eller den ansvarige för restaurangen i fråga då vi ser dem som 

huvudpersonerna i beslutfattandet och även de personer som har bästa koll på 

momssänkningen inom restaurangen.  

 

Under tiden vi genomförde empirin och början av analysen såg vi att ledaren hade en mycket 

framstående roll inom restaurangbranschen vi valde då att inkludera fler teorier just kring 

ledarskap och ledarens roll inom organisationer för att de teorier vi redan använts oss av inte 

hade täckt in ledarskapets roll och vi tyckte det då var nödvändigt att lägga till ytterligare 

teorier som fokuserar på just detta. De nya teorierna finns i analys kapitlet och inte i en egen 

del då vi anser att de nya teorierna och analysen hänger ihop så pass mycket att läsaren får 

bästa förståelse genom dess kombination i analysdelen.  

 
2.2. Förförståelse  

 

Lindholm menar att förförståelsen ligger till grund för att kunskapsutvecklingen skall fungera. 

Med detta menas vad författarna har för praktiska och teoretiska erfarenheter sedan tidigare. 

(Lindholm, 2000, s.73). 

 

Vi är två studenter som idag studerar termin åtta på Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Andreas Hjalmarsson studerar civilekonom med inriktning mot handel och logistik samt har 

valt att läsa en master mot accounting. Martin Lundmark studerar civilekonom IBP 

(International Business Program) samt har val att läsa en master mot accounting. Vi har 

begränsade kunskaper inom moms och organisationsförändring, dock har vi båda läst kurser 

på A-nivå inom organisations och ledarskap. Martin har utöver detta läst kurser inom 
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beskattning. Dock har ingen av oss erfarenheter från restaurangbranschen sedan tidigare. Vi 

menar därför att vi är öppna och mottagliga för de svar som våra respondenter kommer med. 

Vi kommer kunna vara analytiska när vi inte har någon form av partiskt intresse sedan 

tidigare. Givetvis kan vår begränsade förförståelse vara missgynnande då vi kan få det svårare 

att finna lämpliga respondenter eller lämpliga teorier då vi saknar ett kontaktnät eller djupare 

kunskaper inom de teoretiskaområdena. Vi har dock valt att se fördelarna med detta då vi inte 

har påverkats av någon part sedan tidigare och därför bör kunna vara opartiska och analytiska 

i vårt resonemang och slutsatser. 

 

2.3. Vetenskapssyn   

 

2.3.1 Ontologiska utgångspunkter  
 

Handlar om vilken typ av kundskap som egentligen finns och hur världen ser ut (Jacobsen, 

2002, 2. 29, Bryman & Bell, 2011, s. 20-23) Det finns ingen ren gemensam bild inom detta 

ämne utan åsikterna brukar skilja sig ifrån (Jacobsen, 2002, s. 29). Dock så brukar man 

generellt dela i de ontologiska utgångspunkterna i objektivism och konstruktionism   

 

Enligt Bryman så är objektivism en ontologisk ståndpunkt som innebär att vi möter sociala 

företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt som vi inte kan påverka. 

Exempelvis en organisations regler och riktlinjer som skall följas av de anställda utifrån 

företagshierarki. Konstruktionism ifrågasätter åsikten att kategorier som organisationen och 

kultur på förhand är givna enheter eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre 

verklighet som de inte kan påverka eller styra. (Bryman 2008, s.36-39) Enligt Bryman så 

används den kvalitativa inriktningen som ett tolkande synsätt (Bryman 2008, s.40).

  

Ontologi handlar om att se kopplingarna mellan teori och verklighet (Bryman & Bell, 2011, s. 

11-14) De som samlar in forskningsmaterial ser då materialet som en konstruktion av 

sanningen eller som sanningen i sig självt. Vi kommer då att utgå ifrån ett konstuktionistiskt 

perspektiv då vi ser de personerna vi studerar och att deras uppfattningar är påverkade av den 

sociala verkligheten. Vår verklighet i studien är då grundad på det intervjumaterial vi samlar 

in och hur respondenten beskriver sin verklighet. Vår syn blir då en spegling på deras 

verklighet och de svar de ger oss och inte en ren kopia av verkligheten som i det 

objektivistiska synsättet.  

2.3.2 Epistemologiska utgångspunkter 

 

Tar upp olika synsätt på vad kunskap är för något (Bryman & Bell, 2011, s.27) Det finns 

många olika sätt att se på kunskap och då har det även utvecklats ett antal olika teorier om 

detta. De två huvudspåren är det positivistiska och hermeneutiska synsätten (Jacobsen, 2002, 

s.32). 

 

De positivistiska och hermeneutiska synsätten skiljer sig i sin syn på mänskligt beteende. Det 

positivistiska fokuserar på att förklara mänskligt beteende medan det hermeneutiska försöker 

att förstå och tolka människors beteende (Bryman & Bell, 2011, s. 26-29). Den hermeneutiska 

synen fokuserar även mycket på individens agerande och förmåga att tolka olika sammanhang 

(Jacobsen, 2002, s.32)  

 

Vi lägger stort fokus på att förstå olika typer av agerande inom restaurangbranschen utifrån en 

momssänkning vi ligger då mer på det tolkningsbaserade ingångssättet som det hermeneutiska 
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synsättet ger, då den menar på att det inte finns något objektiv verklighet utan verkligheten 

består då istället av olika sociala arrangemang som är strukturerade av människor. Studien 

fokuserar på att förstå hur människor tolkar sin verklighet och varför de agerar som de gör 

utifrån en extern förändring.   

 
2.4. Forskningsmetod  

 

Efter som vi utgår ifrån ett konstruktionistiskt perspektiv och vill fokusera på individen i vår 

studie och ämnar söka svar på varför restaurangägare agerar som de gör utifrån en 

momssänkning leder detta oss naturligt in till ett kvalitativt utgångssätt.  

 

Det kvalitativa angreppssättets fördel är den lägger vikt på förståelsen av hur människor 

resonerar eller reagerar (Bryman & Bell, 2011, s. 27). Den kvalitativa synen är även mer 

öppen för variation och förändring, den har även ett mer flexibelt utgångssätt än det 

kvantitativa synsättet vilket gör att man utifrån detta perspektiv kan få en bättre helhetbild.  

 

Vi menar att valet av forskningsmetod skall baseras på vårt problemområde samt vårt syfte, 

och eftersom vår avsikt är att studera varför det skett eller inte skett en förändring för 

restaurangerna efter momssänkningen. Utifrån detta anser vi att det kvalitativa perspektivet är 

att föredra.  

 

2.5. Forskningsansats  

 

Det finns ett flertal möjliga sätt att välja inriktning på forskningsansatsen som skall studeras, 

vi har valt att studera tre av dessa närmare. Dessa tre är den deduktiva, induktiva och det 

abduktiva forskningsansatsen. Den deduktiva ansatsen utgår ifrån en objektiv syn på 

forskning och oberoende av forskaren som undersöker detta, ansatsen utgår ifrån teori som då 

blir bekräftad av empiri. (Bryman & Bell, 2011, s. 11-14). Den induktiva angreppsättet utgår 

då istället ifrån observationer och empiri till teori. Det sista angreppssättet är det abduktiva 

som försöker att kombinera det induktiva och deduktiva för att på så sett finna en ‖gyllene 

medelväg‖ som Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55-56) beskriver det. Abduktion utgår ifrån 

empirisk fakta men avvisar inte teoretiska förförställningar. Under forskningsprocessen kan 

man således alterera mellan tidigare teori och empiri för att på så sett tolka det resultat man 

får.  

 

I vårt fall utgick vi från början med ett deduktivt angreppssätt då vi ville med hjälp av 

organisationsförändringsteori analysera varför restaurangägarna agerar som de gör utifrån en 

momssänkning. Undertiden vi sammanställde empirin och påbörjade analysen upptäckte vi att 

de teorier vi använt oss av inte var tillräckliga för att förklara de resultat vi fått fram men även 

för att studien hade visat en ny aspekt som att restaurangerna har en väldigt stark ledarkultur. 

Organisationsförändringsteori berörde visserligen detta men inte på ett tillräckligt djupt sätt 

för att det skulle räcka. Vi valde då att lägga till ytterliga teorier inom ledarskap för att ge ett 

större djup åt studien och täcka in det nya aspektet som uppkommit. Detta ledde till att vi 

frångick vår deduktiva ansats och använde oss mer utav en abduktiva utgångspunkt eftersom 

vi efter empiridelen la till nya teorier för att på så sett förklara det nya aspektet som 

uppkommit.  

 



11 
 

2.6. Perspektiv 
 

I denna studie kommer vi att utgå ifrån en extern organisationsförändring för att studera och 

skapa förståelse varför restaurangföretagarna agerar som de gör. Vi kommer att använda oss 

av momsförändringen som verktyg för denna studie och utifrån detta se aspekter som 

förklarar och visar varför restaurangerna väljer att agera som de gör utifrån en extern 

förändring. 

 

Genom att vår studie är utifrån restaurangerna och restaurangägarnas perspektiv kan vi skapa 

en förståelse om varför de agerar som de gör och på detta sätt skapa en bild av hur branschen 

fungerar, fattar beslut och hanterar förändring. Detta leder till en förståelse om 

momssänkningen är ett bra redskap för att stimulera industrin eller om det finns andra 

metoder som kan användas mer effektivt.   

 

Vi har i förstahand valt att studera detta utifrån organisationsförändrings teorier, detta 

eftersom vi studerar restaurangorganisationer i större och mindre storlek och teorier inom 

organisationsförändring ger en bred och djup grund för oss att kunna analysera och slutsatser 

utifrån tillsammans med vårt empiriska resultat. Vårt mål är att bidra med största möjliga 

insikt över de beslut som fattas inom restaurangerna. 

      

2.7. Inför intervjuer  

 

När det är tid för att söka svar på studiens frågor finns det olika möjligheter att använda sig 

av. Exempelvis enkätundersökningar (frågeformulär), telefonintervjuer, intervjua folk ute på 

staden. Det går även att genomföra personliga intervjuer med respondenter som är utvalda 

specifikt för att passa till studien, ofta kallade djupintervjuer som ämnar gå in mera på djupet i 

själva intervjusituationen. (Trost, 2010, s.42-43)   

 

Det finns olika intervjuformer, dessa är: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer, 

delvis strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer, fokuserade intervjuer samt 

gruppintervjuer. (May, 2001, s.148-149)    

 

Vi menar att det är viktigt att sitta ner med respondenterna för att söka svar på de frågor vi 

har, genom att göra detta så finns möjligheten att få respondenten att utveckla sina svar 

djupare. Eftersom vi har valt att genomföra en kvalitativ studie anser vi att det är viktigt att 

sitta ner och diskutera frågorna tillsammans med respondenterna för att därigenom få 

möjligheten att studera respondentens kroppsspråk och signaler denne sänder oss. Vi menar 

att detta vis lämpar sig bäst då vi kom att ställa frågor som ”hur” och ”varför” de har 

anpassat sig till den nya externa förändringen som skapar en internpåverkan för företagen.  

 

Det finns självklart svårigheter med intervjuer också och det är bland annat vara att 

respondenterna (cheferna) är väldigt upptagna och därför har svårt att ställa upp på en intervju 

när de har ett så pressat tidsschema.  

 

Men att sitta ned med respondenterna öppnar även för mer subjektiva tolkningar än det hade 

gjort om vi till exempel utgått ifrån en enkät. Det är då viktigt att så långt det är möjligt utgå 

ifrån en intervjumall för att intervjuerna ska vara varandra så lika som möjligt och på detta 

sätt upprätthålla objektiviteten. (May, 2001, s. 148-150)     
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I vårt fall har vi valt att genomföra intervjuer baserat på att vi åker ut till våra respondenter 

och intervjuar dessa med hjälp av tekniken strukturerad intervju. Vi väljer denna 

intervjuteknik Eftersom att denna bygger på att vi möter ett flertal olika respondenter som får 

exakt samma frågor ställda på samma vis. Tekniken bygger på att vi som intervjuare leder 

respondenten genom vår sekvens av frågor som är fastställda genom intervjumallen/schemat. 

Denna struktur gör att vi sedan kan jämföra svaren mellan de utvalda respondenterna på ett 

bra sätt. (May, 2001, s.149-150) Denna typ av datainsamling lämpar sig bra för oss eftersom 

vi har valt att genomföra en studie med en tolkande ansats där vi skall studera företagen och 

dess val som de har genomfört.  

 

För att detta skall fungera så krävs det enligt Dahmström ett bra utformat frågeformulär, detta 

för att svaren skall vara relevanta för studien och det valda problemområdet, samt för att 

behålla kvalitén på svaren. (Dahmström, 2005, s.123.) Eftersom vi har för avsikt att intervjua 

våra respondenter valde vi att konstruerade en intervjumall med de valda intervjufrågorna 

som delvis baserats på valda teorierna samt delvis utifrån ett mer praktiskt vis.  

 

Dahmström menar också att syftet med intervjun är viktigt, detta för att respondenten förstår 

vad dessa svar kommer att användas till. (Dahmström, 2005, s.124). Precis av denna 

anledning ämnar vi att i inledningsfasen presentera vad vi har för intresse med intervjuerna, 

detta görs direkt vid första kontakten med respondenterna och upprepas senare vid själva 

intervjutillfället. 

 

Enligt Dahmström är det viktigt att planera och skapa sig en tydlig bild över vad vi har för 

avsikt med intervjun. Det är först när vi upplever att detta är klart som vi kan börja formulera 

frågor till företagarna. (Dahmström, 2005, s.124). Det är också viktigt hur själva frågorna 

utformas eftersom att vi inte vill påverka respondenterna positivt eller negativt i deras svar på 

grund av hur våra frågor är formulerade. Dahmström menar även att intervjuaren skall hålla 

sig till att ställa en fråga i taget för att intervjun inte skall bli svår att förstå. Dahmström menar 

även att det är viktigt att begränsa antalet frågor så att respondenten inte blir uttråkad och 

tappar intresset och därigenom inte orkar svara. (Dahmström, 2005, s.130). Just på grund av 

dessa anledningar valde vi att börja i teorierna innan vi skapade frågor, detta eftersom vår 

avsikt är att skapa oss en tydlig bild över vad vi skulle fråga respondenterna. De tilltänkta 

frågorna som finns i vår intervjumall (SE BILAGA 1) är anpassade för att så bra som möjligt 

ta upp de valda teorierna.  

 
2.7.1. Etiska aspekter 

 

För att visa respekt mot våra respondenter som ställa upp i vår undersökning valde vi att först 

anonymisera respondenternas identitet. För att skydda respondenterna har vi valt att använda 

Vetenskapsrådets (2002, s.6) fyra huvudsakliga krav på forskning för att skydda respondenter, 

Dessa fyra är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet menas att alla berörda individer av forskningen skall informeras om 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Vi har alltid inledningsvis förklarat 

för varje individ vad studiens syfte är samt att det skal användas i vårt examensarbete, 

dessutom att detta kommer att publiceras och bli en offentlig handling. Vi har även förklarat 

att svaren endast kommer att användas i forskningssyfte.  
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Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien fått besluta över sin egen medverkan  

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Samtliga respondenter har först kontaktas via telefon där vi 

diskuterat en övergripande bild av studiens syfte och därefter har respondenterna fått tycka till 

om de vill delta eller inte. Baserat på detta har varje individ haft möjlighet att själva ta 

ställning gällande sin medverkan i denna studie. 

 

Konfidentialitetskravet menas att en specifik respondents svar inte skall gå att urskilja och 

kopplas samman till den individen. Med detta menas att en utomstående inte skall kunna 

avläsa vem respondenter är eller att författaren hanterar materialet på ett oförsiktigt vis. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) Vi har med hänsyn till detta etiska krav anonymiserat våra 

respondenter vi har dessutom undanhållit ort och kontaktuppgifter för intervjuerna. Vi har 

endast förklart övergripande om företagen samt individerna för att ändå vidhålla en personlig 

prägel. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in kring respondenter inte får användas 

för några andra ändamål av vad studien avser. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) Vi har 

genomfört vår undersökning för att besvara vår valda problemformulering och inte baserat på 

några andra motiv. Vi har inte för avsikt att använda oss av undersökningens materialet i 

några andra sammanhang eller kontexter, detta var vi tydliga med under själva intervjuerna.  
 
2.7.2. Frågan kring svart arbetskraft  

 

Eftersom att svart arbetskraft är ett känsligt ämne bestämde vi oss för att vi inte kunde fråga 

våra respondenter hur de själva väljer att hantera sin arbetskraft. Vi fick därför välja att vrida 

frågan mot helheten och generellt för industrin, detta för att inte vara allt för påträngande och 

begära information om olagligheter kring företagen. Delvis på grund av detta valde vi också 

att anonymisera våra respondenter ifall de skulle delge information som de inte vill ska vara 

tydlig vart de kommer ifrån. Detta ledde i sin tur fram till att vi valde att formulera vår fråga 

kring svartarbetskraft enligt följande: 

 

”Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?” 

2.8. Urval  

 

Bryman menar att det finns olika möjligheter att göra sitt urval på. Såsom målstyrda urval, 

som handlar om att välja ut enheter (individer, dokument, organisationer, avdelningar). 

Sannolikhetsurval, är vanliga i intervjubaserade studier, ifall forskaren vill generalisera sitt 

resultat till en population så är sannorliksurvalet ett bra val. (Bryman 2008, s.350) Bryman 

menar även att det är vanligt att använda sig av bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval. 

Bekvämlighetsurval brukar antingen vara resultatet av att individerna är svåra att få tag på 

eller att frågorna om representativet inte är lika viktiga som i en kvalitativ studie. 

Tillfällighetsurval är ett icke slumpmässigt urval som bygger på att författarna använder sig 

av tillgängliga individer för studien (Bryman 2008, s.433). 

  

Enligt Bryman så lämpar sig det målstyrda urvalet bra för en kvalitativ studie med intervjuer. 

Han menar här att författaren skall försöka att skapa en överenstämmelse mellan 
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forskningsfrågor och urvalet. Urvalet görs därigenom baserat på en önskan om att intervjua 

individer som är relevanta för forskningsfrågorna. (Bryman 2008, s.434). May menar att ett 

strategiskt urval där egenskaper väljs ut som är lämpliga till just en specifik studie, detta kan 

vara egenskaper såsom politiker, ekonomichefer eller i vårt fall restaurangföretagare. (May 

2001, s.121)   

 

Vi anser att det målstyrda urvalet lämpar sig bäst för vår studie då vi först har för avsikt att 

dela in restaurangerna i grupper. Detta för att sedan kontakta högre uppsatta individer inom de 

olika restaurangerna som har rättigheterna att fatta ekonomiska beslut. Alternativt en 

kombination av dessa, både det målstyrda urvalet samt strategiskt urval anser vi har likheter 

som båda två kan lämpa sig vår studie.      

Vi har under en lång tid innan intervjuerna påbörjades funderat över hur vårt urval skulle se ut 

och hur vi skulle dela in de olika restaurangerna på, vi hade funderat på att dela in de efter 

företagsformer, storlek, typ av matförsäljning, med mera. Men efter noggrant övervägande 

kom vi fram till att dela in företagen efter dess storlek. Vi har därför valt att dela in 

restaurangerna i grupper efter hur mycket de omsätter per år. Storleken på företagen menar vi 

kan bidra till att se ifall en nystartad restaurang med låg omsättning väljer att använda 

sänkningen annorlunda jämfört med en större och mer väletablerad restaurang.  

Vi började med att skapa oss en tydlig bild över hur mycket som olika restauranger omsätter 

på våra valda orter. Detta genom att vi studerade olika företagsfakta med ekonomisk data. 

Detta gjordes på ett 20-tal olika norrländska restauranger för att besluta huruvida vi skulle 

dela in dem efter omsättningsstorlek.   

 

Det hela ledde till att vi delade in dem i tre olika kategorier. Första gruppen som också är den 

grupp som innehåller flest företag är mindre restauranger som har en omsättning upp till 10 

miljoner kronor per år. Andra kategorin är medelstora restauranger som omsätter 10-20 

miljoner kronor per år. Tredje och sista kategorin är större restauranger som omsätter 20 

miljoner kronor eller mer per år.     

 

Vår avsikt var att totalt intervjua nio företag, dessa nio är fördelade i städerna Umeå och 

Örnsköldsvik. Vi har sedan valt att dela in intervjuerna med tre respondenter för kategorin 

små resturanger. Tre respondenter i kategorin medelstora resturanger samt tre respondenter i 

kategorin större resturanger. Detta för att skapa oss en så bra och jämställd bild som möjligt 

över företagarnas perspektiv på förändringen som är kopplat till denna momssänkning. Vi 

menar att detta urval baserat på omsättning per år kommer att skapa en tydlig bild över 

huruvida storlekskillnaden utifrån omsättning kan påverka organisationsförändringar hos 

restaurangföretagarna. Eftersom att små företag kan befinna sig i tillväxtfasen medan de 

större företagen kan uppnått en mera mättad välfärd och är nöjda med det som de redan har. 

 

2.8.1. Begränsningar  

 

Vi har dock valt att begränsa oss till Umeå och Örnsköldsvik men inte på grund av 

lättillgängligheten utan för att de kriterier gällande storleken vi sökte efter fanns att nå i Umeå 

och Örnsköldsvik. Dessa kriterier är baserade på restaurangernas omsättning per år, fördelat i 

tre olika kategorier. Små, medelstora och större restauranger. Dessa två städer kunde 

tillsammans fylla vårt behov gällande respondenterna samt storleken på restaurangerna.  
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2.9. Intervjuprocess  

 

Under intervjuerna har vi alltid inlett med att berätta för respondenten vad vi har för avsikt 

med materialet samt att intervjun genomförs anonymt, vi har dessutom skapat fiktiva namn på 

samtliga respondenter och företag som beskrivs i tabell 2.1. på nästa sida. Dessa namn 

används löpande genom hela denna studie. Vi har också föredragit besöksintervjuer före andra 

typer av intervjuer och har därför alltid träffat respondenterna i sin ‖hemmiljö‖ ute i 

restaurangerna. I åtta fall av totalt nio har vi båda deltagit under intervjuerna detta för att vi 

båda skall ges möjligheten att sammanställa materialet på ett så bra vis som möjligt. 

   

Större delen av respondenterna har också accepterat att vi spelar in själva intervjun för att 

underlätta vår transkribering, vi förklarade också för respondenterna att inspelningen endast 

var för vårt personliga bruk. Själva intervjumiljön har varierat mellan de olika intervjuerna, 

överlag har det varit lugnt och inga avbrott i intervjun. Men på vissa intervjuer har vi suttit ute 

bland resturangens gäster och miljön har då upplevts förhållandevis rörig. Ibland har också 

respondenterna blivit avbrutna av sin personal som kommit med frågor. Men vi upplever ändå 

att vi fått svar på våra frågor och när vi slutligen summerat intervjun med respondenten har 

båda parter varit nöjda med vad som sagts. Tabell 2.1. nedan är en sammanställande tabell 

över när och hur intervjuerna gick till.  

 

 

Tjänst: Benämning i 

texten: 

Tidsåtgång: Datum: Miljö: År inom 

org. 

Typ av 

intervju 

Mindre:       

Anders 

VD/Ägare 

24 timmar 25 minuter 04/04-13 Lugn 10 år Besök 

Hans 

VD/Ägare 

Roast 75 minuter 05/04-13 Lugn 9 år Besök 

Maja & 

Stefan 

Ägarna/VD 

Kostcirkeln 90 minuter 08/04-13 Lugn 3 år Besök 

Medel:       

Oskar 

VD/Ägare 

Stjärnan 55 minuter 08/04-13 Lugn 25 år Besök 

Johannes 

VD/Ägare 

Oasen 35 minuter 10/04-13 Rörig 19 år Besök 

Hanna 

Drifts chef 

LYX 60 minuter 15/04-13 Lugn 3 ½ år Besök 

Större:       

Bengt 

Drifts chef 

Malaki 45 minuter 04/04-13 Lugn 9 månader Besök 

Lena 

VD/Ägare 

XL  45 minuter 09/04-13 Rörig 17 år Besök 

Erik 

Drifts chef 

Grande 

 

 

35 minuter 17/04-13 Lugn 13 år Besök 

 

 

 

Tabell 2.1. Intervjusituation. (Skapad av författarna) 
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2.10. Intervjusammanställning   
 

Vid transkriberingen av intervjuerna som vi genomförde använde vi det inspelade materialet 

till vår hjälp men även de löpande intervjuanteckningarna vi antecknat under intervjuerna. En 

av respondenterna tillät dock inte inspelning av intervjun mestadels på grund av 

nervositet/osäkerhet så vi valde att avstå från själva inspelningen i detta fall och fick istället 

förlita oss på våra egna anteckningar. Givetvis blev det svårare i detta fall när vi endast 

antecknade vad som sades, men vi valde att sänka hastigheten under själva intervjun så vi 

kund anteckna i takt med samtalet och slutligen kontrollerade vi svaren med respondenten.

   

För att sedan göra om löpandefrågor som vi har i vårt frågeformulär till ett passande 

empirikapitel så började vi alltid med att sammanställa frågeformuläret i citat och svar. Sedan 

anpassade vi materialet för att passa in i en löptext såsom ni finner i kapitel 4, empirikapitlet. 

Där valde vi att sammanskriva företagen i de olika grupperna som de tillhörde utifrån 

omsättning. Här kan läsaren kontrollera grupp för grupp hur de olika restaurangerna valde att 

svara på våra intervjufrågor. Detta material kom sedan att ligga till grund för vår analys och 

slutsats.   

  

2.11. Intervjufrågornas kopplingar 
 
Nedan finner ni ett antal av de frågor som har används samt hur dessa är kopplade teoretiskt 

samt det praktiska bidraget av denna studie, övriga delfrågor finner ni i bilaga 1. 

