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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Vikten av motivation på arbetsplatsen - en studie om 

belöningssystem i hotellbranschen. 
 
Författare:   Malin Brewitz & Emma Stèen 
 
Handledare:  Jurek Millak & Curt Scheutz 
 
Nyckelord:  Motivation, motivationsåtgärder, motivationsstrategier, 

belöningssystem, ekonomiska incitament, materiella- och mjuka 
värden. 

 
Bakgrund:  Allt fler företag börjar se världen som dess marknad; både för att 

söka globala möjligheter men även för att övervaka den globala 
konkurrensen. De flesta kopplar dock globalisering till export och 
import av varor, men denna process påverkar även 
tjänsteföretagandet, däribland serviceyrket. Företagen ställs inför allt 
högre krav på anpassning i verksamheten vilket i sin tur ställer krav 
på ständig uppdatering av färdigheter och sakkunskaper, framför allt 
inom tjänsteproduktion, vilket hotellbranschen i allra högsta grad 
handlar om. Eftersom motiverade medarbetare utför ett bättre arbete 
och känner starkare för organisationen kan de därför vara nyckeln till 
företagets framgång. 

 
Syfte:  Huvudsyftet med uppsatsen är att jämföra huruvida hotelledningars 

valda motivationsstrategier och belöningssystem matchar de 
incitament och belöningar som de anställda söker. På så sätt kan vi 
jämföra undersökningsobjekten sinsemellan för att se vilka som bäst 
lyckas med denna matchning. Delsyftet är vidare att se vilka 
motivationsåtgärder som generellt uppfattas som mest motiverande 
bland hotellanställda i de undersökta fallföretagen. 

 
Metod:  För att bäst uppnå syftet med uppsatsen har vi valt att göra en 

multipel fallstudie med såväl kvalitativa som kvantitativa inslag. 
Intervjuer med hotelldirektörer ställs mot enkätundersökningar bland 
hotellanställda. Perspektiven tydliggörs genom gapanalyser, fall för 
fall. Vidare görs en totalsammanställning av enkätundersökningen.     

 
Slutsatser:  Undersökningen visar att mjukare värden värderas högre än 

materiella värden. Motiverande åtgärder förefaller vara nödvändiga 
och nuvarande belöningssystem bör ses över av respektive 
hotelledning samt att hänsyn bör tas till medarbetarnas synpunkter. 
Nynäs Havsbad Hotell & Konferens är det hotell där matchningen 
bäst överensstämmer kring hur ledningen tillämpar motivations-
strategier och vad medarbetarna motiveras av. 



 

 

Abstract 
 
 
Title:  Motivation in the workplace - a study about reward systems in the 

hotel industry.  
 
Authors:   Malin Brewitz & Emma Stèen 
 
Advisors:   Jurek Millak & Curt Scheutz 
 
Keywords:  Motivation, motivational measures and strategies, reward systems and 

economical incentives. 
 
Background:  Companies are beginning to see the world as their market; not only 

to seek global opportunities but also to oversee the global 
competition. Although most people connect globalization to export 
and import of goods, the globalization process also affect the 
businesses distinguished by service. The corporations are faced with 
higher demands of adaptation, which in turn leads to higher needs of 
skills and knowledge, which of course is very important in business 
such as the hotel industry. A motivated employee can perform better 
and furthermore has a stronger sense of belonging to the 
organization and might therefore be a key to future success of the 
company.  

 
Purpose:  The main purpose of this essay is to compare the motivation 

strategies and reward systems chosen by the management and match 
this with what the employees are requesting. By doing this we can 
compare the different objects studied in this essay and furthermore 
we will be able to see which hotel that has the best match. A purpose 
is also to see which of the motivation strategies that generally are 
seen as the most motivating among the hotel employees in these case 
studies.  

 
Methodology:  In order to attain our purpose of this essay we found it most suitable 

to utilize a multiple case study  with a touch of both quantitative and 
qualitative research methods. To obtain a deeper understanding, 
personal interviews with hotel managers are being matched with the 
answers from the questionnaire that hotel employees in the studied 
hotels provided us with. The different perspectives will be clearer 
through a gap analysis, carried out case by case. Furthermore a total 
compilation of the questionnaire will be carried out.  

 
Conclusions:  We have come to the conclusion that a good working climate, good 

relations, appreciation and satisfied customers are rated higher than 
economical incentives. Motivational measures seems to be necessary 
and the incentives that the hotels are using today could probably 
undergo some adjustments to better suit what the employees actually 
desire. Nynäs Havsbad Hotell & Konferens is the one hotel where 
the matching best agrees with both how the management work with 
incentives and what the employees actually are being motivated by. 



 

 

Förord 
 
 
Denna magisteruppsats är författad hösten 2006 på Södertörns högskola. Intresset för att skriva 
om ämnet motivation med koppling till ledarskapet har växt fram under högskoletiden i samband 
med studier inom organisation och management. Motivation är betydelsefullt på alla områden 
och i en allt globalare omvärld tror vi att det krävs ytterligare ansträngningar av företag, i detta fall 
hotell, i form av motiverande åtgärder och anpassade belöningssystem för att motivera de 
anställda till ett gott arbete. Detta kan vara nyckeln till hotellens överlevnad i en allt mer expansiv 
och konkurrensutsatt bransch. 
 
Vi vill först och främst tacka våra handledare Jurek Millak och Curt Scheutz som har väglett oss i 
arbetet med uppsatsen. Vidare vill vi tacka samtliga hotelldirektörer;  
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 Christina Dymling, Best Western Kom Hotel 
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 Niclas Ingwall, Ibis Hotel Stockholm Hägersten 
 Anne-Maj Colbing, Nynäs Havsbad Hotell & Konferens 

 
samt de medarbetare som har medverkat och således gjort vår undersökning kring motivation i 
hotellbranschen möjlig. 
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1. Introduktion     
 
 
I kapitlet presenteras bakgrunden till ämnesvalet och på detta följer en problemdiskussion som utmynnar 
i vårt syfte med uppsatsen. Vidare följer de avgränsningar som vi valt för att göra undersökningen 
genomförbar. Kapitlet avrundas med en överskådlig disposition över uppsatsens struktur. 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Allt fler företag börjar se världen som dess marknad; både för att söka globala möjligheter men 
även för att övervaka den globala konkurrensen. Handelshinder försvinner successivt och i 
dagens läge är världshandeln mellan länder, gällande varor och tjänster, mer snabbväxande än den 
inhemska produktionen. Det råder även friare flöden av finansiella medel i världen på grund av 
att företag söker de bästa finansieringsmöjligheterna och investerarna söker den lägsta möjliga 
räntan. Internationell migration har också den ökat eftersom allt fler människor korsar nationella 
gränser i sökandet efter bättre möjligheter i andra länder. Alla dessa processer representerar det vi 
i dagligt tal benämner globalisering. (Cullen, 1999)  
 
De flesta kopplar globalisering till export och import av varor, men denna process påverkar även 
den service som internationella flygplatser, resebyråer samt hotell erbjuder. (Rugman & 
Collinson, 2006) Globaliseringsprocessen har således haft stor betydelse för företagen runt om i 
världen. Inte minst hotellbranschen eftersom resandet kontinuerligt ökar, såväl privat som med 
anledning av att allt fler affärer görs internationellt. Enligt World Tourism Organization1 
(UNWTO) kommer resandet över gränserna att öka än mer, från 693 miljoner resor år 2003, till 
lite över en miljard år 2010. 
 
Detta skapar en helt ny marknadsplats för förtagen att agera på och organisationsförhållandena 
förändras således dramatiskt. (Engqvist, 2004, i Hall & Nyman, 2004) I takt med att den 
kommersiella världen växer fram, tvingas företag att implementera strategier och organisera sig i 
enlighet med de rekommendationer som upplevs vara optimala och mest effektiva för företagen. 
(French & Bell, 1999, i Hall & Nyman, 2004) Kunskaps- och teknologiutvecklingen går snabbt 
och konkurrensen intar nya dimensioner. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) Breddningen av 
utbudet på marknaden, kombinerat med den ökade kundmedvetenheten och det ständigt ökande 
informationsflödet, har gjort att kundens kunskap om - och efterfrågan på - produkter och 
tjänster utvecklats. Som ett resultat av detta måste organisationer kunna tillgodose denna 
efterfrågan för att behålla samt attrahera nya kunder på marknaden. (Ferrell, Hartline & Lucas, 
2002 i Hall & Nyman, 2004) 
 
I en konkurrenssituation finns det många aspekter som gör att ett företag är mer lyckosamt än ett 
annat. För att få en konkurrensfördel finns det många olika strategier ett företag kan använda sig 
av för att erbjuda ett högre konsumentvärde, till exempel genom lägre priser eller att erbjuda mer 
förmåner som rättfärdigar ett högre pris. Det räcker dock inte med att förstå konsumenterna, det 
är även av yttersta vikt att konkurrenterna analyseras. Genom att utföra konkurrensanalyser, där 
exempelvis konkurrenters styrkor och svagheter analyseras kan företag positionera sig gentemot 

                                                 
1 http://www.unwto.org/facts/wtb.html  
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konkurrenter och på det sättet locka till sig fler kunder samt bibehålla nuvarande kunder. (Kotler 
et al, 2001) 
 
Företagen ställs inför allt högre krav på anpassning i verksamheten vilket i sin tur ställer krav på 
ständig uppdatering av färdigheter och sakkunskaper, framför allt inom tjänsteproduktion, vilket 
hotellbranschen i allra högsta grad handlar om. Kompetensnivån hos de anställda, det vill säga de 
mänskliga resurserna, kan vara utslagsgivande i konkurrenssituationen. (Kaufmann & Kaufmann, 
2005) Det är därför av yttersta vikt att medarbetarnas mål inte står i konflikt med organisationens 
mål och visioner. Detta uppnås exempelvis genom att medarbetarna är motiverade och 
engagerade i sitt arbete. Eftersom motiverade medarbetare utför ett bättre arbete och känner 
starkare för organisationen kan de därför vara nyckeln till företagets framgång. (Helmertz, 1995; 
Edling, 1999; Vennström, 1999, i Andersson & Almström, 2000) Ljusenius & Rydqvist (2001) 
anser att personalens motivation och välbefinnande tillsammans med dess kompetens är det som 
utgör de centrala framgångsfaktorerna. Jäghult (2005) menar att med dagens informationsutbyte 
blir det allt mer uppenbart att företags konkurrenskraft till stor del ligger i hur väl de kan 
motivera sin personal och få dem att prestera enligt vad som krävs för att lyckas.  
 
Statistik från Arbetsmiljöverket2 visar att 31,9 procent av kvinnorna och 29,4 procent av männen 
totalt sett har haft sitt nuvarande yrke i mindre än fem år. Som genomgångsyrke, där en individ i 
genomsnitt stannar 0-4 år, nämns bland annat servicearbete samt arbete med kundservice. 
Individen stannar i genomsnitt således relativt kort tid i denna yrkesgrupp, vilket medför att 
företagen riskerar att förlora kompetent och duglig personal. Det är dock värt att nämna att det 
givetvis också finns många branscher och företag som strävar efter en hög personalomsättning, 
men vi tror att detta är mer vanligt inom högteknologiska branscher, där man uppmanar 
personalen att röra sig mellan arbeten för att få in ny kunskap i företaget och på så sätt få en 
bättre organisationsutveckling.3  
 
Företagen inom tjänsteproduktion, däribland hotellverksamhet, ställs på grund av sin karaktär 
som genomgångsyrke, inför stora problem om deras största tillgång, de anställda, väljer att lämna 
organisationen. (Almström och Andersson 2000) Enligt Svenskt MedarbetarIndex 20064, ett 
index som mäter motivation i arbetslivet, framgår det vidare att personal inom handel och service 
återfinns relativt långt ner på skalan och tillhör således de yrkesområden som har låg grad av 
motivation bland personalen. Detta är ytterligare värt att beakta för tjänsteproducerande företag. 
 

 

            (Figur 1.1 Svenskt medarbetarindex 20065) 

                                                 
2 http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2005.aspx  
3 http://computersweden.idg.se/2.139/1.44943;jsessionid=B4ACF7EAC7A1FA547B1B66AF291BB8F4  
4 http://www.cfigroup.se/barometer_eei.htm  
5 http://www.cfigroup.se/dokument/SMI%202006%20Report.pdf s. 10. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt ovanstående fakta upplevs således serviceyrket som mindre motiverande än inom andra 
branscher och eftersom hotellverksamhet är tjänsteproducerande är det därför mycket viktigt att 
något görs för att kompetent personal skall välja att stanna i branschen. Därför kan 
motivationsstrategier och belöningssystem vara en viktig del att beakta vilket hotelledningarna 
kan arbeta mer med för att öka motivationen hos sina anställda.  
 
Riskerna med belöningssystem och belöningar är dock enligt Jäghult (2005) många, men å andra 
sidan kan rätt hanterade belöningar åstadkomma det lilla extra som ger den konkurrensfördel 
som företag idag behöver. Ett företag kan vidare utforma sitt belöningssystem efter flera olika 
syften bland annat för att; skapa en vi-känsla, belöna goda prestationer, behålla kompetent 
personal, eller öka konkurrenskraften vid nyrekryteringar. (Svensson & Wilhelmson, 1989) 
 
Finns inte motivationsfaktorer och belöningssystem på arbetsplatsen kan detta leda till missnöje 
bland medarbetarna, framför allt i krävande branscher där servicemässighet och kundbemötande 
spelar en avgörande roll. Ett tänkbart scenario är att medarbetarna blir ineffektiva eller gör ett 
mindre bra intryck på grund av att de inte trivs i företaget eller helt enkelt saknar den belöning 
och motivation som de behöver för att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt. Detta kan 
i sin tur leda till direkta effekter på företagens lönsamhet. Om inte företagen kan behålla befintlig 
personal, eller attrahera ny, kan även företagets utvecklingspotential bli hämmad vilket kan leda 
till en försämrad konkurrenssituation. Detta är något som dagens företag inte har råd med i det 
allt hårdare affärsklimatet.  
 
Hur skall då företagen i hotellbranschen hantera problemet? De verkar i en fluktuerande bransch, 
som i vardagligt tal är känd för ombytlighet i personalstyrkan. (Lee-Ross, 1998) Vidare är hotell 
som tjänsteproducenter oerhört beroende av god kvalitet på sina tjänster, det vill säga att 
personalen gör ett bra arbete. En motiverad personal är nödvändig för att göra ett bra och 
servicemässigt uppträdande samt för att minska ombytligheten på personal, vilket givetvis får 
konsekvenser för både kvalitet och lönsamhet. Inom hotellbranschen är således nyckelaktiviteten 
kundtillfredsställelse, något som kan vara både tidskrävande och svårt att mäta. Den väsentliga 
aktiviteten bör trots detta, enligt Jäghult, vara med i belöningsstrategin. Då denna är svårare att 
mäta än rent ekonomiska resultat, menar han att företag istället får använda en subjektiv metod, 
”Hellre mäta något ungefärligt men relevant, än att mäta mindre viktiga aktiviteter bara för att de 
är lätta att mäta.”. (Jäghult, 2005, s. 62) Detta leder oss till följande huvudfråga; vilka hotell är 
framgångsrika i sitt arbete med motivationsåtgärder och belöningssystem samt hur framgår detta? 
 

1.3 Uppsatsens syfte 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att jämföra huruvida hotelledningars valda motivationsstrategier 
och belöningssystem matchar de incitament och belöningar som de anställda söker. På så sätt kan 
vi jämföra undersökningsobjekten sinsemellan för att se vilka som bäst lyckas med denna 
matchning. Delsyftet är vidare att se vilka motivationsåtgärder som generellt uppfattas som mest 
motiverande bland hotellanställda i de undersökta fallföretagen.  
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1.4 Valda avgränsningar 
 
För att göra uppsatsen genomförbar avgränsar vi oss till att basera undersökningen på en 
urvalsgrupp av SHR-anslutna tre- och fyrstjärniga hotell i Stockholmsområdet som vänder sig till 
ett liknande kundsegment.  
 

1.5 Definitioner 
 
För att underlätta för läsaren går vi igenom de huvudsakliga begrepp som kommer att användas i 
denna uppsats: 
 
 
Motivation -  Process som sätter igång, ger riktning, upprätthåller och bestämmer 

intensiteten i beteendet. Kaufmann & Kaufmann (2005, s. 499) 
 
Motivationsfaktorer -  Egenskaper i arbetslivet som, när de finns till hands, aktivt främjar 

arbetstillfredsställelsen. Kaufmann & Kaufmann (2005, s. 499)  
 
Motivationsstrategi -  Att företaget aktivt arbetar för att öka motivationen hos anställda 

med hjälp av exempelvis motivationsåtgärder. 
 
Motivationsåtgärd -  Åtgärd som syftar till att öka motivationen hos anställda.  
 
Belöning -  ”rörlig ersättning, positiv återkoppling eller uppmuntran - i pengar 

eller i annan tillfredsställelse - som ges beroende av ett resultat eller 
en specifik prestation, som bestämts i förväg och kan registreras på 
något sätt i efterhand, och som en individ eller en grupp människor 
åstadkommit.” Jäghult (2005, s. 14) 

 
Belöningssystem -  System för premiering och sanktionering av medlemmarna i en 

organisation. Kaufmann & Kaufmann (2005, s. 485) 
 
Incitament -  Stimulans som är avsedd att främja önskat beteende. Kaufmann & 

Kaufmann (2005, s. 492)  
 
Materiella värden -  Värden som är i form av materiella ting, exempelvis lön, provision, 

bonus samt extraförmåner. 
 
Mjuka värden -  Värden som fås genom inre tillfredsställelse, exempelvis beröm, 

uppskattning, trivsel, goda relationer etcetera. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

  

Slutsatser: 
I detta kapitel dras slutsatser 
utifrån resultaten av vår 
genomförda undersökning. 

Sammanfattande analys:
Här korsanalyserar vi resultaten 
och drar paralleller till teorier 
samt tidigare forskning. 

Avslutande diskussion:
Kritisk granskning av uppsatsen 
samt uppslag för framtida 
forskning presenteras. 

Empiri och resultat:
Fallstudie för fallstudie 
genomgås och utmynnar i 
gapanalyser där resultaten 
presenteras. Vidare presenteras 
resultatet av total-
undersökningen.  

Introduktion:
Bakgrund & problemdiskussion, 
syfte samt avgränsningar och 
disposition. 

Teori och forskning:
Teorier samt relevant forskning 
presenteras för läsaren. Detta 
kapitel utmynnar sedan i en 
teoretisk syntes som ligger till 
grund för undersökningen. 

Metod:
Vi presenterar hur vi tänker 
genomföra studien. 
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2. Teori och forskning 
 
 
Kapitlet inleds med en teoretisk ram för uppsatsen. Vidare redogör vi för de teorier som vi anser relevanta 
för uppsatsämnet. En djupdykning i teoriernas valda beståndsdelar tillsammans med relevanta delar från 
forskningsområdet utmynnar till sist i en teoretiskt användbar syntes som ligger till grund för den 
empiriska undersökningen. 
 
 

2.1 Teoretisk ram för uppsatsen 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är - generella teorier om och specifik forskning kring -
motivation och belöningssystem. Anställdas beteende på en arbetsplats är en produkt av yttre och 
inre faktorer som tillsammans på ett komplext sätt samspelar, däribland motivationsfaktorer. Med 
motivationsfaktorer och belöningssystem avses här alla källor till positiv tillfredsställelse med 
ursprung i arbetssituationen. Dessa kan vara av skild karaktär, bland annat i form av incitament. 
Med incitament åsyftas åtgärder som stimulerande tillämpas för att öka individens motivation och 
prestation i sitt arbete. Detta kan vara i form av materiella värden såsom bonus, extraförmåner 
och optioner men även i form av mjukare värden som skapar inre tillfredsställelse. Exempel på 
mjukare värden är snarare arbetets karaktär och de sociala relationerna på arbetsplatsen. 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005)  
 
Jäghult (2005) uttrycker det som att det finns två sorters belöningar; inre och yttre. De yttre 
belöningarna är materiella och ekonomiska medan de inre kommer inifrån en själv, genom 
exempelvis inre tillfredsställelse. Problemet är enligt Jäghult att för lite tid ägnas åt att finna inre 
belöningar. Förmodligen för att det upplevs vara svårare och mer komplext att finna det speciella 
för en viss individ vid en viss tidpunkt. Han menar på att det ofta blir de yttre belöningarna som 
företag satsar på men poängterar dock att dessa bör kompletteras med inre belöningar för att rätt 
effekt skall uppnås. 
 
Sammantaget skall en ökad motivation leda till arbetstillfredsställelse, det vill säga skillnaden 
mellan den mängd belöning en medarbetare uppnår och den mängd belöning som vederbörande 
anser sig ha rätt till. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) På så sätt kan företag i hotellbranschen 
bättre bedriva sitt servicearbete vilket leder till att kunderna återkommer. Vår förhoppning är att 
utifrån vårt teoretiska ramverk kunna plocka ut och sammanfatta de viktigaste och mest relevanta 
delarna ur motivationsteorierna vilket skall utmynna i en egen avgränsad syntesmodell som sedan 
skall ligga till grund för den empiriska undersökningen i enlighet med metodbeskrivningen.  
 

2.2 Motivationsteorier 
 
Vad är det då som ligger till grund för mänskligt beteende och vad får oss att agera som vi gör? 
Varför väljer vi en väg framför andra och vad förklarar envisheten i våra strävanden? Detta är 
något av psykologins grundläggande frågeställningar. Svaret på frågan kan mycket väl vara 
motivation, ett begrepp som härstammar från det latinska ”movere” vilket betyder röra. 
Motivation handlar således om de drivande krafter som får oss att handla men fenomenet kan 
givetvis definieras på en mängd olika sätt. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 
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”/…/ de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och 
upprätthåller beteende i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse.” (Kaufmann 
& Kaufmann, 2005, s.51) 

 
Hitt, Black & Porter (2005) ser motivation som en uppsättning krafter, vilka påverkar beteendet 
hos individen. Dessa finns antingen hos personen i fråga, i form av interna krafter, eller i den 
omgivning som omger individen, arbetsuppgiften och arbetssituationen, det vill säga i form av 
externa krafter. Den karaktäristiska kraften hos individen är bland annat dess behov, attityder och 
mål medan arbetsuppgiftens primära krafter är feedback, arbetsbelastning, arbetsuppgiften i sig 
och handlingsfrihet. Arbetssituationen påverkas i sin tur av krafter som den närmaste sociala 
omgivningen och dess aktörer samt hur företaget agerar i olika situationer och vad som erbjuds 
de anställda. Med anledning av det nyss anförda bör personer i ledande befattning enligt Hitt et al. 
(2005) ta hänsyn till både interna och externa krafter när de ser över sin personals beteende och 
motivation. Att läsa motivationen hos medarbetaren felaktigt gör att företaget riskerar att förlora 
en potentiellt värdefull medarbetare.  
 
Griffin & Moorhead (2007)6 däremot ser på motivation genom följande ramverk. Här framgår 
hur behoven identifieras, vilket leder till sökande efter tillfredsställelse. För att nå tillfredsställelse 
anpassas beteendet efter önskade mål som sedan utvärderas utifrån resultatet av belöning 
alternativt bestraffning. För att kedjan skall slutas måste sedan detta återknytas till vilka behoven 
är och hur de nu kan ha förändrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    (Figur 2.1 Ramverk för motivation, källa Griffin & Moorhead, 2007, sid 86)  

 
Utifrån ovanstående grundläggande resonemang kring motivation har det formulerats många 
teorier för att bättre förstå fenomenet motivation och dess betydelse i företagen. Vi har med 
inspiration av Kaufmann & Kaufmann (2005) valt att tydliggöra det teoretiska området genom att 
dela upp teorierna i fyra huvudområden; behovsteorier, kognitiva teorier, sociala teorier och 
arbetskaraktäristiska modeller. Behovsteorierna behandlar motivation utifrån de grundläggande 
behoven medan kognitiva teorier ser motiverade medarbetare som ett resultat av förväntningar 
och belöningar. Vidare handlar sociala teorier om hur medarbetaren ser på likhet/olikhet och 
rättvisa/orättvisa i företaget medan den arbetskaraktäristika modellen behandlar de faktorer som 
motiverar personalen på arbetsplatsen. Samtliga förklarar således beteendet i arbetslivet och kan 
tillsammans komplettera varandra för att förstå det komplexa i motivation.  

2.2.1 Behovsteorier 

 
Behovsteorierna handlar om de grundläggande behoven, såväl biologiska som de som utgör en 
produkt av lärande under en längre tid. På området finns många teorier kring behov och 
motivation och vi väljer att redogöra för de mest omtalade behovsteorierna. Kaufmann & 
Kaufmann (2005) 

                                                 
6 Vi vill härmed förtydliga att det är korrekt att boken av Griffin & Moorhead har 2007 som utgivningsår 

Upplevda 
behovsmässiga 
brister 

Sökande efter 
sätt att tillfreds-
ställa behoven 

Val av 
målorienterat 
beteende 

Återanpassning 
till bristerna  
kring behoven 

Upplevd 
belöning eller 
bestraffning 

Genomförande
av valt 
beteende 
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2.2.1.1 Maslows behovshierarki 
Den mest omtalade behovsteorin är Maslows behovshierarki. I denna finns en systematisk 
rangordning mellan behovsalternativen och huvudtanken är att de nedre nivåerna, bristmotiven, 
måste uppfyllas innan behoven längre upp på stegen, växtmotiven, kan uppfyllas. De mest 
grundläggande behoven är de fysiologiska behoven och vidare följer trygghetsbehov, sociala 
behov, uppskattning och självförverkligande. De fysiologiska behoven handlar om organismens 
naturliga drifter såsom luft att andas, vatten att dricka och tak över huvudet. I 
arbetslivssammanhang kan man dock se det som ett behov av en minimilön för att över huvud 
taget kunna göra sitt arbete. Trygghetsbehov tillfredsställs då individen upplever sig vistas i en 
trygg omgivning, i detta fall trygghet på arbetsplatsen och i sin tjänst. Det sista bristmotivet är de 
sociala behoven, inkluderande vänner och kollegor som man trivs med. Detta uppnås enklast 
genom goda samarbetsförhållanden. Uppskattning återfinns på den fjärde nivån och handlar 
snarare om växt- än bristmotiv. Uppskattning är av stor vikt i arbetslivet och kan lätt uppnås med 
enkla medel. Här spelar framför allt feedback en mycket viktig roll för motivationen hos 
medarbetaren. Slutligen uppnås förhoppningsvis självförverkligandet, att individen kan 
förverkliga sin potential, vilket i allra högsta grad utgör en motiverande kraft. (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005) 

 

                             (Figur 2.2 Behovens utveckling med ursprung i Maslows teori, källa Griffin & Moorhead, 2007, sid 89) 

 
Maslows teori har dock varit utsatt för kritik de senaste åren, då en del kritiker anser att anställda 
kan tillfredsställa sina behov utanför arbetsplatsen, vilket gör att arbetsgivare kan ha svårt att veta 
vad som egentligen är motivation som fås i arbetet. (Ellis & Dick, 2003) Maslows teori har 
sedermera utvecklats och utmynnat i exempelvis Aldefers ERG-teori som behandlar tre 
behovsnivåer istället för Maslows fem. Dessa är existensbehov, relationsbehov och 
utvecklingsbehov. Aldefer är mer flexibel i sitt sätt att se på nivåerna och dess överlappningar, 
något som också stämmer väl överens med vad forskningen kommit fram till. (Griffin & 
Moorhead, 2007) Vidare fortsätter även McClelland att bygga på Maslows behovshierarki men 
delar istället in mänskliga behov i prestationsbehov, kontaktbehov och maktbehov.  
 
Sammantaget är dock behovsteorier så grundläggande att vi behöver tränga djupare ned i vad 
som motiverar medarbetare på en arbetsplats. Här är bland annat kognitiva motivationsteorier 
särskilt betydelsefulla. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 

2.2.2 Kognitiva teorier 

 
I kognitiva motivationsteorier ligger inte fokus på de underliggande motivationskrafterna såsom 
behovsteorier, utan snarare på handling som ett resultat av medvetna och rationella val vilket har 
stor inverkan på människans sätt att vara. Nedan följer specialteorier inom det kognitiva området. 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005) 
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2.2.2.1 Förväntningsteori 
Förväntningsteori handlar om att individen motiveras utifrån hur mycket de vill något och utifrån 
sannolikheten för att detta skall inträffa. (Griffin & Moorhead, 2007) Uppfyllelsen av 
förväntningar kan vara i form av inre tillfredsställelse eller också i form av materiella värden. Men 
vilka föreställningar är det isåfall som ligger till grund för individens motivation? I kognitiv 
motivationsteori tittar man på subjektiva förväntningar om resultat, instrumentella överväganden 
om huruvida insatsen leder till belöning och valensvärderingar, det vill säga vilket värde 
belöningen har för individen. Motivationen blir genom en multiplikatoreffekt som högst då 
samtliga tre element når höga värden men påverkas givetvis även av andra förutsättningar såsom 
kunskap och färdigheter samt av rollförväntningar hos ledning och medarbetare. Incitament 
spelar därför en stor roll för kognitiv motivationsteori eftersom det talas mycket om ”lön för 
mödan” vilket har med individens förväntningar att göra. Trenden i samhället är även att 
individuell lönesättning tar allt större plats framför ”lika lön för alla”. (Kaufmann & Kaufmann, 
2005) 
 

 

                                        (Figur 2.3 Kognitiv förväntningsteori, källa Kaufmann & Kaufmann, 2005, sid 59) 

2.2.2.2 Utvärderingsteori 
I utvärderingsteorin går man istället in på problematiken med att överfokusera på incitament och 
belöningssystem vilket gör att man istället går miste om den motivation som ges av att de facto 
genomföra en uppgift. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) Deci & Ryan (1985) skiljer på yttre och 
inre motivation där yttre handlar om belöning i materiella värden medan inre är den 
motivationsenergi som uppnås i själva utförandet av arbetsuppgiften. Den yttre motivationen 
riskerar att underminera den inre motivationen som blir allt mer betydande i ett 
utvecklingsperspektiv. Forskningen på området bekräftar detta antagande vilket får oss att ställa 
oss något frågande till hur vi skall relatera till problemet. Positiva effekter av incitament kan klart 
bevisas men samtidigt föreligger en risk för att inre motivation kan bli försvagad. 

2.2.2.3 Målsättningsteori 
Målsättningsteorin centrala del är individens vilja att arbeta mot ett mål. Vidare främjar specifika 
mål prestationen bättre än vad generella mål gör. Att nå svåra mål är vidare mer motiverande än 
lätta och feedback har stor betydelse för kommande prestationer. Det är i målsättningsteorin 
därför intressant för ledningen i företaget att försäkra sig om medarbetarnas målförpliktelse samt 
medarbetarens självförmåga, vad medarbetaren tror sig klara av. Målstyrning blir allt viktigare i 
företagen, bland annat i form av systematiska styrningsverktyg. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 

2.2.3 Sociala teorier 

 
I sociala motivationsteorier ligger fokus istället på förhållandet till kollegorna på arbetsplatsen och 
huruvida detta påverkar individens motivation. Detta omfattar individens upplevelse av 
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likhet/olikhet, rättvisa/orättvisa i förhållandet till medarbetarna med även tillvägagångssättet för 
fördelning av fördelar och förmåner på arbetsplatsen. (Kaufmann & Kaufmann, 2005)  

2.2.3.1 Likavärdesteori 
Denna teori belyser temat ”lika värde” som faktor till motivation. Temat kan således leda till stark 
motivation alternativt få starkt demotiverande effekter på prestationsviljan. Belöning utgör 
således inte en absolut storhet utan är som oftast relativ. Likavärdestillståndet uppstår då vår 
arbetsinsats och belöning stämmer överens med kollegornas. Det som har betydelse för 
jämförelserna är lönenivåer, utbildningsnivåer och anställningstid. Är tillståndet däremot inte i 
balans står vi inför en likavärdeskonflikt. Dessa kan hanteras på flertalet sätt men framför allt 
handlar det om att förändra sina egna insatser kring arbetsuppgiften, förändra synen på andra och 
vem jag bör jämföra mig med alternativt att i sista hand avsluta min anställning. (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005) 

2.2.3.2 Rättviseteori 
Rättviseteorin handlar vidare om fördelningsrättvisa, att utbytet såsom lön och extraförmåner 
fördelas rättvist inom företaget. Detta grundar sig i de procedurer som används då fördelningen 
skall göras. Viktigt är att dessa upplevs rättvist bland de anställda. Vidare handlar det om 
ledningens tillvägagångssätt för att bilda sig en uppfattning av respektive medarbetares 
arbetsinsats. Även dessa faktorer spelar i högsta grad in på motivationen och avgörande blir 
ledningens förmåga till mellanmänsklig behandling samt förmågan att förklara orsaken till beslut 
som tas. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 

2.2.4 Arbetskaraktäristiska modeller 

 
Arbetets karaktär påverkar givetvis motivation och prestation hos den anställde. Det är detta som 
avses med arbetskaraktäristiska modeller som vidare kommer att behandlas i detta avsnitt. 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005) 

2.2.4.1 Herzbergs tvåfaktorteori 
Herzberg har genom sina studier kommit fram till att faktorer som föranleder trivsel inte behöver 
vara samma faktorer som nödvändigtvis anses orsaka vantrivsel. Herzberg talar om 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer och makarna Kaufmann (2005) förklarar det enligt 
följande utifrån Herzbergs studier: 
 

”Hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel i den mån de inte finns tillhands, men inte trivsel om 
de finns tillhands. Motivationsfaktorer skapar trivsel i den mån de finns tillhands, men inte 
vantrivsel om de saknas.”  