 
Hur länge har du arbetat inom företaget? En mjukare fråga för att skapa en bild av 

restaurangägaren. 

Berätta lite om ert företags historia En mjukare fråga för att göra respondenten bekväm 

och samtidigt få en bild av restaurangen 

 

 

 

Hur såg ert företag ut för fem år sedan? 

Denna fråga är kopplat till hur förändringsbenäget 

företaget verkar vara, har det skett stora förändringar, 

många förändringar eller är företaget i stort sätt 

samma som för fem år sen. Då kopplat till hur 

förändringsbenäget företaget verkar vara och få 

klarhet på varför förändringarna skett, hur snabbt de 

skett och hur pass strukturerad förändringen varit. 

Hur ser ni på er framtid, vart ser ni er själva om fem 

år?   

Här vill vi koppla tillbaka till första fråga och 

ytterligare få klar het i förändringsbenägenheten 

bland restaurangerna. 

Antal anställda? En praktisk fråga för att få en tydligare bild om 

storleken på restaurangen.  

 

Företagets omsättning? 

Här dubbelkollar vi att de data vi samlat in angående 

omsättningen stämmer.  

 

 

 

 

Hur fattas besluten om en förändring i ert företag? 

Hur är företaget styrt? Via en tydlig ledare eller är det 

en styrande ‖ledningsgrupp‖, hur stort inflytande har 

medlemmarna i restaurangen, har de mycket 

inflytande och jobbar restaurangchefen mycket i 

sammarbete med dem. Detta då kopplat till 

organisationsförändringmodellernas syn på ledaren, 

gruppen och individens roll i en organisation. 

 

Hur pass väl blev du informerad innan sänkningen? 

En praktisk fråga där vi vill få klarhet över 

medvetenheten om momssänkningen och har 

restaurangen en tydlig bild av vad som sker och 

varför detta sker.  
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Vad är din personliga åsikt om momssänkningen? 

En praktisk fråga för att skapa en bild av vad 

restaurangägarna tycker om momssänkningen och 

den problematik som eventuellt uppstår. 

 

Vad är största skillnaden för ert företag nu när 

momsen är sänkt till 12 procent? 

Vi vill här försöka få fram vilken typ av förändring 

som skett efter momssänkningen och varför, hur 

snabbt reagerar dem på sänkningen. Detta kopplat till 

hur förändringsbenägna restaurangerna är. 

 

Vad tror du är största skillnaden för industrin med 

momssänkningen? 

Vi vill se om restaurangägarens syn på sänkningen 

och vilka förändringar som skett och om det stämmer 

överens med vad de andra restaurangerna svarat för 

att på sätt kunna jämföra.  

Har du några övriga kommentarer gällande förändring 

eller momssänkningen? 

Avslutande fråga där eventuella oklarheter har kunnat 

kontrolleras. 

 

 
 
2.12. Litteratursökning   

 

Vi har använt oss av flertalet möjliga sökvägar för att hitta bra och lämpliga teorier för just 

vår studie. Vi har använt EBSCO (Economic Business Source Premier), Google Scholar, 

DIVA, för att finna lämpliga samt tillförlitliga teorier. Vi har använt sökord som: 

‖organisationsförändringar‖, ”Förändringsteori”, ”Ledarstilar” men även sökt forskning på 

engelska med sökord som ”organizational change” och ”external change”. Vi har även sök 

litteratur på universitetsbiblioteket, både vad gäller teorilitteratur men framförallt litteratur 

kring metodiken och att skriva samhällsvetenskapliga arbeten. Tillsammans med denna typ av 

litteratur har vi även använt oss av tidningsartiklar kopplat till denna nya förändring samt 

statistik från bland annat statistiska centralbyrån (SCB) och Visita.      

2.13. Val av teorier 
 

De teorier vi utgår ifrån är kopplade till organisationsförändring. Vi har valt att utgå ifrån fyra 

olika modeller inom organisationsförändring, det evolutionära, livscykliska, kulturella, social 

kognition och det dialektiska synsätten. Det social kognitiva och dialektiska synsättet har vi 

valt att kombinera under en rubrik dels då de påminner om varandra men även för att de 

enskilt inte bidrar tillräckligt till studien för att de ska få egna rubriker. Vi har även valt att 

inkludera en rubrik som handlar om hur nutida forskare kombinerat olika förändrings 

modeller. Detta för att visa på att man inte enbart behöver utgå från en typ av modell utan 

man kan kombinera fler för att på så sätt skapa förståelse för en specifik kontext, i vårt fall 

förändring inom restaurangindustrin och vår egen modell. Vi har valt dessa teorier för att de 

speglar de olika synsätten som finns inom organisationsförändring på ett bra vis och detta 

utifrån den forskning som finns inom området. Genom att de speglar olika synsätt så limiterar 

vi inte oss när vi genomför studien utan vi behåller en öppen syn på hur förändringen sker 

inom restaurangerna, speciellt då vi inte har någon tidigare erfarenhet om 

förändringsprocessen inom restaurangbranschen. Modellerna erbjuder även kopplingar till 

externa förändringar och de aspekter vi vill titta närmare på såsom ledarskap, förändringens 

tempo och process.  

 

  

 

 

 

Tabell 2.2. Intervjufrågornas kopplingar (Skapad av författarna) 
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2.14. Analysmetoder  
 
Vårt empiriska material har strukturerats upp i tre huvudkategorier (mindre, medel och större 

restauranger) indelat efter omsättning, detta eftersom vi såg att restaurangerna befann sig runt 

dessa olika omsättningsnivåer redan i ett tidigt skede. Sedan har materialet sammanställts med 

intervjumallen som utgångspunkt för att skapa en lämplig struktur som skall följa hur 

intervjuerna genomförts.      

 

Det finns dock en risk med att dela in materialet i olika kategorier då det kan kräva 

generaliseringar i kring materialet grupperna. Fördelen här är att våra grupper endast 

innehåller tre respondenter per grupp och därmed menar vi att de har kunnat undvikas att 

använda oss av större generaliseringar. Vi anser därför att detta vis att dela in empiriska delen 

i grupper ändå är ett bra och acceptabelt vis att framställa respondenternas svar via. 

 

När vi har analyserat det empiriska materialet har vi utgått från en tolkande huvudmetod som 

innebär att vi som forskare visar på ett sammanhang och genomför en spekulativ analys av en 

mängd text (Fejes & Thornberg, 2009, s. 33).  

 

Det som framkom ibland annat empiridelen var ett antal ‖teman‖ som vi valde att ta med 

vidare till analyskapitlet. Dessa teman är: ledarskapet, beslutsfattande och förändringen, 

gruppen och individens del i förändringen, organisationens funktion, medias påverkan och 

vad förändringen lett till. Utifrån dessa analyserar vi sedan det empiriska materialet 

tillsammans med teori i kapitel 5 för att senare dra slutsatser i kapitel 6.  

 
2.15. Källkritik 

 

Universitetsbiblioteket har varit oss behjälpliga under hela vår uppsats, dels har vi haft 

tillgång till stora delar av publicerad litteratur som har hjälpt oss i vårt arbete. Samt delvis via 

dess hemsida där mängder med vetenskapliga artiklar finns publicerade. Utöver detta har vi 

även sökt information från bland annat regeringens publikationer gällande momssänkningen 

som vi anser är tillförlitliga då regeringen har behandlat texterna. Några få 

tidningspublikationer har vi dessutom använt oss av som kan ses som mindre trovärdiga dock 

är de nyligen publicerade samt tar stöd av bland annat statistiska centralbyråns siffror eller 

Visita som är branschorganisationen för restauranger. Vi har även använt oss av statistiska 

centralbyråns statistik som vi anser vara tillförlitliga publikationer som finns tillgängliga för 

allmänheten. Gällande Visitas trovärdighet så kan detta alltid diskuteras, framförallt för att de 

själva arbetat fram statistik som stödjer dess egen agenda men även varit drivande för att 

arbeta fram förlaget om momssänkning. Dock måste vi förutsätta att Visita har gjort sina 

kontroller och tagit fram statistik baserat på trovärdig fakta eftersom detta kontrolleras på 

regeringsnivå och därför måste även vi kunna tro på informationen som Visita publicerat 

offentligt.  

   

I metodkapitlet har vi valt att använda oss av flertalet så kallade metodböcker. Största delen 

av dessa böcker är uppdaterade under 2000-talet och har använts flertalet gånger av 

uppsatsskribenter i just metodkapitlet. Två mycket kända författare är Bryman och Bell dessa 

båda författare/forskare har skrivit såväl egna böcker som gemensamma. Vi är medvetna om 

att böckerna ibland har en nyare utgåva jämfört med den vi har valt att använda. Vi har dock 

valt att använda de böckerna ändå eftersom att nyare utgåvor oftast inte förändras avsevärt 
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från år till år. Vi menar att detta ändå inte kommer att påverka resultatet på denna studie på 

grund av detta.     

 

Våra huvudteorier och modeller som vi använt oss av är kopplade till organisationsförändring. 

Vi började med att utgå ifrån boken Understanding and facilitating organizational change in 

the 21st century av J.A Kezar som hade delat upp de olika organisationsmodellerna i 

kategorier, vi expanderade detta sedan med artikeln av Van de ven och Poole (1995) för att på 

så sett ha någonting att utgå ifrån när vi letade fortsatt forskning och studier inom de olika 

delarna av organisationsförändring. I några fall speciellt i Kezars fall refererade han till äldre 

studier där vi inte kunde finna grundartikeln, vi har då valt att referera tillbaka till Kezar men 

även sökt kompliterande information som kan validera hans uttalande. 

 

Vi har i stor utsträckning valt att utgå ifrån Kezar, Van de Ven och Pooles artiklar inom 

organisationsförändring då vi funnit att litteratur inom ämnet till stor del utgår ifrån dessa tre 

författare, speciellt i Van de Ven och Pooles fall då de är flitigt refererade i såväl kurlitteratur 

som akademisk forskning. Kezar har med sin artikel fortsatt att bygga på Van de Ven och 

Pooles tankar om organisationsförändring men bidrar även med kritik till modeller och 

tankegångar de tar upp. Vi tycker då att dessa två artiklar vi utgått ifrån bidrar till en 

nyanserad bild om organisationsförändring.  

 

För att fördjupa oss inom de olika modellerna så sökte vi på modellens namn för att på detta 

sätt se hur den hade använts och få fram relevanta studier vi kunde använda oss av.   
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3. Teori  

I denna del kommer lämpliga teorier som vi anser passa bäst till vår studie att förklaras. Vi 

inleder detta kapitel med att diskutera organisationsförändringar, framförallt externa sådana. 

Detta kommer sedan att kopplas ihop med fem olika modeller som vi anser kompletterar 

varandra i förändringens olika steg.      

 

3.1. Organisationsförändringar  

 

Patrik Dawson (2003, s.26-) beskriver hur organisationsförändring som begrepp uppkom. 

Vilket är viktigt för att förstå vad en organisationsförändring är. Startskottet för begreppet 

kom i den tidigare delen av industrialiseringen men då låg fokus mer på innovation och 

effektivisering av produktion än vad det gjorde på människors påverkan av och på förändring 

som ligger i fokus i dagens forskning. Här var det innovationer som ångmotorn och den 

vattendrivna kvarnen som drev organisationsutvecklingen framåt och då även hur 

organisationerna påverkades. 

 

En av de första böckerna som skrevs om just organisationsförändring var den av Adam 

Smiths The wealth of nations. I den beskriver han hur arbetare föredrog att producera en del i 

en konstruktion hellre än att göra alla delar, genom att utnyttja detta kunde produktiviteten 

ökas markant i fabriker genom att arbetarna bara behövde jobba med en del och kunde därför 

bli experter. En utveckling av Smiths teori skriven av Frederick Taylor beskriver hur 

vetenskapliga metoder kan användas för att effektiviserar processer genom systematisk 

mätning av alla de innefattade delarna. Genom detta tankesätt bidrog Taylor indirekt till 

förändringsteorins utveckling då många av bristerna i denna typ av produktionsmaximering 

har blivit utvärderade av beteendevetenskapliga teorier och senare även fält inom 

organizational management (Dawson, 2003, s28-29). Detta har då drivit forskningen om 

organisationsförändring framåt och just introduserat det mänskliga perspektivet. Genom 

Smiths och Taylors upptäckter kunde företagen växa vilket bidrog till ekonomiskt välstånd i 

de industrialiserade länderna. Men det bidrog även problem för företagarna då deras 

organisationer hade blivit så pass stora och det hade blivit så pass många olika att det inte 

längre var ett problem för arbetarna att bara byta jobb när de inte trivdes. Detta gjorde att 

företagarna inte kunde behandla arbetarna på samma sätt som förut bildandet av fack 

organisationer ledde även till ökat tryck mot organisationerna och följden blev då att fokus 

ändrade till ett mer demokratiskt arbetssätt som fokuserade på ledarskap och human relations 

(mänskliga relationer) vilket då lade grunden för fortsatt forskning inom 

organisationsförändring (Dawson, 2003,s29-30).  

 

Det nya tankesätten om ökad demokrati inom företagen ledde i sin tur fram till de kända 

studierna av Roethlisberger och Dickson som studerar effekterna på arbetarna om man 

behandlar dem på ett mer humant vis och inte ser dem som ‖ren‖ arbetskraft vidare studerade 

Hawthorne fördelen med ett demokratiskt ledarskap och effekten det hade på arbetarna och 

vikten av att lyssna på deras åsikter för att skapa en bättre arbetsplats. Dessa studier har lett 

fram till de teorier vi har idag om organisationsförändringar och varför dessa är så komplexa 

och möter motstånd.  

 

Så varför möter förändring motstånd, varför kan det vara så trögt att få igenom en förändring 

(Dawson, 2003, s.26-). En anledning till motstånd är att förändring bryter invanda mönster 

och skapar osäkerhet inom organisationen(Dawson, 2003 s.19). Men motstånd kan även 

handla om att försöka förstå förändringen i fråga både från förändringsagentens, sida som 

försöker att komma underfund med hur man på bästa sätt genomför förändringen. Detta kan 



21 
 

då uppfattas som motstånd då agenten ifrågasätter förändringen och personerna inblandade i 

processen för att för egen del bättre kunna förstå det som sker. Förändringsagenten är 

personen eller gruppen som är den drivande kraften till att förändringen sker. Från 

förändringsmottagarens sida handlar det mer om att förstå hur förändringen kommer att 

påverka dennes situation (Ford et al., 2008, s.363). Förändringsmottagaren är då raka 

motsatsen till förändringsagenten, alltså personen eller gruppen som genomgår en förändring 

men inte är drivande eller kan påverka det som sker till stor grad. Det hela handlar om 

meningsskapande av båda parter och vad den stundande förändringen innebär (Chittipeddi et 

al. 1994, s.364-366). Detta meningsskapande speciellt från förändringsmottagarens sida kan 

ibland tolkas som motstånd eftersom det ifrågasätter förändringen i sig men även 

förändringsagentens motiv och person. (Ford et al., 2008, s.363-365). Det som är viktigt att 

notera är att människor uppfattar förändring olika och vad som är en stor förändring för någon 

ses som en liten av en annan och vid en förändring så kommer dessa personer att reagera olika 

(Grosser & Lewis, 2012).   

 

Men det finns även en stor frågeställning om vad som exakt påverkar en 

organisationsförändring och vad som egentligen är essensen i att förändringar sker och vart 

motståndet egentligen ligger, är det på en individnivå eller ligger det mer på det 

organisatoriska.  Det finns olika mönster och strömningar inom organisationsförändring om 

hur förändring sker och vilka som är de optimala metoderna och modellerna för att facilitera 

detta men även hur man skall kategorisera olika teorier och vad dessa härstammar utifrån. Vi 

kommer att titta på fem olika modeller inom organisationsförändring för att på så sett 

expandera de olika aspekterna som är viktiga i en organisationsförändring och hur de relaterar 

till restaurangerna och restaurangmomsen. (Van de ven & Poole, 1995; Kezar, 2001)  

 
3.1.1. Evolutionära modellen  

 

Den första modellen är den 

evolutionära och är baserad 

på att förändring sker gradvis 

genom olika ‖mutationer‖ 

som är påverkade av den 

externa miljön. Hela 

händelseförloppet är baserad 

på omständigheter, 

kortsiktiga variabler och 

miljön som organisationen vistas i. Grundiden är att vi som människor kan påverka 

förändringen väldigt lite och vi är oförmögna att planera och reagera på förändring utan vi 

måste mer fokuserar på att hantera det som sker. Tanken är att organisationer lever i en slags 

evolutionär värld där bara de som bäst anpassar sig till omvärldens förändringar överlever och 

kan på så sett fortsätta att verka medan de som inte kan anpassa sig försvinner och lämnar på 

så sett rum till nya organisationer.  Förändring sker inte direkt utan anpassas över en längre tid 

just på grund av att när människor, grupper, institutioner och organisationer upplever plötslig 

förändring försöker de hålla kvar vid normen (Levy och Merry, 1986 refererad i Kezar, 2001, 

s30; Van de Ven and Poole, 1995).   

 

En av huvudteorierna inom det evolutionära synsättet är den om resursberoende som menar på 

att varje organisation är beroende av olika typer av resurser för att överleva och dessa resurser 

härstammar från början från organisationens externa miljö, i den externa miljön finns andra 

organisationer som oftast sitter på resurser som de andra organisationerna behöver. På så vis 

Figur 3.1. Evolutionära modellen (Van de Ven and Poole, 1995). 



22 
 

blir resurser en form av maktvara som kan användas till förhandling och andra organisationer 

blir en nödvändighet för att den egna organisationen skall kunna fortsätta att leva vidare 

(Pfeffer and Salancik, 1978). Förändring sker då genom att den externa miljön förändras och 

tvingar då organisationerna som befinner sig i den att förändras för att på så vis fortsätta att 

vara konkurrenskraftiga.  

 

Fortsatt forskning inom teorin om resursberoende har visat på konkurrensen och samspelet 

mellan organisationerna kan handla om legitimitet och inte bara om de knappa resurserna.  

Inom ett fält finns det uppfattningar om hur en bra och effektiv organisation ska uppträda och 

fungera. De organisationerna som då kan förmedla att de är de mest effektiva och moderna 

organisationerna på markanden kommer att vara de som bäst får stöd från omgivningen. 

Därmed uppstår en press om att signaler att man skiljer sig från övriga organisationer och att 

ens egen är det bästa valet för omgivningen att välja. (Scott, 1995, s.45-47) 

 

Ett av de viktigaste bidragen med resursberoende teorin är att den visar att organisationer till 

stor grad är beroende av den externa miljön och de resurser som den bidrar med och att de 

även är medvetna om detta och på så sett anpassar sig. Boyed (1990)   visar på detta genom 

att studera ett stort antal företag i olika branscher och deras styrelsegrupper för att se om de 

anpassar sina beslut till omvärldsförändringar. Den visar på att andra organisationer och 

institutioner har stor effekt på hur den egna organisationen klara sig och hur dess utveckling 

och förändring ser ut. Utvecklingen av teorin visar även på att det är viktigt att visa för 

omgivningen att företaget anpassar sig och utvecklas och på så sett kan behålla 

konkurrensfördelar. (Spron, 1999, refererad i Kezar, 2001, s.30, Scott, 1995, s45-47). Studien 

av Burns och Stalker (Burns och Stalker, 1961 refererad i Dessler, 1986, s.88-92) Visar på 

samma sak genom att studera företag i England och hur de anpassar sig och blir påverkade av 

den externa miljön som till exempel när det blev förändringar i hos leverantörer.  

 

En av nackdelarna med modellen är att den förbiser att organisationer är sociala fenomen och 

på så vis till stor del är påverkade av mänsklig psykologi och hur organisationen passar in i 

samhället (Collins, 1998, refererat i Kezar, 2001, s.32). Den har även fått kritik för att det är 

problematiskt att koppla externa förändringar till organisatoriska förändringar och att 

modellen inte erbjuder svar på detta och på så sett ignorerar organisationens komplexitet 

genom att bara fokusera på det externa perspektivet och organisationen som helhet. (Sine,. Et. 

Al, 2006) 

 

Modellen är relevant för denna studie då det är den enda som verkligen fokuserar på att 

organisationerna är beroende av den externa miljön och de aktörer som befinner sig i den. 

Tillsammans med tidigare forskning blir det tydligt att den externa miljön har stor påverkan 

på de beslut som organisationerna fattar. I vårt fall blir koppling direkt till momsförändringen 

och speciellt då restaurangägarna hade väldigt lite påverkan på denna sänkning. Det externa 

perspektivet blir då mycket viktigt för studien. Utveckling av teorin om resursberoende blir 

även det intressant för oss då den visar på att organisationen förändrar sig själv för att 

signalera till den externa miljön om sin legitimitet. Detta tankesätt blir även det intressant för 

vår studie då vissa restauranger kanske inte drar nytta av sänkningen i så hög grad utan 

instället sänker priser för att på så sett skicka positiva signaler till sina konsumenter. Detta blir 

då viktigt då det varit ett stort massmedialt tryck både före, under och efter sänkningen kom 

ikraft och att detta kan vara en bidragande faktor till hur restaurangerna väljer att använda 

momssänkningen.  
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Dock finns det vissa gap inom denna teori som vi hoppas kunna komplettera med de övriga 

modellerna. Dels fokuserar det evolutionära synsättet mycket på organisationen och dess 

externa miljö och förbiser då ledaren, gruppen och individens roll i förändringen som sker.  

 

Förutom det så anser den evolutionära modellen att förändring sker över en längre tid och 

eftersom momssänkningen bara varit i effekt i ungefär ett och ett halvt år, vilket inte är 

speciellt lång tid blir det då svårt för oss att säga något om den långsiktiga effekten. Vi vill då 

använda modellens långsikta syn på förändring i kontrast med modeller som anser att 

förändring är en snabbare process för att på så sett på bästa sätt bedöma förändringens effekt 

och om restaurangägarna är mer tröga i sitt förändringbeteende eller fattar sina beslut 

snabbare.   

 

3.1.2. Teleologiska modellen  

 

Den teleologiska (teleological) modellen antar att organisationen har ett tydligt mål och kan 

förändra sig efter det målet. Förändringen sker för att medlemmarna i organisationen vill se en 

förändring. Huvudspåret är att ledare och medlemmar i mycket större utsträckning kan vara 

med i förändringen och 

motsatsen till den 

evolutionära är att de mer 

faciliterar denna 

förändring än försöker 

anpassa sig efter den. 

Huvudpersonen i hela 

faciliteringen är ledaren 

som sätter ut riktlinjer, 

kommunicerar mål, 

planerar och sätter upp 

förväntningar. 

Förändringen anses då 

även ske i en snabbare 

takt för att ledaren har en 

större roll i förändringen och inte behöver ta del av medlemmarnas åsikter i lika stor del men 

även för att det teleologiska synsättet i större grad fokuserar på de interna faktorerna som 

motiv till en förändring istället för att ta hänsyn till den externa miljön och vad den har för 

effekt på organisationen (Kezar, 2001, s.32-36, Van de Ven and Poole, 1995). 

 

Kanske de mest kända studierna och teorierna inom den teleologiska modellen är 

organisationsutveckling (organisational development, OD) (Dessler, 1986, s.452-458). OD 

tenderar att titta på förändringar inom företagets prissättning, prduktion, investeringar och 

marknadsföring så kallad första gradens förändring, den utmanar på så sett inte företagets 

grundläggande filosofi eller vision. Kontrasten till första grads förändring är andra grads 

förändring som mer försöker påverka organisationens underliggande struktur som t.ex. en 

förändring från central till decentralt styre (Ethiraj och Levinthal, 2004, s.406).  Förändringen 

faciliteras genom en tydlig förändringsagent eller ledare, han söker då att skapa en gemensam 

strategi för medlemmarna och organisationen för att på så sett reducera eventuella 

motsättningar och problem som uppstår. Viktigt att veta är att modellen inte utgår ifrån att 

förändra företagets eller organisationsens paradigm, alltså företagets underliggande filosofi 

eller struktur utan fokuserar bara på första grads förändringar (Kezar, 2001, s.32-36, Van de 

ven and Poole, 1995, s 516-517, Jacobsen, 2005, 20-22).     

Figur 3.2. Teleologiska modellen (Van de Ven and Poole, 

1995). 
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Huvudspåret inom det teleologiska synsättet är att belysa hur viktig det är med en tydlig 

förändringsagent eller ledare som styr förändringen framåt inom organisationen men 

samtidigt att medlemmarna inom organisationen måste vara med och stötta förändringen.  

Utvecklingen av den ursprungliga modellen har tonat ned fokus på ledaren eller 

förändringagenten och fokuserar mer på individen genom hela processen genom att dela in 

dem i grupper och lägga vikt på sammarbete. (Kezar, s. 35, 2001) 

 

Kritiken är att modellen ser förändring som linjär och rationell till motsatsen mot till exempel 

social kognition och den dialektiska modellen samt att den bara fokuserar på förstagrads 

förändringar och förbiser vikten av kulturella och sociala förändringars effekt (Kezar, 2001, 

s.35) 

 

Det teleologiska synsättet blir viktigt för vår studie då den hjälper till att introducera första 

samt andra gradens förändringar. Frågeställningen blir då för oss hur restaurangägarana väljer 

att använda denna momsförändring i relation till dessa två typer av förändringar (första samt 

andra gradens förändring), är det genom prisförändringar, nyanställning eller andra 

investeringar eller ligger förändringen på ett djupare stadie med förändringar i 

organisationsform likt tankesättet med andra gradens förändring. 

 

Modellen utgår vidare ifrån att ett starkt ledarskap är av stor vikt för varje förändring och ett 

måste för att en förändring ska lyckas, detta i kontrast mot andra modeller som mer fokuserar 

på gruppen eller rent av individen. Vi vill då ställa denna modell mot de andra och försöka 

finna hur restaurangägarna fattar sina beslut, tillsammans med personalen eller om ledaren 

står för alla beslut själv. 