 

 
 

                          (Figur 2.4 Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer, källa Kaufmann & Kaufmann, 2005, sid 70) 
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Med hygienfaktorer avses arbetsförhållanden, löneförhållanden, status och arbetstrygghet och 
återfinns i de nedre delarna av behovstrappan. Motivationsfaktorer är istället prestation, 
uppskattning, ansvar, växt- och utveckling. Till skillnad från hygienfaktorerna återfinns dessa 
behov i behovstrappans övre delar. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 

2.2.4.2 Arbetskaraktäristiska modellen 
Nya systematiska modeller byggs ständigt kring vad som skapar den mesta möjliga 
arbetsmotivationen. Hackman & Oldham (1980) har utvecklat den arbetskaraktäristiska modellen 
vars syfte är att utveckla ett system för klassificering och mätning av motivationspotentialen i en 
arbetsuppgift. Målet med denna modell är att se över hur arbetsuppgifter bör konstrueras för att 
till största möjliga del kunna stimulera utvecklingsbehov hos anställda som i sin tur leder till ökad 
motivation och arbetskvalitet. Positiv arbetskaraktäristika är bland annat variation i färdigheter, 
uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, autonomi och feedback. Sammantaget är det individens 
subjektiva upplevelse som är viktig.  Vidare får vi inte glömma betydelsen av individuella 
skillnader när det gäller graden av utvecklingsbehov, kunskap och färdigheter samt 
arbetstillfredsställelse. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 
 

2.3 Tidigare forskning på området 

2.3.1 Inledande resonemang 

 
Vikten av motivation har vida diskuterats av forskare världen över och har resulterat i många 
studier inom ämnesområdet. Tillgången till forskningsresultat är således god men vi har med 
hänsyn till vårt uppsatsämne valt att fokusera på specifik forskning som kan utgöra lämplig 
teoretisk utgångspunkt för denna undersökning, däribland vilka motivationsfaktorer som har 
ansetts mest betydande i tidigare studier på forskningsområdet. Samtidigt möjliggör forskningen 
att vi bättre förstår innebörden av motivationsåtgärder och belöningssystem samt de effekter som 
ges av att de anställda är motiverade. 

2.3.2 Motivationsfaktorer i hotellbranschen 
 
Hotellbranschen är en fluktuativ bransch där personalomsättningen ofta är hög, Brien (2004), 
vilket för övrigt kännetecknar servicebranschen som helhet. Anledningarna till detta är givetvis 
många vilket kan utläsas ur flertalet forskningsrapporter. Exempelvis instämmer forskaren Lee-
Ross (1998), i sin studie av Storbritanniens hotellverksamhet, i detta och enligt honom beror 
personalomsättningen på att många hotell är små- till mellanstora och ägs av privatpersoner vilka 
inte har ekonomiska möjligheter att satsa på motivationsåtgärder i lika hög utsträckning som 
hotell tillhörande större kedjor. Lee-Ross får medhåll av Silva (2006) som även hon redogör för 
att detta är ett problem i branschen. Hon anser dock att några av anledningarna istället kan vara 
låga ersättningar och dåliga arbetsvillkor från arbetsgivarnas sida, dålig arbetsmoral- och 
jobbattityd hos den anställde men även ett resultat av inadekvat rekrytering. Øgaard (2006) 
kommer däremot fram till att medarbetares arbetsutfall/prestation beror på motivation, 
arbetstillfredsställelse, engagemang i organisationen samt personalomsättningsintentioner. Detta 
resultat kan man även finna i Kazlauskaite, Buciuniene & Turauskas studie (2006) som har 
undersökt vad som kan göras åt den höga personalomsättningen på hotell i Litauen. De menar att 
den höga personalomsättningen kan associeras till en låg samhörighetskänsla till arbetsplatsen, 
vilket i sin tur kan bero på brist på motivation. I vilken mån de anställda tillåts vara delaktiga i 
beslut kan även bidra till att samhörigheten till arbetsplatsen ökar. Ju högre beslutsdelaktighet 
samt egna initiativ som tillåts att ta, desto bättre blir samhörigheten till arbetsplatsen. Enligt 
forskarna är resultatet av detta att personalomsättningen istället minskar.  
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I en studie om hotelldirektörsstilar utförd av Deery och Jago (2001) finner dessa att 
hotellanställda vill vara delaktiga i beslutandeprocessen, trots att de samtidigt efterfrågar ett tydligt 
ledarskap hos ledningen. Cacioppe (1998) är inne på samma spår och menar att när egna initiativ 
och eget beslutsfattande hos hotellpersonalen används på rätt sätt kan det vara ett kraftfullt 
arbetsredskap när det kommer till medarbetares delaktighet och motivation. Han studerar ett 
hotell i Australien som framgångsrikt använt detta redskap och resultatet visar att medarbetare 
som tillåts att arbeta på ett mer självständigt sätt också kommer att ge en bättre kundservice. 
Enligt honom kan därför ett sådant arbetsredskap vara uppbyggt kring faktorer såsom delaktighet 
i team men med möjlighet att komma med egna förslag, belöningssystem samt genom 
kommunikation och information.  
 
Det finns dock forskare, bland annat Papis (2006), som betonar vikten av att hotellen 
uppmärksammar och motiverar sin personal, oavsett företagsstorlek. Han menar vidare att det är 
absolut nödvändigt att företagsledare inom hotellverksamhet visar förståelse för sin personal om 
detskallresultera i framgångsrika företag samt att detta är extra viktigt i branscher som anses 
arbetsintensiva, vilket kännetecknar servicebranschen i sin helhet. Som exempel beskriver han 
hur förståelse för personalen har visat sig vara essentiellt i vandrarhems dagliga verksamhet. Det 
hjälper bland annat till att öka kundtillfredsställelsen samt förbättra arbetsmiljön. Vidare hjälper 
förståelsen av personalen till att minska uppsägningarna på vandrarhemmet samt minimerar 
effekten av bristen på motivationsfaktorer. Papis menar dock att detta är något som hotell börjar 
bli allt bättre på men att det fortfarande finns många som misslyckas med detta. 
 
Ytterligare aspekter som kan ha betydelse för motivationen hos hotellpersonalen diskuteras av 
Chitiris (1988, i Papis, 2006) som i sin studie prövar Herzbergs motivationsteori på hotellanställda 
i Grekland. Han finner att de anställda är mer intresserade av hygienfaktorer än 
motivationsfaktorer och vi frågar oss genast varför? Avsaknaden av hygienfaktorer kan enligt 
Herzbergs teori leda till vantrivsel medan motivationsfaktorer endast kan tillföra något i positiv 
bemärkelse. Chitiris kommer fram till att det inte alltid finns hygienfaktorer i hotellbranschen och 
det besvarar isåfall frågan. Vidare kan olika former av motivationsfaktorer enligt Herzbergs teori 
knappast ha en betydande roll för medarbetares arbete och trivsel då minimikraven på 
hygienfaktorer inte ens uppfylls, vilket var fallet i det grekiska hotell som Chitiris studerade och 
således gör motivationsfaktorer varken till eller från.   
 
Silva (2006) har undersökt huruvida det finns olika karaktärsdrag som passar bättre- eller sämre in 
på hotellbranschen. För att göra detta använder hon nio faktorer för att mäta 
arbetstillfredsställelse. Dessa är lön, befordran, övervakning, extraförmåner utöver lön, tillfälliga 
belöningar, arbetsförhållanden, medarbetare, arbetsuppgiften i sig samt kommunikation. Hon 
finner i sin studie att relationen mellan arbetstillfredsställelse och tillgivenhet till organisationen är 
starkt relaterade. Andra forskare som intresserat sig för motivation inom hotellbranschen är 
bland annat Simons & Enz (1995) som kommer fram till resultatet att hotellmedarbetare generellt 
sett anser att de fyra största motivationsfaktorerna i arbetet är en bra lön, trygghet, möjligheter till 
avancemang och vidareutveckling samt en bra arbetsmiljö. Övriga faktorer som forskarna 
undersöker är intressanta arbetsuppgifter, uppskattning, lojalitet hos de anställda, känslan av att 
ha god information om hotellet samt disciplin. Dessa kommer dock längre ner i prioritering bland 
de motivationsfaktorer som föredrogs. Däremot finner Simon och Enz att det som 
hotellmedarbetare anser vara den minst viktiga motivationsfaktorn är att man inte anser sig 
behöva en kamratlig/närstående relation till sin chef.  

2.3.2.1 Betydelsen av ekonomiska incitament 
Vilka motivationsfaktorer som har mest betydelse för hotellanställda har forskarna givetvis skilda 
åsikter om. Locke (1980, i Meudell & Rodham, 1998) definierar fyra olika motivationsfaktorer; 
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ekonomiska incitament, mål och visioner, delaktighet i beslutsfattandet samt möjlighet att själv ha 
inflytande över sin arbetsuppgifts uppbyggnad. Viktigaste faktorn förefaller dock de materiella 
värdena vara. Detta styrks även av Robbins (1996, i Meudell & Rodham, 1998) som menar att 
ekonomiska incitament både kan ses som en resultatrapport, där de anställda kan se hur 
organisationen värdesätter deras insats i motsats till andra medarbetare, men även som ett medel 
för medarbetaren att inhandla de materiella ting som önskas. Meudell & Rodham (1998) 
instämmer delvis om materiella värden som motivationsfaktorer men menar samtidigt att det bör 
tas hänsyn till andra faktorer såsom kön, ålder, socioekonomiska omständigheter men även 
nationell kultur för att kunna mäta i hur hög grad ekonomiska medel utgör en motivationsfaktor. 
De menar vidare att många motivationsteoretiker, däribland Herzberg, tenderar att underskatta 
ekonomiska incitament till förmån för motivationsfaktorer såsom utmanande arbetsuppgifter, 
feedback från omgivningen samt möjlighet till delaktighet i beslutsprocessen etcetera. Weaver 
(1988, i Papis, 2006) har även han diskuterat ekonomiska incitament som en motiverande faktor. 
Han argumenterar dock för att timanställda medarbetare har för liten tillgivenhet till sin 
arbetsplats för att de över huvud taget skall dra nytta av motivationsfaktorer.  
 
Att ta hänsyn till andra omkringliggande faktorer finner dock Kovach (1987, i Meudell & 
Rodham, 1998) vara av stor vikt. Han genomför en undersökning baserad på 1 000 personer och 
finner i sin studie att ekonomiska medel är den viktigaste motivationsfaktorn bland yngre 
låginkomsttagare medan motivationsfaktorn med störst effekt bland äldre höginkomsttagare 
istället är arbetsuppgiften, trygghet på arbetsplatsen samt att få uppskattning för det man gör. 
Huruvida pengar är en motivationsfaktor kan enligt forskarna således bero på många 
omkringliggande orsaker. Detta finner även Weaver (1988, i Meudell & Rodham, 1998) där han 
menar, att där arbetet i sig inte utgör en egentlig tillfredsställelse är det bästa belöningssystemet i 
form av ekonomiska incitament. Weaver menar vidare att detta speciellt kan urskiljas på 
hotellrestauranger men även bland hotellreceptionister och hotellstädare. Meudall & Rodham 
(1998) finner i sin studie av motivationsfaktorer i hotellbranschen att materiellt relaterade 
motivationsfaktorer, exempelvis bonus, är viktigast medan det minst viktiga bland 
respondenterna är arbetstillfredsställelse. Även här finner dock forskarna att det inte enbart går 
att ta hänsyn till materiella värden som motivationsfaktorer, utan att mer än så kan ligga bakom. 
Till exempel visar det sig att hotelldirektörer finner de viktigaste faktorerna vara trygghet, 
befordran samt hot om avsked. För de anställda är dock de tre största motivationsfaktorerna 
extraförmåner utöver lön, pengar samt bonus. Det förekommer även skillnader i åsikter kring 
motivationsfaktorer beroende på hur länge respondenterna arbetat på hotellet; ju kortare tid 
respondenterna varit anställda, desto större vikt läggs vid pengar och bonus, medan befordran 
samt konkurrens visar sig betyda mer för respondenter som varit anställda en längre tid. Dock 
kommer forskarna fram till att de som varit anställda längst anser att bonus och befordran är de 
viktigaste motivationsfaktorerna.  
 
Smith (1999), kommer tvärtemot ovanstående dock fram till i sin studie om motivationsprogram i 
serviceyrken, att löner har relativt liten influens hos anställda när det kommer till 
arbetstillfredsställelse och motivation. Smith redogör vidare för skillnaden i synsätt genom att 
även presentera Maslows och McGregors sätt att se på motivationsuppfyllnad. I bådas 
resonemang finns det istället antydan om att anställda primärt motiveras av belöningar i form av 
lön och bonusprogram. Smiths studie emotsäger dock detta då de anställda enligt studien primärt 
inte motiveras av belöningar av materiell karaktär, utan i större grad av självförverkligande och 
uppskattning. Vidare har Jenkins et al (i Kaufmann & Kaufmann, 2005) bland annat kommit till 
slutsatsen att det finns klara samband mellan ekonomiska incitament och kvantiteten på 
prestationen. Däremot har han inte kunnat se samma tydliga samband mellan incitament och 
kvalitet. Med detta menas således att han inte med belägg kan hävda att kvaliteten på utfört arbete 
nämnvärt förbättras på grund av ekonomiska incitament. Däremot visar studien på att de 
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anställda i högre grad arbetar extra på grund av ökad motivation. Smith och Jenkins är således 
inne på samma spår men Smith anser att ekonomiska incitament tidigare har setts som en 
fundamental motivationsfaktor men att forskarna nu på senare tid istället har börjat se 
arbetsuppgiften som en större motiverande faktor. Green, Chivers och Mynott (2000) anser 
istället att kommunikation är essentiellt i en organisation. Dessa menar att avsaknad av 
kommunikation kan leda till misstro, hindrande av nytt lärande samt öka osäkerheten på 
arbetsplatsen.  
 

2.4 Integration av teorier 
 
Vi upplever att de motivationsfaktorer som forskarna och teoretikerna främst redogör för 
handlar om inre tillfredsställelse och materiella värden. Vi avser att, utifrån ovanstående teoretiska 
ramverk av motivationsteorier, skapa en egen syntesmodell bestående av det vi anser vara 
teoriernas viktigaste beståndsdelar för detta uppsatsämne. Vidare har valda delar i tidigare 
forskning inspirerat oss i valet av motivationsfaktorer att basera studien på och vi har gjort 
urvalet utifrån vilka faktorer som har varit de mest genomgående och mest diskuterade på 
forskningsfronten:  
 

 Materiella värden - ekonomiska incitament såsom lön, provision, bonus och 
extraförmåner 

 
 Inre tillfredsställelse i form av mjukare värden - arbetsförhållanden, arbetsuppgiftens 

natur, arbetstillfredsställelsen samt möjligheten till personlig utveckling. 
 
Avsikten är att modellen skall ligga till grund för den empiriska undersökningen i enlighet med 
metodbeskrivningen och den är således utformad för att hjälpa oss att bättre förstå fenomenet 
motivation och vilka frågor som i vår studie är mest relevanta att ställa till såväl hotelledning som 
medarbetare för att möjliggöra gapanalyser av de båda perspektiven.  
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                                                                      (Figur 2.5 Syntesmodell, källa egen) 

 

Syntesen ovan visar fem betydelsefulla kategorier som har betydelse för motivationen hos 
individen, alla innehållande undergrupper om vad som påverkar medarbetare på sin arbetsplats. 
Modellen utgår ifrån graden av motivation hos medarbetaren samt hur motiverade medarbetare 
kan öka företagets resultat i form av ökade konkurrensfördelar, bättre kundkontakt samt resultera 
i medarbetare som troget stannar kvar på sin arbetsplats. 

• I ruta ett diskuteras vem medarbetaren är och vilka grundläggande existensbehov som 
finns hos densamme. Medarbetaren och hans sätt att vara och bete sig påverkas av 
medarbetarens förväntningar (vad förväntar man sig att uppnå), målsättningen (vad vill 
man uppnå) samt bristbehoven (vad man söker behovsmässigt) utifrån detta. 

 
• Ruta två går istället mer in på de arbetsförhållanden som präglar arbetsplatsen och speglar 

då hygien- samt motivationsfaktorer samt vikten av sociala relationer och utifrån detta, 
kontaktbehovet på arbetsplatsen.  

 
• Arbetsuppgiften står i fokus i ruta tre och här återfinner vi det prestationsbehov som följer 

med uppgiften. Här finner vi även det eventuella maktbehovet hos medarbetaren samt 
vad densamme vill uppnå med arbetsuppgiften.  

 
• Den näst sista kategorin, ruta fyra, behandlar arbetstillfredsställelse, i form av uppskattning 

och feedback men grundar sig även på hur medarbetaren värdesätter rättvisa och 
likavärdesbehandling på arbetsplatsen. Detta är faktorer som direkt och indirekt leder till 
en ökad arbetstillfredsställelse på arbetet. 

 

Vem är medarbetaren 
 - Bristbehov 
 - Förväntningar 
 - Målsättning 

Arbetsförhållanden 
- Hygienfaktorer 
- Motivationsfaktorer    
- Sociala relationer 

Arbetstillfredsställelse 
 - Uppskattning 
 - Feedback 
 - Rättvisa/likavärde 

Personlig utveckling 
- Lärande/växtbehov 

 - Ökat ansvar 
- Karriärmöjligheter 

Arbetsuppgiften 
- Prestationsbehov 
- Maktbehov 
 

 

 

 

 

 

 

Företagets resultat 

Graden av motivation 
hos  medarbetare 

Står för de materiella 
värdena såsom lön, 
provision, bonus, extra 
förmåner, samt 
optioner 
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• Vår sista ruta, nummer fem, behandlar till sist självförverkligande, som i sin tur handlar om 
vikten av karriärmöjligheter, ökat ansvar samt hur mycket medarbetaren värdesätter sitt 
eget lärande och växtbehov för att på så sätt kunna utvecklas på arbetsplatsen.  

 
Smith (1999) och andra forskare kommer i allt fler studier fram till att incitament såsom lön, 
provision, bonus, extraförmåner samt optioner, med avseende på medarbetares motivation att 
fullgöra ett gott arbete, inte längre har lika stor betydelse som de tidigare haft. Vi tror dock att 
ekonomiska medel fortfarande kan vara en viktig motivationsfaktor i ett kortsiktigt perspektiv, 
och vi väljer därför att i modellen placera de materiella värdena, som ovanstående faktorer utgör, 
som kringliggande faktorer i förhållande till de fem kategorier som främst berör motivation i 
form av inre tillfredsställelse. Detta därför att vi tror att materiella värden kan ha en, om än inte 
lika stor, betydelse som icke materiella värden jämfört med vad som framkommit i en del tidigare 
studier samt i vår teoretiska referensram.  
 
Denna syntes ligger sammantaget till grund för de frågor som kommer vara vår utgångspunkt i 
vår empiriska undersökning. Vidare blir det utifrån vår teoretiska referensram som våra empiriska 
resultat kommer att analyseras. Efter avslutad analys hoppas vi komma fram till huruvida vår 
syntesmodell stämmer överens med hur situationen ser ut i hotellbranschen eller om det krävs 
omjusteringar av densamma för fortsatt framgångsrik forskning på detta område. 
 



 

 17

3. Metod 
 
 
Kapitlet presenterar metoden för hur vi tänker gå tillväga i undersökningen. Avsikten är att visa vilka 
val som gjorts samt vilka konsekvenser detta får för studien. Kapitlet avslutas med en utvärdering av 
hållbarheten och tillförlitligheten i undersökningen.  
 
 

3.1 Forskningsstrategin i uppsatsen 
 
Vi har i denna uppsats valt att studera hotellbranschen, en expansivt växande bransch inom 
tjänsteproduktion, där företagandet framför allt kräver motiverade och engagerade medarbetare 
för att kunna åstadkomma nöjda och återkommande hotellgäster. Valet av verksamhetsområde är 
intressant därför att hotellbranschen anses vara föränderlig med många in- och utträden i 
personalstyrkan. Samtidigt brottas hotellen idag med de nya förhållanden på marknaden som 
globaliseringsprocessen har medfört, framför allt en ökad konkurrens- och resande världen över. 
Affärsklimatet har förändrats mycket det senaste årtiondet vilket leder till att hotell världen över 
behöver finna nya vägar för att behålla sin kompetenta personalstyrka, men även för att kunna 
attrahera ny personal. Det är här motivationsstrategier och belöningssystem kan vara av betydelse 
och vi vill därför genom nedanstående beskrivna metod därför studera detta fenomen lite 
närmare.  

3.1.1 Val av metod 

 
Fallstudier utgör undersökningar av specifika företeelser som resulterar i helhetsinriktade 
beskrivningar av en enda enhet eller företeelse. Vår undersökning grundar sig dock på en multipel 
fallstudie, vilken kan sägas utgöra flera parallella fallundersökningar där vi kombinerar flera unika 
fall genom att information samlas in, analyseras samt att resultaten presenteras för vart och ett av 
dem. Resultaten korsanalyseras sedan vilket leder oss fram till uppsatsens sammanfattande 
slutsatser. (Merriam, 1994; Yin, 2003) I stora drag följer vår fallstudie det sätt som Yin (2003) 
beskriver, då vi utgår från vår egen teoretiska syntes och utifrån denna tar fram fallföretag, utför 
undersökningar på respektive fallföretag, varpå vi skriver analys och resultat utifrån varje intervju. 
Sedermera gör vi korsanalyser av framkomna resultat och modifierar eventuellt vår syntes om det 
visar sig att denna enligt utfallet i undersökningen inte är fullt överensstämmande med 
verkligheten. 
 
Vi kommer att basera undersökningen på sex hotell i Stockholmsregionen, anslutna till bransch- 
och arbetsgivarorganisationen SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftersom vi 
kommer att studera en företeelse, det vill säga motivation inom hotellbranschen, fall för fall, samt 
använda oss av olika angreppssätt, personliga djupintervjuer och enkätundersökningar samt ta del 
av tidigare studier på forskningsområdet, anser vi att fallstudier är det som lämpar sig bäst för vår 
undersökning. Att fallstudien klarar av att hantera många olika typer av empiriskt material anser 
Yin (1984) vara dess främsta styrka och detta är precis vad vi avser att göra i denna undersökning.  
 
Då vi ämnar undersöka motivation och belöningssystem ur såväl hotellanställdas perspektiv men 
även hotelledningars, tror vi visserligen att en surveyundersökning eventuellt skulle vara ett 
alternativ till fallstudier men utifrån syftet strävar vi efter en matchning perspektiven emellan och 
detta anser vi dock bäst belyses genom en multipel fallstudie. I surveyundersökningar kan det 
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nämligen vara komplicerat att ställa kvalitativt material, baserat på hotelledningens perspektiv, 
mot kvantitativt material, baserat på hotellanställdas perspektiv och sedan dra rimliga slutsatser 
utifrån detta. Genom att undersökningen blir just multipel finns dessutom större möjligheter att 
dra slutsatser på en mer övergripande nivå, det vill säga med en multipel fallstudie kan 
förhoppningsvis mer sägas om betydelsen av motivation i branschen jämfört med vad endast en 
fallstudie skulle leda till.  

3.1.1.2 Gapanalys och korsanalys 
Vi skall i denna studie genomföra gapanalyser, vilka är bra för att analysera källor till problem, 
men även för att se hur dessa eventuella problem skall kunna lösas. (Grönroos, 2004) Vi tillämpar 
gap-metodik genom att välja att modifiera gap 1 i Grönroos (2004) och Zeithaml et al. (1990) till 
att passa vår undersökning, då detta gap behandlar uppfattningar och förväntningar. Vi kan 
således tillämpa gap 1 genom att studera förväntningar om motivationsstrategier och 
belöningssystem hos medarbetarna, men samtidigt studera hur ledningen uppfattar 
medarbetarnas önskningar och arbetar med desamma. Vår gapanalys grundar sig således på 
ledningens och medarbetarnas åsikter och uppfattningar om motivation och belöning. 
 
Efter genomförda gapanalyser fall för fall utför vi en sammanfattande korsanalys genom att 
utifrån resultaten dra paralleller mellan empiri samt teori och forskning. En korsanalys är således 
bra när studier från flera olika fall skall analyseras. (Merriam, 1994) Det avslutande steget blir 
således att utifrån problemdiskussionen besvara syftet samt analysera och diskutera kring detta. 
Detta ger oss möjligheten att ta ställning till om de motivationsstrategier som hotellen valt att 
arbeta med motsvarar de motivationsåtgärder som medarbetarna anser vara mest tillfredställande. 
Efter avslutad undersökning kan vi därför undersöka och analysera om patiensen går ihop på de 
studerade fallföretagen. 

3.1.1.3 Totalsammanställning av enkätundersökningen 
Utöver gapanalyser gör vi även en totalundersökning baserad på medarbetarperspektivet genom 
att vi sammanställer resultaten ur enkätundersökningen för samtliga sex hotell för att se hur 
respondenterna resonerar överlag i vårt urval av fallföretag. Detta görs som ett komplement till 
gapanalyserna och kommer således att redovisas separat i empirikapitlet men utgör sedan 
underlag till ovan beskrivna korsanalys.  
 

3.1.2 Tillvägagångssätt utifrån kritik mot fallstudier 

 
Fallstudier baseras ofta på en del i helheten, vilket gör att det är lätt att förenkla eller överdriva 
faktorer i undersökningen av studieobjekten, i vårt fall de undersökta hotellen. Som Guba & 
Lincoln (i Merriam, 1994) uttrycker det, finns risken för att ”läsaren drar felaktiga slutsatser om 
hur det egentligen är”. Fenomenet återspeglas även i Denscombe (2000) som menar att varje 
enskilt fall i vissa avseenden kan sägas vara unikt, men samtidigt utgöra en del i helheten. Å andra 
sidan framför Merriam (1994) fördelar som att metoden är användbar, anpassningsbar och mer 
utvecklingsbar än andra metoder som finns att tillgå genom att fokus framför allt ligger på 
förståelse och tolkning av det enskilda fallet. Vidare kommer resultaten att i högre grad kunna 
bedömas utifrån trovärdighet snarare än sanning då vi genom fallstudien snarare söker de 
anställdas åsikter och ledningens synsätt på motiverande åtgärder än den absoluta sanningen. 
(Merriam, 1994) Vår förhoppning är att efter avslutad undersökning kunna urskilja samt tolka 
olika motivationsåtgärders- samt belöningssystems betydelse för medarbetaren. Vidare vill vi se 
om detta överensstämmer med hotelledningens sätt att arbeta med motivationsstrategier. Genom 
att använda gapanalyser som verktyg anser vi att dynamiken, perspektiven emellan, bäst kan 
åskådliggöras. Vi hoppas genom studien att mönster kommer att kunna urskiljas som kan vara av 
vikt för branschens utformning av belöningssystem, åtminstone i Stockholmsregionen, detta trots 
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att det inte kommer att vara möjligt att generalisera resultatet då representationen inte är 
tillräcklig sett till branschen i sin helhet.  
 
Yin (2003) menar att fallstudier ofta kritiseras på grund av det händer att forskaren själv påverkar 
det slutgiltiga resultatet eller inte följer de systematiska metodstegen som är viktiga att genomföra 
korrekt. Han menar vidare att detta inte händer i lika stor utsträckning när en 
surveyundersökning genomförs. Detta är således något vi måste beakta när vi genomför 
undersökningen eftersom detta leder till missvisande resultat. Dock får detta ytterligare diskuteras 
under källkritik i det avslutande kapitlet eftersom denna uppsats bygger på fallstudier. Ytterligare 
kritik som Yin (2003) menar är oberättigad är frågan om generaliserbarhet, för då endast ett fall 
studeras innebär det att det i praktiken blir svårt att generalisera resultatet. Yin hänvisar dock till 
att så är fallet även vid exempelvis experiment. Han menar vidare att eftersom fallstudier inte 
representerar ett urval och således inte kan generaliseras statistiskt, är målet istället att generalisera 
teorier. Detta är något som vi även försöker göra eftersom vi utgår från teorier och tidigare 
forskning under hela forskningsprocessen. Om dessa sedan kan sägas förklara mekanismer i vår 
studie torde de även kunna göra det i andra liknande studier.   
 
Huvudsyftet i en fallstudie får dock sägas handla om att studien går på djupet vilket i 
forskningssammanhang oftast innebär ett omfattande och gediget kvalitativt arbete. Fallstudier på 
magisternivå kan dock av naturliga förklaringar inte studeras med samma djup som på 
forskarnivå med hänsyn till att uppsatsskrivandet sker under en kortare tid. Fallstudien som 
metod är dock en mycket användbar metod utifrån det ovan anförda. Samtidigt är vi medvetna 
om den negativa aspekten, att vi inte i lika stor utsträckning kan gå på djupet i undersökningen 
som vi skulle vilja, inte minst beroende på att vi arbetar utifrån en multipel fallstudie, vilket gör 
att det är fler objekt att studera och analysera utifrån.  
 

3.2 Kort om den teoretiska referensramen  
 
Uppsatsämnet motivation är stort i forskningsvärlden och därför har vi kunnat hitta mycket 
material kring motivation allmänt, men också specifikt för hotellbranschen. Den teoretiska 
referensramen utgörs därför såväl av tidigare studier som av motivationsteorier. Tidigare studier i 
ämnet ger oss såväl som läsaren en större förståelse för motivationens betydelse i 
hotellbranschen. Valda teorier går i sin tur igenom relevanta motivationsteorier som vi författare 
anser relevanta för att kunna operationalisera studien på ett tillfredställande sätt. 
Motivationsteorierna är många men delas i uppsatsen in i fyra huvudområden; behovsteorier, 
kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristiska modeller. Samtliga förklarar således 
beteendet i arbetslivet och kan tillsammans komplettera varandra för att vi skall förstå det 
komplexa i motivation. (Kaufmann & Kaufmann, 2005) Kapitlet ligger sedan till grund för vår 
undersökningsmodell. I denna modell avses att skapa en egen empirisk utgångspunkt som 
sedermera ligger till grund för studien om motivation och belöningssystems betydelse för 
hotellbranschen.  
 

3.3 Urval 
 
I vårt fall kommer urvalet att baseras på hotell hemmahörande i Stockholmsregionen, som av 
Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare, SHR, har klassificerats som antingen tre- eller 
fyrstjärniga. SHR är en bransch- och arbetsgivarorganisation som idag representerar ca 4 400 
arbetsplatser och som tillsammans står för merparten av branschens totala omsättning. 
Förhoppningen var att få femstjärniga hotell att delta i denna undersökning vilket ökar 
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sannolikheten för väl utarbetade motivationsstrategier och belöningssystem. Detta har visat sig 
vara svårt att åstadkomma och därför väljer vi istället att titta på tre- och fyrstjärniga hotell. 
 
Urvalet blir ett så kallat subjektivt slumpmässigt urval, det vill säga urvalet för undersökningen 
handplockas utifrån SHR:s klassificeringar efter en genomgång av samtliga hotell i 
Stockholmsområdet. Detta urval kan ha påverkan av att samtliga fallföretag är med i SHR vilket 
kan medföra att de eventuellt arbetar utifrån vissa gemensamma riktlinjer. I vårt fall är detta 
endast positivt och kan vara en fördel för oss med hänsyn till tidigare genomgången 
generaliseringsproblematik i fallstudier.  
 

3.4 Angreppssätt i undersökningen 
 
Inom vetenskapsteorin finns det två olika angreppssätt, kvalitativ- samt kvantitativ forskning. 
Forskning som görs kvalitativt karaktäriseras enligt vetenskapsmännen av att forskaren inriktar 
sig på ord som analysgrund istället för siffror. (Denscombe, 2000, Patel & Davidsson 1991 et al.) 
Sådan forskning grundar sig således på mer ingående beskrivningar av de fall som studeras. 
Kvantitativ inriktad forskning lägger istället vikt vid mätningar samt statistiska 
bearbetningsmetoder. Forskaren intresserar sig enligt Holme & Solvang (1997) för det 
gemensamma eller det genomsnittliga i undersökningen. Med detta menas att den information 
som forskarna får fram genom kvantitativ metod utgör en bättre grund för generalisering än vad 
den kvalitativa metoden gör. Skillnaden i dessa båda metoder är således hur forskaren dels 
inhämtar information men även hur bearbetningen samt analysen av informationen går till. Patel 
& Davidsson (1991) skriver att huvuddelen av den forskning som beskrivs idag ligger någonstans 
mellan dessa båda metoder.  
 