 
3.1.3. Livscykelmodellen  

 

Anser att människorna och ledare i en organisation till större grad kan påverka förändringen. 

Skillnaden är dock att den är mindre objektiv och fokus ligger just på människornas 

individuella förändringar och vad det får för effekt i det stora perspektivet. Det stora 

perspektivet är då hur 

en organisation går 

igenom olika stadier, 

de föds, växer upp, 

når mognad och går 

slutligen ur tiden 

(Goodman, 1982 

refererad i Kezar, 

2001, s.37, Van de 

Ven and Poole, 1995, 

s 513, 515, Cameron 

and Quinn, 1983, s. 

37-38, 45-48). 

Livscykelmodellen 

tar här mycket 

inspiration från biologin om människors utveckling. Den menar vidare på att organisationen 

likt människor har en underliggande struktur, ett logiskt program eller en kod som dikterar hur 

förändringsprocessen ser ut och leder organisationen från en punkt till nästa i utvecklingen 

(Van de Ven och Pole, 1995, s. 515).  En annan skillnad mot den evolutionära modellen är att 

förändringen inte sker för att en tydlig ledare eller förändringsagent ser behovet av förändring, 

Figur 3.3. Livscykel modellen (Van de Ven and Poole, 1995). 
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utan förändringen sker som ett naturligt steg i utvecklingen hos varje organisation och individ 

(Kezar, 2001, s. 37-38, Van de Ven and Poole, 1995, s 513, 515).  

   

En ledande grupp är fortfarande viktig för att handleda och assistera med teknisk kunskap 

men mycket större fokus ligger på individen och hur den hanterar dessa förändringar.  

Individens identitet har en väldigt betydande roll i modellen och detta är en av anledningarna 

till att motstånd till förändring sker just för att den enskilde identifierar sig till organisationen. 

(Van de Ven och Pole, 1995) Mycket fokus läggs då på att förbereda personerna på 

förändring genom träning och att arbeta bort rädslan för förändring för att på så sett kunna 

lägga grunden till den stundande förändringen. Just lärande och kunskapsförmedling är två 

viktiga faktorer i modelens till exempel en ung organisation behöver kreativitet och kunskaper 

om hur man bästa hanterar sina resurser för att kunna utvecklas.  

En mer mogen organisation behöver istället lägga fokus på interna processer och faktorer 

snarare än den externa miljön och i dessa två fall kunskaper om hur man skapar detta. (Kezar, 

2001, s.39)  

 

Den förmodligen mest kända modellen inom livscykel teorin är den av Robert E Quinn och 

Kim Cameron (1983) som delar upp organisationens utveckling i fyra steg, födelser, tillväxt, 

medelålder och mognad detta utifrån att sammanfatta ett antal tidigare modellen inom 

livscykel teorin. Vid en organisations födelse är den inte så stor, oftast en person som styr, 

inga skriva regler eller tillvägagångssätt, det är inte stort fokus på administration och de 

interna systemen är icke existerande. När de sedan når tillväxtsteget så växer organisationen 

och börjar utveckla avdelningar, det blir fler ledare, vissa regler börjar ta form och viss fokus 

läggs på administration. När organisationen når medelålder har den oftast växt sig så pass stor 

att det finns större behov av byråkrati, indelningar i olika avdelningar är viktigt och att det 

finns chefer för de olika avdelningarna, det ligger även ett stort fokus på effektivitet och 

formalisering av regler och förordningar. De interna kontrollsystemen börjar även utvecklas 

för att nå effektivitet. Vid mognad börjar en process av decentralisering på grund av 

organisationens storlek och för att organisationen ska kunna drivas mer effektivt, här är det 

även utsatt en tydlig styrande hierarki (Top management heavy), mycket fokus läggs även här 

på att utveckla effektiviteten och de interna kontrollsystemen. Organisationen lägger även 

kraft på omstruktureringar och förnyanden av processer för att vidare kunna expandera och 

växa.  

 

Fördelarna med livscykel modellen är att den belyser att organisationer går igenom olika 

stadier i utvecklingen som är viktigt att förstå. Vidare så fokuserar modellen mer på 

individens roll i förändring och skiftar därför fokus från ledaren och miljön som låg i fokus 

tidigare modeller till en mer individ och kunskapsbetonad syn.    

 

Problemet med modellen är att det inte finns många empiriska studier utan fokus har legat på 

konceptualisering. Detta gör det svårt att validera riktigheten med modellen och om den 

faktiskt kan appliceras på en verklig organisation. En annan problematik är att all fokus ligger 

på att organisationer följer dessa fasta steg i utvecklingen. Att fokus ligger på en linjär 

utveckling från ‖födsel‖ till ‖död‖ begränsar modellen då den förbiser att organisationer 

kanske inte alltid följer denna linjära utveckling utan att förändring sker sammanvävt utan 

direkta mål, men även att organisationen inte nödvändigtvis går igenom förändring i den 

förslagna ordningen som modellerna antyder.  (Lippitt, 1969, refererat i Kezar 2001, s. 40) 

 

Modellen får värde för vår studie då den delar in organisationer i olika stadier med olika 

förutsättningar och fokus vid varje tidpunkt i utvecklingen. Vi har valt att använda oss av 
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detta när vi genomför våra intervjuer för att på så sett se om det är någon skillnad i tankesätt 

mellan en nystartad restaurang jämfört med en restaurang som verkat under en längre tid och 

om det stämmer överens med den bilden modellen ger. Vi vill utforska om dessa steg 

existerar överhuvudtaget inom denna industri och då om det sker i en tydlig ordning eller är 

förändringen mer oregelbunden och sammanvävd som i den dialektiska synen.     

 

Vidare ger livscykel modellen även ett annat perspektiv på vad de externa krafterna har för 

effekt på organisationen. När en modell såsom den evolutionära menar att organisationens 

utveckling är direkt påverkade av de externa krafterna så skiftar livscykel modellen fokus och 

menar på att det är gruppen som styr förändringen. Vi vill då ställa dessa mot varandra för att 

på så sett avgöra vad som bäst stämmer överens med vår studie och vårt resultat.     

 
3.1.4. Kulturella modellen  

 

Den kulturella illustrerar på att tidigare modeller fokuserar för mycket på att organisationer är 

rationella och följer normer och regler. Modellen tittar mer på det undermedvetna och det 

irrationella i organisationens beteende. När miljön förändras så förändras människorna i 

organisationen som ett naturligt steg i detta (Morgan, 1986 refererad i Kezar, 2001, s.50). Den 

följer även det evolutionära tankesättet med att förändring är långsam för att värderingar, 

myter och ritualer måste brytas upp och detta tar 

tid. Organisationen ses även mer som en symbol 

snarare än en fast struktur vilket då gör att fokus 

flyttas över mer på just värdering snarare än 

struktur förändringar.   

 

Den största fördelen med den kulturella modell är 

att den tittar på värderingar, myter och kultur vilket 

de övriga modellerna för det mesta förbiser. 

Kritiken är att modellerna är för komplexa för att 

verkligen kunna appliceras på verkligheten i och 

med att faktorer som kultur sitter så djupt rotad i 

varje organisation och att försöka applicera en 

modell på detta blir för komplicerat. (Kezer, 2001, 

s.53) Det kulturella perspektivet erbjuder studien 

ett till perspektiv om företagskulturen och hur den 

anpassar sig till förändrade företagsnormer, myter 

och visioner och sen i sin tur hur det påverkar 

organisationen och dess deltagare. Som i social 

kognition går den ifrån tankesättet om att 

förändring är rationell men lägger till att 

förändringen är långsam och att det tar tid innan verklig förändring tar fäste som med den 

evolutionära modellen. Detta blir då intressant att studera med tanke på att det går att 

argumentera för att momssänkningen inte varit i kraft tillräckligt länge för att vi verkligen ska 

kunna se en aktiv förändring hos restaurangägarna, att det kommer ta längre tid innan vi ser 

en effekt av förändringen trots vad som sägs i media och andra källor. Vi vill då med hjälp av 

denna och de andra modellerna se om så är fallet, men mest av allt förstå varför och om man 

kan koppla de förändringar och tankegångar till en specifik modell inom denna industri. 

Figur 3.4. Kulturella modellen  

(Kezar, 2001). 
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3.1.5. Social kognition och det dialektiska synsättet 

 

Vi har valt att slå samman två modeller dels för att de liknar varandra men även för att de 

enskilt inte tillför studien tillräckligt mycket för att få egna delar i uppsatsen. De båda utgår 

ifrån att inom organisationen finns det motpoler som ständigt står i konflikt till varandra och 

på så sett driver på organisationens utveckling (Kezar, 2001, s. 93-105, Van de Ven and 

Poole, 1995, s.517, Benson, 1977). Just att modellerna utgår ifrån ett intern perspektiv blir då 

inte så relevant för oss i denna studie då momssänkningen är en externförändring. Dock 

erbjuder båda modellerna viktiga insikter om gruppens och individens roll i en förändring. 

Den dialektiska synen har ett större fokus på gruppen och mindre fokus på ledaren, även om 

den erkänner att ledare inom grupper och organisationer har en stor roll i alla förändringar 

som sker. Det finns även grupper och individer inom organisationen som deltar mer aktivt 

eller mer passivt i förändringar. Anledning till detta är att vissa individer kommer att vinna 

mer på en förändring än andra, vissa kommer förändringen inte påverka alls och vissa 

kommer förändringe att påverka negativt. Dessa faktorer gör att deltagandet i förändringen 

sker i olika grader och med olika mycket motstånd (Kezar, 2001, s.42-43). Cornwall och 

Grimes (1986) visar att dessa två motkrafter inom en organisation antingen leder till en 

förändring eller till att organisationen brister samman.  

 

Social kognition tittar väldigt mycket på meningsskapande i likhet med det dialektiska 

tankesättet om vikten av individen i en förändring genom att fokusera mer på hur individen 

bygger upp sin uppfattning om förändring snare än om gruppens synsätt. Den menar på att 

individers uppfattning om organisationen kan skilja sig ifrån varandra och de behöver inte se 

lika på organisationen.  En av huvudteorierna inom denna kategori är single och double loop 

lärande utformad av Argyris och Schön. Single loop fokuserar på att förbättra och utveckla 

redan fasta strukturer medan double loop söker efter helt nya tillvägagångssätt och 

innovationer (Argyris C & Schön D, 1978). För att utveckla detta vidare, single loop förklaras 

med att en organisation ökar/minskar produktion vid ökad/minskad efterfrågan, detta utan att 

ifrågasätta varför det sker en förändrad efterfrågan. Vid double loop lärande så ställer sig 

organisationen också varför efterfrågan förändras och utforskar sedan vidare vad de kan göra 

för att anpassa sig efter detta. 

 

Båda modellerna ser inte förändring som något rationellt, linjärt och som alltid leder till en 

positiv förändring. Detta blir viktigt för vår studie då vi kan ställa dessa tankesätt emot de 

andra modellerna som förespråkar en mer rationell och linjär förändring. Detta för att då se 

hur restaurangerna fattar sina beslut och om det är ett mer rationellt eller irrationellt 

förändringsprocess och se vilket synsätt som passar bäst och på sätt hitta förklaringar till 

restaurangernas beteende.  

 

Kritiken är mot att modellerna inte inkluderar den externa miljön utan bara fokuserar på 

människorna inom organisationen som aktörer till en förändring. Vidare finns det tankegångar 

om att dessa två motpoler går att hantera och att människor med träning kan läras sig att leva 

med varandras motsättningar (Kezar, 2001, s.44 -49). 

 

Relevansen blir att båda modellerna introducerar individ och grupperspektivet till vår studie 

och ger då oss verktyg och förklaringar om varför restaurangerna agerar på ett visst sätt 

utifrån momssänkningen. Vidare kommer vi koppla tillbaka till Argyris och Schön´s modell 

om single och double loop lärande för att se hur restaurangerna väljer att utveckla sin 

verksamhet. Om det är efter en single loop filosofi med förbättrande och utvecklande av redan 

fasta strukturer eller om de inom branschen väljer att arbeta utifrån ett double loop perspektiv 
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med att ställa sig själv frågan vad som är det bästa tillvägagångssättet för vidare utveckling 

och sedan försöka arbeta med detta.   

 

3.2 Reaktiv och proaktiv förändring 

 

Det reaktiva och proaktiva tankesättet är intressant i denna studie för de tittar på när 

reaktionen på en förändring sker. Är det så att reaktionen kommer precis när förändringen 

träder i kraft eller sker den innan förändringen för att på så sätt utnyttja övertaget. 

 

Anderson & Tushman (1990) menar på att det finns två typer av förändring reaktiv och 

proaktiv förändring. Reaktiv förändring menar på att reaktionen på en förändring sker från 

organisationens sida när förändringen initieras.  

 

 
Figur 3.5. Reaktiva modellen, Anderson & Tushman (1990). 

 

Proaktiv förändring menar instället att organisationen redan innan förändringen initieras har 

anpassat sig för att på så sätt ta vara på de fördelar detta kan innebära.  

 

 
Figur 3.6. Proaktiva modellen, Anderson & Tushman (1990). 

 

Det blir intressant för studien att använda dessa två tankesätt och försöka ta reda på hur 

restaurangerna anpassar sig och även ta redan på varför de är så, finns det en underliggande 

förändringskultur kultur som är genomgående för branschen eller är det så att storleken på 

restaurangen spelar roll för hur förändringen sker.  

3.3 Ledarskapet 
 

Ledarskapet blir en viktig aspekt i studien då många av organisationsförändringsmodellerna 

fokuserar på ledaren och lyfter fram dess vikt i förändringsprocessen, vi valde därför att 

försätta på detta spår och infoga ytterligare teorier som enbart fokuserar på ledaren och då 

även dess effekt på gruppen.  

 

3.3.1 Vad är ledarskap egentligen? 

 

Till att börja med anser vi att det är viktigt att definiera vad ledarskap egentligen är. 

Framförallt för att använda denna vetskap om ledarskapet för att sedan förstå kommande 
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modeller och tankegångar. Enligt Newstrom & Pierce är en av de första bilderna av en ledare 

när ledaren bestraffar individer som gör fel och belönar individer som har gjort något bra. En 

annan ledartyp är när ledaren håller ett effektivt ledande genom att endast finns med i 

bakgrunden och får arbetet genomfört via andra. (Newstrom & Pierce, 2008, s.7) Yukl menar 

att det finns nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som försökt 

att definiera konceptet. Ledarskapet definieras med termer som hot, behov, påverkan, 

mönster, ledaskapsroll och administrativ position. De flesta definitioner är antaganden som 

involverar inflytande processen som ledaren har när ledaren skall guida 

medarbetarna/gruppen. Han menar också att det är viktigt att arbeta med gemenasamma mål 

tillsammans med gruppen för att lyckas. (Yukl 2010, s.20-21). Yukl menar att det finns 

mycket olika egenskaper som definierar ledarskapet men genomgående för detta är att 

ledarskapet är en influens process för att få gruppen att lyckas genomföra en uppgift. (Yukl, 

2010, s.41)      

 

Yukl menar att ledaren måste arbeta efter uppsatta mål och inom ramarna för att ledaren skall 

kunna genomdriva en förändringsprocess gemensamt med gruppen. Det är också viktigt att 

ledaren genom sitt ledarskap kan få andra medarbetare utföra en specifik arbetsuppgift.  

 

Vi har läst att det är viktigt att förbereda förändringar väl för att få med sig hela 

personalstyrkan i förståelsen för nyttan av den nya förändringen. Self menar att det är ledarens 

ansvar att förändringsprocessen genomdrivs, det är också ledarens uppgift att vägleda 

medarbetarna genom en förändring. (Self, 2007, s.11-12) Han menar på att det finns fem steg 

för att skapa och hantera beredskap hos medarbetarna inför en förändring: 

 

Steg ett – Beskriver behovet av förändringen och därigenom förklara skillnaden från det 

nuvarande skedet till det önskvärda skedet. Genom detta skapar ledaren förståelsen hos 

medarbetarna om varför behovet finns och är nödvändigt att genomföra. 

Steg två – Ledaren måste skapa en villighet till förändringen genom att demonstrera vad den 

föreslagna förändringen kommer att innebära för verksamheten. När ledaren demonstrerar 

förändringen underlättas processen med att få med sig medarbetarna och kan därför 

tillsammans ersätta det äldre stadiet. 

Steg tre – Inriktar sig på att öka medarbetarnas förtroende inför den kommande 

förändringsprocessen. Här är det viktigt att ledaren ser till att alla medarbetare har rätt 

kompetens, kunskap och förmågor för att genomföra förändingen om inte skall medarbetarna 

få rätt information kring detta. Det ligger också på ledarens ansvar att se till att verksamheten 

har rätt policy, struktur samt ledning för att kunna genomföra förändringen.  

Steg fyra – Berör verksamheten samt dess stöd till förändringen. Här är det viktigt att ledaren 

identifierar fler ledare, dels formella men även informella ledare för att därigenom skapa en 

acceptans till förändringen.  

Steg fem – Det sista steget är att förstå medarbetarnas oro inför förändringen och därigenom 

kan visa på vilka fördelar medarbetaren tjänar på genom att genomföra denna förändring. Här 

är det viktigt att förstå att individerna vill förstå om dessa förändringar kommer att påverka 

både verksamheten men framförallt den egna individen positivt eller negativt.  

(Self, 2007, s.12). 

 

Modellen blir ett redskap för oss att undersöka hur ledarens roll ser ut under förändringens 

process men även att se om restaurangerna skiljer sig åt i dess förändringsarbeta och då på 

vilket plan.  
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3.4 Gruppens roll  
 

Den social kognitiva, dialektala och kulturella modellerna trycker på individen och gruppens 

påverkan på förändringen som sker inom organisationerna, och att förändring egentligen sker 

på grund av att de ändrar sina åsikter och accepterar nya strukturer och mönster. Genom att 

lägga till teorier om gruppen hoppas vi finna länken mellan, förändringen, gruppen och 

ledaren för att se vilken som är den drivande faktorn. Vroom (2000, s. 83-85) har tagit fram 

en modell för att beskriva ledarens kontra gruppens inflytande när det kommer till nya beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 0 – Innebär att ledaren fattar alla beslut själv utan att konsultera gruppen om dess åsikter. 

Steg 3 – Här pressenterar ledaren förslaget för alla medarbetare individuellt och lyssnar på 

deras åsikter och fattar sedan sitt beslut.  

Steg 5 – Under ett möte pressenterar ledaren förslaget för gruppen, lyssnar på deras förslag för 

att sedan fatta sitt beslut.  

Steg 7 – Ledaren pressenterar förslaget för gruppen och fattar sedan beslutet tillsammans. 

Steg 10 – Ledaren överlåter beslutet till gruppen.  

(Vroom, 2000, 83-85) 

 

Vi har valt att studera tre olika ledarstilar närmare framförallt för att de på ett smidigt vis kan 

sammankopplas med figur 3.3.  

 

Auktoritär ledarstil – Är en typisk stil som används av ledaren när ledaren berättar för de 

anställda vad de ska göra och hur ledaren vill att detta skall utföras utan råd från sina 

medarbetare/anhängare. Dock rekommenderas endast denna ledarstil att användas i enstaka 

fall när tiden är knapp och medarbetarna är välmotiverade. (Bluemke, et.al. 2011, s.521-522) 

Det är också vanligt att ledaren har en felaktig människosyn och har svårt att lita på sina 

medarbetare. Ledaren tror också att medarbetarna är lata och inte vill arbeta och därför måste 

kontrolleras och styras. (Bluemke, et.al. 2011, s.521-522) Denna typ av ledare skulle 

förmodligen endast befinna sig i steg 0 i figur 5.3.   

 

Demokratisk ledarstil – Denna stil används när ledaren fattar beslut tillsammans med en eller 

flera medarbetare. Dock vidhåller ledaren rätten att fatta det slutgiltiga beslutet. Många menar 

på att denna ledarstil är ett tecken på svaghet från ledaren men är egentligen mer ett tecken på 

styrka från ledarens sida. Vilket är någonting som de flesta medarbetarna accepterar. 

(Bluemke, et.al. 2011, s.521-522) Denna ledarstil menar vi borde klassas in runt steg 5 till 

steg 7 i figur 5.3.  

 

Figur 3.7. Beslutsprocessen ledare/gruppen. 

(Källa:Vroom, 2000,83-85 ) 

Ledarens inflytande 

Gruppens 

inflytande 

0    3                 5                            7                    10 
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Delegerande ledarstil – Denna ledarstil innebär att ledaren överlåter besluten/beslutet till 

medarbetarna, medarbetarna fattar sedan beslutet gemensamt men ledaren är ändå den som är 

ansvarig för beslutet som medarbetarna tar. Här låter ledaren medarbetarna analysera och 

utvärdera vad som är det bästa beslutet för företaget. (Blanchard & Hersey, 1988, s. 170-172) 

Denna ledarstil passar direkt in i steg 10 i figur 5.3. 

 

3.5 Tjänande ledarskap  

 

På senare tid har det etiska ledarskapet blivit viktigare och viktigare för ledarna att anpassa sig 

efter. Eftersom den tidigare auktoritära ledarstilen inte är speciellt omtyckt hos medarbetarna.  

 

En teori kring detta är det tjänande ledarskapet ‖Servant Leadership‖ som publicerades redan i 

slutet av 1970-talet av Robert Greenleaf ”Servent leadership: A journey into the nature of 

legitimate power and greatness”. Till en början var inte det tjänande ledarskapet speciellt 

uppmärksammat förrän 1990-talet och framemot 2000-talet då andra forskare fortsatte att 

utveckla Greenleaf´s teori. Tjänande ledarskap innebär att ledaren innehar en naturlig känsla 

som driver denne att vilja tjäna andra. Denna känsla går med andra ord före alla andra känslor 

och skapar därför en längtan hos personen ifråga att vilja leda andra.  (Yukl, 2010, s.340ff; 

Spears & Vaill 1998, s.19)  

 

Nedan redogörs Yukl´s sju grundläggande moraliska värden genom vilka en relation med 

medarbetarna skapas. Dessutom exemplifieras hur det kan användas av en ledare:

  

1. Integritet: 

Ledaren kommunicerar med sina medarbetare på ett ärligt och öppet sätt, är strikt med att 

hålla sina löften samt förpliktelser och agerar konsekvent i förhållande till organisationens 

värderingar. Erkänner och accepterar ansvaret för sina misstag och försöker aldrig att 

manipulera eller vilseleda sina medarbetare. 

 

2. Altruism: 

Ledaren finner ett nöje med att hjälpa sina medarbetare, är villig att ta risker i syfte att skydda 

och främja de; ger företräde åt medarbetarnas behov, ställer frivilligt upp på att utföra 

aktiviteter utöver sina egna obligatoriska arbetsuppgifter.  

 

3. Humanitet: 

Ledaren behandlar sina medarbetare med respekt, undviker statussymboler och speciella 

arbetsförmåner; erkänner sina begränsningar och misstag, är försiktig när det gäller att sätta 

upp mål och betonar sina medarbetares delaktighet när en gemensam satsning har nått 

framgång. 

 

4. Empati och läkande: 

Ledaren hjälper sina medarbetare att bearbeta sorg och bedrövelse, uppmuntrar acceptansen 

av mångfald; agerar som en fredsmäklare, uppmuntrar förlåtelse och försoning efter 

konflikter.  

 

5. Personlig utveckling: 
Ledaren uppmuntrar och förenklar utvecklingen av sina medarbetares självförtroende och 

förmågor, även om detta inte har en direkt relevans för nuvarande arbete. Förser sina 

medarbetare med möjligheter till utveckling fastän det råder risk för misstag, förser 

konsultation vid behov och hjälper de att lära sig från sina misstag.  
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6. Rättvisa: 

Ledaren uppmuntrar och stödjer att medarbetare behandlas lika, står emot orättvisa handlingar 

och alla försök som vill manipulera eller vilseleda medarbetare, liksom alla försök att 

undervärdera och inskränka medarbetares mänskliga rättigheter. 

 

7. Bemyndiga:  

Ledaren konsulterar sina medarbetare i fråga om beslut som kommer att beröra de, förser de 

med lämplig andel av auktoritet och självarbete. Håller inte undan viktig information och 

uppmuntrar de att uttrycka sina åsikter utan att bekymra sig. 

(Yukl 2010, s.341)  

 

Nyttan med detta är ifall den tjänande ledaren lyckas influera fler ledare till en mera tjänande 

ledarstil. Detta bidrar då till en mer medarbetarorienterad miljö. Den leder i sin tur till ett mer 

attraktivt klimat att arbeta i samt att medarbetarna är trogna sin arbetsgivare. (Yukl 2010, 

s.341)  

 

Vår förhoppning om att belysa det tjänande ledarskapet är för att försöka belysa det ‖goda‖ i 

ledarskapet som finns men även att tillsammans med de övriga teorierna om ledarskapet 

bygga upp en bild av ledaren inom restaurangen. 

 

3.6 Sammanfattning av teori 
 

I denna del har vi tagit upp fem olika modeller för organisationsförändring, en av modellerna 

är en kombination av två synsätt som påminner om varandra social kognition och det 

dialektiska synsättet vi valde att göra på detta sätt då de påminner väldigt mycket om varandra 

och enskilt inte bidrar till studien på ett tillräckligt sätt, detta då bland annat för att de 

fokuserar på interna konflikter och inte tar i beaktning externa faktorer som är fallet med 

momsförändringen.  

 

Ur de här teoretiska perspektiven och modellerna har vi identifierat några särskilt viktiga 

aspekter som vi tror har betydelse för förändringen som sker inom restaurangen. 