Vår undersökning befinner sig även den någonstans mittemellan dessa båda metoder och vi avser 
dessutom att uppnå en multimetodansats i denna undersökning, även kallat metodtriangulering. 
Detta görs genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ primärdata med sekundärdata i form 
av dokumentstudier av forskning på området och annat skrivet material som inhämtas utifrån sin 
relevans. Sekundärdata ger oss även möjlighet att ta del av motivationsstudier utanför Sveriges 
gränser, vilket ger oss en internationell touch i uppsatsen. Med hänsyn till vår frågeställning och 
syftet med uppsatsen kommer vi genom den multipla fallstudien att angripa problemet enligt 
följande. Den kvalitativa ansatsen, vilken skall ge information om hotelledningars sätt att arbeta 
med motivationsstrategier, kompletteras med kvantitativa inslag som utmynnar i svaret på vad 
hotellanställda motiveras av samt hur de rangordnar motivationsfaktorer. Den kvantitativa 
metodiken kommer att bestå av en enkätundersökning som besvaras av medarbetare på hotell, 
och den kvalitativa delen av studien sker genom att intervjua hotelldirektörer på fallföretagen. 
Dessa ansatser ställs sedan mot varandra för att på så sätt matcha medarbetarnas behov mot 
ledningens motivationsstrategier. 
 
Genom att kombinera olika typer av ansatser får vi fördelen av att detta resulterar i en mer 
nyanserad helhetsuppfattning om motivation och belöningssystem. Detta på grund av att 
fenomenet studeras och analyseras ur de båda synvinklarna; personalens samt ledningens. (Holme 
& Solvang, 1997; Flick, 2006; Richards, 2005) Varför vi väljer att arbeta på detta sätt är således på 
grund av att dessa metoder kompletterar varandra men även på grund av att de väger upp 
varandras starka respektive svaga sidor. Dock bör nämnas att eftersom vi väljer att låta 
personalen stå för den kvantitativa ansatsen och ledningen för den kvalitativa blir det således inte 
en komplettering i den mån att vi får ut än mer utav den kvantitativa undersökningen, utan det 
blir istället en komplettering med egenskapen att vi får in två olika perspektiv vilket är precis det 
vi vill med tanke på de kommande gapanalyserna.   
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För att uppfylla syftet kommer vi således att se på motivation och belöningssystem ur både 
lednings- och medarbetares perspektiv. Vi anser att denna metod kommer att hjälpa oss att bättre 
kunna studera motivationsfaktorer och vikten av dessa för att uppmuntra till engagemang på 
arbetsplatsen, i detta fall i en servicebransch som kräver ett tillfredställande kundbemötande. 
Således kan vi bättre nå kärnan i detta ämne, det vill säga få svaret på frågan om hotelledningens 
strategier matchar sina medarbetares önskan och behov när det kommer till motivationsåtgärder 
och belöningssystem. Ett lämpligt medel för detta är gapanalyser och för att kunna genomföra 
dessa måste vi kunna studera problemet ur de båda perspektiven, vilket de båda ansatserna 
möjliggör. Vidare ger detta oss en mer fullkomlig undersökning vilket gör det möjligt för oss att 
se var samspelet kring motivationen stämmer bäst överens. Vidare tror vi att det är på detta sätt 
som vi kan utröna vilka faktorer och belöningssystem som dels personalen söker och dels vilka 
faktorer som arbetsgivaren använder för att sedan jämföra och se om dessa faktiskt 
överensstämmer.  
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har i denna uppsats valt att genomföra personliga intervjuer med hotelldirektörer, upprätta ett 
enkätformulär som bevaras av hotellanställda, men även utnyttja de skriftliga källor som 
behandlar vårt uppsatsämne.  

3.5.1 Den kvantitativa ansatsen 
 

Avsikten med respektive fallstudies enkätundersökning är att undersöka hotellanställdas 
motivationsgrad utifrån följande områden: utifrån dem själva som individer, arbetsförhållanden, 
arbetsuppgifter, arbetstillfredsställelse, personlig utveckling och ekonomiska incitament. Vidare 
skall undersökningen visa på hur hotellanställda rangordnar motivationsfaktorer och på så sätt se 
om de i högre grad motiveras av materiella- eller mjukare värden. Detta ger oss en bild av 
betydelsen av motiverande åtgärder och belöningssystem i hotellbranschen. Som grund för 
enkäten ligger vår teoretiska syntes då den sammanfattar de faktorer som dels vi anser vara 
viktigast inom detta ämne, men även de faktorer som forskarna samt teoretikerna funnit vara 
mest betydelsefulla. Vi vill också kunna göra jämförelser med de variabler som tidigare forskning 
anger vara mest betydelsefulla och på så sätt se om dessa resultat skiljer sig från framkomna 
resultat i denna uppsats.   
 
Enkäten har distribuerats elektroniskt till respektive fallföretags hotelldirektör. Dessa har fått 
ansvaret för att enkät och medföljande missivbrev har skrivits ut och distribuerats inom hotellet 
och även sett till att enkäterna har samlats in. Innebörden av detta är att enkäten har delats ut till 
ett varierande urval på respektive hotell. På några av hotellen har den distribuerats till samtliga 
anställda medan den på andra har undanhållits städpersonal på grund av språkliga brister eller för 
att städavdelningen ligger ute på entreprenad vilket medför att dessa inte omfattas av hotellets 
personalstyrka. Vidare har enkäten i de flesta fall inte delats ut till tillfällig personal. Detta 
komplicerar jämförelserna hotellen emellan vilket vi är medvetna om och kommer därför att 
vidare diskutera detta i vår kritiska granskning. Detta påverkar dock inte totalsammanställningen 
av enkätundersökningen.    
 
Den objektivt standardiserade enkäten är utformad i enlighet med de rekommendationer som 
Trost (1986 & 2001) samt Jan-Axel Kylén (2004) för fram i sin litteratur avseende 
enkätundersökningar. Enkäten inleds med sakfrågor rörande kön, födelseår, arbetsplats, yrke, 
arbetstider samt hur många år respondenten har arbetat på arbetsplatsen. Vidare följer 
attitydfrågor kring vad respondenten motiveras av utifrån ovan nämnda områden. Dessa har 
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formulerats i enlighet med Likertskalan, där påståendesatserna besvaras på en femgradig skala. 
(Trost, 2001) Sättet att formulera frågorna på har vi valt för att göra det lättare för respondenten 
att ta ställning men även för att vi på ett mer överskådligt sätt skall kunna sammanställa samt 
jämföra resultaten med vad som framkommer i den kvalitativa metoddelen för att kunna se 
tydliga resultat utifrån gapanalyserna.  
 
För att förbättra reliabiliteten i vår undersökning utformas frågorna så att risken för att 
respondenternaskallmissförstå innebörden minimeras. Eftersom olika individer tolkar frågor på 
olika sätt, är det mycket viktigt för undersökningens reliabilitet att enkätformuläret är lättolkat. Vi 
försöker därför minimera användandet av teoretiska begrepp som inte är vida kända då detta kan 
vara svårt att förstå för respondenterna och således ge ett missvisande resultat eller onödiga 
bortfall. Vi gör även ett pilottest på fem personer för att ytterligare minimera risken för 
feltolkningar då eventuella sådana bör komma fram redan där och följaktligen kan justeras. 
Enkätformuläret kommer slutligen att redovisas i diagram och tabeller för att på ett tydligt sätt 
åskådliggöra för läsaren vad som framkommer.  

3.5.1.1 Bortfall 
Vid eventuella bortfall i enkätformuläret kommer dessa svar att behandlas som ofullständiga och 
således även redovisas som detta. Vi kommer dock inte att utföra en bortfallsanalys på externa 
bortfall, på grund av att det är relativt svårt att på vissa av fallföretagen få en klar siffra över det 
totala antalet anställda som tilldelats enkäten och således skulle inte bortfallsanalysen bidra med 
något av värde för undersökningen. Det interna bortfallet kommer dock att redovisas i respektive 
fråga (Patel & Davidsson, 1991) eftersom vi tror att detta även kan ge signaler om hur väl 
frågorna har varit utformade om huruvida det visar sig att en specifik fråga har ett ständigt 
återkommande internt bortfall.  
 
I undersökningar som denna är svarsfrekvensen normalt inte mer än 30 procent enligt Ruane 
(2006). Vi tror att vår totala svarsfrekvent kommer att ligga däromkring men eventuellt något 
högre. Dock vill vi hänvisa till ovanstående stycke om bortfall och att det kan bli svårt att få en 
komplett insikt i hur stora urvalen kommer att vara på respektive hotell och därför kan en helt 
korrekt svarsfrekvens vara svår att redovisa i detta fall. Vi kommer dock att redogöra för antal 
svarande på respektive hotell för att läsaren ändå skall få en bild över hur svarsfrekvensen ser ut 
fall för fall.  

3.5.2 Kvalitativa ansatsen 
 
I den kvalitativa delen av studien kommer vi att genomföra djupintervjuer med hotelldirektörer 
på respektive hotell där vi frågar hur de ser på motivation och vilka incitament eller 
belöningssystem de erbjuder sina anställda. Vårt mål med intervjustudien är att gå på djupet och 
tolka vad hotelldirektörer samt hotelledning anser om betydelsen av motivationsfaktorer samt 
belöningssystem. Vi vill även få en större förståelse för vilka motivationsstrategier och 
belöningssystem hotelledningarna valt att arbeta med samt varför just dessa strategier valts.  
 
Våra intervjuer utgör så kallade semistrukturerade intervjuer. Vi har ett färdigt manus med frågor 
att ställa till hotelldirektörerna men vill samtidigt tillåta respondenterna att utveckla sina idéer och 
tankar angående ämnen som kommer upp och således vill vi inte styra frågorna fullt ut eftersom 
vi tror att vi då kan gå miste om information som annars kunde ha varit till god användning. 
Respondenterna får en intervjumanual skickad till sig ett par dagar före intervjutillfället vilket 
naturligtvis kan vara både negativt och positivt; negativt i den bemärkelsen att vi inte erhåller lika 
spontana svar, vilket eventuellt också skulle kunna vara ärligare svar. Vidare positivt därför att vi 
då kan få respondenterna att börja fundera kring sina motivationsstrategier och belöningssystem 
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redan innan vi besöker dem. Samtidigt vill vi i förväg kunna presentera vårt upplägg av 
uppsatsen. 
  
Vid intervjutillfället använder vi en bandspelare samt för fältanteckningar. Detta underlättar då vi 
kan återge intervjuinformationen mer korrekt eftersom innehållet finns sparat. Dock kan vi aldrig 
återge situationen i sig eftersom faktorer såsom kroppsspråk inte kan återskapas. (Gummesson, 
2000) Vi väljer dock att använda bandspelare samt föra fältanteckningar för att minimera risken 
att missa viktig information som respondenten förmedlar. Vidare kommer även intervjumaterialet 
att sändas tillbaka till hotelldirektörerna för korrigering av eventuella faktafel eller feltolkningar 
från vår sida.  
 

3.6 Studiens hållbarhet och tillförlitlighet 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) är det författarnas målsättning att undersökningen skall ha en så 
reliabel och pålitlig information som möjligt. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 
undersökningens reliabilitet och validitet vilket vi avser att göra enligt nedan. 
 
Kan vi senare visa på att undersökningen både uppfyller validitets- och reliabilitetskrav, medför 
detta att informationen som vi får fram kan anses vara hållbar. Vi tror trots att studien inte 
kommer att kunna generaliseras och sägas omfatta samtliga hotell världen över, kommer 
undersökningen på det sätt som vi avser att genomföra den, med hänsyn till gapanalysen, kunna 
användas för att visa på mönster i de studerade fallföretagen, vilka även kan tänkas gälla för andra 
likvärdiga hotell med liknande förutsättningar.  

3.6.1 Vår objektivitet  
 
När det kommer till kvalitativa intervjuer är det framför allt viktigt att behålla sin objektivitet. 
(Arbnor & Bjerke, 1994) Detta kan dock vara svårt med tanke på att vi redan har kännedom om 
hotellbranschen samt viss kännedom om olika sätt att motivera sina anställda utifrån den 
organisationslitteratur som vi genomgått under studietiden. Detta kan enligt Bengtsson & 
Bengtsson (1995) medföra att vi redan har vissa föreställningar och värderingar vilka kan komma 
att styra oss under intervjuns gång och detta är vi därför medvetna om och har detta i åtanke vid 
intervjutillfällena. 

3.6.2 Reliabilitet 
 
Hög reliabilitet uppnås om olika mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller 
ungefärligen samma resultat. (Holme & Solvang, 1997) Vi anser att detta till stor del kommer att 
kunna införlivas då vi går igenom tidigare studier och teorier på området för att på så sätt hitta de 
faktorer vi ämnar basera denna undersökning på. Vi vet således vilka faktorer som enligt tidigare 
studier visat sig vara relevanta och skulle även denna undersökning styrka detta kan reliabiliteten 
anses vara god. Kommer vi fram till att även andra faktorer spelar en mycket stor roll för de 
anställda tyder det på att det finns fler outforskade strategier som hotellen kan använda för att 
motivera sin personal. Dessa kan sedan ge uppslag för vidare forskning i arbetet med 
motivationsstrategier i hotellbranschen. Att studien utgör en triangulering stärker även detta 
reliabiliteten. (Merriam, 1994) 
 
Dock menar Rosengren & Arvidsson (2002) att vi vid intervjuerna måste vara försiktiga eftersom 
att det räcker med att intervjuaren ändrar tonfall för att det skall uppstå en förändring i 
intervjupersonens svar, så kallad intervjuareffekt. (Patel & Davidsson, 1991) Detta gäller 
naturligtvis även enkätformuläret men där yttrar det sig genom att en oklar formulering kan skapa 
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förvirring och således kan vitt skilda tolkningar göras vilket i praktiken innebär att ”fel” svar 
erhålles på en egentligen relativt enkel fråga. Detta bör vi därför arbeta mycket med eftersom 
enkätformuläret har stor betydelse för studiens resultat.  

3.6.3 Validitet 
 
Det är dock inte tillräckligt att vi har reliabel information, en nödvändighet för studien är även att 
vi har valid information. (Holme & Solvang, 1997) Att vi genomför fallstudier är dock en tudelad 
fråga när det kommer till validiteten. Visserligen menar forskare på att fallstudier ofta lever upp 
till den inre validiteten eftersom det som studeras är människors konstruktion av verkligheten, 
det vill säga hur de själva upplever den. Å andra sidan menar andra att den externa validiteten är 
svårare, med hänsyn till generaliseringsproblemet. (Merriam, 1994) Det vi dock bör undvika är att 
enbart ha ytvaliditet eftersom det enligt Rosengren & Arvidsson (2002) inte är nog för en fullgod 
validitet. Det är på denna punkt vi i en större utsträckning eventuellt bör gardera oss, men vi 
hoppas dock att trianguleringen bör stärka validiteten då vi använder flera olika källor, både ifråga 
om teorier men även på forskningsfronten. Dessutom ber vi hotelldirektörerna om att gå igenom 
återgivelsen av deras intervjuer för att försäkra oss om att vi inte feltolkat det som framkommer 
eller skriver faktafel. Detta sammantaget stärker validiteten ytterligare.  

3.6.4 Studiens tillförlitlighet 
 
I frågan om sekundärdatas och primärdatas tillförlitlighet är vi medvetna om att båda dessa kan 
ifrågasättas. Sekundärdata på grund av att det kan vara osäkert vem som är källan bakom 
materialet och primärdata på grund av att informationen som insamlas kan feltolkas, såväl från 
vår sida som av respondenten i form av feltolkning av exempelvis frågor. Vi hoppas dock öka 
studiens tillförlitlighet eftersom vi använder oss av triangulering och då samlar information från 
olika källor för att sedan tolka samt korsanalysera dessa och för att slutligen besvara syftet.  
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4. Empiri och resultat 
 
 
I detta kapitel sammanfattas de data som har erhållits vid undersökningen. Först följer en allmän 
inledning och vidare en redogörelse för respektive fallstudie vilket innebär att vi för respektive hotell 
redovisar framkomna resultat i form av en gapanalys. Till sist avslutas kapitlet med en 
totalsammanställning av enkätundersökningen. 
 
 

4.1 Inledning 

4.1.1 Kapitlets struktur 
 
I denna multipla fallstudie har tre- och fyrstjärniga hotell i Stockholmregionen, varav samtliga är 
medlemmar i Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare (SHR), varit objekt för vår undersökning. 
Dessa hotell är Balingsholm, Park Inn Haninge, Best Western Kom Hotel, Långholmen Hotell, 
Ibis Hotell Stockholm Hägersten och Nynäs Havsbad Hotell & Konferens. Studien har såväl 
kvalitativa inslag som kvantitativa där kvalitativa data erhållits genom intervjuer med respektive 
hotelldirektör vilket sedan har matchats mot kvantitativa data i form av en enkätundersökning 
bland de anställda. I uppsatsen kommer dock endast de mest informationsrika och intressanta 
aspekterna i undersökningen att redovisas och analyseras. Fallstudierna redovisas fall för fall och 
avslutas med utfallet av gapanalysen. 
 
Vidare följer en totalsammanställning av resultaten från enkätundersökningen. Även här 
presenteras endast de frågor som har något intressant att tillföra uppsatsen. Avsnittet avslutar 
detta kapitel och resultaten presenteras i tabellform för bättre överskådlighet. Analysen av dessa 
resultat återfinns i kapitel fem där en sammanfattande diskussion kommer att föras kring hur 
hotellen i stockholmsregionen arbetar med motivationsstrategier och vad hotellanställda 
motiveras av.  
 
 

Avsnitt  Innehåll 

4.1 Inledning  Kapitlets struktur 

4.2 Fallstudie 1 Balingsholm,  

4.3 Fallstudie 2 Park Inn Haninge,  

4.4 Fallstudie 3 Best Western Kom Hotel,  

4.5 Fallstudie 4 Långholmen Hotell,  

4.6 Fallstudie 5 Ibis Hotel Stockholm Hägersten,  

4.7  Fallstudie 6 Nynäs Havsbad Hotell & Konferens,  

4.8 Totalsammanställning
enkätundersökning 

Samtliga studerade hotell i  
Stockholmsregionen 
 

               (Figur 4.1 Empirisk struktur, källa egen) 
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4.2 Fallstudie 1 – Balingsholm,  
 

 
Källa http://www.balingsholm.se 
 

4.2.1 Företagspresentation 

 
Balingsholm är anslutet till Svenska Möten och är en konferensanläggning och kursgård belägen 
vid sjön Trehörningen i utkanten av Huddinge, söder om Stockholm. Herrgården har en gedigen 
historia sedan den uppfördes 1906 och hotellet har idag 49 moderna gästrum och flertalet 
lösningar för konferens; såväl konferenslokaler för upp till 70 personer som grupparbetsrum. 
Balingsholm har även faciliteter såsom bastu med avslappningsveranda och varm bubbelpool 
utomhus.7 
 
Konferensgäster utgör cirka 95 procent och är den primära målgruppen. Trots att 
helpensionsgäster är en förutsättning för att driva Balingsholm är även dagskonferenser vanligt 
förekommande. Kursgårdens fördel är dess belägenhet samtidigt som närheten till Stockholm gör 
”lunch-lunch-konferenser” möjliga. Med detta menas att besökande gäster kan arbeta halvdag på 
kontoret och sedan åka ut till Balingsholm för att återigen kunna vara tillbaka på kontoret och 
arbeta halvdag dagen därpå.8 "- Det här är landet men nästan sta’n...." brukar våra gäster säga.9 
Den främsta anledningen till återkommande gäster är enligt Lottie Orrvik, ägare och 
hotelldirektör på Balingsholm: ett mycket bra läge, den fantastiska personalen samt att företag 
väljer att ha avtal med just Balingsholm. 
 
Lottie Orrvik har varit hotelldirektör för anläggningen sedan två år tillbaka. Hennes bakgrund är 
omfattande inom branschen och tog sin början 1974 då hon blev klar internatföreståndare. Sedan 
dess har hon arbetat med mat och husrum i olika roller och drivit flertalet anläggningar. 

4.2.2 Gapanalys - resultat av fallstudien 

4.2.2.1 Inledande resonemang 
Denna gapanalys kommer att utgöra en matchning av Lottie Orrviks sätt att se på motivation i 
hotellbranschen, såväl allmänt som specifikt för Balingsholm, och medarbetarnas svar i 
enkätundersökningen avseende vad de motiveras av i arbetet respektive hur de rangordnar 
motiverande åtgärder. Som en inledning till detta anser vi det värdefullt att inleda med följande: 
 
Trivsel är det sammanfattande ordet på Balingsholm. Orrvik är mycket tacksam för sin personal 
och strävar efter att främja trivsel genom att kommunicera med de anställda, låta dem ha stort 
inflytande över verksamheten samt ge feedback. Detta har uppenbarligen lönat sig eftersom drygt 

                                                 
7 http://www.balingsholm.se/index.htm, http://www.hotelsinsweden.com/ 
8 Lottie Orrvik - Balingsholm, intervju den 4 december 2006 
9 http://www.hotelsinsweden.com 
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85 procent har arbetat mer än fem år på arbetsplatsen. Balingsholm har idag totalt 15 anställda 
och samma personal är verksam idag som då hon tog över driften för 2,5 år sedan.  
 
I enkätundersökningen bland medarbetarna instämmer samtliga respondenter i att de i någon 
grad vill känna sig motiverade på arbetet varav majoriteten instämmer helt i detta påstående. 
Vidare är kundnöjdheten viktigt för deras motivation. Detta är troligen en följd av att de flesta i 
hög grad även motiveras av att deras arbetsinsats också har betydelse för andra människor. 
Hotellgästernas bemötande är vidare en viktig faktor vilket 77 procent instämmer i. Orrvik anser 
att personalen är mycket duktig i mötet med kunden, vilket hon uttrycker enligt följande: ”kill 
them with kindness”. Orrvik menar att de anställda med sin erfarenhet och distans, genom 
mångårigt arbete, har lättare att hantera uppkomna situationer än vad den nyanställde har. Detta 
skulle kunna förklara att undersökningen bland medarbetarna också visar på att 23 procent 
varken motiveras eller omotiveras av hotellgästens bemötande. Vidare kan detta förklaras av att 
vissa respondenter inte direkt kommer i kontakt med gästerna. Slutligen visar undersökningen på 
att goda relationer motiverar samtliga men att fler i hög grad motiveras av en god relation till sina 
kollegor än till chefen. Detta kan vara värt att begrunda då Balingsholm är ett litet och intimt 
ställe där de anställda i högre grad än på många andra arbetsplatser kommer i kontakt med sin 
chef i det dagliga arbetet. Samtidigt är detta ytterligare ett tecken på trivsel. 

4.2.2.2 Arbetsförhållanden 
Resultaten i enkätundersökningen visar på att möjligheten att kunna påverka arbetssituationen, 
tillfredställande arbetstider och trygghet på arbetsplatsen motiverar de anställda ungefär lika 
mycket. Däremot har arbetsmiljön mindre betydelse då 15 procent anger varken/eller som svar 
på frågan. Lottie Orrvik uttrycker i sin tur arbetsförhållandena som mycket goda och menar med 
detta att alla tycker att arbetsplatsen är ett jättehärligt ställe att arbeta på och att personalen älskar 
sitt Balingsholm. Det är en platt organisation och samtliga anställda är med på gemensamma 
veckomöten där information kontinuerligt ges. Personalen har även möjlighet att påverka sin 
arbetssituation, även vid nyrekryteringar, och Orrvik strävar efter en öppen dialog med sina 
anställda och är samtidigt öppen för idéer. Därför är det intressant att de anställda inte motiveras 
av arbetsmiljön i lika hög grad som av tillfredställande arbetstider och trygghet på arbetsplatsen. 
Detta beror antagligen på annan tolkning av begreppet arbetsmiljö, men en annan möjlig slutsats 
är att personalen med tiden blir förblindade av den härliga miljö som vi som besökare upplever.  

4.2.2.3 Arbetsuppgiften 
Lottie Orrvik menar att det är viktigt att den anställde känner att den är en del i verksamheten 
samt att det finns möjlighet till variation i arbetsuppgifterna. Balingsholm tillämpar inte 
arbetsrotation men däremot arbetar flera med olika tjänster vilket ökar förståelsen för helheten i 
mötet med gästen och gör att de anställda tycker att det är kul att arbeta. Arbetsuppgifterna är 
vad de är och de anställda är enligt Orrvik vidare medvetna om de begränsningar som råder när 
det gäller hotellets möjligheter att expandera. För övrigt är det av intresse att påpeka att 
intressanta arbetsuppgifter knappast spelar någon roll för 8 procent av respondenterna samt att 
ytterligare 8 procent ställer sig neutrala i frågan. Detta kan förklaras av att de anställda hjälps åt 
med många av sysslorna vilket Orrvik också påtalar och att personalen kanske trivs så bra på 
arbetsplatsen att arbetsuppgifterna i sig spelar mindre roll för motivationen. Vidare anser många 
av respondenterna att de anser det vara motiverande med eget inflytande över arbetsuppgiften då 
46 procent anser att detta är mycket motiverande, 31 procent delvis motiverande och 23 procent 
varken/eller.  

4.2.2.4 Arbetstillfredsställelse 
Lottie Orrvik lever i tron om att feedback är viktigt för den anställde eftersom denne får bekräftat 
att arbetet går i rätt riktning alternativt att den anställde får feedback på eget initiativtagande. Hon 
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menar således att feedback utgör ett ramverk för hur ledningen vill ha saker gjorda och att beröm 
tydliggör ramen för hur arbetet skall gå till. Enligt Orrvik uppskattar en del anställda detta medan 
andra tycker att feedback är smicker. Resultatet av enkätundersökningen är överensstämmande 
med ovan anförda. Feedback och framför allt uppskattning är motiverande för de flesta. 
Tillrättavisningar anser dock 53 procent är motiverande medan 16 procent knappast eller inte alls 
motiveras av detta. Detta är nog inte särskilt specifikt för Balingsholm då vi människor generellt 
sätt har svårare att ta kritik än att vara mottagare av beröm. Vidare anses likavärdebehandling och 
rättvisa vara viktigt för medarbetarnas grad av motivation med övervikt på rättvisa. Orrvik anser 
även hon att båda måste finnas för att den anställde skall känna sig motiverad. 

4.2.2.5 Personlig utveckling 
Lottie Orrvik tror vidare att personlig utveckling har stor betydelse för de anställdas motivation 
eftersom vi är olika som individer och att var och en därför behöver hjälp med att utveckla sina 
privata sidor för att kunna utvecklas. Personlig utveckling visar sig dock vara mindre motiverande 
än vad vi förutspår. 38 procent motiveras i hög grad av personlig utveckling, 46 procent delvis 
och 16 procent är mer tveksamma eller svarar nekande till detta. Kompetensutveckling på 
Balingsholm sker i form av att de anställda har möjlighet att nischa sig på olika områden och får 
därför genomgå vinprovningar och andra intressanta aktiviteter. Det finns vidare många olika 
småkurser att ta del av som utvecklar den anställde. Problemet är snarare att kunna genomföra 
den dagliga driften när flera i personalstyrkan är borta samtidigt. Möjligheten att få öka den egna 
kompetensen värderas hos de anställda liknande personlig utveckling. Att dessa två faktorer 
rankas lägre än förväntat kan mycket väl bero på att de anställda är väl medvetna om de 
begränsade utvecklingsmöjligheterna på detta förhållandevis lilla hotell i privat regi. Dessutom är 
inte Balingsholm del i någon större kedja, vilket annars skulle kunna erbjuda 
utvecklingsmöjligheter. Karriärmöjligheterna ligger isåfall i att de anställda har möjlighet att flytta 
runt i branschen och lära sig nya saker, nya servicenivåer etcetera. Skillnaden i utfall mellan 
personlig utveckling och kompetensmöjligheter är att möjligheten att öka kompetensen värderas 
något högre än personlig utveckling. Detta skulle kunna beror på de aktiviteter som Orrvik 
genomför på Balingsholm.  
 

I enkätundersökningen framkommer vidare att ökat ansvar på arbetsplatsen delvis motiverar en 
klar majoritet bland respondenterna. Ungefär likadant ser det ut när det gäller befordran. Enligt 
Orrvik är möjligheten till befordran begränsad vilket personalen är medveten om då det 
egentligen bara finns två potentiella tjänster i ledande position; hotelldirektörens och 
kökschefens. Något annorlunda är det med möjligheten till en högre inkomst eftersom 65 
procent anser detta mycket motiverande. Detta tyder på att flera av de anställda, trots sin realism, 
ändå drömmer om en högre inkomst om detta vore möjligt.  

4.2.2.6 Motivationsstrategier och belöningssystem  
Att arbetsinsatsen skall utvärderas och belönas har enligt Lottie Orrvik aldrig efterfrågats av 
personalen, däremot har hon själv funderat i dessa banor kring hur det isåfall skulle kunna 
fungera, men hon ser dock svårigheterna i att finna ett rättvist system för ekonomiska incitament. 
Däremot anser hon att det skulle vara kul att även kunna belöna individuellt. Medarbetarna 
motiveras dock enligt följande med avseende på ekonomiska incitament: 
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                                              Diagram 1: Att bli belönad i form av ekonomiska incitament 
 
En klar majoritet anser att ekonomiska incitament i någon grad är motiverande medan 15 procent 
inte vet vad de tycker i frågan, kanske beroende på att detta inte tillämpas på Balingsholm. 
Däremot är de mer eniga om att lönen bör motsvara arbetsinsatsen, med undantag för de 8 
procent som inte alls motiveras av detta. Inställningen till bonus är något bättre än till provision, 
där 15 procent svarar att detta inte alls skulle motivera dem. Slutligen anser de anställda att de 
motiveras av extraförmåner.   
 
Balingsholm tillämpar dock inte belöningssystem, men däremot trivselåtgärder och 
kompetensutvecklande åtgärder. Detta i form av att personalen är ute på resor, ibland delar på en 
flaska champagne men utvärderar framför allt sina framgångar. Balingsholm arbetar vidare 
kontinuerligt med att förbättra sina motivationsstrategier genom att ha utvecklingssamtal med 
personalen. Senast framkom det till exempel att många var intresserade av att lära sig mer om vin. 
Resultatet av detta blev att samtliga fick resa till Italien och besöka vingårdar. Vidare kommer 
några att gå en sommelierutbildning. Det handlar enligt Orrvik om att skapa aktiviteter som 
stimulerar både personalen, verksamheten men som i slutändan även uppfattas positivt av kund. 
Orrvik anser att motivationsstrategier alltid kan utvecklas och att det skulle vara roligt att utveckla 
ett belöningssystem med materiella värden om det finns potential för att det blir bra eftersom ett 
sådant system har fördelen av att vara mätbart. 
 
Motiverande åtgärder är något som Orrvik tror betyder väldigt mycket för motivationen hos de 
anställda. Eftersom det rör sig om ett låglöneyrke tror hon dock inte att belöning i form av 
ekonomiska incitament är det primära för ökad motivation. Desto större roll spelar det att den 
anställde blir sedd, att det finns en kommunikation och förståelse för att vi alla bara är 
människor.  I enkätundersökningen framkommer dock att 46 procent av de anställda i hög grad 
motiveras av hotelledningens motiverade åtgärder medan resterande 54 procent endast delvis 
motiveras av valda åtgärder. Generellt sett är de anställda således nöjda med nuvarande 
motivationsstrategier men kanske att Lottie Orrvik skulle vilja se att ännu fler kände sig mycket 
motiverande av valda åtgärder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Diagram 2: Hotelledningens motiverande åtgärder  

4.2.2.7 Rangordning av motiverande åtgärder 
Lottie Orrvik tror sammanfattningsvis på att mjukare värden upplevs viktigast för hennes 
anställda på Balingsholm men ändock att materiella värden kan anses motiverande. Det är trots 
allt för en personlig inkomst som människan faktiskt arbetar. Hon menar att personalen är 
medveten om att det inte handlar om några stora löner i denna bransch och därför tror hon ändå 
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att det är de mjukare värdena som spelar störst roll. Mest motiverande tror hon dock att trivsel, 
goda relationer, och uppskattning är för de anställda samt att det även är kul att få omedelbar 
feedback vilket de faktiskt får av gästen.  När det gäller extraförmåner menar Lottie Orrvik att 
personalen har det bra på en arbetsplats som Balingsholm eftersom ”de har hela livet omkring sig 
- såväl tillgång till god mat till ett billigt pris som möjligheten att komma ut på studiebesök.” 
Sådana faktorer uppfattas positivt och skapar i längden trivsel på arbetsplatsen. 
 
Rangordningen bland de anställda ser dock ut enligt följande: En klar majoritet sätter mjukare 
värden främst, med trivsel som nummer ett. Värt att notera är dock att 9 procent inte alls 
värderar trivsel särskilt högt. Vad anledningen är till detta ställer vi oss mycket frågande till men 
kanske att det är så enkelt som att någon av de anställda inte alls bryr sig om de mjukare värdena 
och därför tycker de materiella värdena är mer motiverande. Därefter rankas goda relationer som 
tvåa men även där råder det delade meningar. Nöjda kunder är det tredje mest motiverande för 
de anställda och uppskattning för väl utfört arbete rankas som fyra. Personlig utveckling rankas 
någonstans mitt i skalan, löneförhöjning som klar femma medan karriärmöjligheter rankas sämst. 
Resultatet av personlig utveckling skulle enligt tidigare resonemang kunna förklaras av att de 
anställdas medvetenhet är stor när det gäller framtidsutsikterna i såväl yrkesval som bransch. 
Därav rankas också karriärmöjligheter absolut lägst. Långt ned på skalan kommer extraförmåner 
(7) som någon enstaka anställd dock rankar högst och provision och bonus som rankad åtta. 
Kanske är det så att motiverande åtgärder som indirekt ökar kompetensen snarare uppfattas som 
extraförmåner som i sin tur leder till ökad trivsel.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trivsel 55 18 9 - - 9 - 9 - 
Goda relationer 18 45 9 - - 18 9 - - 
Uppskattning 9 - 18 55 9 - - 9 - 
Nöjda kunder - - 27 18 27 9 9 - 9 
Personlig utveckling - 18 - 18 18 18 9 18 - 
Karriärmöjligheter - - 18 - - 9 9 9 55 
Löneförhöjning - - 18 09 36 18 9 - 9 
Provision och/eller bonus - 18 - - 9 9 18 27 18 
Extraförmåner 18 - - - - 9 36 18 18 

                     Tabell 1: Rangordning Balingsholm (Svar i procent, avrundat - totalt antal korrekt besvarade enkäter: 11 av 13) 

4.2.2.8 Slutsats utifrån rangordningen 
Slutsatsen i denna fallstudie blir att hotelledning och medarbetare rankar de motiverande 
åtgärderna mycket lika. I rangordningen anser de anställda att trivsel, goda relationer och nöjda 
kunder är det som motiverar dem mest. Detta stämmer ganska väl överens med hotelldirektörens 
bild av sina anställda. Enda skillnaden är att Lottie Orrvik viker tredjeplatsen åt uppskattning som 
hos de anställda rankas som fyra. Hon har således rätt i att ekonomiska incitament inte har lika 
stor betydelse för motivationen hos de anställda.   
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4.3 Fallstudie 2 – Park Inn Haninge,  
 

 
Källa: http://www.allrez.com 
 

4.3.1 Företagspresentation 

 
Park Inn Haninge är ett fullservicehotell som är beläget i skärgårdskommunen Haninge. Hotellet 
har 114 rum samt 13 konferenslokaler varav den största lokalen tar 200 personer. Faciliteter som 
hotellet erbjuder är bastu, jacuzzi, gym och solarium. I restaurangen och lobbybaren serveras 
enklare rätter till kunderna.10 
 
Hotelldirektör Lotta Welander11 beskriver hotellet som en blandning av cityhotell, konferens- och 
turisthotell. Hon tycker dock att hotellet är mer åt city och konferensanläggning. Den primära 
målgruppen är enligt Welander konferens- och affärsgäster. Vidare tror hon att den främsta 
anledningen till återkommande gäster är läget, sedan har naturligtvis bra bemötande av 
personalen betydelse. Park Inn Haninge har i dagsläget 24 anställda.  
 
Lotta Welander är i botten undersköterska. På 1980-talet började hon som värdinna på Körunda 
golfhotell i Ösmo för att sedan börja arbeta på Amaranten, varpå en ettårig hotell- och 
administrationsutbildning på Kristineberg följde. Hon arbetade efter det som assisterande 
receptionschef och vikarierande bokningschef på Amaranten. Welander berättar vidare att hon 
arbetade mycket med revenuefrågor. Welander kom till Park Inn by Rezidor SAS koncernen och 
blev vikarierande hotellchef på Park Inn Solna. Under den tiden var hon även ute och höll i 
revenuekurser inom koncernen. Detta ledde till att hon blev revenue manager på heltid på Park 
Inn Solna. Sedan januari 2006 är Welander dock hotelldirektör på Park Inn Haninge. 

4.3.2 Gapanalys – resultat av fallstudien 

4.3.2.1 Inledande resonemang 
Denna gapanalys kommer att utgöra en matchning av Lotta Welanders sätt att se på motivation i 
hotellbranschen, såväl allmänt som specifikt för Park Inn Haninge, och medarbetarnas svar i 
enkätundersökningen avseende vad de motiveras av i arbetet respektive hur de rangordnar 
motiverande åtgärder. Som en inledning till detta anser vi det värdefullt att inleda med följande: 
 
Lotta Welander ger ett väldigt tillmötesgående intryck och vi får känslan av att hon är väl insatt i 
vad belöningssystem och motivationsstrategier innebär för verksamheten. Utifrån intervju och 
enkätundersökning kommer vi fram till följande resultat. Motivation på arbetsplatsen anser en 
majoritet vara mycket motiverande med undantag för att det finns ett fåtal som anser att det inte 
är av någon större vikt att känna motivation på arbetsplatsen. En övervägande del av 
                                                 
10http://www.haninge.parkinn.se 
11 Lotta Welander - Park Inn Haninge, intervju den 7 december 2006 
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respondenterna uppger att de blir mycket motiverande av att kunderna blir nöjda, vilket kan 
sammankopplas till det Welander tror är en nyckel till återkommande gäster; ett bra bemötande 
av personalen. Något färre anser dock att hotellgästernas sätt att bemöta dem är motiverande, 
men det är trots allt relativt många som finner motivation i kundernas bemötande. Welander 
menar, att kommer det in en kund med dålig attityd är det upp till de anställda att ”vända” 
kunden. Samtidigt är hon medveten om att en del tycker att sådant är kul medan andra tycker att 
det känns jobbigare. Hon poängterar dock att medarbetarna inte får ta detta personligt. 53 
procent uppger att de blir mycket motiverande av kundernas bemötande, 35 procent uppger att 
de delvis motiveras av detta, samtidigt menar 12 procent att det inte har någon betydande roll för 
motivationen. Vi spekulerar i om det inte kan vara så att de som inte anser att det är motiverande 
inte har någon större kundkontakt och därför inte berörs på samma sätt. För vi utläser samtidigt 
att 88 procent anser att de blir mycket motiverade av nöjda kunder.  

4.3.2.2 Arbetsförhållanden 
Eftersom det är många som arbetat på hotellet en längre tid tror Welander att de upplever Park 
Inn Haninge som en trygg arbetsplats. Hon tycker vidare att arbetsmiljön är bra, trots att den är 
slitig och stressig, men klimatet bland personalen är ändå bra. Detta är även något vi kan utläsa ur 
enkätundersökningen, då 77 procent har arbetat på Park Inn Haninge i 3 år eller längre. Endast 5 
procent har arbetat där i mindre än ett år och resterande 18 procent har arbetat på hotellet i ett 
till tre år. Att arbetsmiljön är tillfredsställande finner 64 procent vara mycket motiverande, 24 
procent anser det vara delvis motiverande och 6 procent vardera anser att det varken är 
motiverande eller omotiverande eller att det knappast har någon betydelse för deras motivation. 
Detta resultat kan bero på vilken typ av tjänst medarbetaren har då det kan vara så att de som har 
en mer slitsam arbetsroll kanske inte anser arbetsmiljön fullt lika tillfredsställande, vilket således 
skulle kunna förklara dessa siffror.  
 
Welander poängterar att nackdelen med denna bransch är arbetstiderna då de flesta människor 
helst vill arbeta dagtid vilket omöjligtvis alla kan göra. Vidare menar hon att detta troligen är den 
största anledningen till att personal slutar. I enkäten framkommer det att 53 procent anser att det 
är mycket motiverande med tillfredsställande arbetstider, 29 procent uppger att det är delvis 
motiverande, 12 procent att det varken motiverar eller fungerar omotiverande, och slutligen anser 
6 procent att tillfredställande arbetstider inte alls motiverar dem. Vi tolkar det som att dessa 6 
procent är mycket medvetna om hur branschen fungerar och därför inte motiveras av just 
arbetstider och de 53 procent som i hög grad motiveras av detta eventuellt anser att just 
tillfredställande arbetstider är något som generellt motiverar dem men att det i praktiken inte 
fungerar på det viset. På dessa punkter finner vi en relativt bra matchning med vad Welander 
anser och vad medarbetarnas åsikter i dessa frågor är.  
  
Relationer till medarbetarna ses överlag som mer motiverande än relationen till chefen. 70 
procent uppger att det är mycket motiverande att ha en god relation till chefen medan 82 procent 
uppger att det är mycket motiverande att ha en god relation till medarbetarna. Welander uppfattar 
relationerna på Park Inn Haninge som goda men poängterar att det har varit konflikter 
avdelningar emellan, vilket hon tror beror på att personalen inte alltid har förståelse för varandras 
arbete. Detta är en av anledningarna till att hon vill att det skall förekomma mer arbetsrotation på 
hotellet. Varför det känns viktigare att ha en god relation till medarbetarna än till chefen anser vi 
kan bero på att det är viktigare att stämningen är god till dem som är ens närmsta kollegor 
eftersom det är med dessa man arbetar. Vidare anser vi att Welander har avläst stämningen bra på 
Park Inn och dess inverkan på motivationen.  
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4.3.2.3 Arbetsuppgiften 
Att ges möjlighet till att få arbeta med intressanta och stimulerande arbetsuppgifter anser 76 
procent vara mycket motiverande och 18 procent finner det vara delvis motiverande. Welander 
menar att det är viktigt att som chef kunna utläsa vad olika människor söker på grund av att det 
finns en del som behöver mycket motivation i sitt arbete och söker mycket stimulans medan 
andra är mer nöjda och trygga med det de har. Vi anser här att eftersom så pass många anser att 
det är motiverande med intressanta arbetsuppgifter måste ledningen försöka avläsa status hos de 
anställda. Welander är således inne på detta spår vilket är av värde för de anställda.  
 
Enligt enkätundersökningen är det relativt splittrat när det gäller medarbetarnas åsikter om 
utvärdering och belöning av arbetsinsatsen; 58 procent anser att det är mycket motiverande, 12 
procent att det delvis motiverar, 12 procent anser även att det inte har någon avgörande betydelse 
för motivationen, 6 procent anser att det inte motiverar och ytterligare 6 procent anser att det 
knappast motiverar. Vidare tycker hon att det är viktigt att man ger beröm. Hon poängterar dock 
att grunden måste finnas bland kollegorna och hon tror därför att det är viktigare att personalen 
trivs med varandra och att feedback istället kommer från gästerna. Vidare anser hon att det är av 
vikt att feedback både är av positiv- och negativ karaktär. Eftersom resultatet är ett relativt 
splittrat svar på frågan tolkar vi det som att majoriteten finner det vara mycket motiverande med 
utvärdering och belöning men samtidigt finns det en del som inte finner det vara av största vikt.  

4.3.2.4 Arbetstillfredsställelse 
Welander vet vikten av feedback men menar också att den måste vara både positiv och negativ 
och det är där som svårigheten ligger, att kunna lyfta fram de små detaljerna och kunna ge positiv 
feedback även om något går dåligt. I enkätundersökningen visar det sig att 70 procent upplever 
feedback som någonting mycket motiverande, 18 procent anger att det är delvis motiverande 
medan 6 procent inte alls tycker att det är motiverande. Detta förefaller vara en bra matchning 
mellan ledning och medarbetare och vi anser att detta visar på goda ledaregenskaper, att som chef 
veta att det ofta kan vara de små detaljerna som måste lyftas fram, även om det kan ligga en 
svårighet i detta. Att 6 procent inte anser att feedback är motiverande skulle kunna bero på vilken 
tjänst medarbetaren har, i vissa fall kanske en del beroende på befattning inte får den feedback de 
eftersträvar och således inte anser att det är motiverande.    
 
Enligt enkäten är det 76 procent som i hög grad motiveras av uppskattning medan 59 procent 
anser att tillrättavisning är mycket motiverande. Eftersom Welander betonar vikten av att lyfta 
fram små detaljer när något går dåligt och vända det till något positivt är medarbetarna på Park 
Inn inte rädda för att göra fel, vilket dessa siffror skulle kunna styrka. Övriga siffror visar att 6 
procent delvis motiveras av uppskattning. När det kommer till tillrättavisning menar 29 procent 
att de delvis motiveras av detta. Det är dock ingen som inte alls blir motiverad av tillrättavisning 
vilket kan styrka ovanstående resonemang ytterligare. Welander menar att tillrättavisningar kan 
vara bra men att det även beror på hur dessa läggs fram. Hon tror således inte att det är bra att 
endast tillrättavisa, utan snarare föra en mer konstruktiv kritik. Vi finner detta vara en relativt god 
matchning mellan medarbetare och ledning och vi tror att det därför är förhållandevis många 
som ändock motiveras av tillrättavisningar eftersom dessa framläggs på ett konstruktivt sätt på 
Park Inn Haninge.  
 
Medarbetarnas syn på rättvisa och likavärdesbehandling visar på att något fler motiveras av 
rättvisa. 76 procent anser att rättvisa är mycket motiverande medan 65 procent anser detsamma 
om likavärdesbehandling. Det finns således inte någon som anger att de inte motiveras av vare sig 
rättvisa eller likavärdesbehandling. Welander menar att rättvisa har stor betydelse eftersom 
orättvisa aldrig är bra. Vi undrar dock om det är möjligt att i alla lägen vara rättvis eller om det är 
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mer av en utopi som Welander eftersträvar eller bara en god ambition till värde för 
verksamheten.  

4.3.2.5 Personlig utveckling 
Vid frågor om personlig utveckling och möjlighet att öka den egna kompetensen svarar 
respondenterna att detta är mycket motiverande. 70 procent menar att möjlighet att utvecklas i 
arbetet är mycket motiverande, en något lägre siffra, 64 procent, uppger att kompetensökning är 
mycket motiverande. Sammantaget är det dock fler som uppger att de motiveras mycket - eller 
delvis av kompetensökning än möjligheten att utvecklas i arbetet. Siffrorna visar att 82 procent 
motiveras mycket eller delvis av utveckling i arbetet medan 88 procent uppger att 
kompetensökning är mycket motiverande. I koncernen finns det enligt Welander stora 
möjligheter till personlig utveckling och hon relaterar till att alla under hösten fått gå en 
säljutbildning och vidare går en viss procent av omsättningen oavkortat till utbildningar för 
personalen.  Detta kan således förklara varför väldigt många motiveras av kompetensökning och 
vidareutveckling då medarbetarna känner att detta är något koncernen investerar i och därför kan 
det också vara av betydelse för dem. Varför det är färre som motiveras mycket av 
kompetensökning än möjligheten att utvecklas i arbetet skulle kunna bero på att utveckling i 
arbetet fortfarande för många innebär att de besitter samma tjänst medan kompetensutveckling 
eventuellt tolkas som ett byte av tjänst vilket alla kanske heller inte eftersträvar.  
 
Ökat ansvar och befordran anser 47 procent vara mycket motiverande. Däremot är det färre som 
anser att befordran är delvis motiverande än vad ökat ansvar skulle medföra; 29 procent uppger 
att de delvis skulle bli motiverade av en befordran medan 41 procent anser detsamma om ökat 
ansvar. Welander anser att det finns goda möjligheter till båda dessa alternativ inom koncernen, 
dels för att den är ganska stor men också för att det ofta sker internrekryteringar. Att färre anser 
befordran vara motiverande kan enligt oss bero på att många vill ha ett ökat ansvar inom sin egen 
tjänst men inte har några planer på en önskan om att befordras till en annan tjänst. Huruvida 
detta handlar om rädsla kan vi endast spekulera i. Dock skulle det kunna tolkas som det om vi 
betänker att hela 76 procent skulle bli mycket motiverade av en högre inkomst. Här kan 
paralleller dras till ovanstående resonemang att befordran och mer ansvar är skrämmande men 
högre inkomst är alltid välkommet. Welander betonar dock att medarbetarna kan få en högre 
inkomst utan att befordras för gör de ett mycket gott arbete är även detta av stor vikt. Det 
förefaller således som att det är en relativ god matchning även här; det finns således de som 
eventuellt utnyttjar koncernens möjligheter medan andra väljer att inte klättra vidare utan istället 
gör ett bra jobb i sin nuvarande befattning.  
 

4.3.2.6 Motivationsstrategier och belöningssystem 
I enkätformuläret framkommer det att 64 procent anser att det är mycket motiverande att bli 
belönad i form av ekonomiska incitament, 18 procent uppger att det är delvis motiverande 
medan 6 procent uppger varken/eller på denna fråga. Möjligheten till provision ses som mycket 
motiverande av 58 procent av de anställda men en något högre siffra, 64 procent, anser att bonus 
är mycket motiverande. 6 procent uppger dock att bonus är föga motiverande. På frågan om 
extraförmåner anger 64 procent det som mycket motiverande och 6 procent uppger att det inte 
alls är motiverande med bonus.  
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                              Diagram 3: Att bli belönad i form av ekonomiska incitament 
 
På Park Inn Haninge arbetar ledningen med mål och morötter på många olika sätt, exempelvis 
kan receptionen ha tävlingar om att sälja flest ”businessrooms”. Welander berättar vidare att de 
försöker bryta ner dessa i delmål och direkta mål men hon anser dock att det är olika för olika 
avdelningar när det kommer till hur de arbetar med uppsatta mål. Exempelvis är det väldigt svårt 
att sätta mål för städ menar hon. Vad skall man mäta? I till exempel kök är det lättare att sätta 
upp mål utifrån varukostnader etcetera. Det finns vidare ett generellt mål för hela hotellet; klarar 
de en vinst på ett visst antal kronor leder det till att en bonus utgår till personalen. Även detta 
måste dock brytas ner avdelningsvis poängterar Welander. Hon berättar också att personalen själv 
har möjlighet att påverka utformningen av motivationsstrategierna och ibland frågar hon vad 
medarbetarna egentligen vill ha och ber de sätta upp egna mål. Welander menar att det är lätt att 
fastna i gamla system eftersom det är svårt att veta vad alla egentligen vill ha och hon menar att 
det är svårt att tillgodose allas behov. Avslutningsvis anser Welander att hotellets belöningssystem 
fungerar sådär då hon helst skulle vilja att det arrangerades fler aktiviteter samt att det blev 
mindre ojämnt avdelningarna emellan.  
 
I enkätformuläret framkommer det i sin tur att 82 procent anser hotelledningens motiverande 
åtgärder endast delvis motiverande, 6 procent anser de vara mycket motiverande, ytterligare 6 
procent inte alls motiverande och lika många är de som anser de motiverande åtgärderna vara 
varken motiverande eller omotiverande. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Diagram 4: Hotelledningens motiverande åtgärder 
 
För Park Inn Haninge förefaller detta vara ett relativt dåligt resultat och vi spekulerar därför i om 
det är så att medarbetarna möjligen anser att motiverande åtgärder generellt inte har någon större 
betydelse för dem, eller att de helt enkelt inte förstår vad som menas med motiverande åtgärder. 
Det kan naturligtvis även vara så att de inte uppskattar de belöningssystem och 
motivationsåtgärder som ledningen tillämpar, men vi finner detta märkligt eftersom Welander 
verkar ha en väldigt öppen dialog med sina medarbetare och dessutom välkomnar förslag från 
dessa.  
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4.3.2.7 Rangordning av motiverande åtgärder 
Följande blir resultatet utifrån rangordningen i enkätutskicket på Park Inn Haninge: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trivsel 58 - 8 - 8 16 8 - - 
Goda relationer - 50 8 8 8 25 - - - 
Uppskattning 16 - 8 16 25 8 25 - - 
Nöjda kunder 8 25 25 16 8 8 8 - - 
Personlig utveckling - 16 16 16 8 16 - 16 8 
Karriärmöjligheter - - 8 8 8 16 16 8 34 
Löneförhöjning 16 - 16 16 34 - 16 - - 
Provision och/eller bonus - 8 - 16 8 - 8 42 16 
Extraförmåner - - 8 - - - 16 34 42 

          Tabell 2: Rangordning Park Inn Haninge (Svar i procent, avrundat - totalt antal korrekt besvarade enkäter 12 av 17) 
 
Welander är inne på att restaurangsidan eventuellt motiverades mer av hårda, materiella värden 
medan hotellsidan mer eftersöker de mjuka värdena. Det som undersökningen visar på är att det 
överlag är trivsel och goda relationer som faktiskt motiverar personalen mest. Inga skillnader 
finns således mellan hotell och restaurang. Någon enstaka person har dock satt löneförhöjning 
före trivsel. Welander menar även att det är viktigt med goda relationer på arbetsplatsen, vilket 
bekräftas av personalen. Hälften av de tillfrågade anser att det är mycket viktigt, samtidigt anser 
25 procent att goda relationer är mindre viktigt, och därmed hamnar denna kategori därför 
någonstans i mitten på denna skala. Även här får matchningen sägas vara förhållandevis god med 
tanke på att 50 procent placerar goda relationer på andra plats. Nöjda kunder hamnar på Park Inn 
på en tredje plats medan personlig utveckling visserligen förekommer relativt spritt, men hamnar 
sammantaget på en fjärde plats tillsammans med uppskattning. Park Inn avsätter pengar till 
utbildningar, och detta kan vara ett tecken på att det även uppskattas bland medarbetarna. 
Samtidigt värderas personlig utveckling lägst hos vissa anställda vilket eventuellt beror på bristen 
på kurser att deltaga i inom vissa yrkesområden, vilket således drar ned snittet för denna kategori. 
Detta kan även höra samman med att om personalen tar någonting för givet, såsom 
utbildningsmöjligheter, tänker dessa inte på detta som en motivator utan mer som en självklarhet 
och således anser de det inte vara en motiverande åtgärd. Löneförhöjning har fått mest antal svar 
på plats fem i rangordningen och hamnar således i mitten vilket tyder på att det inte är någon 
given motivator. Längst ner finner vi provision samt extraförmåner vilket får anses vara det minst 
motiverande bland respondenterna på Park Inn Haninge.  

4.3.2.8 Slutsats utifrån rangordningen 
Vi kan däremot fastställa att Lotta Welander trodde helt rätt när hon ansåg att trivsel, 
uppskattning och goda relationer skulle hamna högt upp i rangordningen. Efter utförd 
enkätundersökning kan vi konstatera att utfallet blev trivsel, goda relationer samt nöjda kunder i 
toppen när det kommer till vad anställda på Park Inn Haninge finner vara mest motiverande. 
Detta får således anses vara en väldigt god matchning från Welanders sida. Intressant är att nöjda 
kunder är en motivator för många vilket tyder på att de åsidosätter egen vinning för att istället ge 
service åt andra vilket får anses viktigt i en bransch som denna.  
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4.4 Fallstudie 3 – Best Western Kom Hotel,  
 
 

 
Källa: http://www.komhotel.se 
 

4.4.1 Företagspresentation 

 
Kom Hotel, beläget på Döbelnsgatan i centrala Stockholm, är en av anläggningarna i Ditt Hotells 
nätverk. Hotellet byggdes på 70-talet och kategoriseras som ett cityhotell garni vilket endast 
serverar frukost. Hotellet har 128 hotellrum, varav 29 ligger i en ny hotelldel, och möjlighet att ta 
emot konferenser tack vare sin konferensvåning vilken omfattar tre salar, grupprum, café och en 
egen reception. Övriga faciliteter som hotellet erbjuder är bland annat bastu, gym och uppvärmt 
garage. 12  
 
Den primära målgruppen är måndag till fredag affärsgäster och från fredag till söndag 
weekendresenärer och turister. Främsta anledningen till återkommande gäster är enligt 
hotelldirektör Christina Dymling inte bara en sak utan flera, däribland belägenhet och pris vilket 
har stor betydelse för Kom Hotels gäster. Viktigast tror hon ändå läget är, mitt i city, men ändå 
på en lugn gata.13 
 
Christina Dymling är förutom hotelldirektör även VD. Hennes bakgrund är lång och hon började 
i hotellbranschen efter 10 års utlandserfarenhet. Hon anser det vara en rolig bransch som hon har 
vidareutbildat sig i under årens lopp. Dymling har varit hotelldirektör i totalt 16 år och bland 
annat hotellchef på Amaranten, Palace Hotel och Tegnérlunden i Stockholm.  

4.4.2 Gapanalys – resultat av fallstudien 

4.4.2.1 Inledande resonemang 
Denna gapanalys kommer att utgöra en matchning av Christina Dymlings sätt att se på 
motivation i hotellbranschen, såväl allmänt som specifikt för Kom Hotel, och medarbetarnas svar 
i enkätundersökningen avseende vad de motiveras av i arbetet respektive hur de rangordnar 
motiverande åtgärder. Som en inledning till detta anser vi det värdefullt att inleda med följande: 
 
Över lag uppfattar vi att ledningen verkligen värnar om sitt hotell och framhåller dess ägare, 
KFUK-KFUM Central, som en stabil grund att stå på för de anställda. Dymling ger oss ett 
mycket rakt och ärligt intryck när vi träffar henne. På Kom Hotel finns för närvarande 22 tjänster 
men de fast anställda är 14 stycken. Majoriteten respondenter har arbetat på Kom Hotel under en 

                                                 
12 http://www.hotelsinsweden.com, http://www.komhotel.se/ 
13 Christina Dymling - Best Western Kom Hotel, intervju den 12 december 2006 
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kortare period, bland dessa har 43 procent arbetat mindre än ett år. Det är dock nästan en 
tredjedel som har varit anställda på Kom Hotel i fem år eller mer.  
 
I enkätundersökningen framkommer att samtliga respondenter instämmer i att det är viktigt att 
känna sig motiverad på arbetet. Vidare anser majoriteten att kundnöjdhet motiverar dem i 
arbetet. ”We kill them with love” är Dymlings sätt att uttrycka hur de anställda får en missnöjd 
kund nöjd, vilket enligt henne är en sporre för personalen att fortsätta sitt arbete. Det bör dock 
påpekas att 14 procent svarar varken eller på denna fråga vilket kan vara ett varningstecken på att 
dessa inte arbetat för det huvudsakliga målet - att ge service till hotellets gäster. Målet bör vara 
detsamma även om viss personal inte har direktkontakt med gästen. Gästernas bemötande 
påverkar vidare motivationen hos 70 procent av respondenterna. Det som är extra utmärkande är 
att 28 procent av respondenternas motivation knappast - eller inte alls - påverkas av gästernas 
bemötande i arbetet. Detta kan grunda sig i den inställning som ledningen förmedlar till sina 
anställda - att otrevliga kunder är något som inte skall finnas på Kom Hotel och att personalen i 
mindre grad tar kritiken personligt vilket annars skulle kunna leda till minskad motivation. 

4.4.2.2 Arbetsförhållanden 
Resultaten i enkätundersökningen visar på att drygt 80 procent av de anställda på Kom Hotel 
anser att arbetsmiljön delvis motiverar dem. Christina Dymlings mål är en bra arbetsmiljö och 
hon anser att Kom Hotel lever upp till detta. Är det då möjligen så att enkätundersökningen tyder 
på att upplevelsen hos de anställda skulle kunna vara något bättre och kan detta möjligen uppnås 
genom en bättre kommunikation mellan ledning och personal? Arbetsmiljö är ofta en viktig 
aspekt att ta hänsyn till för medarbetarnas trivsel. Detta är vidare relevant för relationerna på 
arbetsplatsen, men där tror och hoppas Dymling på att hon hålls informerad. Hennes mål är att 
alla skall må bra men erkänner att detta mellan varven kan vara ett problem. Fungerar ledarstilen 
så att de anställda har modet att delge henne problemen är det bra, men risken finns annars för 
att kompetens i onödan går förlorad. 
 
Vidare finns det enligt Dymling inte så stora möjligheter att påverka arbetssituationen då ”din 
tjänst är din tjänst”. Enligt undersökningen förefaller de anställda vara väl medvetna om detta då 
endast 29 procent i hög grad motiveras av möjligheten att påverka. Detta finns säkerligen 
någonstans i respondentens medvetande då enkäten besvaras. Samma fenomen uppträder i 
frågan om tillfredsställande arbetstider, där vi genom resultatet får en känsla av att arbetstider på 
hotell accepteras för vad de är. När det gäller relationerna på arbetsplatsen tror Dymling, och 
hoppas, att hon blir informerad om någon känner sig förorättad av något slag. Samtidigt påtalar 
Dymling att hon är medveten om att alla inte tar det steget och då känner hon inte riktigt att hon 
kan hjälpa till. Just för tillfället är dock stämningen god, men hon medger att detta lika snabbt kan 
förändras. I undersökningen visar det sig att 71 procent av de anställda på Kom Hotel anser att 
relationen till chef och kollegor är mycket motiverande medan resterande 29 procent anser 
relationer vara delvis motiverande.   

4.4.2.3 Arbetsuppgiften 
När det gäller arbetsuppgifternas karaktär menar Dymling att det alltid finns något som är mindre 
roligt att göra och att det då är upp till var och en att se till att arbetsuppgiften blir roligare. Hon 
uttrycker det som att personalen får lära sig att motivera sig själva. Av respondenterna tycker 71 
procent att det är mycket motiverande med intressanta och stimulerande arbetsuppgifter vilket 
tyder på att arbetsuppgiftens innehåll ändå är relativt viktigt för de anställda och att det därför 
kan krävas av ledningen att ändå försöka motivera personalen i sitt arbete. Fungerar det i 
praktiken som i teorin så kan detta annars vara en förklaring till en relativt hög 
personalomsättning.  
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De anställda tycker vidare att det är motiverande med eget inflytande och att ha möjlighet att 
påverka arbetsuppgiften. Enligt Dymling har de anställda dock inte så stora möjligheter att 
påverka sin situation eftersom - ”din tjänst är din tjänst” och detta är således intressant och kan 
klart påverka motivationen hos den anställde men samtidigt är de anställda säkerligen medvetna 
om detta och därav blir resultatet delvis motiverande dominerande i deras svar.  

4.4.2.4 Arbetstillfredsställelse 
Christina Dymling tror att feedback har stor betydelse för motivationen hos de anställda men hon 
erkänner samtidigt att hon själv kunde vara bättre på att ge feedback och därför har hon alltid 
arbetat på detta. 57 procent av respondenterna i enkäten anser att feedback för utförda 
prestationer är mycket motiverande och resterande att det är delvis motiverande. Eftersom detta 
är viktigt för de anställda är det således bra att Dymling är medveten om behovet av feedback 
och att hon samtidigt vill utveckla denna ledarskapsförmåga. Viktigt upplevs även uppskattning 
för utfört arbete vara för personalen och eftersom flera anställda söker detta och Dymling 
erkänner sig vara mindre duktig på att ge feedback skulle detta möjligen kunna leda till missnöje. 
 
Vidare spelar likavärdesprincipen och rättvisa stor roll för motivationen hos respondenterna. 57 
procent anser behandling utifrån lika värde vara mycket motiverande medan något fler, 71 
procent, anser detsamma om rättvis behandling. Även Dymling anser detta vara viktigt men 
framhåller samtidigt att hon inte tror på att det går att leva upp till detta eftersom hela livet 
kretsar kring orättvisor. Hon menar vidare att anställda har olika behov och bör således inte 
behandlas exakt lika. Detta är intressant och kan säkerligen få konsekvenser om inte 
kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar tillfredställande. Det är lätt att dålig 
insikt leder till avundsjuka och därigenom omotiverade medarbetare. 

4.4.2.5 Personlig utveckling 
Att få chansen att utvecklas i sitt arbete är mycket motiverande enligt 71 procent av 
respondenterna. Detsamma är resultatet för att få möjligheten att öka den egna kompetensen. 
Detta stämmer väl överens med den föreställning som Christina Dymling har av sina anställda. 
Hon menar dock att vill den anställde utvecklas gör den det oavsett vad chefen eller företaget 
egentligen företar sig. Vidare menar hon att det heller inte går att tvinga på någon utbildning som 
denne inte vill ha utan hon menar att vi istället måste se till vad medarbetarna efterfrågar. Detta 
borde uppfattas positivt av de anställda men samtidigt måste den som inte syns och hörs få 
chansen till vidareutveckling och då blir det kanske upp till ledningen att ta initiativet till förslag 
på kompetensutveckling, då kanske det inte fungerar med en öppen dörr in till hotelldirektören.   
 
Karriärmöjligheterna på Kom Hotel är enligt Dymling annars inte stora men det personalen kan 
lära sig är hur ett hotell drivs från grunden. Möjligheten finns att gå vidare till större hotell eller 
kedjor. De anställda värderar dock möjlighet till befordran högre än ökat ansvar på arbetsplatsen. 
Medvetenheten är som tidigare nämnt hög bland personalen. Vidare motiveras absolut flest av 
möjligheten till en högre inkomst vilket också är lättare för ledningen att åstadkomma än att 
expandera och utvidga antalet tjänster. 