 

Vi ser genom att studera de olika modellerna att det finns vissa nyckelfrågor som skiljer 

modellerna ifrån varandra och som vi kommer att använda som grund i vår intervjumall och 

för vår studie. Det vi ser är att det finns skillnader i synsätt på ledarens, gruppen och 

individens roll. Den kulturella modellen argumenterar för att ledaren har en stor roll i 

förändringen och är personen som styr förändringen framåt detta jämtemot den social 

kognitiva och dialektiska modellen som menar att det är viktigare att fokusera på individen 

och gruppen för att på så sätt genomföra en förändring. Det finns även en medelväg i det 

evolutionära synsättet som har ledaren i fokus men att dennes roll är begränsad till att hantera 

förändringen som sker och kan då inte påverka förändringen nämnvärt. Vi valde här att gå 

djupare genom att inkludera Selfs (Self, 2007, s.12) modell om ledarskap under 

organisationsförändring, detta för att på ett enklare sätt kunna identifiera hur ledarens roll ser 

ut under denna process. För att skapa ytterligare förstålse för hur ledarens roll ser ut inom 

organisationer och hur dennes roll relaterar till gruppen och hur relationerna mellan dem ser 

ut valde vi att inkludera Vrooms (Vroom, 2000, 83-85) modell om inflytande, han bygger upp 

en trappa om gruppens respektive ledarens inflytande och delar in dem i olika steg beroende 

hur involverad gruppen är i beslut som fattas inom organisationen. Vi valde sedan att 

inkludera tre typer av ledarstilar och Yukls (Yukl, 2010, s.340ff) modell om det tjänande 
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ledarskapet för att på så sätt ytterligare belysa ledarens roll men även de verktyg som denne 

använder sig av för att på ett mer konkret vis se vilka typer av ledare som finns inom 

restaurangerna och då igen så om de skiljer sig ifrån varandra.  

 

Vår förhoppning är då att genom dessa olika steg: ledaren i förändring, gruppen och ledarens 

roll, ledarstilen och det tjänande ledarskapet bygga upp en bild av hur beslut fattas inom 

restaurangen och vilka aspekter som spelar in detta då kopplat till de modeller inom 

organisationsförändring som vi tagit upp i detta kapitel. Men även att få en tydlig bild av 

ledaren då vi ser det som att alla dessa modeller om ledarskap och organisationsförändring 

kompliterar varandra. 

 

Det finns även olikheter i synen på förändringen gång mellan modellerna om den sker direkt 

eller över en längre tidsperiod. Den kulturella modellen menar att förändring sker över en 

längre tid då organisationens kultur måste förändras och detta tar tid. Den evolutionära 

tankesättet menar att organisationen går igenom olika cykler eller steg och beroende på 

organisationen och steget kan ske i snabbare eller långsammare takt.  

 

Om förändringen är linjär, icke linjär, rationell eller icke rationell är även en av konflikterna 

mellan modellerna. Den kulturella modellen menar att förändring sker ostrukturerat och utan 

större planering från deltagarna i organisationen, detta eftersom en förändring sker genom att 

företagskulturen förändras något som inte helt kan styras eller kontrollerats. Även det social 

kognitiva och dialektiska synsättet menar på att förändring sker utan en tydlig start och mål, 

detta oftast genom att förändring leder till konflikter och kompromisser vilket i sin tur 

modifierar förändringen som från början var utsatt. Det evolutionära synsättet menar att i en 

mindre organisation är förändringen mindre strukturerad eftersom det är färre anställda och 

helt enkelt inte finns behov av möten och struktur för att genomföra en förändring. Däremot 

när organisationen växer så växer även behovet av att skapa strukturer för att på så sätt 

hantera en större förändring.  

 

För att skapa en brygga mellan förändringen gång och hur dess process ser ut valde vi att 

inkludera Anderson & Tushman (1990) teori om reaktivt kontra proaktiv förändring då detta 

tankesätt blir viktigt för studien vi tror att denna modell kopplat till modellerna om 

organisationsförändring kan bygga upp en tydlig bild om hur reaktionen till en förändring ser 

ut och varför det kan se ut på detta vis.  
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4. Empiri  
I detta kapitel finner ni svar utifrån våra nio respondenter och företag som sammanställts 

delvis i en löpande text och delvis med ”citat” från respondenterna. Som tidigare har nämnts 

är de nio företagen indelande i tre storlekskategorier baserat på omsättning per år. 

 

Vi har valt att anonymisera samtliga företag och respondenters namn. På grund av detta är 

samtliga namn på såväl respondenter och företagen fiktiva. Genom att anonymisera företagen 

så skyddar vi våra respondenter som ställt upp på intervjuerna. I kapitel två finner ni tabell 2.1 

på sidan 15, där en sammanställning av hur intervjuprocessen har sett ut tidsmässigt och hur 

själva miljön under intervjun var.   

 

4.1. Mindre restauranger som omsätter upp till 10 miljoner kronor per 
år. 
  
4.1.1. Restaurang 24 timmar  

 

Anders började arbeta på restaurangen 2003 som kock och servitör men har senare tagit över 

företaget och är idag både ägare och VD. Anders har ingen högskoleutbildning utan har jobbat 

sig upp löpande. 24 timmar är ett aktiebolag som grundades 2001, idag omsätter de runt fem 

miljoner kronor och har sju fast anställda samt två extraanställda. För fem år sedan hade 24 

timmar endast tre anställda och omsatte cirka två miljoner per år. Resturangen har alltid varit i 

samma lokal men den har uppdaterats med ny inredning löpande för att miljön ska vara 

trivsam. Anders säger ”vi trivs här i vår lokal och den är starkt förknippad med vår 

restaurang”. Om fem år tror Anders att restaurangen är oförändrad eftersom han upplever att 

restaurangen redan har nått sin topp över vad han själv orkar med för att det faktiskt ska vara 

roligt. Anders menar att han är nöjd med storleken på lokalen och att omsättningen är 

acceptabel samt utifrån detta räcker personalstyrkan på totalt nio anställda.  

 

När nya beslut skall fattas så brukar Anders diskutera detta med sin personal, men han menar 

att i slutändan är det han själv tar besluten. Exempelvis vid nyanställningar så är det Anders 

själv som beslutar om detta oftast utan personalens tankar. Men mindre beslut såsom 

menyförändringar kan personalen komma med och diskutera fram tillsammans med Anders. 

  

Förändring av restaurangmomsen   
Anders menar att han blivit dåligt informerad kring vad som gäller kring momssänkingen, det 

var mest via kollegor i branschen eller via media. ”Jag blev inte informerad från skatteverket 

om detta till en början det var först efter ett bra tag som vi fick ett papper med information”. 

Anders menar att han själv valde att kontrollera förändringen via internet för att vara på den 

säkra sidan innan skatteverket hade skickat ut dokumentet.     

 

Han tror eventuellt att olika organisationer har kunnat ligga bakom förändringen av momsen 

eftersom det är en tuff bransch. ”Det är tyvärr flera resturanger som har gått i konkurs här i 

staden så det är mycket möjligt att restaurangnäringen tryckt på detta att det behövs en 

förändring för att vi ska klara oss”.   

 

Anders personliga åsikt kring momssänkningen är positiv eftersom att han själv kunnat 

anställa en till just tack vare momssänkningen. Han har också låtit kundpriserna vara 

oförändrade nu i två år eftersom restaurangen nu tjänar mer på varje måltid. I vanliga fall 

menar Anders att priserna måste höjas löpande för att kompensera då råvarupriser och lönerna 
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hela tiden går upp.   

  

Den största skillnaden för restaurang 24 timmar är att stämningen är lugnare och tryggare nu 

då marginalerna är lite större efter att momsen sänkts. Sen att han fått anställa en person till 

gör att Anders och hans fru får lite avlastning i vardagens hårda arbete. Kundpriserna har han 

låtit vara oförändrade genom denna sänkning. ”Vi tjänar trots en nyanställning mera nu efter 

sänkningen, vilket gör att vi kan överleva och orka med detta”. Anders menar att kundflödet 

endast marginellt har ökat men han tror själv inte att det kan bero på att momsen är sänkt. Det 

kan vara att trenden att gå ut och äta har ökat eller att 24 timmar som restaurang har blivit 

bättre.   

 

Anders tror att den största skillnaden för industrin är: ”Mer jobb till hela industrin, vinsten 

förändras väldigt lite utan man anställer fler för att som egen företagare få lite mer ledig tid. 

Jag hade redan bestämt när jag fick reda på momsförändringen att jag skulle anställa en 

person till, det var ett lätt beslut då. Dock finns det alltid en viss oro för att momsnivån höjs 

igen i och med eventuellt byte av regering. Då måste vi kanske sparka en av de anställda för 

att klara oss igen”. 

 

Statens syften med momssänkningen 

En av statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror 

du att de lyckats?  

”Ja, jag tror det har lyckats överlag, just för att det finns mer pengar att ta av så möjligheten 

att nyanställa blir betydligt enklare nu för småföretagarna”. 

 

En annan av statens förhoppningar var att minska antalet svartjobb i branschen genom denna 

momssänkning, tror du att denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

”Jag tror att det blir mindre svartjobb. Om det är så lite moms man betalar så kommer det 

naturligt bli mindre svartjobb för det gör inte så mycket att fuska, speciellt då olika 

myndigheter kontrollerar oss väldigt mycket”. 

 

4.1.2. Restaurang Roast   
 

Hans började arbeta extra på olika restauranger för att sedan finna passionen för matlagning. 

Hans kompletterade sedan sin passion för mat med en universitetsutbildning. 2004/2005 köpte 

han en krog i staden men insåg snabbt att han inte var intresserad av krogens ursprungliga 

tema. Han valde då att anpassa sin restaurang Roast till en specifik stil som inte funnits i 

staden sedan tidigare. 2005 kunde den nya restaurangen Roast öppna med ny inriktning och 

nytt namn med en mer intim och mysig känsla. Roast är ett aktiebolag som idag har totalt 12 

anställda som totalt fyller sex heltider, Roast omsätter cirka fem miljoner per år. När 

restaurangen öppnade 2005 var samtliga anställda kvar från den tidigare krogen vilket var 

avsevärt för mycket personal på en begränsad yta, men till en början menar Hans att det var 

svårt att veta hur mycket personal som det skulle krävas. Efter en tid fick de dra ner på 

personalen och som ägare fick han arbeta mycket av sin tid gratis, nästan dygnet runt.

  

Hans menar att framtiden är relativt oviss då företaget endast har ett år kvar på 

hyreskontraktet, lokalen är anpassad för verksamheten men har nackdelen att antalet 

sittplatser är begränsade. Hans är hela tiden på tå för att hitta en ny lokal och det är viktigt att 

lokalen ger en intim känsla, så alla lokaler passar inte Roast´s verksamhet men det finns ett 

antal andra intressanta lokaler menar han.   
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När restaurangen fattar olika beslut så behandlas de olika beroende på vilken typ av beslut det 

gäller. Exempelvis ansvarar Hans som chef för vardagsbeslut såsom mat, vin och 

arbetskläder. Medan större beslut exempelvis så har de byggt om lokalen för drygt 8 månader 

sedan, detta beslut diskuterades med alla delägare och tillsammans med personalen så 

arbetade de fram en plan över hur de ville att restaurangen skulle se ut och förbättras. 

   

Förändring av restaurangmomsen  
Hans menar att det var tydligt att momssänkningen skulle genomföras, mestadels fick han 

informationen från media. Men det var också väldigt allmänt känt, och Hans pratade även 

med andra restaurangägare för att höra hur de tänkte använda sig av sänkningen för att få tips. 

Hans upplevde inte att han behövde söka någon kompletterande information eftersom att det 

pratades mycket om detta, både via media och bland hans kollegor i branschen. Hans tror att 

Visita har lobbat mycket för att driva igenom sänkningen, mycket på grund av de låga vinster. 

Denna sänkning bidrar till mer möjligheter framförallt för de mindre restaurangföretagarna 

som tidigare legat på gränsen för att överleva.  

 

Hans personliga åsikt om momssänkningen är att den var livsviktig för en god 

restaurangkultur. Han menar också att kvalitén blivit bättre hos många olika restauranger då 

de har råd att köpa in bättre råvaror. Lönsamheten ökade och det skapar en möjlighet att rensa 

upp i det så kallade ”restaurangträsket” som tyvärr har dåligt ryckte. ”Jag anser att det var 

en livsnödvändig sänkning, eftersom jag inte hade orkat hålla på om den inte blivit aktuell”.

  

Den största skillnaden för restaurang Roast är att Hans har kunnat anställa flera extraanställda 

som tillsammans fyller en ny heltid som ger cirka sex extra pass per vecka. Hans har dock 

inga planer på att anställa ytterligare personal eftersom att det är för trångt i lokalen och det 

skulle mer motarbeta än hjälpa dem just nu. Roas omsätter mer nu men ännu är Hans osäker 

på om vinsterna kommer att öka då de anställt fler extraanställda. Gällande kundpriser så 

trodde Hans att de måste sänka priserna vilket de gjorde med cirka 5-6 procent men då det var 

en dålig idé eftersom de också anställde fler. Idag har de nu samma priser ut till kund som de 

hade innan momssänkningen. Hans menar också att råvarupriserna pendlar oerhört mycket 

och att det i stort sätt är samma pris för hans restaurang som för en vanlig ”Svensson” kund 

som går till matvarubutiken och handlar och ibland är det till och med billigare för privat 

kunder att handla råvaror. Kundflödet för Roast har ökat framförallt i början av veckorna 

såsom måndagar till onsdagar men Hans vet inte om detta beror på momssänkningen eller om 

det är kundernas vanor som har ändrats.    

 

Hans tror att den största skillnaden för industrin är: ”Med hjälp av möjligheten att öka 

sysselsättningsgraden så är det lättare att få betalt för de timmar som ägarna själva arbetar, 

det skapar förhoppningsvis också bättre upplevelser för kunderna när servicen är högre. Jag 

tror dock inte att kundpriserna någonsin kommer att gå ner för att alla omkostnader ökar 

alltid såsom råvaror, löner och lokalhyran”.  

 

Statens syften med momssänkningen  
Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror du att 

de lyckats?  

”Kostar det som det smakar? Om vi tänker hur mycket mindre i moms staten får in kontra hur 

många som får arbeta mot för tidigare. Men helt klart så ökar anställningarna och jag tycker 

att det bör vara lättare för en hög intensiv personal bransch att anställa när vi har hög 

personalomsättning”. 
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Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

”Förut hörde man mera om svartjobb men nu hör man inte lika mycket. Men jag tror ändå att 

de som vill fuska alltid kommer att göra det. Jag skulle tro att de flesta inte vill fuska, men en 

del kanske tidigare har gjort det att de måste för att överleva. Men då det är löpande 

kontroller så är det svårt att fuska med någon del”.    

 

4.1.3. Restaurang Kostcirkeln  

 

Maja hade burit med sig företagsidén redan sedan ett projektarbete på gymnasienivå. Hon 

flyttade sedan söderut för att studera och började sedan arbeta för en restaurang som 

restaurangchef.  Där träffade hon Stefan som arbetade som kock, efter ett par år så valde de 

båda att flytta norrut och starta upp Majas gymnasiedröm. 2010 öppnade Maja och Stefan 

restaurang kostcirkeln, Maja äger 70 procent och Stefan äger resterande 30 procent. 

Kostcirkeln är ett aktiebolag som omsätter cirka fyra miljoner per år, utöver ägarna som 

arbetar heltid har de sju extraanställda som arbetar allt från 50-75 procent till några få timmar. 

Kostcirkeln fokuserar på lokalproducerade råvaror i första hand och ekologiska råvaror i 

andra hand.  

 

När Kostcirkeln just hade öppnat 2010, var allt kaos Maja och Stefan hade i princip två 

månader på sig att bygga upp allt samt att hitta passande personal. ”Vi började med att 

anställa för många till en början, vi anställd allt från bartender till kockar.  Vi hade en 

snedvriden bild eftersom vårt tidigare jobb hade 60 personer anställda. Men eftersom vi 

anställde många mindre lämpliga till tjänsterna så det gick rätt bra att skära ner för att hitta 

rätt skara av personal”. Starten gick bra för Kostcirkeln och de båda tror att det baseras på 

sommaren 2010 hade oslagbart väder, med hjälp av detta spred sig ryktet om restaurangen 

eftersom de inte vågade göra reklam då de inte viste hur mycket kunder du kunde hantera.  

”Från början körde vi även nattklubbar men vi slutade med det i augusti 2012 då vi insett att 

det inte är en positiv affär med en mindre nattklubb mest på grund av regler om antalet 

personal som krävs”. På senare tid har de byggt om matsalen och utrustat köket med bättre 

utrustning som är mer lämpliga för storköksbruk. De har även byggt en utomhusbar för 

sommarens uteserveringar.   

 

Maja och Stefan vill arbeta för att framtiden skall kännas stabilt och kunna undvika oron för 

om kostcirkeln kommer kunna gå runt. De vill göra roliga förbättringar såsom att anpassa 

entrén mot gatan om de har råd. De vill även ta in alkoholsorter från mera lokala bryggerier. 

”Vi har kanske inte den helt optimala lokalen men vi vill fortsätta klara oss här då vårt 

varumärke bygger på den här lokalen”. Eftersom att de bakar allt bröd och fikabröd själva 

vore det roligt att på sikt driva bageriet i en separat lokal, det skulle frigöra yta för annat på 

resturangen. ”Vi jobbar mycket med känsla och talar med varandra hela tiden om eventuella 

förbättringar”.  

 

När besluten skall fattas för Kostcirkeln går de större besluten via ägarna, såsom 

nyanställningar eller ombyggnationer. När mindre beslut skall fattas diskuteras det mellan de 

anställda och ägarna. ”Vi ser varandra som en familj och därför så kör vi ofta öppen dialog 

när det händer någonting, vi vill att alla ska må bra och trivas här, skulle exempelvis någon 

vilja möblera om i baren är det bara att göra det så det passar den som jobbar där.” 

Företaget har även två stormöten varje år där de låtar alla i personalen komma till tals. 

Eftersom att Kostcirkeln fokuserar på lokalproducerad mat så skiftar de menyn fem gånger 

per år, då är alla i personalen med och provsmakar samt tycker till om de nya rätterna.   
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Förändring av momsen  
De blev välinformerade framförallt för att Majas mamma är politiker och har jobbat hårt för 

denna sänkning, men även via media samt genom Visita som också jobbat hårt med denna 

förändring. De båda menar att de började hoppas när de hörde talas om sänkningen och de 

började hoppas när det närmade sig en verklighet. De menar att kunna gå hem någon timme 

tidigare tack vare mer personal vore fantastiskt. De förstod båda två vad som gällde och ifall 

de hade funderingar kring sänkningen kunde de kontakta Majas mamma som hade stor koll på 

området. ”Vi hade även en pressrealese här hos oss med politiker som bland annat Maud 

Olofsson inför momssänkningen”. Maja och Stefan menar på att Visita har arbetat hårt med 

denna sänkning under en längre tid och att dessutom regeringen tyckte att det var ett bra 

alternativ. ”Nu hoppas vi bara inte att några andra politiker skall få för sig att ta bort denna 

möjlighet för oss restaurangföretagare”. 

 

Deras åsikter om momssänkningen är: ”Momssänkningen gav oss liv, vi hade inte kunnat ha 

kvar restaurangen annars för då hade vi gått in i väggen. Vi har varit väldigt less och vilja 

avveckla skiten. Det är också mycket jobb med lokalproducerade råvaror då vi har cirka 10-

15 leverantörer och undviker en och samma grossist. Tidigare har det varit orättvisa 

momsförhållanden då momsen på inköp varit lägre på 11 procent och vid försäljning skulle vi 

ta 25 procent, så nu är det mera jämt. Ifall regeringen höjer momsen igen så är det ett straff 

för oss restaurangföretagare”. De upplever dock ingen ökning i kundflöde som de tror är 

kopplad direkt till momssänkningen, de tror mer på den naturliga årliga kundflödesökningen.  

 

För industrin tror de att mindre restaurangers kvalité/standard har ökat och dessutom att 

bredden på maten utvecklas. ”Vi tror framförallt att det kommer påverka mellanstora städer 

och landsbygden positivt. Kvalitén på maten ökar när företagarna har råd att köpa bättre 

råvaror. Vi hoppas att sysselsättningsgraden har ökat mycket och att företagarna kan 

anställa fler bland annat kan unga, nystartsjobb samt nysvenskar komma in lättare nu”. Maja 

och Stefan var försiktiga till en början så det var en långsammare process för dem, de är 

livrädda att socialdemokraterna höjer momsen. Detta skulle resultera att Maja och Stefan inte 

kan eller orkar driva vidare sin restaurang. ”Som det är nu så går det att tjäna pengar igen för 

företagarna och framförallt för småföretagarna”.    

 

Statens syften med momssänkningen  
Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror ni att 

de lyckats?  

”Ja vi tror det, och vi hoppas att det har gett många jobb”.  

 

Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror ni att denna 

förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

”Vi anser att det oftast mer oseriösa restauranger och caféer som använder sig av 

svartarbetskraft. Vi som klassar oss som seriösa använder ju oss inte av detta. Dem som inte 

har haft råd kanske försöker gå över till vit arbetskraft nu när det tjänar mer pengar. Men vi 

tror ändå att de som har börjat fuska med hjälp av svartarbetskraft kommer att fortsätta med 

detta. För oss är det otänkbart då vi vill visa på ett så bra resultat som möjligt och då är det 

otänkbart att förskingra pengar till svarta löner”.  
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4.2. Medelstora restauranger som omsätter 10-20 miljoner kronor per 
år. 
 

4.2.1. Restaurang stjärnan   
 

Oskar som alltid har varit en del i familjeföretaget Stjärnan var med under den tiden hans 

pappa startade upp en hamburgerbar i slutet av 70-talet. Oskar sökte sig under 80-talet vidare 

och arbetade då inom resenäringen. I mitten av 80-talet konverterar Oskars pappa 

hamburgerbaren till dagens restaurang Stjärnan. 1991 började Oskar arbeta för sin far och 

idag är Oskar ägare samt VD för restaurangen. Restaurang Stjärnan är ett aktiebolag som ägs 

av familjen, idag omsätter strax under 20 miljoner kronor per år och går därför in i vår 

kategori medelstor restaurang. Restaurangen har 15 fast anställda samt cirka 15 extraanställda. 

Restaurang Stjärnans företagsfilosofi är att sträva efter en lågsiktighet som fungerar samt att 

gradvis genomföra förändringar.   

 

För fem år sedan menar Oskar att restaurangen var relativt oförändrad, han menar dock att det 

till stor del beror på att lokalen begränsar verksamheten som har svårt att utvecklas när de inte 

rymmer fler kunder. Restaurang Stjärnan är ofta fullsatt och skulle må bra av fler sittplatser, 

men det skulle innebära att byta lokal vilket skulle kunna skada företagets varumärke som 

sedan slutet av 70-talet funnits i samma hus. Restaurang Stjärnans framtid är rätt klar och 

Oskar menar att de är nöjda med vart företaget är idag, han menar att omsättningen i princip 

inte kan öka baserat på lokalens begränsningar. Han vill inte heller bygga ut för att det skulle 

ta så mycket tid och ork att göra detta.   

 

När nya beslut skall fattas i restaurang Stjärnan så är det ofta Oskar som kommer med 

förslagen och fattar de större besluten. Men det händer även att förslagen kommer från 

personalen, men det slutgiltiga ordet har Oskar själv. Han menar att ”Det är viktigt att lyssna 

på varandra när vi inte är ett så stort företag och inte har så många som arbetar för mig”. 
 

Förändring av momsen  
Oskar menar att han blev välinformerad gällande momssänkningen men han menar att alla 

restaurangägare själva aktivt måste ha tagit del av Visitas informationsutskick kring momsen, 

för information har alltid funnits att tillgå. Oskar upplevde inte heller att han behövde söka 

kompletterande information kring sänkningen då allt redan fanns serverat från Visita. Oskar 

tror också att Visita under en längre period har arbetat med att påverka kostnaderna för 

restaurangägarna. ”Men jag tror dock inte att fackföreningarna arbetat för eller emot en 

sänkning, dock har de inte sagt ifrån och det är ju en acceptans i sig själv”.  

 

Oskars personliga åsikter om momssänkningen: ”Jag tycker det är bra utifrån ett 

rättviseperspektiv, om vi jämför take-away mat och resturanger som är fast etablerade i en 

specifik lokal. Tidigare har vi som har anställda straffats med en högre momssats, nu är det 

mer jämnställt. Personligen tror jag dock att momssänkningen är fel väg att gå och är farligt 

i längden. Det kan orsaka att restaurangerna förlorar i popularitet för att det ser ut som vi 

restaurangägare tar skattepengar från vård/skola/omsorg. Jag anser att det hade varit bättre 

att sänka arbetsgivaravgifterna för exempelvis unga längre upp i åldrarna eller sänka 

procentsatsen med någon extra procent på alla anställda”. 

 

Eftersom att Restaurang Stjärnan redan har den personalstyrka som är nödvändig så väljer inte 

Oskar att anställa fler till personalen via momssänkningen men däremot valde han att sänka 

priserna. Priserna till kunderna sänktes med cirka 10 procent genomgående på hela menyn, 
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detta presenteras i menyn genom att de tidigare priserna är överstrukna och det nya priset står 

intill. Oskar menar också att råvarupriserna alltid kommer att variera och oftast stiger löpande. 

Gällande kundflödet så menar Oskar att det ökade till en början under första kvartalet, men 

det gick tillbaka till det normala under sommaren och om han slår ut det på hela året så är det 

ungefär samma pengar det handlar om som tidigare år.  

 

Oskar tror att största skillnaden för industrin framförallt är att marginalerna har ökat för 

restaurangerna och som det varit tidigare har restaurangerna alltid tjänat dåligt på sin mat. 