4.4.2.6 Motivationsstrategier och belöningssystem 
På Kom Hotel förhåller det sig enligt följande: Christina Dymling är generellt sätt inte särskilt 
intresserad av belöningssystem och vill egentligen inte vänja sina anställda i detta. Hon anser att 
den som arbetar bra skall ha en bra lön men påpekar samtidigt att: hon inte skall behöva muta 
någon för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Det som ingår i jobbet, det skall göras 
och utförs det lite bättre än förväntat är det klart att detta skall premieras, men för den som ”bara 
gör sitt jobb” tycker hon att det är bra nog med en vanlig lön. Bland de anställda anser dock 71 
procent att det är mycket motiverande att arbetsinsatsen aktivt utvärderas och belönas och 
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resterande 29 procent att det är delvis motiverande. Här finns således en uppenbar risk för 
”misfit” mellan de två perspektiven, lednings- och medarbetares. Hur påverkas isåfall de anställda 
av detta? Är medvetenheten stor även i detta fall finns stor risk för att personalen söker sig vidare 
eftersom det precis som Dymling säger är lite utav mode att arbeta med belöningssystem och att 
alltfler hotell tillämpar detta eller har en ambition om att göra det. Detta kan vara något för 
ledningen att beakta. 
 
Trots detta tillämpar Kom Hotel ett mindre belöningssystem vilket enbart belönar receptions- 
och bokningspersonal när sista rum har sålts ut. Detta förutsätter dock att hotellet är helt 
fullbelagt utan att det har kostat företaget något i form av att gäster har skickats till andra 
inkvarteringar. Dymling påpekar dock orättvisan i detta system eftersom detta belöningssystem 
endast kommer viss personal tillgodo. Hon har visserligen uppmanat övriga arbetsområden att 
komma med egna förslag på hur de skulle kunna omfattas av belöningssystem men ingenting har 
föreslagits från deras sida. Kom Hotel arbetar dock inte direkt med att förbättra sina 
belöningssystem i någon större grad utan helst skulle Dymling vilja ta bort belöningar och bonus 
helt. Sammanfattningsvis tycker Dymling att en bra och kul miljö samt att de anställda har roligt 
på jobbet är viktigare än belöningssystem. Detta synsätt är klart intressant och vi kan i viss mån 
förstå de argument som ligger till grund för hennes resonemang. Däremot ställer vi oss frågan 
hur detta egentligen uppfattas bland de anställda eftersom motiverande åtgärder och belöningar 
är något de flesta förväntar sig i dagens samhälle. Vidare undrar vi om det fungerar att lägga över 
mer ansvar på individen utan att detta hämmar motivationen, just eftersom uppskattning värderas 
högt och motiverande åtgärder kan uppfattas som ett sätt att uppskatta utfört arbete. Dessutom 
är vi idag något bortskämda, och tas motiverande åtgärder ifrån oss - hur påverkar det oss då? 
 
Dymling påpekar även riskerna med alternativa belöningssystem såsom bonusutdelning som 
baseras på intäkter och utgifter vilket blir mycket konjunkturberoende och således inte leder till 
lika motiverande utdelning till de anställda varje år. De anställda värderar dock ekonomiska 
incitament enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Diagram 5: Att bli belönad i form av ekonomiska incitament 
 
Ur detta kan utläsas att majoriteten blir motiverade av ekonomiska incitament men nästan en 
tredjedel ställer sig neutrala till detta. 86 procent är dock eniga om att det är motiverande att 
lönen motsvarar arbetsinsatsen. Vidare anses provision vara motiverande men nästan 30 procent 
har svarat varken/eller på denna fråga. Däremot anser 57 procent att det är mycket motiverande 
att bonus utdelas. Slutligen anser 43 procent att extraförmåner kan vara mycket motiverande att 
jämföra med 14 procent som anser att denna typ av incitament inte alls är motiverande. 
 
Christina Dymling instämmer dock i att motiverande åtgärder kan bidra till att den anställde 
känner sig motiverad och för Kom Hotels del innebär det att de bjuder på frukost och frukt med 
mera. För hennes del är det dock viktigt att företaget inte utnyttjas av den anställde. Om detta 
sedan uppskattas har hon ingen aning om men hon tror tyvärr att folk tar det för givet. För 
närvarande tycker Dymling att motivationsstrategierna fungerar väl. Medarbetarnas syn på hur 
motiverande hotelledningens motiverande åtgärder egentligen är ser dock ut enligt följande: 

29%

57%

14%

0%
0% motiverar mig inte alls

motiverar mig knappast

varken/eller

motiverar mig delvis

motiverar mig mycket



 

 41

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Diagram 6: Hotelledningens motiverande åtgärder 
 
Svarsfördelningen är någorlunda jämnt fördelad och de anställda förefaller vara relativt oeniga om 
huruvida dessa åtgärder är motiverande eller inte. Totalt sett anser ungefär en tredjedel av 
respondenterna att de motiverande åtgärderna som ledningen tillämpar varken gör till eller från 
för deras motivation. Kanske är det så att Dymling har rätt i att de anställda tar sådana saker för 
givet och därför inte motiveras av det i så hög grad som vore önskvärt.  

4.4.2.7 Rangordning av motiverande åtgärder 
När vi ber Christina Dymling rangordna vilka motiverande åtgärder som hon bäst tror motiverar 
de anställda på Kom Hotel svarar hon att hon tror att det är en kombination av materiella värden 
och mjukare värden. Trivsel, goda relationer och uppskattning, önskar hon, är vad hennes 
anställda främst motiveras av men hon är tveksam till om det verkligen är så. Dymling tror i varje 
fall att det finns ett antal personer som snarare motiveras av materiella värden. Åtminstone tror 
hon i varje fall att lönen återfinns där någonstans, även om hon hoppas att detta inte är fallet.  
 
Nedan sammanfattas ordningen över hur de anställda på Kom Hotel värderar motiverande 
åtgärder. Tydligt är att det framför allt är mjukare värdena som värderas högst, bland annat trivsel 
som i prioriteringsordning rankas som etta. Även goda relationer och uppskattning rankas högt 
men tvåa är personlig utveckling som lika många ser som en sexa i rangordningen så detta 
motiverar personalen något olika. (3) är enligt de anställda en blandning av mjukare värden. När 
det gäller nöjda kunder anser dock inte alla att det är de som motiverar dem eller får dem att 
arbeta hårdare även om denna kategori rankas som femma. Detsamma gäller möjlighet till 
provision och bonus (8). Mindre viktigt anses karriärmöjlighet (8) och löneförhöjning (6/7) vara 
och minst motiverande är extraförmåner med en nionde plats. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trivsel 40 20 40 - - - - - - 
Goda relationer 20 20 20 20 - 20 - - - 
Uppskattning - 20 20 20 40 - - - - 
Nöjda kunder - - - 20 40 - 20 - 20 
Personlig utveckling 20 40 - - - 40 - - - 
Karriärmöjligheter - - - 20 20 - 20 40 - 
Löneförhöjning - 20 - - - 40 40 - - 
Provision och/eller bonus - - 20 20 - - - 40 20 
Extraförmåner - - - - - - 20 20 60 

        Tabell 3: Rangordning Best Western Kom Hotel (Svar i procent, avrundat - totalt antal korrekt besvarade enkäter 5 av 7) 
 

4.4.2.8 Slutsats utifrån rangordningen 
Slutsatsen i denna fallstudie blir att hotelledning och medarbetare rankar de mest motiverande 
åtgärderna snarlikt. I rangordningen av motiverande åtgärder anser de anställda att trivsel, 
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personlig utveckling och de mjukare värdena överlag är det som motiverar dem mer. Detta 
stämmer ganska väl överens med Christina Dymlings bild av sina anställda då hon tror att det är 
de mjukare värdena som motiverar med vissa inslag av att även lönen har stor betydelse för de 
anställda. Detta förefaller vara en mycket bra insikt då merparten rankar lönen till en 6:a/7:a men 
att det trots det finns det en mindre skara som bedömer lönen som näst viktigast. Vidare är det 
intressant att extraförmåner rankas absolut lägst och att hela 14 procent anser att det ej motiverar 
dem. Detta kan dock definitivt tyda på att Dymling har rätt i sina antaganden. 
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4.5 Fallstudie 4 – Långholmen Hotell,  
 

 
Källa: www.langholmen.com  
 

4.5.1 Företagspresentation 

 
Långholmen Hotell har en gång i tiden varit fängelse. Detta gör hotellet unikt med tanke på att 
hotellrummen således varit fängelseceller. Hotellet är inrymt i det gamla Kronohäktet som 
byggdes i början på 1800-talet. 1975 lades fängelset ner och 1989 öppnade hotellet. Idag finns det 
89 enkel- och 13 dubbelceller. Det finns även 16 konferenslokaler där den största har plats för 
maximalt 80 deltagare. Långholmens Wärdshus, beläget i det intilliggande Alstaviks malmgård 
från 1670-talet tillgodoser hotellgästerna med det bästa ur svensk mattradition och här kan 
avnjutas både lunch och middag. Hotellets bar, Finkan, serverar enklare rätter.14 Långholmen 
Hotell är anslutet till Svenska Möten samt Svenska Turistföreningen.  
 
Rent omsättningsmässigt är Långholmen Hotell enligt Hotelldirektör Ulf Mannestig15 en 
konferensanläggning/kursgård. Han påpekar dock att Långholmen är en ganska speciell 
anläggning. Det är även ett vandrarhem och de försöker således sälja hotellet inom olika segment 
beroende på var efterfrågan finns. Mannestig menar att det rent ekonomiskt sett är affärsgäster 
som är den primära målgruppen men även privatgäster är viktiga eftersom dessa gör att hotellet 
kan ha ett fullt kapacitetsutnyttjande. Vidare menar Mannestig att den främsta anledningen till 
återkommande gäster är belägenheten. Sedan är givetvis bra bemötande och service otroligt 
viktigt. Som nummer tre anser han att det är viktigt att boendet överensstämmer med kundens 
förväntningar och menar att det går inte att vara ett fyrstjärnigt hotell och leverera trestjärnig 
standard utan det är bättre att vara ett trestjärnigt hotell och leverera fyrstjärnig standard.   
 
Ulf Mannestig har en universitetsexamen i ekonomi och statistik. Han kom tidigt in i branschen 
genom att arbeta extra på hotell. Efter examen började han att arbeta med budgetstyrningssystem 
på arméstaben. Han har sedan dess en gedigen bakgrund som hotelldirektör. 1973 startade han 
tillsammans med två andra ett företag som de drivit tillsammans sedan dess. Det har blivit en del 
olika hotell under tidens gång varav några är Columbus och anno 1647. Sedan 1989 har de drivit 
Långholmen Hotell. I hela koncernen finns totalt 110 anställda och på Långholmen 60 
årsanställda. 

4.5.2 Gapanalys – resultat av fallstudien 

4.5.2.1. Inledande resonemang 
Denna gapanalys kommer att utgöra en matchning av Ulf Mannestigs sätt att se på motivation i 
hotellbranschen, såväl allmänt som specifikt för Långholmen Hotell, och medarbetarnas svar i 
enkätundersökningen avseende vad de motiveras av i arbetet respektive hur de rangordnar 
motiverande åtgärder. Som en inledning till detta anser vi det värdefullt att inleda med följande: 
                                                 
14 www.langholmen.com  
15 Ulf Mannestig - Långholmen Hotell, intervju den 14 december 2006 
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Vårt intryck av Mannestig är att han är väldigt kunnig om hotellbranschen samt mycket mån om 
sina anställda, vilket vår gapanalys snart kommer att illustrera. Enkätundersökningen visar att 76 
procent instämmer i att det är viktigt att känna sig motiverad på arbetet. 19 procent instämmer 
delvis i detta men 5 procent instämmer inte alls i påståendet. Detta förefaller vara relativt märkligt 
och vi ställer oss antingen frågan hur engagerad denna respondent är i sitt arbete, eller om 
respondenten i fråga inte behöver motiverande åtgärder för att trivas och må bra i sitt arbete.  
 
Gästers bemötande anser 43 procent påverkar motivationen mycket medan 14 procent anser att 
det delvis påverkar. Även här finns det dock respondenter som uppger att det knappast påverkar 
eller att det inte alls påverkar deras motivationsgrad. Mannestig menar att de anställda skall se till 
att gästerna bemöter dem på ett bra sätt genom att utstråla värme och servicevilja. Han förtäljer 
även att personalen får lära sig psykologi, för att exempelvis förstå varför en kund beter sig på ett 
visst sätt. Han menar på att har personalen den kunskapen kan de även leverera en bra service till 
kunden. Detta skulle kunna förklara siffrorna ovan genom att personalen på Långholmen kan 
distansera sig från kunderna och därför inte tar klagomål eller synpunkter personligt.  
 
När det gäller kundnöjdhet är majoriteten av respondenterna överens då 85 procent anser att det 
är mycket motiverande med nöjda kunder, 10 procent anger att det är delvis motiverande men vi 
återfinner även 5 procent som uppger att det inte är motiverande med nöjda kunder. Detta kan 
förefalla något underligt med tanke på att hotellbranschen är ett serviceyrke och en av 
grundpelarna torde vara att ge fullgod service samt att drivas av nöjda kunder. Detta kan även 
sammankopplas med om arbetsinsatsens betydelse för andra människor motiverar 
respondenterna där 56 procent anger att det är mycket motiverande, 29 procent att det är delvis 
motiverande, även här dock återfinner vi respondenter som anger att det knappast är 
motiverande samt att det inte alls motiverar. Mannestig tror dock att det är mycket betydande att 
den anställdes arbetsinsats är betydande för andra människor och menar att feedback från gäster 
är något som de anställda eftersöker och detta visar sig genom att hotellet i efterhand tar kontakt 
med gästerna för en utvärdering. Det förefaller dock vara viktigt för majoriteten på Långholmen 
att ge kunderna service och genom detta erhålla nöjda gäster.  

4.5.2.2 Arbetsförhållanden 
Mannestig tror att medarbetarna på Långholmen upplever sina arbetsförhållanden som goda. 
Han medger dock att de har en del problem kring arbetsmiljön men att detta bland annat skall 
åtgärdas i form av renovering av köket. Generellt sett tror han dock att personalen trivs väldigt 
väl på hotellet. Utifrån enkäten utläser vi att 52 procent anger att en tillfredsställande arbetsmiljö 
är mycket motiverande, 33 procent anser att det är delvis motiverande, 10 procent att det varken 
är motiverande eller omotiverande medan 5 procent uppger att det knappast är motiverande. 
Detta kan tolkas som att de som är mindre nöjda arbetar inom ett av de områden där det finns 
renoveringsbehov vilket Mannestig berör enligt ovan och således inte motiveras av nuvarande 
arbetsmiljö. 
 
Relationer till kollegor anger 66 procent vara mycket motiverande, 24 procent menar att det är 
delvis motiverande medan 5 procent anser att det varken är motiverande eller omotiverande.  
Relation till chefen visar på liknande siffror då 47 procent anser att denna är mycket motiverande 
medan 43 procent anser att det är delvis motiverande. 10 procent anger att det varken är 
motiverande eller omotiverande med goda relationer till chefen. Mannestig upplever överlag 
relationerna på arbetsplatsen som väldigt goda. Han menar att personalen stannar länge på 
Långholmen Hotell vilket är ovanligt i en bransch som denna. Utifrån enkäten kan vi konstatera 
att 53 procent av respondenterna arbetat på Långholmen fem år eller längre, 14 procent i tre till 
fem år och ytterligare 14 procent i upp till ett år samt i ett till tre år. Siffrorna visar således på en 
låg personalomsättning. Vidare kan vi konstatera att fler respondenter anser att det är viktigt med 
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en god relation till kollegorna än vad det är att ha en god relation till chefen vilket kan visa på att 
det känns viktigare att ha en god relation med sina kollegor med vilka de arbetar med i vardagen.  

4.5.2.3 Arbetsuppgiften 
Intressanta och stimulerande arbetsuppgifter anser Mannestig givetvis vara mer motiverande än 
monotona uppgifter. Vidare menar han att eftersom det ändå finns en del monotona uppgifter i 
branschen är det viktigt att försöka skapa någon form av motivation i alla fall, genom att 
exempelvis berömma och ge feedback. I enkäten utläser vi att 62 procent anger att det är mycket 
motiverande med intressanta arbetsuppgifter, 19 procent anser att det är delvis motiverande, 14 
procent att det varken är motiverande eller omotiverande medan 5 procent anser att det inte alls 
är motiverande. Mannestig betonar att det främst vid monotona arbetsuppgifter är viktigt att 
sträva efter att motivera medarbetarna ändå och detta är eventuellt något som han kan arbeta 
vidare på eftersom en del av personalen inte förefaller motiveras av arbetsuppgiften. Detta kan 
dock även tydas som att de inte motiveras av intressanta arbetsuppgifter på grund av att de vet att 
de arbetar med relativt monotona uppgifter och följaktligen inte finner någon motivation i dessa, 
men heller inte strävar efter att göra det. Vi kan här matcha perspektiven relativt bra med tanke 
på att Mannestig är mycket medveten om problematiken och således försöker att skapa 
motivation i samtliga arbetssituationer.  

4.5.2.4 Arbetstillfredsställelse 
Mannestig anser att feedback är det som driver människor och således är det viktigt att prata med 
varandra. Vidare menar han att oavsett hur många kurser folk går och lär sig vikten av 
kommunikation är de flesta ändock mycket dåliga på att kommunicera. Enligt enkäten anser 57 
procent att det är mycket motiverande med feedback, 24 procent anser att det delvis är 
motiverande, medan 19 procent inte anser att det har någon särskild betydelse för graden av 
motivation. Här anser vi dock att synsätten matchar väl mellan ledning och medarbetare. 
Mannestig är uppenbarligen mycket medveten om betydelsen av feedback och han delger även 
personalen gästernas åsikter från exempelvis enkäter, vilket torde vara mycket motiverande för 
medarbetarna på Långholmen.  
 
När det kommer till uppskattning och tillrättavisning tror Mannestig att det är främst 
uppskattning som medarbetarna motiveras av men han är osäker på om de aktivt söker detta. 
Han är däremot övertygad om att de anställda vill få uppskattning om de gjort någonting särskilt 
bra i verksamheten. Han säger även att det måste vara tillåtet att göra fel för att lära sig och 
således måste det finnas ett tak som är så pass högt att det är okej att göra ett misstag eftersom 
det är annars är lätt att bli passiv. Som Mannestig själv uttrycker det: ”gör man inga fel gör man 
heller inga rätt, så är det bara.” Enligt undersökningen framkommer det att 57 procent anser att 
det är mycket motiverande med uppskattning medan 38 procent anser detsamma om 
tillrättavisning. 5 procent svarar att tillrättavisningar knappast motiverar. Även här får vi säga att 
matchningen är god med tanke på att Mannestig själv tror att det främst är uppskattning som 
motiverar samtidigt som respondenterna verkar känna att det är tillåtet att göra fel och därför 
kanske har möjlighet att lära sig att även uppskatta tillrättavisningar.  
 
71 procent av respondenterna anser att det är mycket motiverande med rättvisa på arbetsplatsen 
medan 67 procent anser att likavärdesbehandling är mycket motiverande. Värt att notera är även 
att 5 procent vardera anser att det knappast är motiverande med likavärde eller rättvisa. 
Mannestig menar att han ibland kan uppfattas som alltför rättvis. Han försöker att använda ett 
rättvisetänk men poängterar dock att det är viktigt att samtidigt inte bli handlingsförlamad. Vi ser 
dock en risk i strävan efter att till varje pris vara rättvis eftersom det på sikt skulle kunna få 
negativa följder. Med det menar vi att en medarbetare som är väldigt duktigt riskerar att bli 
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omotiverad eftersom en rättvis miljö präglas av att alla skall vara lika och att ingen tillåts att 
utmärka sig.  

4.5.2.5 Personlig utveckling 
Att ges möjlighet att utvecklas i arbetet anser Mannestig vara väldigt viktigt, men han påpekar 
också att det är lättare inom vissa områden än andra. Vissa tjänster menar han är svårare och 
exemplifierar med städtjänster. I enkäten framkommer det att 47 procent motiveras mycket av 
möjligheten att utvecklas i arbetet, 38 procent anser att det är delvis motiverande, 10 procent att 
det varken motiverar eller omotiverar medan 5 procent anser att det knappast motiverar. Detta 
kan tolkas som att en del anställda är medvetna om att vissa tjänster är relativt låsta för 
utveckling. Samtidigt skulle 85 procent i hög grad motiveras av utveckling men om det sedan är 
en önskan eller något som de känner att de ges möjligheten till besvarar dock inte enkäten.   
 
Att få öka kompetensen ses överlag som väldigt motiverande då 52 procent anser att det är 
mycket motiverande, 38 procent att det är delvis motiverande medan vardera 5 procent ställer sig 
neutral i frågan respektive knappast motiveras av ökad kompetens. Mannestig berättar att 
möjligheter till kurser finns på Långholmen. Vidare har varje avdelningschef ”utbildningspengar” 
som de använder på bästa sätt för sin respektive avdelning. När det kommer till ökat ansvar 
menar Mannestig dock att detta är svårare, dels för att det är ett ganska litet företag men även för 
att personalen stannar länge på företaget och att det således inte blir någon naturlig rotation på 
personalen. Detta är naturligtvis å ena sidan mycket positivt men Mannestig poängterar också att 
han som chef har ett ansvar att försöka hjälpa de som vill vidare till andra företag för att låta dem 
utvecklas där istället. Enligt undersökningen anser 47 procent att ökat ansvar är mycket 
motiverande, 29 procent att det är delvis motiverande medan 19 procent anser att det varken 
motiverar eller omotiverar. När det kommer till befordran menar Mannestig att ledningen 
försöker internrekrytera när tjänster blir lediga eftersom han anser att det är viktigt att ta hand om 
den personal han har. Enkäten visar att 38 procent anser att det är mycket motiverande med 
befordran, 33 procent att det delvis är motiverande och 19 procent att det varken är motiverande 
eller omotiverande. Det är ytterligare 5 procent vardera som svarar att det knappast är 
motiverande samt inte alls motiverande med befordran. Det verkar således som att medarbetarna 
på Långholmen på ett sätt motiveras av kompetensökning, ökat ansvar och befordran men 
samtidigt ges en relativt oenig bild av fenomenet vilket skulle kunna innebära att de anställda är 
medvetna begränsningarna i att Långholmen utgör en mindre organisation vilket begränsar 
möjligheterna något. Vi får känslan av att Mannestig är oerhört mån om sin personal och deras 
utveckling då han helst vill behålla dem i tjänst men samtidigt inte begränsa dem och han 
försöker därför hjälpa de vidare om han inser att dessa inte kan utnyttja sin fulla potential på 
Långholmen.   

4.5.2.6 Motivationsstrategier och belöningssystem 
Utvärdering och belöning av arbetsuppgiften anser 43 procent vara mycket motiverande, 33 
procent anser att det delvis är motiverande medan 24 procent uppger att det varken är 
motiverande eller omotiverande.  Mannestig tror att medarbetarna självklart vill belönas men han 
poängterar att belöning är relativt svårt. Han menar att generellt sett är lön, bonus och provision 
inte i första hand motiverande, utan det är istället kamratskap, trivsel och bra relationer. Han 
menar att pengar inte längre är en motivator utan att materiella värden kommer längre ned på 
listan och att det är viktigare att ha kul tillsammans och att bli sedd på sin arbetsplats. Vidare 
anser han dock att om företaget går bra finns det en rimlighet i att de anställda är med och delar 
lite på den kakan eftersom att det inte känns bra för honom som ägare att inte ge något tillbaka. 
Han poängterar dock att belöning kan vara mycket, allt ifrån en klapp på axeln till att man får 
pengar i plånboken. Mannestig påpekar också att det är vikigt att personalen förstår 
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bonussystemen om de överhuvudtaget skall vara motiverande. Förstår dem inte hur det fungerar 
blir det heller ingen morot och då förlorar systemet poängen. 
 
I enkäten framkommer det att belöning i form av ekonomiska incitament av 52 procent anges 
vara mycket motiverande, 5 procent anser det knappast motiverande medan 24 procent tycker 
det är delvis motiverande.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                    Diagram 7: Att bli belönad i form av ekonomiska incitament 
 
Provision verkar vara en splittrad fråga då 10 procent inte anser att det är motiverande medan 29 
procent anser det vara mycket motiverande, 32 procent anser det vara delvis motiverande samt 
29 procent varken tycker det är motiverande eller omotiverande. Inställningen till bonus tycks 
vara något mer motiverande, då 62 procent anser att det är mycket motiverande att företaget 
utdelar bonus medan 19 procent anser det vara delvis motiverande. Extraförmåner anses också 
det vara mer motiverande är provision då 57 procent anser der vara mycket motiverande och 33 
procent tycker det är delvis motiverande. 10 procent anser det inte spela någon roll huruvida 
företaget tillhandahåller extraförmåner när det kommer till inverkan på motivationen.  
 
På Långholmen tillämpas såväl motivationsstrategier som belöningssystem och så har det varit i 
tio år nu. Idag finns det två olika typer av system, bland annat ett årsmål, vilket grundar sig på 
hotellets resultat. Ett tag gick det ganska dåligt för branschen och då kunde det heller inte 
resultera i ekonomiska incitament i form av bonus. Under samma period genomförde 
Långholmen Hotell istället en gemensam resa för att ändå ge något tillbaka till personalen. Nu är 
branschen på väg uppåt igen och då kan det återigen bli aktuellt med bonus i form av pengar. Ulf 
Mannestig tror dock att det mest motiverande för personalen är mjuka värden, samtidigt som 
belöning ofta sker i form av materiella värden eftersom dessa är lättare att mäta. Mannestig menar 
att de andra delarna måste finnas inbyggda i basen. Avslutningsvis menar han att det är svårt att 
hitta ett bra belöningssystem. Egentligen skulle han vilja ha ett system där han kan mäta de mjuka 
värdena såsom kundnöjdhet och service, men att detta är svårt och att det i dagens läge inte finns 
något sådant som skulle kunna fungera rättvist. Eller som Mannestig själv uttrycker det: ”Hur 
mäter man det?  
 
När det kommer till hotelledningens motiverande åtgärder anser 66 procent att detta är mycket 
eller delvis motiverande. 29 procent anger att det varken är motiverande eller omotiverande. 
Även här återfinns 5 procent som inte anser att det är motiverande. Trots att många visserligen 
anger att hotelledningens motiverande åtgärder motiverar de mycket, finns det dock ett antal som 
inte anser dem vara motiverande och där bör kanske ledningen förtydliga de åtgärder som finns 
att tillgå för att alla skall förstå belöningssystemen. Detta är även något som Mannestig är inne på 
och menar att finns inte förståelse för vad systemen innebär fyller de heller inte sin funktion. 
Eventuellt skulle ledningen behöva förtydliga eller förändra de motiverande åtgärderna för att fler 
skall finna dem motiverande. Det kan även vara ett tecken på att respondenterna trivs väldigt bra 
på Långholmen, vilket den låga personalomsättningen indikerar och därför inte i lika storgrad 
anser sig vara i behov av motiverande belöningssystem. 
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                                                                 Diagram 8: Hotelledningens motiverande åtgärder 

4.5.2.7 Rangordning av motiverande åtgärder 
Mannestig tror att vid en rangordning av de anställda skulle trivsel komma först, följt av goda 
relationer, uppskattning, nöjda kunder, personlig utveckling, karriärmöjligheter, löneförhöjning, 
provision, bonus och extraförmåner. Respondenterna på Långholmen rangordnar dock 
motiverande åtgärder enligt följande: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trivsel 45 20 10 10 5 10 - - - 
Goda relationer 10 40 25 5 10 10 - - - 
Uppskattning 5 - 10 30 35 10 5 - 5 
Nöjda kunder 10 40 25 15 - 10 - - - 
Personlig utveckling 25 - 5 15 30 5 15 5 - 
Karriärmöjligheter 5 - 5 10 5 25 20 - 30 
Löneförhöjning - 15 5 15 5 25 35 - - 
Provision och/eller bonus - - - - 5 5 25 40 25 
Extraförmåner - - - - - 5 - 55 40 

           Tabell 4: Rangordning Långholmen Hotell (Svar i procent, avrundat - totalt antal korrekt besvarade enkäter 20 av 21) 
 
Utifrån hänförda data konstaterar vi att medarbetarna på Långholmen Hotell värderar trivsel 
högst, hela 45 procent sätter det på första plats i rangordningen. Personlig utveckling värderas 
också högt då 25 procent sätter denna som etta, men samtidigt sätter 30 procent personlig 
utveckling först som sexa. På andra plats kommer delat uppskattning och nöjda kunder. Det är 
även delat mellan dessa båda alternativ på tredje plats. Karriärmöjligheter är även det rangordnat 
förhållandevis långt ner, men hamnar hos de flesta på en sjätte plats, dock med viss spridning. 
Löneförhöjning, även det relativt utspritt hamnar även det på delad sjätte plats tillsammans med 
karriärmöjligheter. Näst sist i rangordningen återfinner vi provision och/eller bonus där 40 
procent placerat denna valmöjlighet. Utifrån undersökningen visar det sig att extraförmåner är 
det alternativ som flest satt sist, hela 40 procent menar på att det inte är något som man 
motiveras av. Extraförmåner värderas som högst som en sexa, där 5 procent placerar detta 
alternativ. 
 
Ulf Mannestig menar att sättet som de arbetar på gällande belöningssystem kan vara en svaghet 
eftersom de mäter i materiella värden eftersom dessa är lättare att mäta än mjukare värden. 
Samtidigt har systemet ändrats efter redovisade utfall på hur väl det har fungerat. Han menar 
vidare att om personalen vill motiveras på annat sätt än genom materiella värden, vilket de idag 
tillämpar som belöningssystem, har Långholmen inte lyckats särskilt bra med sina 
motivationsstrategier. 
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4.5.2.8 Slutsats utifrån rangordningen 
Ulf Mannestig tror att vid en rangordning bör trivsel, goda relationer samt uppskattning vara de 
tre främsta alternativen. Utfallet visar att trivsel hamnar som första alternativ, varpå goda 
relationer och nöjda kunder följer. Vi konstaterar att Mannestigs förväntningar är väl 
överensstämmande med vad medarbetarna i undersökningen anför som mest motiverande. Det 
bör dock vara till hotelledningens glädje att respondenterna anger nöjda kunder som topp tre då 
detta tyder på en god serviceanda hos dessa.  
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4.6 Fallstudie 5 - Ibis Hotel Stockholm Hägersten,  
 

 
Källa: www.hotelsinsweden.com 
 

4.6.1 Företagspresentation 

 
Ibis Hotel Stockholm Hägersten ingår i en koncern som heter Accor. I kedjan finns även hotell 
som exempelvis Formule 1, Etap samt Novotel. Alla dessa hotell kan klassas som budgethotell 
och konkurrerar således främst prismässigt. Ibis Hotel ligger i Hägersten, cirka 20 minuter från 
Stockholm city. Hotellets allmänna utrymmen har genomgått en renovering under sommaren och 
är nu ljusa och fräscha. Hotellet erbjuder gym, bar, restaurang, boende samt konferensmöjligheter 
till lockande priser. Det finns 190 rum på hotellet samt konferenslokal för upp till 100 personer.16 
 
Den primära målgruppen är enligt hotelldirektör Niclas Ingwall17 affärsgäster och han anser att 
Ibis främst är ett cityhotell. Trots att hotellet inte ligger mitt i city har det ändå goda 
kommunikationer in till centrala Stockholm. Vidare tror Ingwall att den främsta anledningen till 
återkommande gäster är priset med belägenheten som den näst viktigaste anledningen. Hotellet 
har idag 20 anställda, dock ingen inom städ eftersom man valt att lägga ut den delen på 
entreprenad. 
 
Ingwall har en bakgrund inom journalistik men arbetade dessförinnan som reseledare. Efter 
studierna arbetade han på Thomson som supervisor och senare som key account manager på 
Fritidsresor. Ingwall hann även med att vara chef för deras konferensavdelning samt arbetade en 
tid på informationsavdelningen. Efter detta började han på Skogshem och Wijk 
konferensanläggning som marknads/försäljningschef innan han blev general manager på Ibis 
Hotell Stockholm Hägersten i maj 2006.   

4.6.2 Gapanalys – resultat av fallstudien 

4.6.2.1 Inledande resonemang 
Denna gapanalys kommer att utgöra en matchning av Niclas Ingwalls sätt att se på motivation i 
hotellbranschen, såväl allmänt som specifikt för Ibis Hägersten, och medarbetarnas svar i 
enkätundersökningen avseende vad de motiveras av i arbetet respektive hur de rangordnar 
motiverande åtgärder. Som en inledning till detta anser vi det värdefullt att inleda med följande: 
 
Niclas Ingwall har akademisk bakgrund och detta ger oss känslan av att detta påverkar hans 
ledarskap på Ibis Hägersten. Han har således god insikt i teorier och strategier som han ämnar 
tillämpa för att på så sätt uppnå ett bra resultat både när det gäller personal men även generellt 
sett.  
 
Vad gäller motivation på Ibis Hägersten uppger majoriteten att det är viktigt att känna sig 
motiverad på arbetet. Majoriteten anger även att det är viktigt för deras egen motivation att 
                                                 
16 http://www.ibishotel.se/visa_hotell.asp?land=&ort=Stockholm&hotellid=11330   
17 Niclas Ingwall - Ibis Hotel Stockholm Hägersten, 18 december 2006 
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kunderna blir nöjda med servicen. Att hotellgästernas bemötande är viktigt för medarbetarnas 
motivation instämmer 70 procent av respondenterna i medan 20 procent instämmer delvis i 
detta. Ingwall berättar att målet på Ibis Hägersten är att kunden skall bemötas på ett bra och 
korrekt sätt, men han betonar samtidigt att det kan resultera i att medarbetarna blir påverkade 
både negativt och positivt. I denna fråga anser vi att ledningens och medarbetarnas perspektiv 
överensstämmer relativt bra. Eftersom 90 procent instämmer, helt eller delvis, i detta tyder det på 
att medarbetarnas grad av motivation gör att de även kan bemöta kunden på ett bra sätt. Det 
finns dock 10 procent som svarar varken eller vilket vi tror kan bero på att de inte får direkt 
kundkontakt och således inte får den motivationen av nöjda kunder som ändå majoriteten på Ibis 
Hägersten får.   

4.6.2.2 Arbetsförhållanden 
Avseende arbetsmiljö och dess påverkan på motivationen, anger hälften att det är mycket 
motiverande med en bra arbetsmiljö, medan den andra hälften anser att det är delvis 
motiverande. Ingwall är medveten om detta eftersom det rör sig om ett ekonomihotell vilket gör 
att personalen ofta är relativt underbemannad, vilket givetvis leder till stressiga situationer. Dock 
anser han att arbetsmiljön generellt sett är bra, med exempelvis en nyrenoverad reception. Vi tror 
dock utifrån svaren i enkätundersökningen att personalen känner av att detta är ett ekonomihotell 
vilket kan vara orsaken till att hälften av respondenterna anser att arbetsmiljön endast är delvis 
motiverande. Eftersom hälften ändå anser att arbetsmiljön är mycket motiverande tror vi att 
påtalade renoveringsarbeten kan ha en betydande roll i detta. Arbetsplatsen har onekligen blivit 
ljusare och fräschare vilket kan stimulera medarbetarna att trivas bättre men även kunderna.  
 
Utifrån enkäten utläser vi att 60 procent anser att det är mycket motiverande att själv kunna 
påverka sin arbetssituation, resterande anser att det är delvis motiverande. Enligt Ingwall är 
arbetet relativt styrt på hotellet men att medarbetarna kan påverka sitt arbete inom vissa ramar. Vi 
kan här märka en viss ”misfit” på Ibis Hägersten, eftersom en majoritet av respondenterna anser 
det vara mycket motiverande att själva kunna påverka sin arbetsuppgift, men eftersom resurserna 
att göra detsamma är begränsade funderar vi på om inte risken finns att personalen ser Ibis 
Hägersten som en genomgångsarbetsplats och således inte stannar någon längre tid. Ser vi till 
enkäterna utläser vi också att 70 procent har arbetat på hotellet i upp till tre år, vilket också får 
anses vara relativt kort tid, även om branschen är känd för sin höga personalomsättning.  
 
Inom hotellbranschen är arbetstiderna ofta obekväma vilket även Ingwall påpekar. Han menar 
dock att medarbetarna är medvetna om detta och således vet vad de ger sig in på i en bransch 
som denna. Sett ur medarbetarperspektivet anger 10 procent att arbetstiderna knappast är 
motiverande medan resterande 90 procent menar på att arbetstider är delvis eller mycket 
motiverande. Vi tolkar det som att 10 procent vet att arbetstiderna inom hotellbranschen är 
annorlunda jämfört med en dagtidsanställning och då detta även är något som ledningen är 
medveten om, kan vi konstatera att perspektiven matchar relativt bra i fråga. Resterande 90 
procent som anger att arbetstiderna är mycket eller delvis motiverande tycker antingen att det är 
relativt bra att arbeta skift eller är medvetna om hur tiderna inom hotellbranschen är och därför 
har accepterat detta.   
 
Ingwall anser att det generella intrycket av relationerna mellan medarbetarna är att de ställer upp 
för varandra. När det kommer till medarbetare och ledning är ambitionen att det skall vara korta 
beslutsvägar, att personalen skall kunna säga sin mening och att de skall kunna påverka. 
Framförallt tror han att det är viktigt med information - att de anställda får veta vad som händer 
på företaget och varför. Enligt enkäten anser 80 procent av respondenterna att det är mycket 
motiverande att ha en bra relation till kollegorna. Något färre, 60 procent, anser att en god 
relation till chefen är mycket motiverande och här återfinner vi dock även de 10 procent som 
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uppger att det varken är motiverande eller omotiverande att ha en god relation till chefen. Vi 
tolkar de något lägre siffrorna i relationen till chefen som att medarbetarna i högre grad 
uppskattar att ha en bra relation till dem som de arbetar närmast med i organisationen.  

4.6.2.3 Arbetsuppgiften 
Enligt Ingwall söker sig en viss typ av människor till hotellbranschen och han menar på att de 
som arbetar här har en inbyggd längtan efter att få ge service och lever på feedback från 
kunderna. Vi anser att detta stämmer väl överens med vad respondenterna i enkätundersökningen 
svarade, där 90 procent uppger att de blir delvis eller mycket motiverade när deras arbetsinsats 
har betydelse för kunden vilket tyder på att medarbetarna på Ibis Hägersten drivs av att få ge 
kundservice samt den feedback som kunder ger tillbaka.  

4.6.2.4 Arbetstillfredsställelse 
Feedback är något som Ingwall tycker det är viktigt att arbeta med och han uttrycker det som att 
”feedback är ett mänskligt behov som ligger djupt rotat inom oss”. Detta matchar väl med 
personalens uppfattning om feedbackens betydelse för deras motivation, då 60 procent menar att 
det är mycket motiverande medan 30 procent uppger att de delvis motiveras av feedback. 
Kopplat till feedback är huruvida medarbetarna söker uppskattning eller tillrättavisning. 
Anmärkningsvärt för Ibis Hägersten är att förhållandevis många söker tillrättavisning; 60 procent 
menar att det är mycket motiverande att få tillrättavisning medan 30 procent anser att det är 
delvis motiverande. Ingwall tror inte att det är vanligt att medarbetarna söker tillrättavisning men 
han har en förhoppning om ett öppet arbetsklimat där medarbetarna tillåts att göra fel, eftersom 
han tror att personalen levererar bättre om inte rädslan att göra fel finns. Utifrån resultaten i 
enkätundersökningen känner vi att Ingwall redan har uppnått detta mål. Vi tyder resultaten som 
att medarbetarna känner att de tillåts att göra fel och därför inte är rädda för tillrättavisningar utan 
istället finner det motiverande och stimulerande.  

4.6.2.5 Personlig utveckling 
Enkäten visar att 80 procent anser att det är motiverande med personlig utveckling varav 40 
procent uppger att det är mycket motiverande. Niclas Ingwall tror att personlig utveckling har 
stor betydelse för motivationen, att få möjlighet att växa i sitt arbete och prova nya saker. Då Ibis 
tillhör den internationella koncernen Accor finns det möjligheter att komma utomlands och 
jobba på andra hotell. Vi tror dock att det för många medarbetare kan kännas som ett relativt 
stort steg att ta klivet ut i koncernen och att hänsyn även måste även tas till språkkunskaper, 
vilket kan vara en betydande faktor för många för att en utlandstjänst skall kunna vara möjlig. 
Vidare har många av de anställda arbetat på Ibis Hägersten en kortare tid och många av dem ser 
det kanske som en genomgångsarbetsplats och därför inte utnyttjar de resurser som finns i 
nätverket. Ingwall poängterar att det även finns naturliga steg att ta, att gå från receptionist till 
förste receptionist, till hotellchef och slutligen hotelldirektör, men vi anser att detta kanske enligt 
de mest karriärsökande skulle ta för lång tid och eftersom medarbetare i genomsnitt stannar 
relativt kort tid på Ibis Hägersten går förmodligen inte särskilt många igenom denna process.  
 
Att öka den egna kompetensen anser majoriteten vara delvis motiverande medan vardera 20 
procent anser att det är mycket motiverande respektive svarar varken eller på denna fråga. 
Eftersom Ibis är ett ekonomihotell ges det begränsade möjligheter till externa utbildningar vilket 
medarbetarna förefaller vara medvetna om därför anser de kanske inte att kompetensutveckling 
är något som är av betydande karaktär för deras grad av motivation. Således matchar ledningens 
och medarbetarnas perspektiv relativt bra på denna punkt. 
 
Ingwall berättar vidare att det inom koncernen Accor finns ett internt utbildningssystem, players, 
där medarbetarna går igenom vissa steg. Varje steg utgör en serviceutbildning och efter steg 1 
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höjs den egna kompetensen men även lönen. Totalt finns det 3-4 steg och efter sista steget blir 
medarbetaren en så kallad playersambassadör. I enkätundersökningen visar det sig att 50 procent 
finner befordran vara motiverande, 10 procent anser det vara mycket motiverande, ytterligare 10 
procent svarar att det inte alls är motiverande medan 40 procent anger att det varken påverkar 
motivationen positivt eller negativt. Däremot anser en betydligt större andel av respondenterna 
att det är mycket motiverande att få möjlighet till en högre inkomst. 60 procent anger att det 
skulle vara mycket motiverande medan 30 procent anser att det är delvis motiverande. Vi tolkar 
dessa resultat som att medarbetarna skulle kunna vara rädda att ta mer eget ansvar medan ökad 
inkomst ses som något mer positivt i deras ögon. Medarbetarna är vidare medvetna om att det 
kan vara svårt och ta lång tid att bli befordrad och eftersom det totalt finns ett 20-tal tjänster på 
Ibis Hägersten finns det heller inte ett överflöd av högre befattningar på hotellet.   

4.6.2.6 Motivationsstrategier och belöningssystem 
Ingwall berättar att Ibis Hägersten har ett väldigt tydligt belöningssystem som baseras på 
årsresultatet och målen genomgås månad för månad, allt ifrån beläggning, kostnader och 
gästmöjligheter. Belöningen kommer sedan i form av ekonomiskt tillskott ett år senare vilket skall 
användas till en gemensam aktivitet för samtliga anställda. Ingwall tror dock att det är mjukare 
värden som är av störst vikt för personalen, men det visar sig i enkäten, att många även skulle 
uppskatta ekonomiska incitament:  
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
                                                          Diagram 9: Att bli belönad i form av ekonomiska incitament 
 
Bland medarbetarna svarar 60 procent att de anser det vara mycket motiverande med belöning i 
form av ekonomiska incitament och 30 procent uppger att delvis motiveras av detta. Däremot 
finns tydliga skillnader när det kommer till provision och bonus; 80 procent anser att provision är 
mycket - eller delvis motiverande, 10 procent knappast motiverande samt ytterligare 10 procent 
uppger att det inte har någon betydelse. Bonus ses mindre motiverande, där 30 procent uppger 
att det är mycket motiverande, 50 procent att det är delvis motiverande och 20 procent att det 
varken har en positivt eller negativt effekt huruvida bonus delas ut. När det kommer till 
extraförmåner svarar 40 procent att det är mycket motiverande medan 50 procent anger att det är 
delvis motiverande.  
 
På frågan om Ingwall tror att motiverande åtgärder har betydelse för personalen, menar han att 
en sak inte räcker, utan allt ifrån feedback till en fruktkorg på arbetsplatsen har stor betydelse för 
hur arbetsförhållandena upplevs och hur den anställde levererar på arbetet. När det kommer till 
motivationsstrategier finns det på Ibis Hägersten inte något nedtecknat, men Ingwall menar att 
var och en skall kunna utvecklas på sin arbetsplats, inom ramen för sitt arbete. Vidare genomför 
de medarbetarsamtal minst en gång per år och tar fram individuella utbildningsplaner. I 
november varje år görs även en utvärdering av vad medarbetarna anser fungerar bra samt mindre 
bra på arbetsplatsen. I juni i år hade hotellet ett stort möte under en dag där de diskuterade hur 
de vill att arbetsplatsen skall fungera. Ledningen har sedan dess försökt att arbeta utifrån de 
förutsättningarna som lades fram. Ingwall berättar vidare att de kontinuerligt arbetar med att 
förbättra belöningssystemet och nästa år kommer det troligen till viss del göras om. I dagsläget 
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anser han att motivationsstrategierna som används fungerar men han poängterar dock att dessa 
säkert kan förbättras. Han tycker sig dock märka resultat i form av att personalen har fått ökad 
motivation och arbetsglädje på ett sätt som inte fanns tidigare.  
 
När det kommer till hotelledningens arbete med motiverande åtgärder anser 50 procent att dessa 
motiverar de anställda mycket, medan 40 procent uppger att åtgärderna motiverar dem delvis. 10 
procent uppger att åtgärderna varken gör till eller från när det gäller den anställdes motivation. 
Det är således relativt många som anser att ledningens arbete med motivationsstrategier är delvis 
eller mycket motiverande, nämligen hela 90 procent. Detta skulle kunna tolkas som att de 
anställda är väl medvetna om ledningens arbete med motiverande åtgärder och därför kan koppla 
sina prestationer till en föregående motivationsåtgärd från ledningens sida.   
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                Diagram 10: Hotelledningens motiverande åtgärder 

4.6.2.7 Rangordning av motiverande åtgärder 
För att få en bättre bild av vad medarbetarna på Ibis Hägersten motiveras av mest, bad vi dem att 
rangordna nedanstående alternativ: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trivsel 43 14 - 14 14 - - - 14 
Goda relationer 14 29 29 14  14 - - - 
Uppskattning 14 14 29 - 14 - - 29 - 
Nöjda kunder - 14 - 43 29 - 14  - 
Personlig utveckling 14 - 14 - 43 - 14 14 - 
Karriärmöjligheter - - 14 - - 43 29 - 14 
Löneförhöjning - 14 14 29 - 29 14 - - 
Provision och/eller bonus 14 - - - - - 29 43 14 
Extraförmåner - 14 - - - 14 - 14 57 

  Tabell 5: Rangordning Ibis Hotel Stockholm Hägersten (Svar i procent, avrundat - totalt antal korrekt besvarade enkäter 7 av 10) 
 

Ingwall tror att grunden till motivation är mjuka värden. Vid en rangordning anser han att trivsel 
kommer först följt av uppskattning och personlig utveckling. Utifrån hänförda data i 
rangordningen gjord av medarbetarna, konstaterar vi att trivsel är det som en övervägande del av 
personalen satt som nummer ett i rangordningen. Goda relationer värderas såväl som tvåa som 
trea bland personalen. Längst ner i rangordningen finner vi extraförmåner och provision. 
Löneförhöjning kommer som bäst på andra plats. Överlag är det dock de mjuka värdena som 
värderas högst i rangordningen. 14 procent anser även att provision och/eller bonus är det som 
skulle vara mest motiverande. Rangordningen för Ibis blir således trivsel, goda relationer, 
uppskattning i topp. Intressant är att hela 57 procent placerar extraförmåner som minst 
motiverande. Ingwall var inne på att motiverande åtgärder kan vara väldigt mycket, allt ifrån en 
klapp på axeln till en fruktkorg men kan det så att personalen inte uppfattar de extraförmåner 
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som finns som motiverande åtgärder utan tar dessa för givet, kan detta vara bidragande till att 
resultat för denna kategori dras ned något i rangordningen. 

4.6.2.8 Slutsats utifrån rangordningen 
Hotelldirektör Niclas Ingwall anser att det är de mjuka värdena som är viktigast och detta 
förefaller således vara korrekt. Medarbetarna rangordnar trivsel, goda relationer samt 
uppskattning allra mest motiverande. Det finns dock vissa extremfall, exempelvis att någon anser 
att trivsel är det som är minst motiverande, vilket vi anser vara mycket anmärkningsvärt med 
tanke på att personalen överlag vill trivas på arbetet och ha trevligt tillsammans med sina kollegor. 
Ingwall tror att personlig utveckling är mycket motiverande för personalen men i rangordningen 
placeras denna som nummer fem. Slutligen kan vi dock konstatera att Ingwalls rangordning med 
trivsel på första plats stämmer väl överens med vad medarbetarna anser vara mest motiverande.    
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4.7 Fallstudie 6 – Nynäs Havsbad Hotell & Konferens,  
 

 
Källa: http://www.sodexhokonferens.se 
 

4.7.1 Företagspresentation 

 
Nynäs Havsbad Hotell & Konferens som tidigare var kurort är idag en exklusiv hotell- och 
konferensanläggning belägen vid havsbandet på ön Trehörningen i Nynäshamn, söder om 
Stockholm. Hotellet har 73 rum och finns i två byggnader, Strandhotellet och Badhotellet. 
Anläggningen erbjuder konferenssviter i två plan belägna i Havspaviljongens tornrum. Nynäs 
Havsbad är känt för sina faciliteter såsom spa-avdelningen med utom- och inomhus pooler, 
vedeldad bastu, ångbastu samt relaxavdelning. Vidare finns cigarrum, utsiktstorn och gästbrygga, 
restauranger och festvåning.18 Hotellet drivs i privat regi men ingår i en större koncern, Sodexho, 
vilken arbetar med multiservice tjänster. Hotellverksamheten är således en liten del i detta.19 
 
Konferensgäster och privatgäster är båda större målgrupper för Nynäs Havsbad men 
konferensverksamheten når trots allt en större målgrupp eftersom dessa gäster utnyttjar hotellet 
måndag till fredag. Denna kundgrupp upptar således flest dagar i kalenderåret. Men även 
privatgäster är en stor målgrupp vilka gästar hotellet främst på helgerna. Den främsta anledningen 
till återkommande gäster är flera saker enligt Anne-Maj Colbing, hotelldirektör på Nynäs 
Havsbad. Först och främst tror hon att det är faciliteterna på hotellet som lockar. Hon tror även 
att återkommande gäster är ett resultat av att boendet också överensstämmer med 
förväntningarna vilket är mycket viktigt. Vidare har personalens bemötande, och servicegraden 
stor betydelse men detta menar hon är en del i vad människor också förväntar sig. 
 
Anne-Maj Colbing har varit chef för Nynäs Havsbad i snart fyra år. Hennes arbetslivserfarenhet 
startade inom vården men hon landande så småningom som receptionist i hotellbranschen, vidare 
som husfru och som kombinerad husfru och hotellchef. 

4.7.2 Gapanalys - resultat av fallstudien 

4.7.2.1 Inledande resonemang 
Denna gapanalys kommer att utgöra en matchning av Anne-Maj Colbings sätt att se på 
motivation i hotellbranschen, såväl allmänt som specifikt för Nynäs Havsbad, och medarbetarnas 
svar i enkätundersökningen avseende vad de motiveras av i arbetet respektive hur de rangordnar 
motiverande åtgärder. Som en inledning till detta anser vi det värdefullt att inleda med följande: 
Underbar arbetsmiljö och rekreation är det som får sammanfatta upplevelsen av Nynäs Havsbad. 
Faciliteterna attraherar såväl gäster som personal och trots att arbetstiderna inom hotell kan vara 

                                                 
18 http://www.hotelsinsweden.com/, http://www.sodexhokonferens.se/sv/Nynas-Havsbad/Start/ 
19 Anne-Maj Colbing - Nynäs Havsbad, intervju den 2 januari 2007  
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en negativ faktor tror vi att arbetsmiljön upplevs positivt och i hög grad kan motivera de anställda 
till ett gott arbete, vilket hotelldirektören instämmer i. Detta kan bäst belysas genom att visa på 
att en tredjedel i urvalet av respondenter arbetat på hotellet i 3-5 år samt att nästan hälften varit 
anställda 1-3 år. Anställningslängden skulle säkert kunna vara ännu längre per anställd om 
avståndet till Stockholm varit kortare. 
 
I enkätundersökningen framkommer att samtliga respondenter instämmer helt i att det är viktigt 
att känna sig motiverad på arbetet. Således är motivationsgraden en mycket viktig faktor för de 
anställda. Resultaten av hur den anställdes motivation påverkas av hotellgästernas bemötande 
visar på att en tredjedel motiveras mycket av detta, ytterligare en tredjedel till en viss del och 
slutligen anser 34 procent att de tycker varken eller i frågan. Oenigheten kan som i tidigare fall 
tyda på att personalen antingen är duktig på att stänga av ett dåligt bemötande men kan givetvis 
också bero på att vissa arbetsgrupper inte kommer i direkt kontakt med gästen. Colbing förklarar 
att kundkonflikter hanteras mycket olika beroende på vilket grundtrygghet den anställde har med 
sig sedan tidigare. Därför menar hon även att det är viktigt att stödja personalen i denna fråga. 
Kundnöjdheten är för övrigt mycket motiverande för samtliga respondenter vilket är idealiskt 
inom serviceyrket.  

4.7.2.2 Arbetsförhållanden 
Anne-Maj Colbing tror att personalen är relativt positiv till arbetsförhållandena vilket också 
förefaller stämma, för rörande arbetsmiljön anser 89 procent av respondenterna att den är mycket 
motiverande, något som vi väl kan förstå. Arbetstiderna är dock ett medvetet problem i en 
föränderlig bransch vilket medför att scheman ibland måste ändras på kort varsel samt att det 
som regel innebär obekväma arbetstider. Colbing tror att det viktiga är att försöka göra det bästa 
för alla parter, men självfallet är gästen den som sätts främst. Medarbetarna förefaller dock vara 
medvetna om detta vilket speglar deras svar i undersökningen, där 11 procent inte alls motiveras 
av tillfredsställande arbetstider. 
 
När det gäller de goda relationerna till chef och kollegor visar sig detta vara mycket motiverande 
för samtliga svarande. Colbing tror att relationerna är goda på Nynäs Havsbad men påpekar 
samtidigt att de brottas med problemet av att hotellkomplexet ligger utspritt på området samt att 
det finns många olika avdelningar inom hotellet, där flera avdelningar är beroende av varandra 
vilket i stressade tider kan leda till ökade kommunikationsproblem, ett problem som även ledning 
arbetar med, då det är svårt att hinna kommunicera med alla anställda, då de nästan ständigt är 
upptagna med gäster. Därför är det även svårt att genomföra personalmöten där alla kan vara 
med. Detta kan givetvis påverka relationerna på arbetsplatsen.  Respondenternas svar tyder dock 
på ett gott arbetsklimat eller är kanske snarare en indikation på att det är så de anställda vill ha det 
på sin arbetsplats.  

4.7.2.3 Arbetsuppgiften 
Intressanta och stimulerande arbetsuppgifter är motiverande för de flesta svarande på Nynäs 
Havsbad. Detsamma gäller möjligheten att ha inflytande över och möjlighet att påverka sitt 
arbete. Anne-Maj Colbing menar att detta är olika beroende på individ men att en del motiveras 
av att vara engagerade, ta plats och kunna påverka medan andra inte vill lägga ner mer energi än 
vad som krävs. ”Det gäller ju liksom att hitta rätt stimulans till rätt personer” 
 

Det är detta som är det svåra - att alla får det som de motiveras av. Således handlar det om att 
hitta rätt läge för individen till att motiveras att arbeta vidare. Colbing anser vidare att alla vill ha 
morötter och belöningar i någon form, vilket stämmer väl överens med vad de anställda söker då 
89 procent i hög grad motiveras av detta och resterande till viss del. Matchning går också att 
återfinna i att personalen motiveras av att arbetsinsatsen har betydelse för andra människor. 
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Enligt Colbing är det viktigt att alla känner sig delaktiga i det som levereras till kund och att det 
finns en mening, med det vi gör.  

4.7.2.4 Arbetstillfredsställelse 
Feedback är enlig Anne-Maj Colbing en viktig faktor och missar hon att ge feedback får hon som 
oftast reaktion på detta. Hon menar vidare att det är skillnad på hur mycket feedback, stöd och 
bekräftelse personalen söker. Resultaten i enkätundersökningen visar på att nästan samtliga i hög 
grad motiveras av feedback och sammantaget matchar därför de två perspektiven bra. De 
anställda vågar uppenbarligen påtala att de söker feedback och det måste vara ett tecken på en bra 
arbetsmiljö att arbeta i på grund av ”högt i tak”. När det då specifikt gäller varianter på feedback 
menar Colbing att de flesta söker det positiva, uppskattning snarare än tillrättavisning. Även detta 
är överensstämmande med medarbetarnas åsikter då samtliga anser uppskattning mycket 
motiverande medan 56 procent anser tillrättavisning vara av samma betydelse och resterande 44 
procent delvis motiverande. 
 
I frågorna kring likavärdesbehandling och rättvisa anser de anställda att det i båda fallen är 
mycket motiverande, men principer om lika värde motiverar dem i högre grad än rättvisa. 
Colbing pratar framför allt om rättvisa som betydelsefullt för motivationen hos de anställda och 
hon menar att rättvisetänkandet följer människan sedan barnsben.  Samtidigt är livet inte alltid 
rättvist med innebörden att det inte alltid är möjligt att vara rättvis, även om ambitionen finns 
där. Viktigt är dock att det går juste till och att den eventuella orättvisan kan motiveras. Med 
denna insikt tror inte vi att dessa frågor skall vara ett problem för de anställda på Nynäs Havsbad. 

4.7.2.5 Personlig utveckling 
Anne-Maj Colbing anser att personlig utveckling kan var motiverande dels på grund av att arbetet 
i sig kan vara personligt utvecklande men också i form av utbildningar etcetera. Bland personalen 
anser 78 procent att personlig utveckling är mycket motiverande medan resterande 22 procent 
upplever detta vara delvis motiverande. Colbing tror vidare att särskilt kompetensutveckling har 
betydelse för motivationen och detta visar även resultaten på, men hon erkänner att branschen 
tyvärr är lite snäv vilket gör det svårt att hitta utbildningar och karriärmöjligheter till alla 
kategorier av personal. Utbildning ges dock inom koncernen vilket alla får ta del av och har 
möjlighet att söka, och Nynäs Havsbad tar de anställda på studiebesök med mera. Vidare har 
ledningen ständigt uppsikt över vilka som kan ha intresse av att gå vidare i företaget genom 
utvecklingssamtal samt av att individuella planer sätts upp för respektive anställd. Nynäs Havsbad 
ser värdet av att de anställda stannar inom koncernen. Möjligheten till befordran och högre 
inkomst motiverar enligt undersökningen de flesta anställda i ganska hög grad. Däremot är det 
något färre som i samma grad motiveras av ökat ansvar på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis får 
detta nog tolkas som att Nynäs Havsbad, tack vare koncernen, kan erbjuda de anställda större 
möjligheter till personlig utveckling än vad andra hotell i branschen har möjlighet att göra. Detta 
visar sig även i resultaten över medarbetarnas syn på personlig utveckling på denna anläggning. 

4.7.2.6 Motivationsstrategier och belöningssystem 
Nackdelen med att arbeta i en större koncern är enligt Anne-Maj Colbing att belöningssystem 
inte tillämpas på den nivån och därför försöker Nynäs Havsbad att utforma egna 
belöningssystem. Måltal och tävlingar sätts upp avdelningsvis för ökad målorientering, men 
samtidigt för att det skall vara roande för personalen. Vidare skall det vara lätt att följa upp på 
målen vilket är det svåra med belöningssystem, nämligen att hitta sättet för hur målen bör mätas. 
Colbing anser vidare att belöning skall ske individuellt men även kollektivt eftersom arbete på 
hotell framför allt handlar om teamarbete och då skall teamet i sig också ha egna delar.  
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Medarbetarna har enligt Colbing vidare möjlighet att påverka utformningen av 
belöningssystemen. De deltar bland annat i grupper såsom ”må bra gruppen” där samtliga 
avdelningar finns representerade och där tar gruppen exempelvis fram aktiviteter för välmående, 
såväl i grupp som individuellt. Nynäs Havsbad arbetar på sätt och vis med att förbättra 
belöningssystemen men det som brister är tidigare nämnda svårighet att hinna följa upp systemet, 
att den anställde följs hela vägen fram till belöningen, så att det inte bara blir en engångshändelse, 
utan att det hålls vid liv.  
 
Enligt enkätundersökningen motiveras respondenterna av ekonomiska incitament enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        Diagram 11: Att bli belönad i form av ekonomiska incitament 
 
44 procent anser således att materiella värden vara mycket motiverande medan resterande 56 
procent anser detta vara delvis motiverande. Nästan samtliga är eniga om att lönen skall motsvara 
arbetsinsatsen och detta motiverar dem mycket. Vidare är resultatet detsamma för provision och 
bonus, vilket är intressant eftersom det är vanligt förekommande att människor skräms av ordet 
provision jämfört med bonus. Slutligen tyder resultaten på att samtliga i ganska hög grad 
motiveras av de extraförmåner, spa-behandlingar etcetera som hotellet erbjuder sina anställda.  
 
Anne-Maj Colbing är övertygad om att motiverande åtgärder har betydelse för de anställdas 
motivation men då främst mjukare värden såsom en upplevelse eller möjligheten att få göra något 
speciellt. Detta är något som personalen i högre grad minns jämför med materiella värden. Pengar 
är enligt hennes erfarenhet inte särskilt motiverande men att det givetvis är kul med exempelvis 
löneförhöjningar just för stunden. De anställda på Nynäs Havsbad motiveras enligt följande av 
hotellets motiverande åtgärder:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                              Diagram 12: Hotelledningens motiverande åtgärder  
 
Drygt hälften av respondenterna anser att de motiverande åtgärderna motiverar dem mycket 
medan en tredjedel delvis instämmer i detta. 11 procent svarar dock varken eller på denna fråga 
och är isåfall de som ledningen bör utgå ifrån för att förbättra sina motivationsstrategier.  

4.7.2.7 Rangordning av motiverande åtgärder 
När Anne-Maj Colbing ombeds rangordna nedanstående alternativ, utifrån vad hon tror 
motiverar de anställda, uttrycker hon sig enligt följande. Spontant menar hon att människor först 
tänker att de vill ha mer i lön. Hon tror ändå att det är trivsel och goda relationer, som bäst 
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motiverar de anställda, men att även extraförmåner kan vara något som bidrar till ökad 
motivation på arbetsplatsen. 
 
Rangordningen bland de anställda ser dock ut enligt följande på Nynäs Havsbad. Intressant nog 
rankas nöjda kunder högst, före både goda relationer (2) och en blandning av mjukare värden (3), 
däribland trivsel. Detta är egentligen ett fantastiskt resultat - att de anställda ser utanför sin egen 
person och istället värderar serviceyrkets huvudmål högre vilket inte är alldeles vanligt. På fjärde 
plats värderar de anställda uppskattning och personlig utveckling lika högt och på femte plats 
kommer personlig utveckling. Löneförhöjning är sexa och provision/bonus tillsammans (7 
respektive 8). Slutligen värderar de anställda extraförmåner lägst (9); detta trots att vi egentligen 
redan har kommit fram till att dessa i högsta grad motiverar de anställda. Men tvingas de välja 
mellan nedanstående alternativ så är det uppenbarligen svårt att se förbi de faktorer som påverkar 
det dagliga arbetet såsom trivsel och bra relationer till chef och anställd. Det är isåfall mer 
anmärkningsvärt att de anställda värderar de övriga ekonomiska incitamenten högre eftersom 
Nynäs Havsbads extraförmåner är väl så mycket värda i ekonomiska termer som något av de 
andra typerna av ekonomiska incitament. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trivsel 33 22 11 11 11 11 - - - 
Goda relationer 11 56 33 - - - - - - 
Uppskattning 11 11 22 33 11 11 - - - 
Nöjda kunder 44 - 22 11 22 - - - - 
Personlig utveckling - 11 - 33 44 - 11 - - 
Karriärmöjligheter - - - 11 - 11 22 22 33 
Löneförhöjning - - 11 - - 56 22 11 - 
Provision och/eller bonus - - - - 11 11 33 33 11 
Extraförmåner - - - - - - 11 33 56 

         Tabell 6: Rangordning Nynäs Havsbad Hotell & Konferens (Svar i procent, avrundat – totalt 9 av 9 korrekt besvarade) 

4.7.2.8 Slutsats utifrån rangordningen 
Slutsatsen i denna fallstudie blir att hotelledning och medarbetare till viss del rankar de 
motiverande åtgärderna lika. De anställda motiveras mest av nöjda kunder medan 
hotelldirektören tror att det är trivsel som är det viktigaste. Båda perspektiven framhåller dcok 
goda relationer som tvåa. Tredjeplatsen överensstämmer dock inte alls mellan de båda då Anne-
Maj Colbing placerar extraförmåner som trea på listan medan de anställda i praktiken rankar detta 
absolut lägst när de tvingas välja. Det tredje mest motiverande alternativet hos de anställda är 
istället mjukare värden.  
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4.8 Totalsammanställning av enkätundersökningen 

4.8.1 Inledande resonemang 

  
Syftet med enkätundersökningen har varit att visa vad medarbetarna på respektive hotell 
motiveras av och hur dessa sedan rangordnar motiverande åtgärder. I denna sammanställning har 
samtliga respondenters svar från våra sex fallstudier sammanställts i tabeller för att på ett tydligt 
sätt åskådliggöra deras syn på motiverande åtgärder. För att tydliggöra för läsaren har vi följt 
strukturen i enkäten och delar därför in totalsammanställningen i våra sex huvudområden; 
medarbetarfråga, arbetsförhållanden, arbetsuppgiften, arbetstillfredsställelse, personlig utveckling 
och ekonomiska incitament. Resultaten i tabellerna utrycks i procent i en omfattning av totalt 77 
stycken hotellanställda i Stockholmsregionen. 