Genom denna sänkning kan nu restaurangerna tjäna mera och därigenom öka kvalitén och 

servicen till kunderna.    

 

Statens syften med momssänkningen  

Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror du att 

de lyckats?  

”Siffrorna från Visita visar ju på det, men man kan ju alltid ifrågasätta hur statistiken är 

redovisad. Man kan ju säga som så att det ligger definitivt i branschorganisationens intresse 

att visa ett bra resultat för regeringen och riksdagen. Jag säger inte att det är falska uppgifter 

men om man frågar en part som drivit frågan framåt så kommer de att sträva efter att visa ett 

bra resultat baserat på förändringen. Borde låtit någon annan att kontrollera detta. Jag är 

tveksam om det långsiktigt ger fler arbetade timmar i branschen, ofta sitter det endast i att 

fler gäster måste gå ut får att ge mer arbetstillfällen”.  

 

Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

”Jag har svårt att tro att det skulle bero på momssänkningen, mera på grund av den 

svartalådan som vi i kontantbranschen har samt att skatteverket kommer ungefär en gång per 

år till oss och kontrollerar allt med kassorna och personalloggarna”. 

 

4.2.2. Restaurang Oasen  

 

Johannes startade 1994 aktiebolaget Oasen som idag omsätter strax under 20 miljoner kronor 

per år och går in i vår klassificering medelstor restaurang. Restaurang Oasen har åtta 

heltidsanställda och 12 extraanställda, han menar på att det krävs en stor del personalen vid 

exempelvis en lunchservering. I stora drag så menar han att de förlorar på att hålla 

lunchserveringen öppen. Men samtidigt förbereds maten inför kvällens gäster också så han 

menar att det är lite svårt att räkna så också. Restaurangen drivs fortfarande av Johannes som 

är ägare samt VD för företaget.   

 

Johannes berättar att företaget helatiden har byggts ut och minst har dubblats i storlek 

gällande sittplatser sedan han startade 1994. Han berättar också att uteserveringen har 

tillkommit från att ursprungligen varit grönområde. ”Just nu håller vi på att bygga om 

resturangen för att förbättre lite”. På sikt ser Johannes inga större förändringar eftersom han 

är rätt nöjd med just denna verksamhet, utöver denna har han en annan verksamhet som heter 

‖Businesscenter‖ en bit utanför staden där de fokuserar på konferenser och övernattning. Han 

menar Businesscentret ständigt är under utveckling och han ser att det är där som pengarna 

finns att tjäna. När en ny förändring skall genomföras diskuteras den endast med Johannes 

och hans egen spegelbild. ”Alltså så går nästan allt via mig som VD, mycket därför att 

personalen idag inte är lika intresserade av verksamheten utan prioriterar sina egna familjer. 

Jag däremot lever för resturangen och är på plats stora delar av min vakna tid”.  
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Förändring av momsen  

Johannes menar att han tog del av momssänkningen delvis via branschtidningar samt via 

Visita. Men även via media ”som ändå inte har koll på vad de skriver om”. Johannes 

upplevde ändå inte att han behövde söka kompletterande information kring momssänkningen 

eftersom att ”jag kan räkna och förstod snabbt vad det handlade om”. Han tror att 

branschtidningarna och Visita under en längre period har jobbat med det, momsen har 

dessutom varit omdiskuterat under flera års tid.    

 

Johannes personliga åsikt om momsen är: ”Jag anser att det skulle varit gjord för flera, flera 

år sedan. Det hade lett till att det blivit färre konkurser och jag är helt övertygad om att det 

lett till mindre svartjobb. Det är också mer rättvist nu när vi med personal samt inventarier 

har samma momssats som företagare som inte har personal och inventarier i samma 

utsträckning”. 

 

Största skillnaden för restaurang Oasen är att det totalt sett har ökat med en ny tjänst som fylls 

av extraarbetare. ”Jag som ägare kan ta ut lön igen och har möjlighet att faktiskt få betalt. 

Jag menar att detta var livsnödvändigt för att orka driva företaget”. Oasen sänkte även 

priserna på lunch och middagar med allt från 8 till 20 procent. Gällande råvarupriserna så 

menar han att dessa alltid går upp, men han tror inte att det har påverkats specifikt på grund av 

momssänkningen. ”Vi valde att sänkte priserna redan innan momssänkningen trädde i kraft 

närmare bestämt i oktober 2011. Men när vi blev kontaktade av media så tyckte de att vi var 

sega med att sänka priserna och blev svartlistade i media fast vi redan sänkt priserna i 

oktober 2011”. Kundflödet har inte ökat vilket Johannes tycker är tråkigt, men han tror att det 

är svårt att hitta nya kunder i en stad med ett mättat utbud av restauranger. Det handlar mest 

om vilka som orkar överleva ekonomiskt eller inte.  

 

Johannes tror att den största skillnaden för industrin är: ”Jag kan tänka mig att småföretagare 

har det lättare att överleva nu utan att använda svartarbetskraft. Det ryktas om att det 

kommer in mer skattepengar nu jämfört med tidigare och i mina ögon kan detta härledas till 

att fler är ärliga och betalar skatt nu”. 

 

Statens syften med momssänkningen  
Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror du att 

de lyckats?  

”Ja det tror jag att de har lyckats med och mer skattepengarna som kommer in till 

stadskassan anser jag är förklaring nog till detta”.   

 

Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

”Jag är helt övertygad om det har minskat, men det har arbetats med minskningen av 

svartjobb under en tio års period. Bland annat med hjälp av personalloggar och svartalådor. 

Men eftersom vi företagare tjänar mer nu efter sänkningen så kan företagarna vara ärligare 

nu jämfört med tidigare”.  
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4.2.3. Restaurang Lyx   
 

Vi träffar Restaurang Lyx´s driftchef Hanna, som har varit anställd i företaget sedan 2010. 

Hanna har tidigare läst civilekonomprogrammet och kompletterat den utbildningen mot 

restaurang. Restaurang Lyx arbetar mycket med lokala aktörer och värnar om de lokala 

tillverkarna som finns. Lyx är ett företag som ägs av en stor privat aktör på den lokala 

marknaden. Lyx är ett aktiebolag som omsätter cirka 12 miljoner kronor per år och går därför 

in i vår medelkategori, restaurangen har 11 heltidsanställda och tre anställda på mindre än 100 

procent. Utöver dessa tre har företaget fem extraanställda som hoppar in framförallt i disken 

när det behövs. Totalt finns det alltså 19 anställda på restaurangen. 

 

Eftersom Hanna jobbat i företaget sedan 2010 har hon svårt att säga exakt hur företaget såg ut 

för fem år sedan men hon vet att företaget kämpade med röda siffror och därför beslutade 

ägarna att någonting måste ändras. ”Jag kom in 2010 och fick vara med att förändra helheten 

med resturangen. Bland annat har vi öppnat upp inne i lokalen för att öka möjligheterna samt 

för att skapa en mer avslappnad miljö. Vi bytte möblerna/inredningen, öppnade även upp 

köket så gästerna kan hälsa på kockarna om de önskar. Resturangen har även bytt namn till 

ett historiskt namn för denna lokal”. Företaget har bland annat jobbat med att försöka få igång 

ett lokalt slakteri för att undvika långa transporter. Om allt går som det ska kommer det lokala 

slakteriet öppna nu sommaren 2013. ”Vi vill hjälpa till att utveckla vår stad”. Om fem år vill 

Hanna att de fortfarande kommer att lobba för lokalproducerade råvaror samt att de lokala 

producenterna skall värnas om och få hjälp att utvecklas. ”Vi vill höja kvalitén på våra egna 

produkter, och därigenom vill vi också fortsätta vara stadens bästa restaurang”. Företaget 

vill också fortsätta jobba med utbildning av personal på restauranghögskolan, detta eftersom 

de vill behålla bra kompetens i staden och inte skicka den vidare till andra städer eller länder. 

”Vår plan är att fortsätta bedriva resturangen i samma lokal. Vår ägare planerar att bygga 

två hotell där vi troligen kommer ha hand om matserveringen på”. 

 

När beslut skall fattas på restaurang Lyx så har Hanna hand om det löpande på resturangen. 

Det kan exempelvis vara förändringar i menyerna, då diskuterar hon det med köksmästaren. 

Ifall det blir aktuellt så meddelas alla andra stationer om detta för att exempelvis kunna 

beställa viner som passar till den nya maten.  ”Jag brukar även lyssna på vad det anställda 

tycker och tänker innan vissa beslut fattas”. Marknadsplanen gör Hanna oftast själv men 

större investeringar, över 10 000 kr diskuteras alltid med VD eller företagets ägare. Två 

gånger per år har de kickoff där de diskuterar större saker med de anställda, det kan vara 

resturangens vision och hur de vill synas utåt. 
 

Förändring av momsen  

Hanna upplevde att hon hade bra koll på vad som gällde vid momssänkningen framförallt på 

grund av den rådande debatten som väckte ett stort intresse bland annat i media.  Visita har 

dessutom informerat alla resturanger. ”Vi har fått möjligheten att sitta ner med både Visita 

och andra restauranger för information och frågor. Slutligen fick vi även ett papper från 

skatteverket som i princip sa att nya momsen är 12 procent”. Hanna upplevde inte något 

behov av att söka kompletterande information gällande sänkningen. Det var endast kring 

reglerna gällande konferensluncher men dessa svar hade Visita och det löste sig enkelt. Hon 

tror också att Visita har jobbat hårt för att hjälpa till att driva igenom detta beslut för att 

förbättra möjligheterna för oss resturanger.  

 

Hannas personliga åsikt om momssänkningen är: ”Jag anser att det är väldigt bra, vill gärna 

se att vi i Sverige blir bättre på att gå ut och äta utan att fira någonting. Men jag upplever att 
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det är mer levande nu. Exempelvis är det en tydligare blandning av företag och 

privatpersoner på vardagarna. Jag tror också att fler kanske vågar satsa på mindre 

resturanger med specifika inriktningar som ger en mer personlig prägel. Det har tidigare 

varit svårt att gå runt med en liten restaurang, men nu finns förhoppningsvis möjligheterna 

även för dem att klara sig. Jag tror att momssänkningen var en bra början att underlätta för 

mindre krogar och resturanger. Detta eftersom att personalen nästan för alla resturanger är 

den dyraste posten i ett företag. Dock skulle jag gärna se förenklingar i lagar när en ny 

restaurang skall öppnas, exempelvis krävs ett fullutrustat kök från början. Men alla 

restauranger behöver inte den typen av utrustning och detta anser jag är onödigt i dessa 

fall”. 

 

Den största skillnaden för restaurang Lyx är att de i huvudsak anställt personal, ”vi avvaktade 

någon månad för att se vad momssänkningen genererade för oss”. Sedan anställde de två nya 

klockar samt två servitriser som tillsammans fyller en 100 procents tjänst samt en 75 procents 

tjänst. ”Vi anser att det blir bättre för kunderna när personalen som arbetar här är här ofta 

och därigenom har koll på vårt sortiment utan att behöva läsa på eller fråga någon annan”. 

Då företaget valde att anställa fler medarbetare så valde de inte att sänka kundpriserna, ”men 

vi menar att detta kompenseras av att vi ger en bättre service nu”. Gällande kundflödet 

upplever de inte någon större skillnad, men Hanna menar dock att de löpande haft ett bra 

kundflöde och detta skulle kunna vara kopplat till nystarten 2010. ”Detta kan klassas som 

nyhetensbehag och därför kanske vi inte kände av momssänkningens bidrag till kundflödet 

lika tydligt”.  

 

Hanna tror att momssänkningens bidrag till industrin är: ”Jag tror att större resturanger som 

inte behöver anställa mer personal förmodligen kan sänka sina priser till kunderna och 

därigenom öka kundflödet. Men för mindre resturanger som måste anställa fler för att kunna 

servera ett större kundflöde blir det svårare att sänka priserna”. 

 

Statens syften med momssänkningen  
Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror du att 

de lyckats?  

”Enligt vad jag har hört via Visita så finns det statistik över att sysselsättningen har ökat, 

vilket är kul”.  

 

Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?   

”Det har jag svårt att uttala mig om, vet inte hur det har sett ut tidigare. Har dock en känsla 

av att det inte hjälper med en momssänkning, de som bryter mot lagen ser nog bara 

möjligheten till att tjäna mer pengar nu efter momssänkningen. Jag tror mer att övriga saker 

som har arbetats med minskar svartjobben såsom kontroller från skatteverket och den 

svartalådan samt loggboken för personalen, detta gör att det blir svårare att fuska. Dock 

anser jag att det borde finnas ett bättre system än en pappersbok där vi loggar personalen i”. 
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4.3. Större restauranger som omsätter 20 miljoner kronor per år och 
uppåt.   
 

4.3.1. Restaurang Malaki  

 

Bengt började för cirka 25 år sedan som extraanställd inom restaurang från början som 

diskplockare. Bengt är utbildad förskolärare i grunden och jobbat som det i 15 år innan han 

började jobba heltid på restaurang Malaki. Under tiden han jobbade som lärare har alltid 

restaurang funnits i bakgrunden med extrapass och liknande. Idag arbetar Bengt som driftchef 

för restaurang Malaki och har t gjort det sedan augusti 2012. Bengts ansvarsområden är bland 

att ta hand om de administrativa uppgifter som fakturering, personallöner men även den 

allmänna driften av restaurangen. Samtidigt är han även nattchef på en nattklubb, detta 

fungerar bra då det är samma ägare av båda arbetsplatserna. Malaki är ett franchise företag 

som bedrivs i en kedja, den första restaurangen i Sverige öppnades i slutet av 80-talet. Just 

denna lokala del av företaget som vi fokuserar på omsätter drygt 21 miljoner kronor per år 

och har 5-10 fast anställda och ett antal extra anställda på cirka 80 %, dessa anställda arbetar 

med timlön och är här mest fredagar och lördagar. De som kommer in som nya jobbar i snitt 

några år och är oftast studenter. 
 

Företaget har genomfört ett antal större förändringar om vi backar tillbaka några år. 

Resturangen bytte bland annat lokal till en mer närliggande nattklubben som ägarna till 

företaget också äger. Restaurang Malaki har även expanderat i sin egen stad och startat upp en 

till restaurang i ett av stadens aktivitetscenter. ”Man måste hela tiden vara på tå i den här 

branschen”. Malaki brukar anställa runt tio stycken varje höst då de gamla anställda som 

slutat ofta studera och flyttar från staden när de är klara. Vi har hög omsättning av personal då 

restaurangjobb oftast är första jobbet för många och det ställs inte är speciellt höga krav på 

utbildning för att få en anställning.     

 

När Bengt tänker på framtiden menar han att de hela tiden vill utveckla sig själva och öka sina 

förtjänster. ”Men i nuläget är vi nöjda med lokalerna och vårt samarbete med nattklubben”. 

Sedan menar Bengt att det är viktigt att lyckas nu med driften av restaurangen ute vid 

aktivitetscentret för att slutligen även där kunna göra ett bra resultat. ”Men någon mer 

uppfattning har jag inte då jag fortfarande håller på att sätta mig in i arbetet”. 

 

När nya beslut skall fattas så går oftast beslutet via både chefen och gruppen. ‖Vi har 

ledningsmöte varje vecka där vi chefer träffas och går igenom veckans arbete och vad som 

skett under föregående vecka”. Större investeringsfrågor som utbyggnader samt större inköp 

måste Bengt diskutera med ägarna. Men de mindre frågorna kan Bengt själv diskutera med de 

som är ansvariga för den delen av företaget, exempelvis förändring som har med mat att göra 

diskuteras givetvis med kockarna.  

 

Expansionen till aktivitetscentret var det en ägare som föreslog i och med att han är en stor 

intressent i aktivitetscenteret.  Eftersom det redan fanns lokaler på aktivitetscentret sedan 

tidigare och de på centret sökte ny matleverantör så valde restaurang Malaki att satsa där. 

‖Vårt företag strävar efter en väldigt öppen miljö, vi har mycket möten med all personal, där 

de får utrymme att uttrycka sina åsikter på”. Han trycker också hårt på att ”Peronalen är den 

största tillgångången vi har i företaget”. 
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Förändring av momsen  

Bengt anser att han var rätt välinformerad om momssänkningen och han tror även att alla var 

fullt medvetna om denna förändring. Detta eftersom det var en så pass stor händelse för 

restaurangbranschen som helhet, dessutom skrevs det väldigt mycket i media om detta. ”Men 

allt detta skedde före min tid här på företaget så jag har inte full koll på detta då jag inte följt 

Malakis resonemang kring momssänkningen”.  Bengt har inte upplevt att han har behövt söka 

kompletterande information överhuvudtaget, sedan menar han dessutom på att all väsentlig 

information finns i restaurangens kassasystem som automatiskt har uppdaterats och vet vilka 

momssatser som gäller för vad.  Bengt har inte haft någon tanke åt att restaurangerna eller 

någon organisation har arbetat mot att genomföra momssänkningen, ”men förmodligen är det 

någon som har pushat på från restaurangernas sida men jag har ingen större uppfattning om 

detta”. 

 

Bengts personliga åsikt om momssänkningen, ”Jag tycker det är bra att de försöker gynna 

småföretag, genom att sänka momsen. Jag tror att det finns fler företag som kan gå runt och 

klara sig nu på de oerhört små marginalerna som faktiskt exciterar för oss 

restaurangföretagare”. 

 

Största skillnaden med momssänkningen för restaurangen har Bengt svårt att svara på 

eftersom att momssänkningen genomfördes sju månader innan han blev anställd. Men han 

anser att det skapar fler chanser att gå runt i och med detta, fler arbetstillfällen på grund av 

detta. ”Vi har startat upp en ny restaurang men förmodligen beror inte denna nysatsning på 

grund av momssänkningen men det kan också vara en bidragande faktor”. Restaurangen har 

endast behållit priserna på maten men planerade aldrig att sänka dessa. Bengt är också rätt 

säker på att kundflödet har ökat på den ordinarie restaurangen. 

 

I största allmänhet för industrin tror Bengt att: ”Sysselsättningsgraden har ökat, jag tror 

också att vinsterna har ökat mestadels på grund av att vi har fler kunder nu. Gällande 

kundpriserna så ligger vi själva och säker många andra företagare på oförändrade priser 

vilket kanske skulle höjts om inte momssänkningen hade genomförts.  

 

Statens syften med momssänkningen  
Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror du att 

de lyckats?   

”Ja, det tror jag att fler resturanger kan klara av att hålla öppet då sänkt moms leder till att 

många mindre restauranger klarar av att hålla öppet, speciellt lunchrestauranger där 

marginalerna är mycket små”. 

 

Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?   

”Jag tycker att vi inom restaurangbranschen har oförkänt dåligt ryckte framförallt i den här 

staden, idag skulle inte arbetsgivare kunna komma undan med svartarbetskraft då allting är 

datoriserat. Vi blir även kontrollerade emellanåt så det är svårt att komma undan med 

svartjobbare. Kan hända att de mindre företagen inte är lika hårt hållna, men det vill jag inte 

uttrycka mig om. Men jag har arbetat på så många restauranger och aldrig hört talas om det 

skulle förekomma svartjobb över huvudtaget”.    
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4.3.2. Restaurang XL  

 

Lena har själv varit i restaurangbranschen sedan hon var 16 år och idag är hon 50 år så hon 

har arbetat med detta i 34 års tid. Restaurang XL har varit verksam i staden sedan mitten av 

90-talet och Lena har ägt restaurangen sedan 2001 och är idag VD. Restaurang XL är ett 

aktiebolag som omsätter cirka 37 miljoner kronor per år. Lena har ökat omsättningen med 

drygt det dubbla sedan hon tog över företaget. Restaurangen har 31 stycken som är 

heltidsanställda men under sommaren kan det finnas upp till 100 personer på lönelistan. Det 

som dock skall kommas ihåg då är att det kan handla om vakter som endast jobbar några 

timmar per månad i den lönelistan.  

   

Restaurang XL har alltid arbetat hårt med att anställa utbildad personal, detta för att företaget 

och personalen skall kunna växa i branschen tillsammans. ”Vi har alltid varit noggranna med 

bra scheman detta därför att personalen ändå skall kunna ha familj och ändå arbeta kvällar. 

Jag jobbar mycket med att analyserar vad som krävs och vi anpassar oss efter det som krävs 

exempelvis utbildning med mera”. Hon börjar dock känna att marknadsföringen via sociala 

medier är svårare då hon själv inte är insatt i ämnet. ”Vi har fått en utmärkelse för att vara en 

av de tio bästa barerna i Sverige. Vi var även tidiga med att starta nattklubb och gjorde detta 

redan i slutet av 90-talet”.  

 

När Lena tänker på framtiden för restaurang XL menar hon att allting är genomtänkt och 

miljön redan är ombyggd för att passa XL´s verksamhet med exempelvis inredning. Det 

kommer dock bli mer arbete med utsidan eftersom kommunen planerar att bygga om 

närområdet inom ett par år. ”Vi kommer dessutom bygga om källaren och till hösten öppnar 

vi en ny cocktailbar där nere. Det är alltid en ständig process att utveckla insidan för att den 

ska passa nuet”. Lena menar också att det alltid krävs hårt arbete för att bland annat hålla 

deras välkända bar välfylld med exempelvis 150 sorters viner. Hon menar också på att hon är 

i startgroparna för att ta in konsulthjälp med omorganisering då hon anser att organisationen 

är för platt och att alla beslut skall gå via hon själv är krävande.  

 

När nya beslut skall fattas så går största delen via Lena eftersom hon både är VD och ägare av 

företaget. ”Jag bestämmer om något skall byggas om eller om någon extra skall anställas. 

Eftersom att vi har växt så mycket som vi har gjort måste jag själv bli bättre på att lyssna på 

underchefer och vi kommer att ta in konsult hjälp med organisationsförändring rätt snart”. 

Hon menar också på att hon lyssnar på sina anställda om de kommer med förslag, kommer de 

med något bra konkret förslag så genomförs ändringen snabbt men ibland tar det längre tid för 

de måste veta att det är till det bättre för verksamheten.  

 

Förändring av momsen  

Lena menar att hon har fått hur mycket information som helst gällande momssänkningen, 

mycket på grund av att hon sitter med i styrelsen för Visita Norrland. ”Men tyvärr jag vet att 

övriga restaurangföretagarna inte har lyssnat så bra här i Norrland när Visita har informerat 

vid olika tillfällen”. Eftersom Lena har varit så välinformerad via Visita så har hon inte heller 

behövt söka någon kompletterande information för just hennes egen restaurang XL. 

 

Lenas personliga åsikt om momssänkningen: ”Jag anser att den är jätte bra och det är 

självklart att vi skall ha en likvärdig momssats, då vi tidigare har bestraffats med högre moms 

för att ha anställda. Eftersom att vinstmarginalen är generellt i branschen ligger på så låga 

som 0,3 procent, så är det betydligt bättre nu via momssänkningen. Jag anser att sänkningen 

av momsen var det bästa sättet att gå tillväga och inte via arbetsgivaravgiften”. 
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Restaurang XL valde att sänka priserna på lunchen med 10 kronor motsvarande cirka 12 

procent den 1 januari 2012, eftersom att lunchpriserna är viktigare jämfört med priset på en 

middag för konsumenterna. De anställde även en kock och en i servisen i samband med 

momssänkningen. Allt detta kommunicerades i media via en och samma helsidesannons i den 

lokala tidningen för att tala om att XL sänker priserna och detta kommer det att leda till 

nyanställningar via den nya momssänkningen. Lena upplevde dock ingen skillnad i 

kundflöde, ”men våra luncher är hela tiden fullsatta så vi har det rätt bra ändå”. 

 

Lena tror att de största skillnaderna för industrin är: ”Jag tror att Sysselsättningen har ökat 

och titta bara på krogbomben i Stockholm. Här i vår stad har vi nu skapat en gemensam 

organisation som samordnar allt i staden (besöksnäringen, turismen, affärsturismen samt 

evenemang). Jag tror att konkurrensen som är på väg bara föder mer för oss alla, dock är jag 

rätt säker på vårt eget varumärke och är därför inte orolig att tappa mina kunder. Jag tror att 

kundernas priser varierar beroende på vilken storlek restaurangen är och att det inte är det 

viktigaste i samband med denna sänkning”. 

 

Statens syften med momssänkningen  
Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror du att 

de lyckats?   

”Jag tror verkligen både på långsikt och kortsiktigt att detta har förbättrats, exempelvis så 

har Visita har nått sina mål för denna förändring vilket gick snabbare än väntat”. 

 

Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

”Svartalådorna till kassorna som kom sedan tidigare är nog mera baserat på att minska 

antalet svartjobb. Vi byta kassor och det kostade oss över 100 000 kr. Tror dock inte momsen 

har styrt över minskade svartjobb. Men om det skulle det ha gjort det så är jag bara glad att 

vi kan konkurera på liknande villkor. Tror dock att det har lett till ökad lönsamhet som i sin 

tur gör att restaurangerna ökar sin kvalité och fokuserar mer på det istället för fusk”. 

 

4.3.3. Restaurang Grande  

 

Erik började direkt efter skolan på orten år 2000 på restaurang Grande som kock och gick 

sedan vidare som köksmästare och slutade som driftchef där han är idag. Restaurang Grande 

är ett franchise företag som ägs av ett lokalt aktiebolag. Restaurangen tillhör en större kedja 

och öppnade i staden i slutet av 90-talet och var en av de första tio att öppna i Sverige. 

Resturangen omsätter strax över 20 miljoner kronor per år och har 12 fast anställda och utöver 

dessa har företaget 28 extraanställda vilket innefattar såväl diskpersonal som ordningsvakter.

  

Företaget har utvecklats löpande sedan det öppnade 1998, då öppnade Grande i en lokal en bit 

från stadskärnan men expanderade sedan till den nuvarande lokalen 2001 vid torget. ”Vi 

expanderade på grund av att lokalen vi hade först var för liten och vi kända att det vara lite 

make it or breake it som gällde då”. Erik har sett en stor förändring i kundens vanor, han 

menar på att ingen åt ute början år 2000, då var det oftast företag som kom och åt, men nu 

menar han att svenskarna äter betydligt mer ute på restaurang. ”Något som är rätt unikt för 

vår restaurang i franchisekedjan är att vi kör nattklubb vilket inte alla i vår restaurangkedja 

gör.” 
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I framtiden har det diskuterats mycket om att förnya restaurangen eventuellt expandera till en 

större lokal för att på så sett fortsätta vara konkurrenskraftiga i vår stad. ”Vi har diskuterat 

detta mycket inom ledningsgruppen, men eftersom vi är rätt styrda av franchiseägarna så kan 

vi tyvärr inte göra allt för stora förändringar.”  

 

När beslut fattas om en förändring så kommer mycket av besluten från franchiseägarna, detta 

gäller menyer, ölsorter, utseende inne i restaurangen framförallt för att kunderna skall känna 

igen sig vart de än besöker en Grande restaurang. ”Vi har en ledningsgrupp som fattar alla 

större beslut inom vår specifika restaurang, exempelvis gäller det att köra nattklubb och 

renoveringar och ifall vi ska flytta verksamheten men det finns hela tiden en dialog med både 

de lokala ägarna och franchiseägarna så vi får mycket input och råd från dem”. När det 

gäller mindre beslut såsom delar av menyerna så fattar den ansvarige för den avdelningen 

detta själv. Exempelvis så tar kökschefen besluten om inköp och menyjusteringar 

 

Förändring av momsen  
Erik upplever att han fick mycket information framförallt från sitt franchisehuvudkontor och 

just därför upplevde han inte heller något behov av att söka kompletterande information själv. 

”Sen är vi rätt styrda av huvudkontoret allmänt också”. Erik har ingen uppfattning om 

resturanger eller organisationer har jobbat för att genomdriva denna förändring, men han tror 

definitivt att någon/några har drivit frågan.   

 

Eriks personliga åsikt om momssänkningen: ”Jag anser att det är bra eftersom att det är en 

tuff bransch med små marginaler. Det har även tillkommit tre restauranger som kanske inte 

skulle ha öppnat här i vår stad om inte momssänkningen gått igenom. Så det är nog bra för 

dem att de nu kan klara sig. Eftersom de endast serverar mat gör att de inte konkurrerar så 

mycket med mig. Generellt sett är det nog den bästa lösningen med en momssänkning istället 

för en annan statlig förändring. Vi är även en aning oroliga över att ett regeringsskifte ska 

påverka momsen negativt alltså en höjning vilket nog kommer göra det svårt för de mindre 

restaurangerna.” 

 

Största skillnaden för restaurang Grande är att de har sett en ökning i antalet matgäster som 

går ut och äter. ”Det handlar nog mycket en attitydförändring också vid starten av 2000 fanns 

ingen krogkultur här i staden folk gick inte ut och åt på vardagar och ”after work” var ett 

okänt koncept”. Grande har valt att inte anställa fler men de har däremot ökat på arbetstiden 

för de befintliga tjänsterna. Exempelvis kan en anställd som varit anställd på 50 procent gått 

upp till 75 procent nu efter momssänkningen. ”Vi har inte heller några planer på att anställa 

fler då vi idag har de anställda som krävs för vår verksamhet”. Gällande priserna ut till 

kunderna så fryste de matpriserna samt sänkte även stora kategorier av mat. Detta gjordes i 

samråd med andra större franchisekedjor‖. Erik menar också på att råvarupriserna gick upp i 

samband med momssänkningen och därför resulterade inte sänkningen av priserna så mycket 

i slutändan.   

 

Efter momssänkningen ökade omsättningen på matsidan men ändå minskade antalet gäster, 

alltså åt de befintliga kunderna för mer pengar. ”Vi ser dock en trend i att gästerna äter 

dyrare nu, det kan kanske vara en trend men det vet vi inte säkert”. 

 

Erik tror att den största skillnaden för industrin är: ”Det kanske har lett till ökad 

sysselsättningsgrad, men det vågar inte säga något om. Som sagt har vi fler som har kunnat 

gå upp i arbetstid. Men det beror mycket på vårt koncept också, går det bra för olika sportlag 
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har vi mycket jobb, så svårt att säga vad det exakt beror på. Men vad vi har sett så har 

konsumtionen ökat och gått upp sedan 2012.” 

 

Statens syften med momssänkningen  
Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, tror du att 

de lyckats?  

”Jag har svårt att uttala mig om det, eftersom att jag inte riktigt vet. Men vi kunde öka på 

arbetstider så vi får hoppas att andra företag också har gjort det eller anställt fler till sin 

personal styrka”.  

 

Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du att 

denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

”Jo det tror jag, men egentligen tror jag att det beror mer på kontrollerna från skatteverket 

samt den svartalådan som registrerar allt som görs i kassan och dessutom har vi även 

loggböckerna där personalen dokumenteras. Dock finns alltid risken med att de som har för 

avsikt att fuska kommer fortsätta att fuska då de tjänar mer nu när momsen är sänkt.” 

 

4.4. Ledarna om momssänkningen 
 

I stort sett alla respondenterna ansåg att momssänkningen var en positiv förändring både för 

dem själva men även för industrin som helhet. De ansåg att det var på tiden att det blev en 

sänkning då de dåvarande momssatserna (25 procent för att äta på restaurangen, 12 procent 

vid take-away) var ett orättvist system då det gynnar företag som bara erbjuder take-away. De 

menade på att eftersom de lägger ned pengar på servicepersonal, hyror för större lokaler med 

sittplatser samt möblemang borde de inte straffas för att de anstränger sig på detta sätt jämt 

emot restauranger med bara take-away som då slipper dessa kostnader. Några respondenter 

ansåg även att det är bra på detta sätt då fusket minskar något, det vill säga att någon som 

egentligen äter på restaurangen blir registrerad som en take-away kund av resturangen och på 

sätt slipper de undan de 12 procent extra i moms.   

 

Dock svarade en respondent att på längre sikt så kunde momssänkningen vändas till något 

negativt då den exempelvis tar pengar från vård, skola och omsorg, vilket då kan vända 

konsumenterna emot restaurangföretagarna och på så sett skapa en negativ bild av industrin. 

Oskar ägare för restaurang Stjärnan menade även att restaurangföretagara och då framförallt 

ägarna redan har en negativ bild i media, i stil med ”de feta krogägarna” som bara samlar 

pengar på hög och gör allt för vinster vilket han anser är missvisande, speciellt då vinsterna är 

så extremt små runt en till fem procent eftersom de existerar så pass stora omkostnader för det 

speciellt då med personal. Oskar menar att det hade varit ett bättre tillvägagångssätt att sänka 

arbetsgivaravgifterna då dessa är bland de största omkostnader restaurangerna har. 

  

Majoriteten av våra respondenter menar även att den sänkta restaurangmomsen kommer att få 

en stor effekt för småföretagarna som precis har öppnat en restaurang eller bara existerat i 

några få år. Anledningen till det är att för en nyöppnad restaurang så gör momsen en stor 

skillnad, speciellt då om de kan anställa en till i personalen. Respondenterna tror inte 

skillnaden blir lika stor för en etablerad restaurang då de troligtvis redan har den personal de 

behöver och då inte är i behov av att nyanställa. Flera av de intervjuade kände dock att media 

hade gett en missvisande bild av vad momssänkningen faktiskt skulle innebära. De menade på 

att konsumenterna förväntade sig sänkta priser samt sänkt pris på alkohol, vilket inte var 

fallet. Därför kände de restauranger som inte sänkte sina priser men instället anställde extra 
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personal som utpekade och svartlistade av media. När själva huvudsyftet faktiskt var att öka 

sysselsättningen i restaurangbranschen samt minska konkurrensen mellan take-away och den 

traditionella restaurangen (2011/12:RFR13, s.58).   
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5. Analys 
 

”Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka aspekter som påverkar restauranger 

att förändra sin verksamhet i relation till den sänkta restaurangmomsen 2012. 

Utöver detta skall vårt empiriska material användas för att skapa en egen modell. Denna 

modell skall användas till att förstå organisationsförändring och faktorer som påverkar en 

sådan förändring.”  

    

Utifrån vad vi har sett när vi genomförde studien såg vi att ledarna överlag har ett mycket 

stort inflytande över besluten som fattas i restaurangerna. Med detta menar vi att ledarna har 

svårt att släppa in övriga medarbetare i själva beslutsprocesserna och fattar i stort sätt alla 

beslut själva, även många av de beslut som rör den löpande verksamheten. Detta gör att 

ledarskapet blir en viktigare dimension för studien än vi trott tidigare. Vi har då valt att lägga 

till fler teorier kopplade till ledarskap och vad detta innebär både som term men även inom ett 

restaurangkoncept.  

5.1. Ledarskapet  

5.1.2. Ledarskap och planering i förändringen 

 
Vi har under våra intervjuer observerat att restaurangägarna alltså ledarna inom 

restaurangerna inte verkar utgått ifrån några speciella riktlinjer och uppsatta mål när de 

planerar och genomför en förändring, som Yukl (2010, s. 20-21) menar på är av vikt för att på 

ett bra sätt kunna genomföra en förändring. De verkar inte heller ha en större uppfattning om 

vad deras ledarskap innebär som i exempelvis Lenas (restaurang XL) fall där hon ser sig själv 

som en i gänget just för att hon gör samma jobb som de övriga i personalen men ändå fattar de 

flesta av besluten i organisationen själv och vad det innebär för den övriga personalens syn på 

henne. 

 

Vi har studerat Selfs (Self, 2007, s.12) fem steg i teorikapitlet och har kunnat finna se att det 

finns vissa mönster utifrån modellens olika steg som vi har tagit upp här nedan.  

 

Steg ett – Beskriver behovet av förändringen och därigenom förklara skillnaden från det 

nuvarande skedet till det önskvärda skedet. Genom detta skapar ledaren förståelsen hos 

medarbetarna om varför behovet finns och är nödvändigt att genomföra. 

Steg två – Ledaren måste skapa en villighet till förändringen genom att demonstrera vad den 

föreslagna förändringen kommer att innebära för verksamheten. När ledaren demonstrerar 

förändringen underlättas processen med att få med sig medarbetarna och kan därför 

tillsammans ersätta det äldre stadiet. 

Steg tre – Inriktar sig på att öka medarbetarnas förtroende inför den kommande 

förändringsprocessen. Här är det viktigt att ledaren ser till att alla medarbetare har rätt 

kompetens, kunskap och förmågor för att genomföra förändingen om inte skall medarbetarna 

få rätt information kring detta. Det ligger också på ledarens ansvar att se till att verksamheten 

har rätt policy, struktur samt ledning för att kunna genomföra förändringen.  

Steg fyra – Berör verksamheten samt dess stöd till förändringen. Här är det viktigt att ledaren 

identifierar fler ledare, dels formella men även informella ledare för att därigenom skapa en 

acceptans till förändringen.  

Steg fem – Det sista steget är att förstå medarbetarnas oro inför förändringen och därigenom 

kan visa på vilka fördelar medarbetaren tjänar på genom att genomföra denna förändring. Här 
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är det viktigt att förstå att individerna vill förstå om dessa förändringar kommer att påverka 

både verksamheten men framförallt den egna individen positivt eller negativt.  

(Self, 2007, s.12). 

 

Vi ser att ledaren kan påverka acceptansen hos samtliga medarbetare. Det är också viktigt att 

ledaren förklarar så att alla medarbetare förstår hur denna förändring påverkar de som 

individer och hur företaget kommer att påverkas av detta. Det är också ledarens roll att agera 

stöd ifall någonting är oklart hos de anställda för att underlätta en förändringsprocess. Det är 

dessutom viktigt att skapa en förståelse över varför denna sänkning är nödvändig att 

genomföra. Men enligt vad vi har hört under våra intervjuer är det inte riktigt på detta vis som 

förändringarna på grund av momssänkningen har gått till. Detta är en extern förändring som 

säger att nu kan restaurangföretagarna förändra sig om de vill. Det är alltså en 

rekommenderad förändring från staten framförallt för att öka sysselsättningsgraden inom 

restaurangbranschen.   

 

Om vi använder oss av dessa fem steg för att utvärdera restaurangägarna så har vi sett att det 

bara var de större restaurangerna och restaurang lyx som hade möte innan förändringen 

skedde för att på så sett underlätta förändringsprocessen. I fallet med de två franchiser 

restaurangerna så var inte de två restaurangcheferna speciellt informerade om sänkningen så 

vi ser det då inte heller som rimligt att de informerat personalen om detta då de själva inte 

hade någon större information om detta. I de övriga restaurangerna så har det varit en mer 

ostrukturerad stil när det kommer till att informera personalen om momssänkningen och vad 

det skulle innebära för företaget och för deras egen tjänst. 

 

Som vi ser det vore Selfs fem steg ett bra sätt att genomföra förändringen för 

restaurangcheferna men det har förmodligen inte genomförts på detta vis, detta kan bero på en 

mängd olika faktorer till exempel att förändringsprocesser sällan följer en utstakad linje, och 

modeller aldrig helt passar in på det verkliga händelseförloppet, men även ibland att ledaren 

inte är medveten om att dessa redskap finns att tillhandagå som i Lenas fall på restaurang XL 

som ser att hon behöver ta in extern hjälp för att kunna hantera en organisation som växer och 

att hon inte själv inte besitter dessa specifika redskap.  

 

5.1.2.1. Ledaren och Förändringsprocessen 

 

Selfs femstegsmodell (Self, 2007, s.11-12) förklarar hur ledaren skall agera när nya 

förändringar skall introduceras i företagen för medarbetarna. Om stegen genomförs korrekt 

kan ledaren skapa en bättre acceptans och förståelse för de nya förändringarna. Överlag kan vi 

se att alla dessa steg inte har följts av våra respondenter när de nya förändringarna 

genomförts. Detta eftersom att flera av ledarna har hållit sina tankar och idéer för sig själva 

exempelvis menar Johannes som är ägare/restaurangchef på Oasen att detta beror på att det är 

många som arbetar deltid och inte intresserar sig för företagets utveckling eftersom de mer är 

intresserade av vad som händer hemma, därför fattar Johannes sina beslut tillsammans med 

”mig själv och mina speglar”. Även Oskar på restaurang Stjärnan menar på att han själv 

fattar alla viktiga beslut i företaget och meddelar sedan personalen om förändringarna. Sedan 

har vi Lena på restaurang XL som vill arbeta i en platt organisation men det börjar vara upp 

emot 100 anställda så att hon ser behov av en förändring. Hon säger själv att hon måste 

omorganisera företaget för att detta skall fungera. Men enligt vad vi kan se så tar hon alla 

större beslut själv fortfarande.  
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Tittar vi istället på de mindre restaurangerna som Kostcirkeln och Roast så menar de ledarna 

att när restaurangen är så liten så skapas en familjärgrupp och de har god sammanhållning 

bland de anställda så är det lättare att allmänt diskutera nya förändringar löpande och de 

anställda förstår oftast att det är nödvändigt för restaurangens bästa.  

 

Franchiseföretagen vars driftchefer blir informerade om sina förändringar gällande momsen 

ovan ifrån kan inte påverka förändringen men de kan förklara för sina medarbetare om vad 

som gäller för just dem. Här är det viktigare att cheferna för driftcheferna informerar 

driftcheferna tydligt enligt denna modell men att döma av intervjuerna med både Erik och 

Bengt så kan vi se att händelseförloppet ovanifrån inte genomförts på detta sätt. De är givetvis 

medvetna om förändringarna men det har mer varit att ordern kommer ovanifrån och sedan 

ska det vara så.   

 

Löpande kan vi se att det saknas det stegvisa förklaringen från företagsledarnas sida jämtemot 

medarbetarna. Ofta kommer förklaringen i slutet när det just ska genomföra förändringen och 

när den förklaringen kan vi se att de slår samman flera av stegen från Selfs modell samtidigt.   

 

5.1.2.2. Ledarskapet i förändringen/restaurangen 
 

Överlag kan vi se att flertalet av företagarna har svårt att släppa in andra i besluten, detta kan 

tyda på att ledaren använder sig av en så kallad auktoritär ledarstil där ledaren inte delger 

några nya tankar eller idéer förrän det är eller precis skall genomföras praktiskt (Bluemke 

et.al. 2011, s.521-522). Det vi har sett är att de privata ägarna framförallt har svårare att 

släppa in andra medarbetare och ta hjälp av dem för att tillsammans hjälpas åt att utveckla 

företaget. Detta gäller oftast de företagare som har startat företaget från grunden eller 

företagare som har utvecklat sin verksamhet mycket under årens gång.  

 

Jämför vi istället med våra två franchisetagare så ser vi att de driftcheferna endast kommer 

med tankar och idéer gällande nya förslag för att sedan driva detta vidare med både 

franchiseägaren och franchisegivaren. Här har vi förstått att franchiseföretagen är hårt styrda 

från huvudkontoren vad gäller konceptet för restaurangen, menyerna och även prissättningen. 

Det finns endast ett fåtal delar de kan påverka själva, det kan exempelvis vara några matträtter 

på menyerna. Franchiseföretagens driftchefer blir istället mera avvaktande ledare och kan 

därför jämföras med en demokratisk ledarstil där ledaren diskuterar med medarbetarna för att 

sedan ta med sig förslaget vidare till sina övre chefer samt sedan ta det vidare till 

franchisegivaren innan några större förändringar kan genomföras (Bluemke, et.al. 2011, 

s.521-522). Vi kan se exempelvis när vi intervjuade Erik på restaurang Grande att 

huvudkontoret sköter alla förändringar gällande mat och ölsorter, han menar att de slutgiltiga 

beslutet gällande sådana saker har huvudkontoret (franchisegivaren). Dock kan Eriks egen 

ledningsgrupp som består av Erik som driftchef samt ägarna av den lokala Grande 

restaurangen, själva fatta besluta ifall de ska bedriva nattklubb på den lokala marknaden.  

 

Tydligt i de mindre restaurangerna är att de använder sig av en mer demokratisk ledarstil. 

Denna stil används när ledaren fattar beslut tillsammans med en eller flera medarbetare. Dock 

vidhåller ledaren rätten att fatta det slutgiltiga beslutet. Denna stil skapar mer acceptans hos 

medarbetarna samt en bättre förståelse inför de nya besluten. (Bluemke, et.al. 2011, s.521-

522) Tittar vi närmare på livscykel modellen (Cameron & Quinn, 1983, s.35-37) så kan vi 

även här se att de mindre restaurangerna har mindre organisationer vilket i sin tur kan 

härledas till att det blir smidigare att utöva en mer demokratiskt ledarroll i mindre företag.    
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5.1.3 Ledarens roll i restaurangbranschen  

 

Vi har sett att företagarna drivs till stor del av sin passion för mat och/eller 

restaurangkulturen. Största delen av restaurangcheferna har vandrat igenom företaget och ofta 

börjat i disken eller med servering för att sedan avancera till posten som 

restaurangchef/driftchef. Detta skapar givetvis en bra bild av hur restaurangerna är uppbyggda 

och hur de skall bedrivas men vi kan se att det saknas utbildningar inom framförallt ledarskap. 

Ett exempel på detta är Lena på restaurang XL som har klättrat sig upp i hierarkin och nu är 

ägare/restaurangchef, hon har ingen formell ledarskapsutbildning men har ändå dubblat 

företagets omsättning. Dock har vi sett en viss påverkan på personalen då hon inte har någon 

tydlig organisationsstruktur. Lena säger även själv att hon inom en snar framtid kommer att ta 

in extern hjälp med omorganisering för att förbättra sin verksamhet med fler underchefer. 

Vilket hon hoppas ska leda till en förbättring för hennes företag. 

 

Ett annat bra exempel är Hanna som är restaurangchef på restaurang Lyx, hon har studerat 

civilekonom för att sedan bygga vidare med restaurangutbildning. Detta tillsammans med en 

välorganiserad företagsorganisation har bidragit till en bra struktur på restaurangen som 

dessutom har utsetts till stadens bästa restaurang.   

 

Vi kan se att vikten av ett välorganiserat företag kan bidra till en bättre verksamhet. Detta med 

kombination av en bra och välutbildad ledare kan ta restaurangerna till en högre nivå. Dock är 

Lena ett bra exempel på att hon som klättrande i hierarkin även kan skapa en lönsam 

verksamhet. Det finns flera olika sätt att dela in en organisation exempelvis den 

funktionsbaserade indelningen passar bra in för restaurangbranschen och betyder att liknande 

uppgifter delas in i samma organisatoriska enhet. (Donnelly et.al., 1973, s. 64-65). 

Exempelvis använda sig av en kökschef, bar chef och hovmästare som alla styrs via 

restaurangchefen. (Detta kan studeras i figur 5.4. i detta kapitel del 5.5. Organisationens 

funktion). 

5.2. Beslutsfattande och förändring 
 

Med de resultaten vi fick visade sig en bild av en organisation som anpassar sig väldigt snabbt 

till förändringar och trender, när de kom till momsen så skedde förändringen väldigt fort inom 

en månad efter den kommit i kraft, med vissa undantag att två större restauranger (Oasen samt 

XL) som redan gjort förändringar innan momssänkningen. 

  

Flera av ägarna vi intervjuade antydde att de anpassar sig efter trender som finns generellt 

inom denna industri såsom mer fokus på närproducerade råvaror, tillagningssättet ”sous vis” 

och att introducera mer ölsorter då det är ett stort tema runt detta i Europa. Flera av 

restaurangägarna berättar att det är så eftersom kunderna både söker efter maträtter de känner 

igen men samtidigt även vill se variation och prova nya rätter och populära trender, 

restaurangerna måste alltså förnya sig själva för att behålla och locka nya kunder. Vi fick ett 

exempel på detta av Hanna på restaurang Lyx som berättade att de från början hade ett 

koncept riktat mer mot en lyx restaurang men att detta koncept inte fungerade utan de var då 

tvungen att omorganisera för att bättre möta kundernas behov. De behövde då ta fram en idé 

som skiljde sig tillräckligt från de redan etablerade restaurangerna men ändå inte var för långt 

bort mot vad gästerna kände sig trygga med i matväg. Branschen är väldigt känslig för trender 

och vill reagera snabbt på dessa trender för att kunna hålla jämn takt med sina konkurrenter. 

Anderson & Tushman (1990) menar att branscher som dessa då är väldigt reaktiva till interna 

eller externa förändringar. Restaurangägarna har i vissa fall noterat att det börjar råda en viss 
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trend på den övriga marknaden. Som i Lenas fall på restaurang XL så samarbetade hon med 

restaurangägare i New York, USA för att på så sätt se vilka trender som är på väg och kan 

fungera i Sverige. Även restaurang Lyx valde att renovera och ändra sitt koncept på 

restaurangen för att bättre passa in på marknaden i Umeå.  

 

    
Figur 5.1. Reaktiva modellen, Anderson & Tushman (1990). 

 

Detta tankesätt går då även att föra över på momssänkningen att restaurangerna noterar en 

händelse i den externa omgivningen som de sedan förändrar sig efter för att på så sett behålla 

konkurrensen fördelar.  

 

Dock var det två av restaurangerna som redan hade gjort åtgärder innan momsen kom i kraft, 

dessa organisationer kan då ses som proaktiva enligt Anderson & Tushman (1990) alltså 

dessa restauranger ser att det är en större förändring som kommer att ske i den externa 

marknaden och anpassar sig efter den redan innan det sker för att på så sett skaffa sig extra 

fördelar mot konkurrenterna.  

Figur 5.2. Proaktiva modellen, Anderson & Tushman (1990). 

 

Anderson & Tushman (1990) menar att ett sådant utgångsätt kan vara av stor fördel för 

restaurangerna då de är först ut på fältet med att anpassa sig medans andra organisationer 

håller på att anpassa sig kan den redan anpassande organisationen utnyttja de nya 

möjligheterna.  

 

Båda de proaktiva och reaktiva förändringarna går att koppla tillbaka till den kulturella 

modellen (Kezar, 2001, Cameron & Quinn, 1983) om att det inom restaurangbranschen finns 

en kultur med att hela tiden hålla sig framkant på utvecklingen av trender och nya koncept, 

just denna vision och filosofi går då över på momsförändring vilket gör att restaurangerna 

anpassar sig väldigt snabbt till denna på grund av denna underliggande kultur om förändring. I 

de mindre och mellanstora organisationerna går denna snabba förändring och anpassning även 

att koppla tillbaka till det livscykliska tankesättet (Cameron & Quinn, 1983) att eftersom de är 

mindre i storlek inte kräver lika mycket förarbete före, under och efter förändringen för att det 

då inte har samma komplexa strukturer inom organisationen.  

 

Det går även att titta på Argyris (Argyris & Schön 1978) modell om single och double loops 

förändring och se att eftersom momssänkning endast påverkade prissättningen och 

anställningarna går detta att koppla till single loops förändring om att detta inte hotade 
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restaurangernas underliggande filosofier som med double loop förändring skulle göra vilket 

gör att motstånd till förändringen inte är lika stort och gör att förändringen kan ske snabbare 

och mer smärtfritt.  

 

För att studera om förändringen var oregelbunden eller linjär bad vi respondenterna att först 

exemplifiera om hur beslut fattades, detta för att se om beslut fattades under möten med 

tydliga mål eller om beslut kom till genom mer avslappnade former. Restaurangerna visade på 

lite olika tendenser gällande detta. De små nystartade restaurangerna fattade oftast beslut 

genom mindre formella möten och förändring skedde när det fanns pengar eller behov av en 

förändring, detta då oftast genom att ägaren eller att någon i personalen påpekat att ”detta kan 

förbättras” eller ”vi borde göra såhär istället” vilket då ledde till förändringen. Maja och 

Stefan på restaurang Kostcirkeln beskrev att de hade en familjär inställning till personalen och 

det speglar då att kommunikationen inte var lika formell. Förändringen som skedde kan då 

kopplas till de modeller som anser att förändring är en mer oregelbunden och informell 

process såsom den dialektala synen och social kognition (Bolman och Deal, 2012, s.41, 

Bandura och Wood, 1989, s.361-362).   