4.8.2 Resultat av totalsammanställning av enkäter 

 
I Medarbetarfråga:  
(1 = instämmer inte, 3 = varken/eller, 5 = instämmer helt)  
 
Frågor: 1 2 3 4 5 

 7.   Att känna mig motiverad på arbetet är viktigt för mig. 1 1 3 18 77
 7d. Hotellgästernas sätt att bemöta mig påverkar min motivation. 1 5 19 29 46
 7e. Att kunderna är/blir nöjda motiverar mig. 1 0 1 12 86
Tabell 7: Totalsammanställning, medarbetarfråga 
 
Dessa resultat visar tydligt att det för en övervägande majoritet anställda är mycket viktigt att 
känna sig motiverad på arbetsplatsen. Detta kan bero på att de lever och verkar i en bransch där 
servicemässighet driver de anställda. Det finns dock en del extremvärden som tyder på att detta 
inte alls är viktigt för viss personal vilket isåfall förvånar oss med hänsyn till ovan nyss anförda. 
Oavsett vilken tjänst du besitter borde det mest vanligt förekommande vara att den anställde vill 
känna sig motiverad på arbetsplatsen. Det finns på samma sätt ett litet antal respondenter vars 
motivation inte drivs av att hotellgästerna går nöjda från sin hotellvistelse och dessa bör 
antagligen fundera över vad yrket egentligen innebär i fråga om service, även om personerna i 
fråga arbetar i hotellkök utan direktkontakt med gästen. Samtlig personal är en viktig länk i kedjan 
mot måluppfyllelsen. Vi kan dock konstatera att utifrån enkäten verkar nöjda kunder och 
motivation vara sammankopplat för merparten av respondenterna.  
 
Vidare finns det de, vars motivationsgrad heller inte direkt påverkas av hotellgästernas sätt att 
bemöta dem. Det sistnämnda resultatet kan förklaras av att de anställda har förmågan att 
distansera sig från åsikter och synpunkter som missnöjda gäster framför och således påverkar det 
heller inte motivationen hos dessa. Merpartens grad av motivation påverkas dock av detta, men 
anmärkningsvärt är att så många som 20 procent ställer sig neutrala i frågan vilket gör att vi 
omedelbart ställer oss frågande till detta och isåfall undrar varför? Detta är något för 
hotelldirektörerna i undersökningen att fundera mera kring. 
 
 
 
 
 
 



 

 62

II Arbetsförhållanden:  
(1 = motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = motiverar mig mycket, 6=ofullständigt svar) 
 
Frågor:  1 2 3 4 5 6

 8. Att arbetsmiljön är tillfredställande. 0 3 8 31 58 0
 9. Att kunna påverka min arbetssituation. 1 0 5 29 64 1
10. Tillfredsställande arbetstider. 3 3 31 31 50 0
11. Trygghet på arbetsplatsen. 0 1 8 29 62 0
12. Hotelledningens motiverande åtgärder. 3 0 14 48 35 0
13. Att ha en god relation till chefen. 1 0 4 0 65 0
14. Att ha en god relation till kollegorna. 0 0 1 18 80 1
Tabell 8: Totalsammanställning, arbetsförhållanden 
 
En övervägande del av respondenterna förefaller anse att arbetsförhållanden generellt påverkar 
individens grad av motivation, däribland trygghet och möjligheten att kunna påverka sin 
arbetssituation. Mest motiverande i denna kategori är dock relationen till kollegor, där 80 procent 
svarat att denna motiverar dem mycket. Relationen till chefen värderas också högt men 
respondenterna värdesätter ändå relationen till kollegor högre. Tillfredställande arbetstider är 
vidare mycket motiverande för många respondenter men samtidigt placerar en del detta alternativ 
som mindre motiverande. Detta skulle kunna grunda sig i att de anställda är medvetna om att 
arbetstiderna inte alltid är de mest tilltalande i denna bransch och således inte anser att arbetstider 
är en motivationsfaktor bland så många andra.  
 
Hotelledningens motiverande åtgärder anser 35 procent vara mycket motiverande och 48 procent 
delvis motiverande, vilket får ses som ett förhållandevis gott betyg för hotellen i denna 
undersökning. Däremot anser 14 procent att ledningens motiverande åtgärder varken motiverar 
eller omotiverar, samt 3 procent uppger att dessa inte alls motiverar dem. De anställda förefaller 
sammantaget vara något oeniga på denna punkt vilket givetvis kan ha många orsaker. En 
anledning kan vara att respondenterna inte ser eller förstår de motivationsstrategier som hotellen 
tillämpar och således finner de inte dessa vara särskilt motiverande. Detta har något av 
hotelldirektörerna varit inne på och vi instämmer i att detta måste ha stor betydelse för hur 
åtgärderna uppfattas. Detta kan följaktligen vara något som hotellen bör se över och arbeta vidare 
med genom att förtydliga sina valda belöningssystem och motiverande åtgärder. Totalt sätt är det 
96 procent av de anställda som anser att det är viktigt att vara motiverad på sin arbetsplats och 
därför bör sådana fakta beaktas.   
 
III Arbetsuppgiften:  
(1 = motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = motiverar mig mycket, 6 = ofullständigt svar)) 
 

Frågor: 1 2 3 4 5 6

15. Att få arbeta med intressanta och stimulerande 
arbetsuppgifter 

1 1 6 23 66 3

16. Att ha eget inflytande över och möjlighet att påverka 
arbetsuppgiften. 

0 3 4 35 55 3

17. Att arbetsinsatsen aktivt utvärderas och belönas. 1 1 13 29 53 3
19. Att min arbetsinsats har betydelse för andra människor. 1 1 5 29 63 1

Tabell 9: Totalsammanställning, arbetsuppgiften 
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Att kunna påverka arbetssituationen uppger många av respondenterna vara mycket motiverande 
och detta är intressant eftersom vi i undersökningen snarare får uppfattningen av att tjänsterna i 
hotellbranschen är relativt styrda och att det följaktligen inte finns något större spelrum för egen 
påverkan av arbetsuppgiften. Därför kan det kanske vara en idé för hotellen att möjliggöra större 
eget inflytande över arbetsuppgiften för att på så sätt stimulera fler medarbetare till ett gott 
arbete.  
 
Intressanta och stimulerande uppgifter anses också vara relativt motiverande, men samtidigt 
förefaller det som att en del av respondenterna inte främst motiveras av att arbeta med 
stimulerande arbetsuppgifter. Kanske beror detta på att de allmänt trivs så bra på arbetsplatsen, 
och med kollegorna, att arbetsuppgifterna i sig har mindre betydelse. Vidare kan detta höra 
samman med att något av hotellen tillämpar viss form av arbetsrotation, vilket gör att den 
anställde aldrig mättas av en specifik arbetssyssla. Eftersom det rör sig om tjänsteproduktion är 
det dock mer märkligt att inte fler anser att det är mer motiverande att arbetsinsatsen har 
betydelse för andra människor, vilket utgör grunden inom serviceyrken. Det kan dock vara så att 
de respondenter som uppgett att det inte motiverar dem i särskilt hög grad, inte har någon 
kundkontakt i den bemärkelsen att denna aspekt inte påverkar deras grad av motivation. Vi kan 
dock konstatera att arbetsinsatsens betydelse för andra människor trots allt motiverar majoriteten 
av respondenterna. Slutligen anser majoriteten även att de motiveras av att arbetsinsatsen 
utvärderas och belönas men undantag av de 13 procent som svarar varken eller på denna fråga. 
Detta kommer vidare att analyseras i vår sammanfattande diskussion i kapitel 5.  
 
IV Arbetstillfredsställelse:  
(1 = motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = motiverar mig mycket, 6 = ofullständigt svar) 
 
Frågor: 1 2 3 4 5 6 

20. Att få feedback av min chef för utförda 
prestationer. 

1 0 5 25 66 3 

20 a. Att få uppskattning för väl utfört arbete. 0 0 8 19 72 1 
20 b. Att bli tillrättavisad när jag inte 
presterar tillräckligt bra. 

1 3 8 39 46 3 

21. Att alla anställda behandlas utifrån 
likavärdesprincipen. 

0 3 6 19 71 1 

22. Att de anställda behandlas rättvist. 0 3 4 14 78 1 
Tabell 10: Totalsammanställning, arbetstillfredsställelse 
 
Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen visar sig majoriteten vara förhållandevis överens 
om som i någon grad motiverande. Undantaget är isåfall tillrättavisning där respondenterna är 
något oeniga i fråga. Detta beror säkerligen precis som hotelldirektörerna anför, att människor 
generellt har lättare för att ta positiv kritik än negativ. Rättvisa anser däremot 78 procent av 
respondenterna vara mycket motiverande och så upplevs även likavärdesbehandling men som i 
det totala dock inte upplevs fullt lika motiverande som rättvisa. Detta är intressant men också 
svårare att finna en förklaring till. Kanske är det så att likavärdesfrågor upplevs viktiga, inte minst 
i samhället i stort, men att rättvisefrågor är ännu mer påtagliga på arbetsplatser och att denna 
fråga därför i högre grad motiverar människor om det finns en fungerande rättvisa på 
arbetsplatsen. Samtidigt kan frågor kring lika värde upplevas vara en del av rättvisan, att 
människor behandlas lika.  
 
Intressant är vidare att fler finner uppskattning som mer motiverande än feedback, vilket skulle 
kunna tolkas som att - vilket vi redan redogjort för ovan - som att de flesta respondenter gärna 
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vill höra positiva kommentarer om sin arbetsinsats men gärna undviker negativitet. Feedback kan 
ju både vara av positiv och negativ karaktär och detta skulle isåfall förklara ovanstående skillnad i 
svar. Det förekommer dock respondenter som inte alls anser att feedback är särskilt motiverande, 
vilket kanske kan förklaras av att dessa respondenter antingen besitter tjänster där feedback inte 
ges alternativt att de har dåliga erfarenheter av feedback och därför inte finner detta särskilt 
motiverande. 
 
V Personlig utveckling:  
(1 = motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = motiverar mig mycket, 6 = ofullständigt svar) 
 
Frågor: 1 2 3 4 5 6 

23. Att få chansen att utvecklas i mitt arbete.  0 3 9 31 56 1 
24. Att få chans att öka den egna kompetensen.  0 1 9 36 54 0 
25. Att få ökat ansvar på arbetsplatsen. 0 1 13 44 42 0 
26. Möjligheten till befordran. 3 3 19 37 38 0 
27. Möjligheten till en högre inkomst. 1 0 6 25 68 0 

Tabell 11: Totalsammanställning, personlig utveckling  
 
Möjligheten till högre inkomst är det som klart upplevs vara mest motiverande när det kommer 
till personlig utveckling i hotellbranschen. Generellt har fallstudierna visat på en medvetenhet om 
vad som är möjligt rent utvecklingsmässigt och där har det framkommit att en högre inkomst 
isåfall är mer lättillgänglig än personlig utveckling i andra former, däribland möjligheten att öka 
den egna kompetensen, och kan således i högre grad motivera de anställda. Medvetenheten gör 
således hoppet om högre inkomst större för hotellanställda. Att möjligheten till utveckling i 
arbetet ges är nämligen något som respondenterna finner mycket motiverande. Minst motiverar 
dock befordran men också ökat ansvar, och dessa båda verkar generellt sett inte ha lika stor 
betydelse för motivationen som övriga alternativ. Detta kan givetvis grunda sig i det som vi redan 
anfört om högre inkomster men kan också bero på att utökade ansvarsområden och befordran 
inte i lika stor utsträckning driver dessa respondenter, de kanske helt enkelt inte har ambitionen 
att klättra uppåt i organisationen. Detta kan återkopplas till att hotellyrket för många ses som ett 
genomgångsyrke och att många således inte ser en framtid i branschen. Det är dock ett fåtal som 
menar att möjligheten till högre inkomst inte alls är motiverande och detta skulle i sin tur kunna 
bero på att pengar är nödvändigt för vår överlevnad i samhället, det vill säga vi arbetar för att få 
en lön, och således finner inte dessa respondenter detta vara en motivationsfaktor utan mer av ett 
grundläggande behov.  
 
VI Ekonomiska incitament:  
(1 = motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = motiverar mig mycket, 6 = ofullständigt svar) 
 

Frågor:  1 2 3 4 5 6

28. Att bli belönad i form av ekonomiska incitament. 0 1 13 32 51 3
28 a) Att få en lön som motsvarar arbetsinsatsen. 0 3 5 13 76 3
28 b) Att möjligheten till provision ökar. 5 1 19 29 43 3
28 c) Att företaget utdelar bonus. 3 0 13 27 54 3
29. Jag anser att extraförmåner, exempelvis friskvårdsbidrag, 
personalrabatt etc. 

3 0 4 34 55 4

Tabell 12: Totalsammanställning, ekonomiska incitament 
Tänkvärt i detta fall är att endast hälften anser att belöning i form av ekonomiska incitament är 
något som är mycket motiverande, vilket eventuellt tyder på att det istället är mjuka värden som 



 

 65

främst motiverar de anställda. I denna kategori har flest respondenter svarat att det som mest 
motiverar är att få en lön som motsvarar arbetsinsatsen. Samtidigt är det påståendet något som vi 
tror att de flesta arbetande förutsätter och i sådant fall kanske detta inte just motiverar, utan bara 
förväntas vara så. På detta vis resonerar dock uppenbarligen inte respondenterna i denna 
undersökning med hänsyn till resultatet ovan. Ett annat exempel på något som undersökningen 
har visat på lätt kan tas för givet är extraförmåner som 55 procent av respondenterna anser 
motiverar dem mycket. Övriga anser detta vara delvis motiverande och slutligen finns det en 
mindre grupp som inte alls motiveras av extraförmåner. Dessa kan således vara bland dem som 
hellre ser direkt ekonomisk belöning som mer motiverande alternativt att de helt enkelt tar 
extraförmåner för givet.  
 
Bonus förefaller vara mer motiverande än provision och detta kan bero på den generella 
skepticism som präglar dagens arbetsmarknad. En bonus delas ofta ut baserat på resultat på 
årsbasis eller liknande och grundar sig på om det utförda arbetet har gått enligt- eller över 
förväntningarna. Provision däremot klingar illa i människors öron därför att detta ofta kräver att 
prestation ständigt utgår på maximal nivå, åtminstone inom sälj, och detta kan således få negativa 
konsekvenser för den anställdes inkomst. Både bonus och provision upplevs, jämfört med 
extraförmåner, som något mer osäkert hos gemene man och därför tror vi att extraförmåner 
värderas högre. 
 
VII Rangordning av motiverande åtgärder: 
 
I fråga 30 tvingar vi till sist respondenterna att ta ställning till vad det viktigaste är för att de skall 
känna sig motiverade och ber dem rangordna nedanstående alternativ (1-9), där (1) är det 
viktigaste för att känna sig motiverad på arbetet och (9) det minst viktiga.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trivsel 47 16 11 6 6 9 1.6 1.6 1.6 
Goda relationer 11 42 20 6 6 12,5 1.6 - - 
Uppskattning 9 4.7 16 28 23 6 6 4.7 1.6 
Nöjda kunder 11 19 20 19 16 6 6 - 3.1 
Personlig utveckling 11 11 6 16 25 11 9 9 1.6 
Karriärmöjligheter 1.6 - 8 8 4.7 19 19 9 31 
Löneförhöjning 3 8 11 12.5 9 25 23 1.6 1.6 
Provision och/eller bonus 1.6 4.7 1.6 4.7 6 4.7 20 38 19 
Extraförmåner 3 1.6 1.6 - - 4.7 12.5 34 42 

     Tabell 13: Totalsammanställning, rangordning (Svar i procent, avrundat - totalt antal korrekt besvarade enkäter  64 av 77) 
 
I denna rangordning ser vi tydligt att det som respondenterna finner vara mest motiverande är 
trivsel, med goda relationer på en lika uppenbar andraplats. På tredje plats återfinns såväl goda 
relationer som nöjda kunder, varav den senare kan förklaras av att hotellverksamhet är en del i 
servicenäringen och att många drivs av att kunderna skall gå nöjda från sin hotellvistelse. Även 
om detta torde vara självklart skall detta absolut inte tas för givet då människor som oftast 
primärt ser till sitt eget bästa.  
 
Det som återfinns längst ner i rangordningen och således motiverar de anställda minst är 
extraförmåner, vilket 42 procent sätter som sitt sista alternativ (9). Detta bekräftar det som 
tidigare sagts om bland annat Nynäs Havsbad, att trots fantastiska extraförmåner såsom 
möjligheten till valfri behandling en gång i månaden och reducerat pris på mat och boende, 
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värdesätter de anställda ändå såväl mjuka som andra materiella värden framför extraförmåner. 
Provision och bonus är även det föga motiverande när respondenterna tvingas ta ställning om 
vad som mest respektive minst motiverar dem, men förekommer även i toppen fast med relativt 
låga procenttal. Av de sämst rangordnade alternativen är löneförhöjning det som upplevs mest 
motiverande. Övriga faktorer har inga klara placeringar och återfinns någonstans i mittskiktet. 
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5. Sammanfattande analys 
 
 
I detta kapitel korsanalyseras resultaten som framkommit vid gapanalysen av respektive fallstudie utifrån 
tidigare teori- och forskningsgenomgång samt uppsatsens frågeställning och syfte. På så sätt har vi 
förhoppning om att kunna komma fram till några övergripande slutsatser i undersökningen. 
 
 

5.1 Inledning 
 
Syftet med uppsatsen är att jämföra huruvida hotelledningars valda motivationsstrategier och 
belöningssystem matchar de incitament och belöningar som de anställda söker. På så sätt kan vi 
jämföra undersökningsobjekten sinsemellan för att se vilka som bäst lyckas med denna 
matchning. I empirikapitlet har därför fokus varit att ställa de två perspektiven emot varandra på 
respektive område vilket har utmynnat i många intressanta iakttagelser; såväl överensstämmande 
upptäckter som enstaka förekommande iakttagelser hos fallföretagen. De mest intressanta 
aspekterna rörande motivation och belöningssystem kommer vidare att korsanalyseras utifrån 
genomgången av teori och tidigare forskning på området och leda oss till lämpliga slutsatser som 
kan dras ur denna undersökning. Svaret på frågan om vilket företag som lyckas bäst med 
matchningen av tillämpade motivationsstrategier och belöningssystem gentemot vad de anställda 
motiveras av kommer att presenteras i våra slutsatser i kapitel sex. 
 
Vårt delsyfte är vidare att se vilka motivationsåtgärder som generellt uppfattas som mest 
motiverande bland hotellanställda i de undersökta fallföretagen. Slutligen kommer delsyftet att 
besvara huruvida vår teoretiska syntes är överensstämmande med verkligheten eller om det 
möjligen är så att vi i avsnittet om vidare forskning på området bör föreslå en korrigering av 
densamma.    
 

5.2 Korsanalys utifrån gapanalyser, teori- och forskning  

5.2.1 Inledande om motivation 

 
Efter genomförd undersökning kan vi konstatera att motivation i arbetet är något som upplevs 
viktigt för de flesta hotellanställda i denna undersökning och som även hotelldirektörerna 
uppfattar vara viktigt. Ett problem i branschen förefaller dock vara att yrket är ett 
genomgångsyrke, vilket innebär att personalomsättningen generellt är hög. Många olika faktorer 
är grunden till detta vilket forskare som Kazlauskaite et al. och Øgaard berör, nämligen att 
samhörighetskänslan är låg till arbetsplatsen och detsamma gäller graden av motivation hos 
medarbetarna. Forskare har även antytt att delaktighet i beslut kan påverka personalomsättningen 
och om fler initiativ tillåts att tas, stärker det samhörigheten vilket kan leda till att 
personalomsättningen istället minskar. Ytterligare faktorer som forskarna pekar på som orsaker är 
låga ersättningar, dåliga arbetsvillkor, inadekvat rekrytering men också den anställdes arbetsattityd 
och intentioner. Arbetar inte ledningen med motivationshöjande åtgärder och belöningssystem 
vilket kan motverka dessa effekter, kan detta resultera i hög personalomsättning. Ytterligare en 
anledning till detta är den medvetenhet som präglar de anställda när det gäller möjligheten att 
utvecklas på arbetsplatsen. Möjligheterna är begränsade vilket gör att människor kanske väljer att 
gå vidare i sitt yrkesliv. Samtidigt är vår uppfattning, att alla inte lockas av ökat ansvar och 
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befordran, framför allt inte i Sverige om vi gör en internationell jämförelse. Svenskar upplevs 
generellt vara något räddare för ansvarstagande. Huruvida hög personalomsättning egentligen kan 
förklaras av att medarbetarna inte motiveras tillräckligt, eller att branschen i sig är sedd som en 
genomfartsbransch, kan vi egentligen endast spekulera i. En viktig del är att detta också är 
konjunkturberoende där de senaste årens utveckling inte direkt har gynnat arbetstagarna, vilket 
givetvis påverkar. Vi finner det dock troligt att brist på motivation troligen påverkar 
samhörighetskänslan till arbetsplatsen vilket gör det lättare att lämna hotellet om trivsel saknas. 
Trivsel har i denna undersökning dessutom visat sig vara bland det viktigaste för de anställda.  
 
Bland våra fallföretag är det primärt två hotell som kännetecknas av hög personalomsättning, Ibis 
Hägersten och Kom Hotel. En bidragande orsak kan vara att Ibis Hägersten är ett ekonomihotell 
vilket får konsekvenser på många av de områden som denna undersökning har behandlat. Vidare 
kan det bero på att ledningen är ny och delvis ännu inte har hunnit implementera en komplett 
struktur av motivationsstrategier. Ambitionen förefaller dock vara god och dagens 
belöningssystem är fungerande men grundar sig på att den anställde stannar på arbetsplatsen i 
minst ett år. Kom Hotel är i sin tur öppet med att de helst inte tillämpar motivationsstrategier 
och detta kan givetvis vara en av anledningarna till en relativt hög personalomsättning.  

5.2.2 Betydelsen av motivation för de anställda - ett grundläggande behov? 

 
Vi ställer oss frågan om det inte är så att motivation kanske till och med är så nödvändigt i 
serviceyrket att det utgör ett av grundbehoven hos den anställde. Detta kan isåfall kopplas till vad 
de mest kända behovsteoretikerna anför, såsom Maslow och Herzberg. Kan då motivation vara 
ett lika grundläggande behov som de fysiologiska behoven? Serviceyrket sliter hårt på den 
anställde, framför allt om motivationen brister, vilket kan försämra arbetskvaliteten väsentligt. 
Utifrån detta resonemang skulle vi isåfall, utifrån Herzbergs resonemang, vilja betrakta 
motivation som en hygienfaktor, som då denna saknas kan leda till vantrivsel. Chitiris är inne på 
samma spår då han finner att de anställda är mer intresserade av hygienfaktorer än 
motivationsfaktorer. Vidare ligger lönen dessutom till grund för existensbehovet hos människan 
och även den är enligt vår mening att betrakta som en hygienfaktor. Herzbergs 
motivationsfaktorer blir istället de motiverande åtgärder som hotellen tillämpar, såväl mjuka som 
hårdare värden, exempelvis bonus och provision. 

5.2.3 Målsättning - att arbeta för nöjda kunder 

 
Arbetet på hotell går i slutändan ut på att tillfredsställa kunden på bästa möjliga sätt.  
Målmedvetenheten är således viktig i servicebranscher, då motivation också kan komma ur 
tillfredsställelsen av att målen för verksamheten uppfylls. Detta är något som behandlas inom 
målsättningsteorin. Därför anser vi att det är viktigt att hotellen, genom belöningssystem i olika 
utsträckning, försöker att sätta egna mål för verksamheten, såväl generella som 
avdelningsspecifika mål. Vi-känslan förstärks bland personalen och kan således vara en viktig del i 
deras motivation, att göra ett gott arbete, då detta plötsligen står klart, varför arbetet bedrivs. Det 
bör enligt målsättningsteorin därför vara intressant för hotelledningarna att försäkra sig om 
medarbetarnas målförpliktelse samt medarbetarnas självförmåga, vad medarbetarna tror sig klara 
av.  
 
En viktig del i måluppfyllelsen som kommer av nöjda kunder är att de anställda lär sig hantera 
gästernas bemötande. Intressant är att många av hotellen inser vilken betydelse detta kan ha för 
de anställdas motivation och därför tillämpar bra strategier för att detta skall kunna hanteras på 
bästa sätt. Långholmen Hotell låter de anställda gå kurser i psykologi för att lära sig hantera ett 
dåligt bemötande och Park Inns ledning är förstående och stöttande i arbetet med att bemöta 
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kunder. Vidare vet de anställda på Kom Hotel att otrevliga kunder inte hör hemma där och kan 
därför hantera situationer bättre. På hotellen med låg personalomsättning hanterar de anställda 
problemen utifrån sina erfarenheter och de motiveras därför inte i lika hög utsträckning av gästers 
dåliga bemötande.  

5.2.4 Arbetets karaktär - vikten av motivation och mjuka värden 

 
Enligt arbetskaraktäristiska modeller påverkas den anställdes motivation och prestation av 
arbetets karaktär. Hackman & Oldham har utvecklat en modell för hur motivationspotentialen i 
en uppgift kan mätas, för att därigenom se hur arbetsuppgifter bör konstrueras så att detta leder 
till motivation och arbetskvalitet. Vi rekommenderar samtliga hotelldirektörer att tillämpa 
modellen, eftersom det i undersökningen framkommer, att de anställda anser att många av de 
mjukare värdena som rör arbetets och arbetsplatsens karaktär är viktiga för deras motivation. I 
detta inkluderas att göra det bästa åt arbetsförhållandena, arbetsuppgifterna och den generella 
arbetstillfredsställelsen.  
 
Dessa tre områden och de underliggande beståndsdelarna har också betydelse enligt flertalet 
forskningsrapporter där bland annat Deery och Jago samt Cacioppe pekar på att många anställda 
ser värdet i att kunna påverka sin arbetssituation och arbetsuppgiften genom inflytande och 
delaktighet, vilket också är tydligt i denna undersökning. Vidare är det mycket viktigt att 
hotelldirektörerna genom sitt ledarskap arbetar på att visa de anställda uppskattning och 
förståelse, framför allt i en arbetsintensiv bransch som hotellbranschen, vilket forskare som Papis 
anför. Detta för att motarbeta en hög personalomsättning och för att minimera effekterna av 
eventuella brister på motiverande faktorer i verksamheten. I denna undersökning är det intressant 
och tydligt att de anställda värderar uppskattning högre än feedback, men vi drar slutsatsen att 
detta grundar sig i att feedback kan vara av såväl positiv som negativ karaktär medan 
uppskattning enbart är positiv. Green, Chivers och Mynott kommer i sin forskning vidare fram 
till att kommunikationsproblem kan få effekter på arbetstillfredsställelsen vilket även Nynäs 
Havsbads hotelldirektör berör då detta är ett av de problem som de arbetar med inom företaget.  
 
Genom att stimulera de anställdas utvecklingsbehov genom till exempel feedback menar 
Hackman & Oldham att stimuleringen skall leda till ökad motivation och arbetskvalitet. Vi tror 
att det finns ett behov av detta bland våra undersökta fallföretag, då vi upplever att 
medvetenheten om branschens snävhet hämmar de anställdas vilja att utvecklas i sitt arbete. 
Personlig utveckling är betydelsefullt men upplevs tyvärr vara svårare att åstadkomma, då flera av 
hotellen i undersökningen inte tillhör större koncerner eller kedjor, däribland Balingsholm och 
Kom Hotel. Vidare framkommer det att det är viktigt att se till individens eget utvecklingsbehov, 
vilket Långholmens hotelldirektör förespråkar. Han försöker aktivt hjälpa sin personal att 
vidareutvecklas om hotellet inte kan utnyttja den anställdes fulla potential på Långholmen Hotell.  
 
För att slutligen återkoppla till de arbetskaraktäristiska modellerna diskuterar Herzberg vidare vad 
som utgör hygienfaktorer och motivationsfaktorer och vi upplever återigen att en modifikation av 
modellen känns nödvändig, då resultaten tyder på att avsaknaden av motiverande åtgärder såsom 
extraförmåner kan leda till vantrivsel. Vilken skulle exempelvis reaktionen bli på Nynäs Havsbad 
om deras förmånliga extraförmåner togs bort?   
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5.2.5 Sociala relationer - vikten av rättvisa och likavärde 

 
I sociala motivationsteorier ligger fokus bland annat på förhållandet till kollegorna på 
arbetsplatsen och huruvida detta påverkar individens motivation. Individens upplevelse omfattar 
likhet/olikhet, rättvisa/orättvisa i förhållandet till medarbetarna men även tillvägagångssättet för 
fördelning av förmåner på arbetsplatsen. Med stöd utifrån empirin påstår vi att goda relationer 
och likavärde- och rättvisetänkande är mycket motiverande i de studerade fallföretagen. 
Påståendet strider dock mot de resultat som forskarna Simon & Enz kommer fram till i sin 
forskning. Vi funderar på om detta kan bero på att deras studie utförs i USA och Canada där 
arbetsvillkoren ser annorlunda ut och präglas av ett mer individualistiskt tänkande. I Sverige råder 
i sin tur ett mer kollektivt tänkande. Olika tänkande skulle således kunna förklara skillnader i 
betydelsen av relationsskapande och dess värde för motivationen hos de anställda. Ur empirin 
utläser vi dock att det är mer motiverande att ha en god relation till kollegorna än till chefen, 
vilket säkerligen beror på, att det är kollegorna som de anställda har närmst relation till och möter 
i sitt dagliga arbete.  
 
Rättvise- och likavärdesteorin förespråkar bland annat att arbetsinsatser och belöningar skall 
motsvara kollegornas, och när så inte sker bör orättvisorna förklaras. Detta påtalar såväl Nynäs 
Havsbads som Ibis Hägerstens hotelldirektörer. Fungerar inte dessa delar i organisationen kan 
detta vara starkt demotiverande för medarbetarna. Vidare framhåller de flesta av 
hotelldirektörerna att det är nästintill omöjligt att vara rättvis till hundra procent. Vidare kan ett 
rättvisetänk även leda till orättvisa då det går till överdrift och ambitionen om att de anställda 
skall behandlas lika leder till en annan typ av orättvisa. Långholmen Hotells hotelldirektör arbetar 
mot detta mål, då han är medveten om att han alltför ofta agerar för rättvist.  
 
Enligt rättviseteorin har förhållanden som berör rättvisa även betydelse för lönesättningen.  I 
Sverige utgör grundlönen merparten av inkomsten och har tidigare grundats på kollektiv 
lönesättning, något som idag i allt större grad övergår till individuell lönesättning. Detta innebär 
en rättvisa som ytterligare bör motivera den anställde samtidigt som favoriseringar istället kan 
komma att orsaka orättvisor. Detta kan ställas mot förhållandena i USA, där dricks utgör en 
nödvändig förutsättning eftersom lönerna i branschen generellt är mycket låga. Där är det upp till 
var och en att vara motiverad och göra ett gott arbete med stöd från ledningen, för annars blir 
inkomsten mycket låg.  

5.2.6 Förväntan - vilket värde har belöningen för individen?    

 
Förväntningsteori handlar om individens förväntningar och sannolikheten för att dessa skall 
inträffa. Detta kan vara i form av mjuka- och hårda värden.  I denna undersökning förefaller 
hotelledningen på de flesta av hotellen vara väl medveten om att motiverande åtgärder kan ha en 
stor betydelse för de anställda. Vårt allmänna intryck efter genomförd undersökning är, att vi 
uppfattar det som att dokumenterade motivationsstrategier egentligen saknas i de flesta av 
fallföretagen, vilket indirekt, om inte direkt, bör påverka personalen. Det blir extra tydligt i frågan 
om huruvida ledningens motivationsstrategier motiverar personalen. Resultatet tyder nämligen på 
att de anställdas förväntningar inte alltid uppfylls. Detta beror säkert, i flera fall, på att det delvis 
rör sig om mindre hotell, där dokumenterade åtgärder känns överflödiga om kommunikationen 
är god mellan ledning och anställda. Däremot införlivas olika typer av gemensamma aktiviteter 
och säljtävlingar, bland annat på Park Inn Haninge, vilka skall leda till att uppmuntra och 
inspirera personalen samt öka arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Vidare finns det dock 
något hotell som helst inte alls arbetar med motivation och belöningar för att främja ett bättre 
utfört arbete. Kanske att det ligger en sanning i att motivationsskapande just nu är extra aktuellt 
och att påtryckningarna i den mediala världen så småningom avklingar, vilket Kom Hotels 
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hotelldirektör anför. Å andra sidan sker en ständig förändring i samhället som ställer högre och 
högre krav på verksamheten. Detta leder bland annat till ökad konkurrens på flera områden, där 
arbetskraft utgör en konkurrensfaktor.  
 