 

Anledningen till att de mindre företagen inte har en linjär förändring beror på att 

restaurangerna är så mycket mindre och inte har behov att större möten för att samla ihop all 

personal för att på så sett få fram nya idéer, det går även att knyta till den mer familjära 

stämningen som finns där. Detta kan då även kopplas till att mer formella möten tar upp mer 

tid och de mindre restaurangerna har oftast ett högre tempo i sin verksamhet på grund av 

mindre personal och kan då inte avvara detta till strukturerade möten. I dessa mindre 

restaurager får ägarna oftast ta på sig en större administrativ roll än i de större som i 

exempelvis restaurang Lyx där Hanna bara hade en specifik och mycket tydlig roll om vad 

som var hennes arbetsuppgifter, medan i Majas och Stefans fall i restaurang kostcirkeln så 

fick de ta på sig något av en allt i alloroll. Detta går att koppla till det livscykliska synsättet 

(Cameron & Quinn, 1983) om att organisationens storlek spelar roll för hur beslut fattas, i de 

minde organisationerna finns det då till skillnad mot de större inte samma behov för komplexa 

strukturer och styr system för att fatta beslut och styra förändring.      

 

För de medelstora och större företagen så var det lite olika med hur besluten fattades. 

Restaurang Lyx och XL hade en mer organiserad företagskultur med fasta möten och rutiner 

och en tydlig ägare och styrelsebas i vilket de flesta beslut fattades. Det var då oftast flera 

planeringsmöten innan ett beslut fattades men även ett flertal under själva 

förändringsprocessen. Denna typ av förändring går då att koppla mer till teologiska och livs 

cykliska tankesätt om förändring som något rationellt och linjärt som sker över en längre 

period. (Kezar, 2001, s.32-36, Van de Ven och Pole, 1995, s. 515).  En anledning till att 

förändringen skedde på detta sätt på grund av företagens storlek, att det finns ett behov av 

struktur för att organisationer i denna storlek ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Detta är 

också i linje med det livs cykliska tankesätt att när organisationer växer så växer även behovet 

av tydligare strukturer och riktlinjer (Kezar, 2001, s.39, Cameron och Quinn, 1983).  

 

Enligt vårt resultat så anpassade sig restaurangerna relativt snabbt till momssänkningen, några 

hade till och med nyanställt samt sänkt priserna innan sänkningen kom att träda i kraft. Från 

våra svar verkade i stort sätt alla restaurangerna ha varit involverade i momssänkningen och 

vad den skulle innebära långt innan momsen kom i effekt och respondenterna hade inget 

behov att leta extra information. Det kan även ha varit så att restaurangerna är väldigt måna 

om att vid ett eventuellt regeringsbyte få behålla momssänkningen som den är. Detta blev 

tydligt flera gånger under intervjuerna då respondenterna visade en viss oro över ett 
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regeringsbyte och tryckte på att det ligger i industrins bästa att alla måste visa på att de 

faktiskt använda momssänkningen på ett trovärdigt sätt, alltså inte t.ex. sänkt priserna i några 

månader för att senare smyghöja tillbaka till det ursprungliga priset. Denna filosofi blev extra 

tydlig hos franchiseföretagen som sa att de tillsammans med andra stora kedjor gemensamt 

hade tagit fram riktlinjer för hur momsen skulle användas. Denna vilja att använda momsen 

på ett tydligt sätt och då även att signalerna till kunderna går att koppla till utvecklingen av 

resursteorin (Scott, 1995, s.45-47) om att företagen vill signalera sin validitet för marknaden 

för att de är seriösa aktörer. Detta då även länkat med det stora mediala trycket som omgärdat 

momssänkningen där det enligt vissa restaurangägare varit tal om svartlistor om man inte 

sänker sina priser eller på annat sätt drar nytta av momsen vilket då lägger till ett extra stort 

tryck om att visa för marknaden att man är en seriös aktör. 

 

Några av restaurangerna som hade existerat en längre tid menade dock på att 

momssänkningen inte gjorde någon större skillnad för dem, detta då de inte hade behov av att 

nyanställa eftersom deras lokaler redan utnyttjades till full kapacitet. De valde då att sänka 

priset vilket gjorde att momssänkningen blev en ”plus minus noll affär” för dem enligt Oskar 

på restaurang stjärnan. Detta går att koppla till livcykel teorin (Van de Ven och Pole, 1995) 

om att dessa organisationer har nått sin mognad, alltså högst upp på utvecklingsskalan och på 

så sett inte har samma behov som de mindre restaurangerna av ny personal och att expandera 

sin affärsverksamhet, utan det handlar mer om att vidareutveckla strukturer och förnya 

koncept i företaget.  

  

De restaurangägarna som inte var lika involverade i momssänkningen var de två franchiser 

ägarna, de visade en viss osäkerhet i ämnet och hade överlag inte så mycket åsikter eller 

tankar om momsen och effekten den kunde ha på industrin. Detta kan härledas till att de är 

väldigt styrda från företagets huvudkontor som ligger på annan ort. De blev extra tydligt då 

båda respondenterna berättade att de i stort sett fått en mall att följa från huvudkontoret 

gällande hur momssänkningen skulle hanteras. Denna passivitet går i sin tur att koppla till den 

dialektala synen om att vid en förändring är inte alla parter lika involverade inom en 

organisation som i detta fall så är de enskilda restaurangägarna inte lika involverade dels för 

att de inte kan påverka besluten som fattas i samma grad, men dels för att det som sker inte 

påverkar dem på samma sätt som för en de mindre nystartade restaurangerna, detta går 

tillbaka till att det inte kan påverka besluten som fattas. (Kezar, 2001, s.42-43) 

 

5.3. Gruppen och individens del i förändringen 
 

Av de mindre restaurangerna verkar flera ha ett nära samarbete med personalen och en mer 

öppen miljö för tankar och idéer, vi såg detta då flera av de mindre restaurangerna dels har ett 

lägre antal anställda i sin organisation och dels talar om detta när vi bad dem beskriva hur 

beslut fattas och hur öppen de upplever att organisationen är. Om man länkar detta till 

Vrooms modell så ligger de mindre restaurangerna mellan steg tre och fem då de är mer måna 

om att inkludera gruppen och individerna i besluten som fattas. Det finns dock som tidigare 

beskrivet en stark ledare inom de små restaurangerna som fattar alla övergripande beslut, men 

det finns en större koppling mellan personal och chefer. Detta kan man härleda till att 

restaurangerna är mindre i storlek vilket då underlättar kommunikationen mellan de olika 

deltagarna och öppnar upp för möjligheter till en mer informell och platt organisation. Detta 

tankesätt går även att härleda till de tidigare stadierna inom Quinn och Cameron (1983) 

livscykelmodell att det inte finns så mycket planering och kontroll och att organisationen är 
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väldigt idérik och just att storleken på en organisation påverkar hur komplex 

informationsstrukturen är.  

 

I de mellan stora och större restaurangerna så hade gruppen oftast en mycket begränsad roll i 

beslutsfattandet där låg flertalet av ledarna mellan steg noll och steg tre detta kan då länkas till 

att de använde sig av en mer auktoritär ledarstil, samt att de under en lång tid byggt upp 

företaget och då har svårare att släppa taget. 

 

Vi menar sedan att dessa steg kan sammankopplas med olika ledarstilar. Det finns givetvis 

flera olika ledarstilar såsom, auktoritär ledare, låt gå ledaren, karismatisk ledare, transparant 

ledarstil, situations anpassat ledarskap, demokratisk ledare, delegerande ledare. (Yukl 2010, 

Pierce; Newstrom 2008) Skillnaden mellan de olika stilarna är oftast hur mycket inflytande 

gruppen har över nya beslut som skall fattas. 

5.3.1 Ledarstilar 

 

Vi valde i teorikapitlet att titta på tre olika ledarstilar auktoritär (Bluemke, et.al. 2011, s.521-

522), demokratisk (Bluemke, et.al. 2011, s.521-522) och delegerande (Blanchard & Hersey, 

1988, s. 170-172) framförallt för att på ett smidigt sätt kunna koppla till Vooms modell och de 

olika stegen på inflytandeskalan han anser finns. (Vroom, 2000, 83-85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baserat på det vi har sett under våra intervjuer så finns den akutoritära ledare som 

karakteriseras av en person som berättar för de anställda vad de ska göra och har svårt att lita 

på sina medarbetare. Det var den ledarstil som var mest återkommande i restaurangerna. Ett 

exempel på varför det kan vara så är i restaurang XL där Lena har varit med och byggt upp 

hela verksamheten från några få anställda och betydligt mindre omsättning till det stadie där 

restaurang XL är idag. Vi tror att Lena har haft det svårt att släppa taget om restaurangen men 

med hjälp av en omorganisering försöker hon då att ändra strukturen. Detta för att hon då inte 

kommer kunna kontrollera allting längre och istället måste lita på sina underchefer. 

Dessamma har vi sett hos restaurang Oasen där Johannes menar på att han fattar alla beslut 

som berör restaurangen för att ingen annan anställd är intresserad. Här tror vi delvis att det 

kan bero på att även han har svårt att släppa taget och låta någon annan medarbetare ta ett 

större ansvar. Detta gäller även restaurang Stjärnan där Oskar också menade på att han fattade 

alla större beslut själv.  

 

Däremot finns det andra bland våra respondenter framförallt de mindre företagen som arbetar 

med en mera demokratisk ledarstil som karakteriseras av att ledaren vill att beslut fattas av 

alla inom organisationen och att låter medarbetarna komma till tals. Ofta känner sig dessa 

företag som en ‖mindre familj‖ och menar då på att det är viktigt att alla får tycka till om 

Figur 5.3. Beslutsprocessen ledare/gruppen. 

(Källa: Vroom, 2000,83-85 ) 
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eventuella förändringar. Maja på restaurang kostcirkeln menar på att det är så pass svårt att få 

tag i bra personal så det är av vikt för dem att han en god relation och involvera dem i 

besluten som fattas så att de känner sig delaktiga.  

   

5.3.2 Tjänande ledarskap och de intervjuade företagen:  

 

I teorikapitlet lyfte vi fram det tjänande ledarskapet speciellt Yukl´s (2010, s.340ff) sju 

moraliska värden över hur relationer skapas med medarbetare.  

 

Detta för att se hur eller om restaurangerna använder sig av detta. Vi kan se att flertalet av 

restaurangerna använder sig av dessa principer men i olika utsträckning. Nedan följer att antal 

exempel på vad vi har sett under våra intervjuer med företagen kopplade till dessa kategorier: 

 

1. Integritet: 
”Ledaren är öppen och ser till att hålla sina löften och erkänna sina fel” (Yukl, 2010, s.340ff) 

 

Vissa av restaurangerna har skapat en helt egen integritet. Bland annat har Kostcirkeln ‖fair 

trade‖ mat som är närproducerade. Med en genuin attityd om att värna om det norrländska 

landskapet. Även restaurang LYX jobbade med att värna om de lokalproducerade råvarorna. 

Båda dessa restauranger agerar konsekvent mot såväl producenter men även mot sina 

medarbetare och därigenom skapas en bra balans i dess integritet.  Flera av restaurangerna 

värnar även mycket om personalen och menar att de är den största tillgången de har inom 

branschen. 

  

2. Altruism:  

”Ledaren finner nöje i att hjälpa till och ställa upp samt stödja och främja sina medarbetares 

behov” (Yukl, 2010, s.340ff) 

 

Exempelvis har restaurang XL ett sammarbete med den lokala kockutbildningen eftersom de 

vill värna om de lokala kompetenserna som finns. Genom att ta tillvara på duktiga 

medarbetare redan från ett tidigt stadie skapar ett bra klimat mellan arbetsgivare och 

medarbetare. Därigenom ökar även arbetsgivaren chanserna att behålla personalen längre 

perioder. 

 

 

3. Humanitet:  

”Ledaren behandlar sina medarbetare med respekt, undviker statussymboler och speciella 

arbetsförmåner” (Yukl, 2010, s.340ff) 

 

Enligt vad vi har sett så har flertalet av restaurangerna inte medgett delaktigheten hos 

personalen/medarbetarna i den utsträckning som vore lämplig i just denna kategori. 

Exempelvis var Lena på XL samt Johannes på Oasen inte speciellt intresserade av att delge 

viktig information till de anställda. Johannes sa bland annat att de anställda inte är 

intresserade eller ‖bryr sig‖ om vad som händer i företaget, vi menar att detta beror på att de 

själva är väldigt dominanta ledartyper och har svårt att släppa taget som nämnts tidigare.  

 

Hanna på restaurang LYX var ett bra exempel på hur arbetsfördelningen skapar en bättre 

miljö i företaget. Hon menade bland annat att medarbetarna har egna tydliga roller som de 

själva får ta ansvara över, bland annat beställningar av nya vinsorter när maträtterna ändrades 

med mera.  
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4. Empati och läkande:  

”Ledaren hjälper sina medarbetare att bearbeta sorg och bedrövelse, uppmuntrar 

acceptansen av mångfald” (Yukl, 2010, s.340ff) 

 

Denna del kan vi inte uttrycka oss om eftersom vi ursprungligen inte planerade att använda 

denna typ av teori, och därför inte har ställt frågor till respondenterna som besvarar detta.  

 

5. Personlig utveckling:  

”Ledaren uppmuntrar och förenklar utvecklingen av sina medarbetares självförtroende och 

förmågor” (Yukl, 2010, s.340ff) 

 

Tyvärr hade vi inte planerat att använda denna teori från början när intervjufrågorna skapades 

samt intervjuerna genomfördes, och därför kan vi inte svara på hur arbetsgivarna hanterade 

denna typ av frågor.   

 

6. Rättvisa:  

”Ledaren uppmuntrar och stödjer att medarbetare behandlas lika” (Yukl, 2010, s.340ff) 

 

Den direkta motsatsen till detta kan vi se hos restaurang XL som hade en väldigt platt 

organisationsstruktur och lät inte medarbetarna ta de egna besluten i den mån de skulle klara 

av detta. Dock var de medvetna om detta och ansåg att detta borde ändras inom kort med 

hjälp av en extern konsult.  

 

7. Bemyndiga:  

”Ledaren konsulterar sina medarbetare i fråga om beslut som kommer att beröra de, förser 

de med lämplig andel av auktoritet och självarbete.” (Yukl, 2010, s.340ff) 

 

Långt ifrån alla restauranger hade tänkt på att bemyndiga sin personal enligt det vi såg under 

intervjuerna. Men ett antal av restaurangerna hade tagit detta i beaktning. Exempelvis hade 

restaurang kostcirkeln samt Lyx kontinuerliga möten med sina medarbetare. Där de kan 

komma med idéer, tankar och förslag på förbättringar som företaget kan ta till sig. 

 
5.4. Organisationens funktion  

 

Alla organisationer är olika men har en del gemensamt och det är att de skall lösa en eller 

flera uppgifter. Eftersom att uppgifterna inom olika företag skiljer sig mycket så finns det inte 

en enkel bild av organisationen. (Donnelly et.al., 1973, s. 57). För att kunna lösa de uppgifter 

som är specifika för företaget måste alla organisationer använda sig av sin kompetens och sina 

verktyg. 

 

Det finns flera olika sätt att dela in en organisation men enklast i våra ögon är att dela in 

restauranger efter den funktionsbaserade indelningen. En funktionsbaserad indelning betyder 

att liknande uppgifter delas in i samma organisatoriska enhet. (Donnelly et.al., 1973, s. 64-

65). Detta kan vi se i figur 5.4. här delas exempelvis barchefen in med barpersonalen vilket 

den chefen ska ansvara över. Kökschefen tar hand om kökspersonalen samt delvis diskarna 

medan hovmästaren tar hand om serveringspersonalen samt delvis diskarna. På detta vis kan 

restaurangchefen vara två steg upp ovanför exempelvis kökspersonalen och bara hålla en 

bevakande position och rapportera ner till kökschefen om någonting skulle vara fel.  
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Figur 5.4. Övergripande organisationsschema.  

(Källa: Donnelly et.al., 1973, s. 64ff) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vad vi har sett under våra intervjuer är att nästan alla företagsledare vill hålla hårt om sitt 

företag och har därför svårt att släppa in andra som kan hjälpa till att utveckla företaget till 

någonting bättre. Vi menar att det är viktigt att ledaren är medveten om hur organisationen 

bör vara uppbyggd för att kunna driva den på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi anser att det 

är viktigt framförallt för de större restaurangerna att ha en tydlig bild över hur organisation ser 

ut. Genom att denna bild med tydliga arbetsuppgifter finns så blir förmodligen det dagliga 

arbetet betydligt smidigare eftersom alla beslut inte måste gå via restaurangchefen och/eller 

ägarna. Lena på restaurang XL förstod att hon behövde omorganisera eftersom hon började få 

svårt att hålla bra koll på hela restaurangens alla delar. Men Lena tyckte själv att det var svårt 

att genomföra denna förändring på egen hand och därför hade hon planerat att hyra in en 

extern konsult för att genomföra omorganiseringen.   

 

Om vi tittar på restaurang Lyx där Hanna är driftchef kan vi tydligt se ett mönster av att 

organisationsstrukturen från moderbolaget är nerflyttad, det var där tydligt att alla anställda 

hade sin position i organisationen. Exempelvis ifall nya maträtter skulle införas på menyn så 

ansvarade kökschefen för detta medan barchefen fick kombinera denna nya maträtt med ett 

passande vin. Om vi istället jämför med en liten restaurang exempelvis restaurang Kostcirkeln 

där Maja och Stefan arbetade tillsammans som ägare. Där restaurangen har betydligt färre 

anställda och Stefan arbetar både som kökschef och kock, här ser vi direkt att det inte är lika 

viktigt med ett välutformat organisationsschema eftersom de är så få anställda. Dock kan det 

vara viktigt att skapa ett schema i framtiden om Kostcirkeln funderar på att expandera mera 

jämfört med dagens situation.   

 

Vi har dessutom sett att om ledaren förbi ser sina mellanchefer så faller resonemanget med 

organisationsindelningen, med det sagt vill vi trycka på att det är viktigt att ledarna låter sina 

medarbetare sköta sin roll i organisationen för att det skall fungera på bästa vis.   

  

5.5. Medias påverkan 
 

Media har diskuterat prissänkningar, mindre svartjobb och ökat sysselsättning som olika 

följder av momssänkningen den 1 januari 2012. Västerbottenskuriren skriver att den sänkta 

restaurangmomsen inte lett till billigare restaurangbesök för gästerna (Västerbottenskuriren, 

2012), vilket visar på en felaktig bild av vad momssänkningen skulle leda till. Även Dagens 

nyheter visar på detta i artikeln ‖Krogmaten inte billigare trots att momsen sänks‖ (DN, 
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2012). Syftet med sänkningen var att göra det möjligt för restaurangerna att anställa fler och 

minska andelen svartjobb inte att restaurangerna skulle sänka priserna och på så sätt öka 

syselsättningsgraden inom denna industri. (2011/12:RFR13, s.56-57). 

 

Respondenterna upplever även de att media har skapar en missvisande bild av vad 

momssänkningen egentligen inneburit för restaurangerna. Media har framställt 

momssänkningen som någonting positivt för konsumenterna genom att restaurangmaten 

skulle prissänkas eftersom en momssänkning skulle innebära högre vinster för restaurangerna 

och därigenom skapas möjligheten att prissänka konsumenternas mat. Vissa av 

respondenterna talar till och med om att det existerat en ‖svartlista‖ över restauranger som 

inte sänkt sin mat, publicerad i tidningarna.  

 

Ett exempel på hur väl media har studerat detta är att de diskuterar att restaurang- och 

cateringmomsen kom att sänkas den 1 januari 2012. Men cateringmomsen har sedan tidigare 

varit sänkt och momssänkningen den 1 januari 2012 var delvis också för att skapa en mer 

jämställd marknad för restaurangerna kontra cateringföretagarna (Mossfeldt, 2012, s.6-7). 

Tidigare har framförallt restaurangföretagare upplevt en bestraffning då de anställer personal 

och måste hålla sin lokal i bra skick men ändå bestraffas med en högre momssats jämfört med 

cateringföretagare som inte behöver personal i samma utsträckning och inte behöver någon 

specifik lokal och dessutom endast behövt betala hälften av momsen.  

 

Vi har dock upplevt att företagen vill signalera sin validitet för marknaden genom att visa sig 

som en seriös aktör. Detta länkat med det stora mediala trycket som uppstått med 

momssänkningen där det enligt vissa restaurangägare varit tal om svarta listor om inte 

restaurangerna sänker sina priser eller på annat sätt drar nytta av momssänkningen. Bland 

annat hade Johannes på restaurang Oasen samt Lena på restaurang XL sänkt priserna på sin 

mat redan några månader innan momssänkningen trädde i kraft. Men efter momssänkningen 

när media kontaktade ett flertal restauranger så accepterade de inte att restaurangerna sänkt 

priset tidigare utan tidningarna inkluderade dem då i en den så kallade svartlistan.  

 

Den svarta listan som publicerades i pressen påstod att de inte sänkte priserna till 

konsumenterna trots att det sedan långt tidigare vidtagit åtgärder för att gynna konsumenterna. 

Exempelvis publicerade Turborn (2012, s.16-17) skribent för Västerbottenskuriren (VK) en 

lista över företag i Umeå som sänkte eller inte sänkte priserna till konsumenterna. Enligt 

Turborns artikel sänkte endast en tredjedel av Umeås restauranger priserna. Men denna artikel 

är som vi beskrivit innan missvisande då prissättningen inte var huvudsyftet med denna 

sänkning. Samt att de dessutom inte lyssnar på restaurangerna när de har valt att sänka 

priserna innan årsskiftet 2012. 

  

Detta är i våra ögon ett av svaren på varför restaurangerna väljer att anpassa sig till 

momssänkningen och dessutom vill poängtera sin anpassning utåt för att signalera validitet, 

och trycka på att de är en seriös aktör tillsammans med det mediala trycket.  

 

5.6. Vad förändringen lett till 

 
Enligt Pettigrew et.al (2001, s. 669-701) finns det ett sammanband mellan förändringens 

innehåll och tidsperspektivet. Det finns vissa organisatoriska element som bara kan förändras 

över ett längre perspektiv och vissa kan förändras snabbare. Scott (Scott, 2003, s.20-25) 

menar då att det finns två typer av system formella och informella system, de formella 
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systemen består av struktur, strategi och system de informella systemen består av kultur och 

informella maktförhållanden.  

 

 De formella systemen kan man då förändra snabbare då förändringar i detta inte hotar 

organisationens maktförhållanden och inte heller kulturen. Sänkningen av momsen går då att 

argumentera för är en förändring i den i den formella kategorin då den inte hotar 

restaurangernas kultur och maktstruktur, och som restaurangägarana berättat har de bara 

ändrat i antalet anställda och prissättningen vilket då är strukturell och strategisk förändring.  

Denna typ av tankesätt är även likt Argyris och Schön (1978) första samt andra grads 

förändring som även den säger att en andra grads förändring möter mer motstånd och är 

svårare att förändra på grund av att den ifrågasätter varför något sker som grund för 

förändringen.  

 

Att förändringen efter momssänkningen skett så snabbt går då att länka tillbaka till både 

Pettigrew, Scott och Argyris & Schön (Pettigrew,2001; Scott, 2003; Argyris & Schön 1978) 

sätt att se på förändring att momsen inte hotar företagens underliggande filosofier och på så 

vis inte bidrar till att skapa konflikter då förändringen som sker är en fråga som endast enligt 

respondenternas svar rör pris och nyanställningar. Avsaknaden av konflikt och motstånd gör 

då att förändringen sker på ett snabbt sätt.     

 

Momsförändringen var vidare något som i stora drag kan ses som en positiv förändring för 

restaurangägarna. Dock menar Oskar som är ägare för restaurang Stjärnan att förändringen 

kan ses som någonting negativt i längden att man då kan argumentera för att pengarna som 

går till restaurangbranschen istället kunde ha gått vård, skola och omsorg, detta kan i sin tur 

skapa en negativ bild av restaurangerna i media och bland medborgarna. De övriga 

restaurangägarna var dock överens om att sänkningen var något bra. De mindre 

restaurangerna menar till och med på att sänkningen var livsnödvändig för att de skulle kunna 

orka med att driva restaurangen vidare. Detta kopplat tillbaka till utvecklingen av resursteorin 

(Scott, 1995, s.45-47) om att det finns vilja att inte bygga upp denna bild av 

restaurangindustrin och därför har varit så snabba med förändringarna och måna om att även 

visa dem utåt till kunderna. 
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6. Slutsatser & Rekommendationer  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi kunnat dra utifrån vårt arbete. 

Vi kommer också att skapa rekommendationer för kommande studier inom detta område och 

föreslå hur de kan använda vår modell. Något som kan hjälpa oss att bättre förstå hur och 

varför momssänkningen hanterats av restaurangägare. 

 

Inledningsvis har vi för avsikt att ta upp vår problemformulering samt syfte igen för att tydligt 

visa upp dem och dessutom besvara dessa utifrån vad som framkommit under studiens gång.  

 

För att besvara på vår problemformulering:  
Hur har restaurangnäringen anpassat sig utifrån den sänkta restaurangmomsen 2012?

  

Vi kan i stora drag säga att restaurangerna som inte har sänkt sina kundpriser i huvudsak 

anställt flera eller ökat på sina deltidsanställda med en utökad deltidstjänst eller heltidstjänst. 

De restauranger som inte har anställt fler har oftast undvikit detta på grund av att de redan har 

tillräckligt mycket personal och därför inte har möjlighet att anställa fler då det endast skulle 

innebära att de trampar varandra på fötterna. Dessa restauranger har istället valt att sänka sina 

priser för att signalera validitet mot marknaden.  

 

För att titta närmare på studiens syfte och besvara detta:  
”Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka aspekter som påverkar restauranger 

att förändra sin verksamhet i relation till den sänkta restaurangmomsen 2012. 

Utöver detta skall vårt empiriska material användas för att skapa en egen modell. Denna 

modell skall användas till att förstå organisationsförändring och faktorer som påverkar en 

sådan förändring.”  

 

Om vi delar upp syftet blir det lättare för er läsare att följa med i resonemanget. 

En av de största delarna i syftet är att ‖… vilka aspekter som påverkar restauranger att 

förändra sin verksamhet i relation till den sänkta restaurangmomsen …” Dessa aspekter är: 

medias påverkan, ledarens roll samt ledarens svårigheter att släppa taget. Dessa olika 

dimensioner kommer gå att läsa mer om i detta slutsatskapitel och finns besvarade i del 6.1–

6.3. 

 

”… skall vårt empiriska material användas för att skapa en egen modell” Vi har med hjälp av 

teorier inom ledarskap och organisationsförändring samt materialet vi samlat in under våra 

intervjuer tagit fram en modell som vi anser på ett bra vis beskriver förändring inom 

restaurangerna utifrån en extern förändring.  

 

6.1. Medias påverkan 
 

Vi kan med enkelhet dra slutsatsen att media har haft en stor påverkan på restaurangernas 

beslut vad gäller momssänkningen och hur den ‖skulle‖ hanteras. De har framställt 

momssänkningen som någonting positivt för konsumenterna då de menade att restaurangerna 

skulle sänka priserna ut till kunderna. Media hade till och med lyckats med att få 

restaurangägare att tro att de var tvingade att sänka priserna på grund av denna 

momssänkning. När de egentligen skulle skapa bättre möjligheter för företagarna att kunna 

anställa och skapa en bättre sysselsättningsgrad för samhället och inte lägre priser 

(2011/12:RFR13, s.56-57).   
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Vi har dessutom tydligt sett att företagarna vill signalera sin validitet för marknaden genom 

att visa sig som en seriös aktör. Exempelvis har ett antal restauranger sänkt priserna i förväg 

för att snabbt anpassa sig. Dessutom annonserade bland annat Lena på restaurang XL i en 

lokaltidning att de sökte personal samt att de kom att sänka priserna på maten. Detta menar vi 

tyder på att de vill visa upp för allmänheten att de faktiskt agerat utifrån den nya sänkta 

momssatsen.   

 

6.2. Svårt och släppa taget som restaurangägare  
    

Enligt det vi har sett så har restaurangägarna/cheferna det svårt att släppa taget om 

restaurangen trots att detta kan vara nödvändigt för att restaurangen skall utvecklas till 

någonting ännu bättre. Enligt oss har flera restaurangägare/chefer en djup relation med sitt 

företag och vill nästan inte låta någon utomstående (konsult eller medarbetare) komma med 

förslag eller förbättringar. Dessutom tenderar ledarna för restaurangerna inte alltid att berätta 

varför nya förändringar genomförs och vad det kommer att leda till, kanske på grund av ett 

kontrollbehov som många av ledarna har visat på. Exempelvis Anders på restaurang 24 

timmar, Oskar på restaurang stjärnan, Johannes på restaurang Oasen och delvis Lena på 

restaurang XL, som fattar alla större beslut själva.   

 

Vi menar därför att ledarna skulle behöva följa Selfs femstegsmodell där beskrivs olika steg 

för hur en ny förändring skall introduceras i ett företag. Dessa steg inleds med att beskriva 

behovet av förändringen samt att förklara skillnaden med dagens stadie jämfört med det 

önskvärda stadiet. Utöver detta är det viktigt att ledaren jobbar med att skapa förståelsen med 

förändringen samt att medarbetarna förstår vad det innebär. Det avslutande steget är att förstå 

medarbetarnas oro inför förändringen. Genom detta kan ledaren visa på vilka fördelar 

medarbetaren tjänar på genom att genomföra denna förändring. Här är det viktigt att ledaren 

förstår att individerna vill förstå om dessa förändringar kommer att påverka både 

verksamheten men framförallt den egna individen positivt eller negativt. (Self, 2007, s.11-12)

  

Om vi tittar på livscykel teorin kan vi se att när en organisation når ett visst stadie i sin 

utveckling uppstår ett naturligt behov av omorganisering för att möjliggöra vidare utveckling 

(Van de Ven och Pole, 1995, s. 515).  Exempelvis Lena på restaurang XL som var inne på att 

hon behövde omorganisera för att klara av sitt företag som börjar sysselsätta runt hundra 

medarbetare sommartid. Hon menade också att hon tidigare förespråkat en platt organisation 

som mest troligt nu måste ändras till en mer hierarkisk. Kanske som i figur 5.4. (i föregående 

kapitel) där vi visar på hur ett organisationsschema för en restaurang kan se ut. Lena förstod 

också att hon inte skulle klara av denna förändring helt på egen hand och planerade därför att 

anlita en utomstående konsult för omorganiseringen.  

6.3. Ledarens roll 
 

Den kanske största vi upptäckte under studiens gång var ledarens roll i organisationen, vi 

kunde se en väldigt tydlig ledargestalt i alla restaurangerna, ledarstilarna varierade sig en 

aning mellan en väldigt auktoritär ledare till en lite mer demokratiskt men frångick aldrig att 

ledaren kontrollerade restaurangen på ett väldigt tydligt sätt även om det i de större 

restaurangerna och vissa mellan restauranger hade en del mellanchefer var roll endast var att 

ta hand om den dagliga driften (Bluemke, et.al. 2011, s.521-522).  Utifrån vår studie och de 

slutsatser vi kan dra ser det då ut som om att det evolutionära synsättet (Levy och Merry, 

1986 refererad i Kezar, 2001, s30; Van de Ven and Poole, 1995) med sin tydliga inriktning på 
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ledaren som förändringagent passar bäst in på restaurangerna, en ledare som driver 

förändringen framåt, fattar de flesta besluten själv eller med väldigt lite hjälp från resten av 

restaurangens anställda. Ett tydligt mantra växte fram under studien gång ”det blir ingen 

förändring om ledaren inte genomför den”. Den tydligaste förklaringen till detta är som vi 

beskrivit en svårighet över att släppa taget och att ägaren känner sig väldigt delaktig i 

organisationen då han eller hon många gånger själv startade restaurangen och då byggt upp 

den från grunden.  

6.4. Spill over effekt  
 

Denna del har växt fram under studiens gång och vi har valt att kalla denna del för spill over 

effekt eftersom att det ursprungliga syftet inte behandlat svartjobben. 

  

6.4.1. Momsens effekt på svartjobb   
  

Genom att sänka restaurangmomsen var regeringens förhoppning förutom att öka 

anställningar inom restaurangindustrin även att minska fusket inom branschen och då 

specifikt svartjobben (Direktiv, 2010:132 s.5). Som diskuterades redan i metodkapitlet är det 

svårt att uttrycka sig och dessutom ställa rätt frågor gällande svartjobb. Detta eftersom det är 

ett känsligt område. Vi har försökt kringgått detta genom att ställa en mer allmän fråga om 

svartjobben och vad restaurangägarna tror att effekten blir för industrin som helhet.

   

Majoriteten av respondenterna svarade att de tror att momssänkningen inte kommer bidra med 

någon större effekt för svartjobben, de menade att de som fuskar alltid kommer att fuska 

oavsett vad momssatsen är. Dessa respondenter tror mer att åtgärder som införts tidigare 

såsom kontroller av skatteverket, den svarta lådan som nu finns i kassaapparater och 

loggböcker för personal har större effekt på svartjobben då allt nu måste dokumenteras och 

detta leder till att kryphålen för fusk minimerats. De var dock några restaurangägare som tror 

att momssänkningen kan få viss effekt då restauranger som tidigare varit tvungna att använda 

sig av svart arbetskraft för att kunna gå runt får mer spelrum nu och på så vis kan ersätta den 

svarta arbetskraften med vit arbetskraft istället.   

 

Det blir svårt för oss att säga något övergripande om effekten av momssänkningen på 

svartjobben då vi inte har kunnat studera detta mer ingående och heller inte kunnat fråga 

restaurangägarna rakt ut om de har använt sig av svart arbetskraft och om de då inte gör det 

längre som en effekt av sänkningen.  

 

6.4.2. Momsens effekt på restaurangjobb  
   

Vårt primära mål har inte varit att studera om den sänkta momsen har ökat antalet jobb inom 

restaurangbranschen. Men vi har ändå fått indikationer från de restauranger vi intervjuat att de 

har blivit en viss effekt. Majoriteten av respondenterna från det minsta företaget till det största 

har valt att anställa minst en heltidsanställning till i sin verksamhet, det företaget som anställt 

mest hade fyra nya heltidstjänster nu, oftast så var det fördelat på att de utökade timanställda 

tjänster som i slutändan adderade upp till en eller flera heltidstjänster. Anledningen till att 

några verksamheter hade valt att inte anställa fler var att de redan hade full kapacitet i 

personalstyrkan. Här menade de att för en extra anställd till skulle göra någon nytta skulle de 

behöva expandera till större lokaler eller renovera samt bygga ut den redan befintliga lokalen. 

Det är svårt att göra en övergripande slutsats om effekten av momsen på anställningar inom 

industrin, detta eftersom vi bara genomfört kvalitativa intervjuer på nio olika restauranger. 
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Dock vill vi ändå understryka att dessa restauranger representerar ett urval av de olika 

restaurangtyper som existerar inom Sverige och kan då anses vara representativt för 

restauranger i andra städer under liknande omständigheter och storlek utifrån vad vi har sett så 

har anställningarna ökat i alla de kategorier som vi använt oss av.    

 

Förklaringen till att de anställde i de mindre och mellanstora restaurangerna var inte för att 

öka omsättningen utan istället få avlastning, restaurangägarna talade då om att de hade ett 

väldigt hektiskt schema att för att de skulle kunna fortsätta arbeta utan att gå in i väggen 

behövdes extra personal för att avlasta dem. Det går då i dessa fall att dra kopplingar till den 

livscykliska teorin (Quinn & Cameron, 1983) att de mindre organisationer inte har en tydlig 

struktur och därför blir det en ojämn arbetsfördelning vilket leder till högre belastning för 

vissa av deltagarna. Som i dessa fall de ansvariga för restaurangen då de känner en större 

press att få restaurangen att gå runt.   

 

6.5. Vår modell 
 

Som vi har påvisat under hela vår studie så var ett målen att kunna skapa en modell som kan 

användas för att beskriva en extern förändring inom restaurangbranschen. Vi har sett trender 

om vad som styr förändring, vem som styr förändring och vad förändringen leder till. Utifrån 

detta har vi använt oss av redan befintliga modeller som fokuserar på de element vi har kunnat 

uppfatta och som bättre kan beskriva de svar vi fått från respondenterna men även de 

beteenden vi har kunnat observera under intervjuerna.   

 

Det tydligaste mönstret vi sett är hur ledarstyrt restaurangerna är, det är alltid en ledare som 

fattar alla beslut, i många fall helt utan tankar och åsikter från övrig personal. Denna typ av 

beteende går att koppla ihop med det evolutionära synsättet (Levy och Merry, 1986 refererad i 

Kezar, 2001, s30; Van de Ven and Poole, 1995) som förespråkar ledarens tydliga roll i all 

förändring som sker och att förändring utgår ifrån hur ledaren tolkar olika element inom 

organisationen och på så sett för förändringen framåt.  

 

När det kommer till momssänkningen så ser vi att den evolutionära modellens syn på ledarens 

roll stämmer bäst in på restaurangerna. Delvis för att den fokuserar på ledaren men även för 

att den utgår ifrån att det är en extern förändring som styr den interna förändringen inom 

organisationen och att ledaren mer anpassar sig efter förändringen snarare än styr den själv. 

Det är detta som vi anser skett inom organisationerna just att ledaren har anpassat företaget 

efter den externa momssänkningen som skett.  

 

Beslutsfattandet som sker inom restaurangerna går att koppla till det livscykliska tankesättet 

med att de unga mindre organisationerna har en mer avslappnat och ostrukturerat 

beslutsprocess och den är då även mindre linjär. De mellanstora och större restaurangerna har 

fler strukturerade möten gällande förändringar som sker vilket även det går ihop med det 

livscykliska tankesättet (Van de Ven och Pole, 1995, Kezar, 2001) om att ju större 

organisationen blir desto större behov finns det av att ha strukturer och riktlinjer i sin 

verksamhet.  

 

Skillnaderna mellan de mindre och framför allt de större var att i början ligger fokus på att 

etablera sig på marknaden och bygga upp en kundbas, i de mellanstora och större 

restaurangerna ligger mer fokus på att utveckla den redan etablerade nischen och behålla sin 

etablerade kundbas.  
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Förändringsprocessen till momsen skedde väldigt snabbt redan inom en månad hade samtliga 

anpassat sig till den nya och gjort de förändringar de ville göra, förutom två restauranger som 

redan innan momssänkningen trädde ikraft hade gjort ändringar i sin verksamhet. Vi kopplade 

detta tillbaka den kulturella modellen om att det finns en kultur inom branschen att anpassa 

sig snabbt till nya trender och förändringar vilket då överförs på momssänkningen. Även 

resursteorin om validitet har säkerligen spelat in för att förändringen skall ge snabbare.  

 

Från de svar vi har fått har vi här skapat vår modell över hur förändringen sker inom 

restaurangindustrin. 

 
Figur 6.1. Vår modell (Skapad av författarna)  

 
6.6 Praktiska rekommendationer 
 

Flertalet av restaurangägarna/cheferna fattar i dagens läge de större besluten själva utan att 

rådfråga sina medarbetare. Vi menar att de behöver lära sig att vara bättre på att släppa in 

medarbetarna i större beslut som skall fattas samt använda sig av den inre kompetensen som 

faktiskt redan finns hos restaurangerna, här måste de våga lita på sina medarbetare. Enligt det 

vi har sett är det ofta så att restaurangföretagarna tror att de anställda inte är intresserade av 

verksamheten men utifrån våra observationer kan detta indirekt bero på att ägarna inte har 

släppt in medarbetarna i diskussionerna alls eller fullt ut. Det skapas helt enkelt en ond cirkel. 

  

Vad gäller svartjobben menar våra respondenter att just den sänkta momsen inte har bidragit 

till någon specifik skillnad med svartjobben, snarare tidigare krav från staten exempelvis med 

den svartalådan och kassasystemet.   

 

Vi har dock sett att sänkningen överlag antingen har genererat i ökad anställning eller sänkta 

matpriser mot konsumenter. Så att momssänkningen har ökat sysselsättningsgraden kan vår 

studie bekräfta. Men i de fall då restaurangerna redan har varit tillräckligt med anställda så att 

fler anställda bara hade försämrat arbetsmiljön så har oftast restaurangerna valt att sänka 

matpriserna mot konsumenterna. Vi menar att denna snedvridning kunnat undvikas om media 

hade gjort bättre eftersökningar i orsaken bakom momssänkningen. Men även att staten 
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kunnat bromsa media när de började dra egna slutsatser kring orsakerna bakom 

momssänkningen. Detta eftersom att flertalet av de tillfrågade respondenterna har påverkats 

av media i sina beslut.  

  
6.7. Framtida forskning  
 

I denna del ger vi förslag på framtida forskning utifrån vad vi har sett inom detta område. 

Exempelvis hur mycket media har påverkat, testa vår studie utanför Umeå och Örnsköldsvik 

samt se hur vår modell fungerar i praktiken.  

 

Vi har som tidigare nämnts sett att media har en stor inverkan för restaurangerna och 

dessutom menade Hans på restaurang Roast att han trodde att alla restauranger var tvingade 

att sänka priserna för konsumenterna på grund av information han fått genom media. Hans 

sänkte därför priserna och ökade på befintliga tjänster vilket han menade var som att skjuta 

sig själv i foten då han inte hade råd att öka tjänsten när han sänkte priserna. Han tvingades 

därför höja priserna till det ursprungliga igen. Här ser vi ett tydligt exempel på hur media kan 

påverka såväl konsumenterna som företagarna, speciellt när regeringen aldrig har diskuterat 

sänkta konsumentpriser. Dessutom har samtliga respondenter tryckt på att det är låga vinster 

inom restorationsbranschen och tryckt på att momssänkningen varit viktigt får att pengarna 

skulle räcka till fler arbetstimmar. Vi skulle därför gärna se en fortsatt forskning inom detta 

område kring hur media kan påverka restaurangägarnas beslut gällande prissättningen efter 

momssänkningen.   

 

Vi menar också att denna studie skulle med fördel kunna testas i andra städer utöver Umeå 

och Örnsköldsvik. Förslag på andra orter kan vara, Uppsala, Lund och andra 

universitetsstäder som Umeå. Eller förslag på industristäder som Örnsköldsvik är exempelvis 

Borås, Sandviken med flera.   

 

Dock kan det finnas en risk med att undersöka likvärdiga städer som vi använt oss av då 

resultatet riskerar att bli likvärdigt. Ett alternativ till detta är att genomföra denna studie i en 

motsatt miljö till mindre städer som Umeå och Örnsköldsvik är. Exempelvis i större skala och 

studera i storstäder såsom exempelvis Stockholm och Göteborg.   

 

Utöver detta skulle vi gladeligen uppmuntra till att någon/några testar vår framtagna modell 

för att kontrollera om den håller såväl praktiskt som teoretiskt. Denna modell har vuxit fram 

för vår del löpande under hela studien och vi menar att den skall vara möjlig att applicera i 

liknande miljöer som för vår studie.   
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7. Sanningskriterier  
I detta avslutande kapitel kommer vi att välja ut och granska vårt arbete utifrån dessa 

kriterier och mål som finns i sanningskriterierna nedan. Givetvis skiljer sig 

sanningskriterierna beroende på om studien är en kvalitativ eller kvantitativ studie. I detta 

fall är studien kvalitativ och därför har vi valt att fokusera på trovärdighet samt äkthet. 

  

 

7.1. Trovärdighet  

 

Delas oftast in i fyra underkategorier, dessa är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

Möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman & Bell, 2003, s. 306) Av dessa fyra har vi valt 

att studera två närmare, dessa två är tillförlitlighet och överförbarhet, detta eftersom vi anser 

att de lämpar sig bäst vid kontrollen av vår typ av studie.   

 

7.1.1. Tillförlitlighet  

 

Studiens tillförlitlighet är att jämföra med den interna validiteten (Bryman & Bell, 2003, 

s.306). När vi som författare vill skapa en tillförlitlig studie innebär det att studien har utförts 

enligt de rådande regler som finns samt att respondenterna till studien får ta del av resultatet 

av forskningen. Respondenterna bör få denna möjlighet eftersom de skall kunna bekräfta att 

forskarnas uppfattning är korrekta och för att undvika missförstånd (Bryman & Bell, 2003, 

s.307). Detta har vi gjort genom att vi följer handelshögskolan i Umeås regler och 

restriktioner. Dessutom har vi alltid sammanfattat intervjuerna i ett avslutande skede under 

vårt möte frågat om de har något att tillägga eller vill förändra sina svar.   

 

Denna studie är givetvis författad av oss själva (Andreas Hjalmarsson & Martin Lundmark) 

men har självklart använt oss av andra mer erfarna forskares publicerade resultat. Detta har 

löpande redovisats i texten och den fullständiga källan finns i kapitel 8 källförteckning. I den 

mån förstahandskällorna har funnits tillgängliga har vi alltid använt oss av dessa men tyvärr 

så har dessa inte alltid varit möjliga att finna. I dessa fåtal fall har vi valt att använda 

sekundärkällor som väldigt många olika författare har hänvisat till i sina resultat. Vi har även 

valt att stärka den sekundära källan genom att hänvisa till flera olika sekundärkällor som säger 

samma sak.   

 

Vi har tyvärr inte redovisat det färdiga materialet för våra respondenter, inledningsvis har 

alltid respondenterna fått vetskapen vad studien handlar om och hur den kommer att 

användas. Avslutningsvis under intervjuerna har vi stämt av svaren och kontrollerat oklarheter 

med våra respondenter för att undvika onödiga oklarheter mellan varandra. Vi är givetvis 

medvetna om att risken med att inte låta våra respondenter kontrollera resultatet kan påverka 

studiens tillförlitlighet negativt. Framförallt har inte respondenterna uttryckt att de haft tid 

eller behovet att kontrollera sina svar.       

 

7.1.2. Överförbarhet  

 

När vi övergår till överförbarheten som istället motsvaras av den externa validiteten. Med 

överförbarhet syftar vi till hur väl överförbara studiens resultat är till en annan extern miljö 

(Bryman & Bell, 2003, s.306-307). Vi menar att vår studie är möjlig att applicera på andra 

kontexter såsom andra branscher. Det skulle kunna gälla caféföretagare, cateringfirmor och 

hotellföretag. Utöver denna mer specifika bransch kan andra företag också använda denna 

studie framförallt om de påverkats av externa förändringar. Alternativt att regeringen väljer att 
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förändra mer inom momssatsen för restauranger så kan denna studie absolut appliceras igen 

för att jämföra resonemanget i denna studie kontra med de nya omständigheterna    

 

7.2. Äkthet  

 

Även kallad för autenticitet berör konsekvenserna utifrån allmänna forskningspolitiska frågor 

(Bryman & Bell, 2003, s.308-309). Denna typ av frågor ses oftast som mer generella frågor 

och delas oftast in i fem olika delar. Dessa delar är: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytiskt autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 

2003, s.309). Vi har valt att studera framförallt den rättvisa bilden noggrannare. Då vi menar 

att den rättvisa bilden kan appliceras på vår typ av studie på ett trovärdigt vis.   

 

7.2.1. Rättvis bild  

 

Rättvis bild menas med huruvida vår studie återspeglar studiens respondenters åsikter samt 

uppfattningar kring våra intervjufrågor (Bryman & Bell, 2003, s.309). Som nämnts tidigare så 

har vi frågat samtliga respondenter om det accepterar att vi spelar in samtalet. Dock har inte 

alla respondenter accepterat detta vilket vi har förståelse för. Men större delen av intervjuerna 

finns inspelade. Detta för att underlätta transkriberingsprocessen samt att göra själva 

processen så rättvis som möjligt ifall oklarheter uppstått. Givetvis hade det varit att föredra 

ifall våra respondenter hade kunnat kontrollera vårt transkriberingsresultat för att styrka att 

rätt saker kommit fram. Men tyvärr har vi inte gjort detta delvis baserat på tidsbegränsningen 

och delvis på grund av att intresset från respondenterna att kontrollera opublicerat materialet 

inte har varit speciellt stort.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  

 

Företagets namn:  

Ditt namn:  

Din utbildning/karriär:  

Din befattning:  

 

 Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

 Berätta lite om ert företag: 

 

o Historia (företagets ålder) 

 

o Företagsform 

 Aktiebolag/Handelsbolag/Enskildfirma/Franchise/ 

 

o Filosofi/Förändringsbenägenhet 

 Hur såg ert företag ut för fem år sedan? 

 Varför har ni valt att göra på det här viset? 

 

 Hur ser ni på er framtid, vart ser ni er själva om fem år?  

 Varför vill ni göra på det här sättet?  

 

o Antal anställda 

 Antal fast anställda 

 Antal extra anställda 

 

o Omsättning 

 Litet företag (upp till 10 miljoner i omsättning)  

 

 Medelstort företag (10-20 miljoner i omsättning)  

 

 Större företag (20 miljoner och uppåt i omsättning) 

 

 Hur fattas besluten om en förändring i ert företag? 

 

o Via chefen 

 

o Via gruppen 

 

o Kombination av dessa två 

 

 Förra året genomfördes en större förändring i Sverige som kom att påverka 

restauranger, detta genom att momsen sänktes till 12 procent.  

 

o Hur pass väl blev du informerad innan sänkningen? 

 Upplever du att du fick information om varför sänkningen 

genomfördes? Varför/ varför inte? 
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 Upplevde du ett behov av att söka kompletterande information? 

 

 Tror du att ni som restauranger/organisationer kunde påverkat statens 

beslut om momsförändringen?  

 

 Vad är din personliga åsikt om momssänkningen? 

 

 Vad är största skillnaden för ert företag nu när momsen är sänkt till 12 procent? 

 

o Väljer ni att dra nytta av denna sänkning? 

 Har ni anställt fler? 

 

 Kommer ni anställa fler? 

 

 Tjänar ni mer/mindre? 

 

 Ändrade kundpriser? (högre/oförändrat/lägre) 

 

 Upplever ni någon skillnad i råvarupriserna efter momssänkningen? 

 

 Upplever ni någon skillnad i hur stort kundflöde ni har nu jämfört med tidigare? 

 

 Vad tror du är största skillnaden för industrin med momssänkningen? 

 

o Ändrad sysselsättningsgrad? 

 

o Ändrade vinster? 

 

o Ändrade kundpriser? 

 

o Ändrad konsumtion? 

 

 

 Statens förhoppning är att öka sysselsättningsgraden genom denna momssänkning, 

tror du att de lyckats?  

 

o Varför/Varför tror du inte det här har lyckats?  

 

 Staten vill minska antalet svartjobb i branschen genom denna momssänkning, tror du 

att denna förändring kommer minska antalet svartjobb i branschen?  

 

o Varför/Varför tror du inte det här har lyckats? 

 

 Har du några övriga kommentarer gällande förändring eller momssänkningen? 

 