Vad händer då om något av hotellen inte följer den generella ramen för hur medarbetarna skall 
motiveras till ett gott arbete? Hitt et al. ser motivation som en uppsättning krafter, interna och 
externa, som påverkar beteendet hos individen. Det är något som hotelledningen i respektive 
fallföretag bör ha i åtanke, då en felaktig avläsning av medarbetarna och deras förväntningar 
enligt Hitt et al. annars kan få konsekvenser och resultera i att värdefulla medarbetare byter 
arbetsplats. Därför tror vi att hotellen bör kommunicera med de anställda för att ta reda på vad 
som motiverar dem för att uppnå en bättre överensstämmelse med tillämpade 
motivationsstrategier. Hotellen ser på detta sätt även om de använder sina ekonomiska medel på 
rätt sätt. Detta skulle dessutom kunna stärka hotellets konkurrenskraft då mixen av 
motivationsåtgärder anpassas efter de anställdas önskemål. Den generella inställningen till 
motivationsåtgärder och belöningssystem förefaller dock vara god och kanske finns därför 
möjligheten att denna undersökning får de deltagande hotellen att tänka vidare i dessa banor. 
Medvetenheten hos Långholmens hotelldirektör är imponerande och han menar, att söker 
medarbetarna något annat än ekonomiska incitament, har deras belöningssystem misslyckats. 
Detta bekräftas i sin tur av Jäghult, som menar att för lite tid satsas på att finna inre belöningar, 
då företag istället fokuserar på yttre belöningar i form av materiella värden.  
 
Frågan är alltså vad medarbetarna söker? Hårda, materiella värden, eller mjuka värden som istället 
leder till inre tillfredsställelse? Vi ser, med stöd utifrån empirin, att ekonomiska incitament 
tidigare var det som efterfrågades, vilket Smith redogör för, men att detta på senare år har ändrats 
mot att istället värdera mjukare värden som skapar inre tillfredsställelse.  

5.2.7 Risker med ekonomiska incitament - en koppling till utvärderingsteori 

 
Enligt utvärderingsteorin finns det enligt paret Kaufmann, risker med att gå för långt i strävan 
efter bra ekonomiska belöningssystem. Innebörden blir, enligt Kom Hotels hotelldirektör, att 
hotellen går miste om den motivation som skapas av att genomföra en uppgift på grund av 
överfokuseringen på materiella värden. Även Deci & Ryan med flera menar att inre motivation 
kan tendera att bli underminerad av yttre motivation i form av ekonomiska incitament. Detta är 
klart intressant för vår studie, då resultatet av denna är att de mjukare värdena värderas högre. 
Alltså bör hotelledningarna akta sig för felsatsningar och istället vara lyhörda för vad som 
efterfrågas. Förväntningsteori är således en bättre grund än utvärderingsteori att utgå ifrån i 
arbetet med motivationsstrategier. 
 
Riskerna med icke uttalade belöningssystem, är precis som hotelldirektörerna påpekar, att 
motiverande åtgärder tas förgivet bland de anställda, vilket också undersökningen visar på. Vi 
syftar då framför allt på extraförmåner som uteslutande har kommit på sista plats i rangordningen 
av motiverande faktorer. Samtidigt menar Kom Hotel att det finns risker med ekonomiska 
belöningssystem, i den mening att om medarbetarna är vana vid att få bonus eller andra former 
av ekonomiskt incitament då det ekonomiska läget är bra, uppstår missnöje de år då detta inte är 
möjligt. Detta blir istället demotiverande och belöningssystemet har således förlorat sin funktion.  

5.2.8 Sammanfattande tankar kring rangordningen av mjuka och hårda värden 

 
Hotelldirektörer och hotellanställda har enligt vad som framkommit rangordnat motiverande 
faktorer där det är tydligt att mjukare värden uppfattas motivera de anställda mer i jämförelse 
med vad materiella värden gör. Våra resultat visar således att trivsel, goda relationer, nöjda kunder 
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samt uppskattning rankas högst. Överlag placeras ekonomiska incitament långt ner i 
rangordningen, vilket kan beror på många olika saker. Det bör dock sägas, att resultat av detta 
slag kan variera med hänsyn till andra variabler såsom ålder, då till exempel forskningsområdet, 
med Kovach i spetsen, menar att äldre motiveras av mjukare värden medan yngre 
låginkomsttagare anser att ekonomiska incitament är det mest motiverande. Då vi genomfört 
studien i en låglönebransch, som omfattas av många som får klassas som yngre, strider detta 
påstående isåfall mot det resultat vi har kommit fram till.  
 
Sammanfattningsvis upplever vi att matchningen mellan de båda perspektiven stämmer relativt 
väl överens. Ledningen på respektive hotell är således inne på att det är de mjukare värdena som 
motiverar de anställda och att det är de hårdare värdena som får stå tillbaka även om de upplevs 
viktiga när de anställda inte ställs inför en rangordning. En av anledningarna till detta är att 
människan vill trivas i sin omgivning, då det är ett grundläggande behov, och i begreppet trivsel 
ingår såväl goda relationer till kollegor och chef, samt att den anställde vill bli sedd och 
uppskattad för sin arbetsinsats.  

5.2.9 Avslutande resonemang 
 
Vi funderar dock avslutningsvis på huruvida fallföretagen i undersökningen verkligen har 
anpassat sina belöningssystem efter vad de anställda söker i form av belöningar och uppmuntran. 
Vår känsla är att hotellen snarare använder sig av de mest vanligt förekommande 
motivationsåtgärderna och att dessa egentligen inte är specifikt matchade mot vad personalen 
faktiskt söker. På vissa av hotellen upplevs ledningen dock vara mer positiv till att ta intryck från 
personalen när det gäller motivation och vilken typ av motivationsåtgärder som eftersträvas.  
 
Framgångsrika belöningssystem kräver vidare att medarbetarna förstår och uppskattar systemen 
och ser dessa som belönande och/eller motiverande. Belöningar och motivation ges för att den 
anställde skall prestera bättre och därför är det av stor vikt att personalen förstår innebörden av 
hotellens valda belöningssystem och motivationsstrategier, för att önskad effekt skall uppnås. 
Detta framkommer även vid någon av intervjuerna och vi anser att detta är av så stor vikt att vi 
därför hoppas att samtliga studerade hotell börjar tänka i samma banor.  
 
Avslutningsvis vill vi återkoppla denna sammanfattande analys till vår teoretiska syntes. Vi 
förväntade oss att ekonomiska incitament skulle utgöra en större motivationsfaktor än vad som 
har framkommit i denna undersökning. Överlag är det mjukare värden som har betydelse för de 
anställdas motivation i jämförelse med vad forskningsfronten visar på. Detta föranleder att 
syntesen skulle behöva en justering, en uppgift vilken vi överlämnar till vidare forskning på 
området. 
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6. Slutsatser 
 
 
Vi besvarar i detta kapitel problemställningen och syfte genom att dra slutsatser utifrån korsanalysen av 
den multipla fallstudien. Slutsatserna kommer för ökad överskådlighet att presenteras i punktform. 
 
 

6.1 Slutsatser om motivation i hotellbranschen 
 
 
 Fallföretagen tillämpar, i de flesta fall, belöningssystem och motivationsstrategier, men vi 

rekommenderar, med stöd utifrån empirin, att anpassningen av dessa bör ses över, för att 
bättre matcha det som medarbetarna faktiskt söker. Vårt råd är därför att hotellen bör 
förtydliga riktlinjerna som redan finns för att på så sätt, mer naturligt, få in arbetet med 
motivation i organisationen. Hotellen bör även bejaka medarbetarnas synpunkter än mer, 
vilket torde förefalla naturligt, eftersom det är medarbetarna, som skall motiveras och 
således bör även motivationsstrategierna samt belöningssystemen anpassas till dessa i den 
mån det är möjligt.   

 
 Motivationsåtgärder förefaller enligt studien vara nödvändiga för att personalen skall 

trivas på hotellen och således utföra ett bättre arbete. Vidare tyder de empiriska resultaten 
på att motivationsåtgärderna bör vara av mjuk karaktär, då det har visat sig att det är det, 
som medarbetarna i fallföretagen eftersträvar. Hotellen bör således inte ignorera vikten av 
motivation och belöning och tro att detta inte har betydelse för medarbetarna, huruvida 
detta existerar på arbetsplatsen eller inte.   

 
 Rangordningen utifrån totalsammanställningen av enkätundersökningen har studerats och 

resultaten visar på, att det är trivsel, goda relationer, nöjda kunder samt uppskattning som 
bäst motiverar de anställda.  

 
 Det hotell där matchningen och arbetet med hotellets motivationsstrategier förefaller vara 

mest framgångsrikt är Nynäs Havsbad Hotell & Konferens. Anledningen till detta resultat 
är att hotellet har stödet från sin koncern samt att ledningen ger anställda möjligheten till 
inflytande, lyssnar av vad de söker samt att ledarskapet förefaller vara väl fungerande. 
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7. Avslutande diskussion 
 
 
I det avslutande kapitlet summerar vi vårt arbete genom att granska uppsatsen kritiskt, i form av såväl 
metod- som källkritik. Vidare presenteras egna reflektioner i övrigt och slutligen avslutas uppsatsen med 
förslag till vidare forskning på området. 
 
 

7.1 Inledande resonemang 
 
Allteftersom vårt empiriska material sammanställts och studien genomförts, har vi insett, att det 
finns en del moment, som vi kunde ha genomfört annorlunda för att uppnå ett bättre resultat och 
säkrare slutsatser. Detta hade på så vis också föranlett att vi bättre kunnat säkerställa 
slutresultaten i undersökningen vilket har betydelse för studiens tillförlitlighet. Genom att 
källkritisera kan vi vidare pröva hur de källor vi använt påverkat denna tillförlitlighet och på vilket 
sätt detta visat sig. (Kylén, 2004) 

7.1.1 Kritisk granskning av uppsatsen 

 
 Litteraturen är dessvärre otydlig, när det gäller vad en multipel fallstudie respektive 

fallstudie egentligen kräver. Vi har bland annat kunnat konstatera att fallstudien kan 
omfatta upp till fem olika fallföretag och detta har bidragit till att vi har valt att basera 
undersökningen på sex fallföretag för att säkert leva upp till kraven på en multipel 
fallstudie. Samtidigt menar de flesta metodikförfattare att en fallstudie omfattar färre 
undersökningsobjekt än så. I efterhand känner vi att detta val hjälpt oss i arbetet med 
korsanalysen, som bland annat enligt Merriam (1994) bör kombineras med en multipel 
fallstudie. Metoden vi valt inbjuder till en djupare förståelse, men vi har samtidigt inte 
haft möjligheten att, som vi önskar, arbeta på det djup som varit eftersträvansvärt. 
Samtidigt ville vi försöka se detta problem ur ett bredare perspektiv och därför valde vi 
att ändå utföra en multipel fallstudie vilket ger en aning bredare bild, men fortfarande på 
djupet, av vikten av motivation i hotellbranschen och hur motivationsstrategier och 
belöningssystem tillämpas. 

 
 Fallstudier har, som tidigare nämnts i metodkapitlet, kritiserats då de inte anses 

generaliserbara. Vi har dock aldrig haft som ambition att kunna generalisera i ämnet, utan 
vi ville snarare se, om det var möjligt att upptäcka mönster i de studerade fallföretagen, 
vilket vi anser, att vi också gjorde. Vi vill dock på grund av det vetenskapliga lyftet 
speciellt omnämna den kritik som finns mot fallstudier och påtala att slutsatserna därför 
inte bör generaliseras.  

 
 Frågan vi ställer oss är huruvida det vore möjligt att uppnå samma resultat med en annan 

metod? I efterhand har vi funderat på, om det istället skulle ha varit möjligt att genomföra 
denna studie med hjälp av en surveyundersökning. Vi tror, att det varit möjligt i den mån 
att vi kunnat få överblick av hotellanställdas syn på motivation och motiverande åtgärder, 
men vi tror dock att uppsatsen hade breddats och dessutom förlorat matchningen mellan 
ledning och personal. Med tanke på att det är just det, som vi har varit ute efter, känner vi 
alltjämt, att vi använt oss av den bästa metoden för vår undersökning.  
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 Matchningen perspektiven emellan skulle ha förbättrats avsevärt om vi inte varit rädda för 
att denna studie skulle vara av känslig karaktär. Detta medförde dock att vi mjukgjorde 
samtliga frågor, med följden att matchningen i vissa har försvårats. 

 
 Flick (2005) menar att det är viktigt att intervjuaren värnar om de intervjuades integritet 

och inte vilseleder dessa när det kommer till syftet med studien. Det är således av vikt att 
agera etiskt i undersökningar som denna. Detta anser vi dock att vi i möjligaste mån har 
gjort. Vi har från det första samtalet med respektive hotell berättat vad studien går ut på 
och hur resultatet sedan skall redovisas. Uppsatsen har inte skrivits i syfte att ”hänga ut” 
någon, utan för att studera motivation och belöningssystem i hotellbranschen och för att 
eventuellt kunna komma med förslag på förbättringar, om slutsatserna ger denna 
möjlighet. 

 
 Vi är också medvetna om, att faran med intervjuer är att materialet baseras på subjektiva 

åsikter, vilket kan leda till att slutresultat inte blir objektivt. Som Kylén (2004) uttrycker 
det finns det dock inga åsikter som är fullständigt objektiva men däremot neutrala, vilket 
vi hoppas kännetecknar våra respondenters svar. Vi är dock medvetna om att 
hotelldirektörerna antagligen har haft det bästa för sitt hotell i åtanke och därför tror vi 
dock att detta definitivt har påverkat resultaten. Många svar har varit av positiv karaktär 
genom ordval som, absolut, jätteviktigt etcetera, vilket tyder på detta.  

 
 Vi upplever att de val av teorier vi använt i uppsatsen varit de mest lämpade för detta 

ämne, vilket har bekräftats då vi studerat andra uppsatser inom samma område, vilka i 
stora drag använt sig av samma teorier. Vi anser därför att vi täckt upp det teoretiska 
området väl vilket har varit av vikt för såväl studiens genomförande som 
operationalisering.  

 
 Avseende tidigare studier på forskningsområdet hade det varit önskvärt, att i de fall där 

det saknas, använda sig av ursprungskällan. Istället har vi i vissa fall tvingats använda oss 
av sekundära källor vilket kan leda till att ursprungskällans resultat och mening kan ha 
feltolkats i vissa fall. Med ytterligare ansträngning och större kunskap inom tillgängliga 
databaser borde vi vidare kunnat hitta ytterligare aktuell forskning för att bättre spegla 
forskningsfronten på området.  

 
 Önskvärt hade vidare varit att diskutera motivationsstrategier och belöningssystem med 

branschorganisationen samt fackförbund, för att se hur dessa ser på belöningssystem. Det 
hade varit intressant att få med deras perspektiv för att således kunna se om det finns 
generella riktlinjer för hur belöningssystem och motivationsstrategier bör utformas.  

7.1.1.1 Kritisk granskning av enkätundersökningen 
 
 Sättet som frågeformulären delades ut på kan först och främst ha haft betydelse för 

slutresultatet eftersom vi bad hotelldirektörerna på respektive hotell att själva distribuera 
enkäten, då vi trodde detta var det smidigaste alternativet. Detta innebar, att vi i praktiken 
inte hade någon egentlig kontroll över processen och på vilket sätt enkäten delades ut. Vi 
är tämligen övertygande om, att vi till exempel hade fått in fler svar om vi hade fått 
tillåtelse att själva distribuera enkäten till medarbetarna på hotellen.  

 
 Vidare hade det för ökad trovärdighet och tillförlitlighet i studien varit bra, om vi även 

utfört djupintervjuer med ett antal anställda på respektive hotell för att få fram mer 
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information om åsikter och värderingar kring vad medarbetarna på fallföretagen 
egentligen anser om belöningssystem och motivationsstrategier.  

 
 Vi är också medvetna om att totalsammanställningen av enkäten kan vara missvisande på 

grund av, att vi fick in många enkätsvar från vissa hotell medan insamlandet gick sämre på 
andra. Detta kan ge ett snedvridet resultat då hotellen med många enkätsvar väger tyngre 
än de annars kanske gjort. Dessutom kan antalet respondenter på ett hotell utgöra endast 
ett fåtal, vilket i praktiken innebär att procenttalen kan vara missvisande; 14 procent kan 
således representera ett mycket litet antal personer. Vidare kan ett fåtal negativt inställda 
personer således påverka tolkningen av uppkomna resultat alltför mycket.  

 
 Rangordningen kan vara förvirrande då tabellerna kan avläsas på flera sätt vilket isåfall ger 

ett missvisande resultat. Det beror bland annat på att oenighet bland respondenterna kan 
leda till, att en faktor kan värderas som flera alternativ, vilket försvårar tolkningen.  

 
 Vidare kan en del av begreppen som använts ha missförståtts utav respondenterna, till 

exempel uttryck som ”likavärdesprincipen”. Då detta är ett teoretiskt myntat begrepp 
som inte används i vardagligt språk kan respondenterna ha svarat generellt utan att 
egentligen förstå innebörden av begreppet. Vidare finns det en övergripande risk för att 
respondenterna rent allmänt svarat generellt även i andra frågor och således inte utgått 
från det specifika hotellet, vilket gör att gapanalysens resultat kan bli snedvridet. Detta 
kan både bero på missförstånd samt på att mycket av det vi frågar om är okänt för 
respondenten. Frågan om ledningens motivationsstrategier och belöningssystem kan till 
exempel ha misstolkats av respondenterna, då vi inte är säkra på om de känner till 
ledningens motiverande åtgärder och därför svarar utifrån en generell synvinkel, vilket 
innebär att detta utmynnar i allmänna resonemang om huruvida ledningens 
motivationsstrategier skulle ha någon påverkan på deras motivation. Följden av detta är 
att respondenterna inte menar hotellets specifika strategier, vilket är vad vi primärt har 
varit ute efter.  

 
 Det föreligger även en risk för att respondenterna svarat fel på grund av tolkningsfel, 

vilket isåfall betyder att samtliga frågors konstruktion kunde ha förbättrats och utgjort ett 
bättre underlag till den gapanalys, som undersökningen grundar sig på.  

 
 Som ett resultat av att vi var oroliga för att detta ämne skulle vara av känslig karaktär, 

upplever vi, att vi dolde avsikten med vissa frågor alltför bra, vilket gör att 
respondenterna inte alltid förstått vårt syfte med frågan. Detta har i hög grad haft 
betydelse för studiens slutresultat. 

 
 Det har även kommit till vår kännedom att vissa av respondenterna ansåg att det var 

svåra frågor att svara på eftersom påståendena var positivt ställda och att respondenterna 
därför kände att det mesta skulle kunna anses vara motiverande. Följaktligen har det 
resulterat i att vissa respondenter funnit frågorna ledande, vilket kan kopplas till vårt 
försök att undvika känsliga frågor. 

 
 Samtliga ovanstående punkter kring enkätens utformning hade eventuellt kunnat 

undvikas om vi utfört att större pilottest, baserat på fler än fem personer.  
 
 Slutligen hade det varit önskvärt om vi hade haft möjligheten att koda enkäten, vilket 

hade inneburit att vi lättare hade kunnat se intressanta resultat. Således hade det då varit 
enklare att vända, vrida och sammankoppla faktorer som exempelvis kön, ålder, 
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anställningstid och motiverande åtgärder för att kunna urskilja mönster och samband 
mellan dessa variabler. 

 

7.2 Egna reflektioner 
 
Vi anser att det är av stor vikt att medarbetare känner motivation i arbetet eftersom detta är något 
som kan ge resultat utåt. Arbetet i servicebranschen kräver relativt mycket av de anställda och 
därför är det viktigt att det skapas arbetsglädje, vilket i slutändan även når gästen. Vidare finner vi 
det intressant, att ekonomiska incitament inte har den betydelse som vi först trodde, när vi 
påbörjade undersökningen. Samtidigt är det glädjande, att det är inre faktorer som trivsel och 
goda relationer som nästan genomgående rankats högst, vilket tyder på att det materiella och 
ytliga i praktiken får vika undan för mjukare värden. Vi finner det också tillfredsställande att vissa 
av hotellen speglas av god serviceanda och sätter alternativet nöjda kunder som en 
motivationskälla framför rent personliga vinningar. Hotellverksamhet bygger på service och 
slutmålet bör därför, enligt vår mening, vara nöjda kunder. 
 
Vidare anser vi att motivationsåtgärder i många fall tas för givet och därför förstår inte alla vikten 
av dessa i en organisation. Vi vill därför understryka att motiverande åtgärder som organisationer 
tillämpar, oavsett om det är för att öka trivsel eller i form av mer ekonomiska incitament, kan visa 
sig utgöra en konkurrensfördel. Samhörigheten till arbetsplatsen kan öka och således främjar det 
även servicebemötandet hos hotellpersonalen, vilket även styrks av forskning på området. De 
som således anser att motivation och belöning inte påverkar personalen på ett positivt sätt eller 
finner detta vara onödigt bör därför tänka igenom detta och känna till det affirmativa som följer 
av att en medarbetare är motiverad. 
  

7.3 Förslag till vidare forskning på området  
 
Detta är ett mycket stort och intresseväckande ämne och vi anser att det fortfarande finns många 
aspekter kvar att undersöka. Till exempel vore det ultimata att genomföra samma undersökning i 
mycket större omfattning, vilket skulle göra slutsatserna mer hållbara. Nedan följer dock de 
förslag på frågor som vi anser vore intressant att undersöka vidare:  
 
 I undersökningen framkommer att flera av hotelldirektörerna ser skillnader i vad kvinnor 

respektive män motiveras av. En intressant frågeställning är därför huruvida inställningen 
till motivation och belöningssystem skiljer sig åt mellan kvinnor och män. På vilket sätt 
yttrar sig isåfall detta?  

 
 Vidare berörs frågan huruvida medarbetare med invandrarbakgrund skiljer sig åt i synsätt, 

när det kommer till uppfattning och önskan om motivation och belöningssystem.  
 
 Vi funderar ytterligare på, om det inte kan vara intressant att koppla detta ämne till 

lönsamhet eller eventuellt affärsidé för att även få in yttre faktorer i detta sammanhang. 
 
 Slutligen vill vi återknyta till den sammanfattande analysen, då det framkommer att den 

teoretiska syntesen bör justeras då ekonomiska incitament inte har den betydelse vi från 
början förväntade oss. Detta är således ett fall för vidare forskning. 
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Bilaga 1: intervjumanual - hotelldirektörer  
 
 
Inledning: 

 
 Presentation av författare och uppsatsämne 

 Syftet med intervjun samt tidsåtgång, cirka 1 h 

 Databehandling (anonymitet) 

 Bandupptagning 

 

Bakgrundsfrågor: 
 
 1.  Vilken är Din bakgrund? (utbildning, arbetslivserfarenhet etc.) 

 2.  Hur länge har Du varit hotelldirektör? 

 3.  Hur många anställda? 

 4. Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst er verksamhet? 

 Cityhotell (hotell som har restauration utöver frukost) 
 Hotell Garni (hotell som endast serverar frukost) 
 Konferensanläggning/kursgård 
 Turistanläggning  
 Annat _____________________________________ 

 
 5. Antal hotellrum? 
 
 6.  Vilken är hotellets primära målgrupp? (affärsgäster/privatgäster) 
 
 7.  Vad tror Du är den främsta anledningen till återkommande gäster?  

 Boendet överensstämmer med förväntningarna 
 Priset är det rätta 
 Hotellets belägenhet 
 Bra bemötande av personalen/god kundservice 
 Tillfredsställande faciliteter 
 Företag har avtal med just detta hotell 
 Andra alternativ 

 
 

Frågor kring arbetsförhållanden: 
 
 8.  Hur tror Du att medarbetarna upplever arbetsförhållandena?  

     (Ex. arbetsmiljö, tillfredsställande arbetstider, trygghet på arbetsplatsen,  

   möjlighet att påverka sin arbetssituation etc.) 

 9. Hur påverkas de anställda av kundernas sätt att bemöta dem?  



 

 82

10. Hur ser relationerna ut på arbetsplatsen? (medarbetare - medarbetare, medarbetare - 

ledning) 

11.  Tror du att motiverande åtgärder har betydelse för hur den anställde upplever 

arbetsförhållandena? 

 

Frågor kring arbetsuppgifter: 
 

12.  Hur stor betydelse tror du arbetsuppgiften har för den anställdes motivation? 

(intressant/stimulerande arbete, flexibilitet, inflytande etc.) 

13.  Vill de anställda att arbetsinsatsen utvärderas och eventuellt belönas? 

14. Tror du att det är viktigt för den anställde att arbetsinsatsen fyller en funktion - leder till 

nöjda kunder? 

 

Frågor kring arbetstillfredsställelse: 
 

15. Upplever du att feedback har betydelse för de anställdas motivation? Varför? 

16. Söker de anställda uppskattning för väl utfört arbete alternativt söker de tillrättavisning när 

något går mindre bra? 

17. Hur stor betydelse tror du att likavärdesbehandling och rättvisa har för de anställdas 

motivation?  

 

Frågor kring personlig utveckling: 

 
18. Tror du att personlig utveckling har betydelse för de anställdas motivation? 

19. Vilka utvecklings-/karriärmöjligheter finns för de anställda (ökat ansvar etc)? 

20. Är kompetensutveckling viktigt för de anställda? Vilka möjligheter finns till detta? 

21. Vilken möjlighet finns för befordran/ökad inkomst? 

 

Frågor kring motivationsstrategier och belöningssystem: 
 
22. Tillämpas motivationsstrategier/belöningssystem? På vilket sätt? 

23.  Vilken typ av motiverande åtgärder upplever du bäst motiverar de anställda?  

 Materiella värden; löneförhöjning, provision, bonus, extraförmåner. 

 Motivation i form av mjukare värden/inre tillfredsställelse; medarbetarens behov och 

förväntningar, arbetsförhållanden, arbetsuppgiftens natur, arbetstillfredsställelsen samt 

möjligheten till personlig utveckling. 
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24. Vilka tre motivationsåtgärder tror du dina anställda upplever vara mest motiverande bland 

följande alternativ: (trivsel, goda relationer, uppskattning, nöjda kunder, personlig 

utveckling, karriärmöjligheter, löneförhöjning, provision, bonus, extraförmåner) 

25. Tillämpar ni olika motivationsstrategier beroende på typ av anställning eller tillämpas ett 

generellt system för alla? 

26.  Anser du att belöningar bör fördelas efter individuell eller kollektiv prestation? 

27.  Har medarbetarna själva möjlighet att påverka utformningen av motivationsstrategierna? 

28.  Arbetar ni kontinuerligt med att förbättra belöningssystemet för att det ska matcha det som 

de anställda motiveras av? 

29.  Hur anser du att era valda motivationsstrategier fungerar? 

 

Avslutande fråga: 

30.  Är det något du själv skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2: enkät till hotellanställda 
 
 
Nedan presenteras ett antal påståenden som vi vill att du tar ställning till. Enkäten tar cirka 5-10 
minuter att fylla i. 
 

 Svara gärna så spontant och ärligt som möjligt.  
 

 Var god att markera dina svar med fet stil vid svar via e-mail alternativt ringa in Ditt 
svar om Du fyller i enkäten för hand.  

___________________________________________________________________________ 
 
 1. Du är:    Kvinna Man 
  
 2. Vilket år är Du född? 
   
 3.  Vilket hotell arbetar Du på?   
 
 4.  Vad har Du för position i företaget?  
 
 5.  Vilken är Din huvudsakliga arbetstid? Dagtid  Heltid
 (Markera samtliga alternativ som stämmer Kvällstid  Deltid 
 in på Dig) Nattetid  Extraarbetande
  Skift   
  
 6.      Hur länge har Du arbetat på hotellet? - 1 år     1 - 3 år     3 - 5 år     5 år -     
 
 
         Medarbetarfråga 
                                                  (1 = Instämmer inte, 3 = varken/eller, 5 = Instämmer helt) 
 
 7.     Att känna mig motiverad på arbetet   
 är viktigt för mig.           1         2         3         4         5 
 
 a. Mina personliga behov och önskningar styr   

min motivation i arbetet.    1         2         3         4         5    
 
 b. Mina förväntningar på arbetet har betydelse  
 för hur motiverad jag känner mig. 1         2         3         4         5 
  
 c. Att ha ett mål med mitt arbete ökar  
 min motivation. 1         2         3         4         5    
 
 d. Hotellgästernas sätt att bemöta mig påverkar  
 min motivation.  1         2         3         4         5    
 
 
 e. Att kunderna är/blir nöjda motiverar mig. 1         2         3         4         5   
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               Arbetsförhållanden 
                                                (1 = Motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = Motiverar mig mycket) 
 
  8. Att arbetsmiljön är tillfredställande. 1         2         3         4         5    
   
  9.  Att kunna påverka min arbetssituation. 1         2         3         4         5    
 
10. Tillfredsställande arbetstider. 1         2         3         4         5    
  
11.  Trygghet på arbetsplatsen. 1         2         3         4         5    
   
12. Hotelledningens motiverande åtgärder. 1         2         3         4         5    
  
13. Att ha en god relation till chefen. 1         2         3         4         5    
  
14.  Att ha en god relation till kollegorna. 1         2         3         4         5    
  
      
 
                                                            Arbetsuppgiften  
                                            (1 = Motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = Motiverar mig mycket) 
 
15. Att få arbeta med intressanta och stimulerande   
         arbetsuppgifter. 1         2         3         4         5    
 
16. Att ha eget inflytande över och möjlighet att   
          påverka arbetsuppgiften. 1         2         3         4         5    
 
17. Att arbetsinsatsen aktivt utvärderas och  
 belönas.  1         2         3         4         5 
 
18. Att erhålla respekt motsvarande den arbets-   
 insats jag gör.           1         2         3         4         5    
 
19. Att min arbetsinsats har betydelse för andra    
 människor. 1          2         3         4         5    
 
 

            Arbetstillfredsställelse 
                                          (1 = Motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = Motiverar mig mycket) 
 
20. Att få feedback av min chef för utförda   
 prestationer. 1         2         3         4         5
  
 a.     Att få uppskattning för väl utfört  
 arbete. 1         2         3         4         5 
  
 b.     Att bli tillrättavisad när jag inte presterar    
 tillräckligt bra.  1         2         3         4         5 
 
21. Att alla anställda behandlas utifrån  

 likavärdesprincipen.  1         2         3         4         5 
  

22.  Att de anställda behandlas rättvist. 1         2         3         4         5 
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                                                         Personlig utveckling 
                                            (1 = Motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = Motiverar mig mycket) 
 
23.    Att få chansen att utvecklas i mitt arbete. 1         2         3         4         5 
 
24.  Att få chans att öka den egna kompetensen. 1         2         3         4         5 
  
25.  Att få ökat ansvar på arbetsplatsen. 1         2         3         4         5 
  
26.    Möjligheten till befordran. 1         2         3         4         5 
  
27. Möjligheten till en högre inkomst. 1         2         3         4         5 
 

                                             Ekonomiska incitament 

                                           (1 = Motiverar mig inte alls, 3 = varken/eller, 5 = Motiverar mig mycket) 
 
28.  Att bli belönad i form av ekonomiska incitament. 1         2         3         4         5 
   
a.   Att få en lön som motsvarar arbetsinsatsen. 1         2         3         4         5
  
b. Att möjligheten till provision ökar.                1         2         3         4         5 

  
c.  Att företaget utdelar bonus. 1         2         3         4         5 
  
29. Jag anser att extraförmåner, exempelvis   
 friskvårdsbidrag, personalrabatt etc. 1         2         3         4         5 
 

 
 

30. Vad anser Du är det viktigaste för att Du skall känna Dig motiverad?  
(Rangordna alternativen 1-9, dvs. en 1:a framför det viktigaste, en 2:a framför det näst viktigaste etc.) 

 
 Trivsel på arbetsplatsen   

 Goda relationer på arbetsplatsen  

 Uppskattning för utfört arbete  

 Nöjda kunder  

 Personlig utveckling   

 Karriärmöjligheter   

 Löneförhöjning  

 Provision och/eller bonus  

 Extraförmåner  
 

Andra skäl: 
  

 
 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  


