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Abstrakt 
 

Titel: Frihet under ansvar - En kvalitativ studie om ansvarsdelegering och dess inverkan 

på hotellreceptionisters motivation  
 

Författare: Fanny Forsberg & Emilia Hallström 

 

Institution: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan 

 

Program: Turismekonomprogrammet 

 

Kurs: Företagsekonomi III – organisation, examensarbete (kandidat) 

 

Handledare: Annika Schilling 

 

Examinator Mikael Lundgren 

 

Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av 

ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra 

i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer 

ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det.    

 

Metodik: En tvärsnittstudie inom hotell har tillämpats som undersökningsdesign med 

en induktiv ansats. Datan har producerats fram genom en kvalitativ metod där semi-

strukturerade intervjuer har genomförts. 

 

Slutsats: Hotellchefer använder sig främst av ansvarsdelegering för att skapa 

gästnöjdhet och hotellreceptionister vill ha befogenheter för att kunna tillgodose 

gästernas behov. Det finns en mängd faktorer som kommer att påverka utfallet av 

delegeringen så som feedback, matchning av person och uppgift samt att det finns rätt 

verktyg och kompetens. Mer ansvar bidrar till att hotellreceptionister blir motiverade till 

att göra ett gott arbete, under förutsättningen att ansvarsdelegeringen sker på rätt sätt.  
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Abstract 
 

Title: Freedom under responsibility – A qualitative study of delegation of responsibility 

and its impact on hotel receptionists motivation  

 

Authors: Fanny Forsberg & Emilia Hallström 

 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics 

 

Programme: Business administration with emphasis in tourism management 

 

Course: Business Administration III – organization (bachelor thesis) 

 

Supervisor: Annika Schilling 

 

Examiner: Mikael Lundgren 

 

Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of hotel receptionists 

experiences of delegation of responsibility and how it affects their motivation for 

wanting to go the extra mile in their professional capacity. As part of this, we also want 

to figure out how hotel managers look at delegating responsibilities and how they use it. 

 

Methodology: A cross-sectional study of hotels has been used as a research design with 

an inductive approach. The data has been produced through a qualitative approach in 

which semi-structured interviews were conducted. 

 

Conclusion: Hotel managers primarily use delegation of responsibility to create guest 

satisfaction and hotel receptionists want to have authority to satisfy the guests' needs. 

There are a lot of factors that will affect the outcome of the delegation such as feedback, 

the individuals willingnes to have more responsibility and having the right tools and 

competence. More responsibility contributes to more motivated hotel receptionists, 

under the premise that the delgetion of authority is done the right way. 
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Förord 
Som blivande turismekonomer har vi haft förmånen att få fördjupa oss i 

motivationsskapande inom hotellverksamheter vilket denna studie är baserad på. Det 

har varit en fantastiskt inspirerande process där vi fått möta branschkunniga personer 

med ovärderlig kunskap för utformandet av vår studie. Vidare har  studien har bidragit 

till att vi fått nya insikter kring hur ansvarsdelegering kan bidra till ökad motivation hos 

hotellreceptionister, vilket kommer att vara värdefullt i vårt framtida yrkesliv då vi har 

som målsättning att efter studierna avancera inom hotellbranschen. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga av våra respondenter för den tid de avsatt och den 

värdefulla kunskap de delat med sig av. Utan er medverkan hade inte denna studie varit 

möjlig! 

 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Annika Schilling som väglett oss under 

hela studiens gång genom att bidra med konstruktiv feedback, stöttning och peppning 

under hela skrivprocessen. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår examinator Mikael 

Lundgren som med sin expertis givit återkoppling och engagerat sig i vår studie. Tack 

vare era värdefulla rekommendationer har studien kunnat utvecklas på ett framgångsrikt 

vis.  

 

Kalmar, 9 Januari 2017 

 

 

 

Fanny Forsberg  Emilia Hallström 
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1  Inledning 
 

I detta kapitel introduceras bakgrunden till studien samt en problemdiskussion kring 

motivationsskapande och hotellreceptionisternas viktiga roll. Detta leder sedan till 

studiens problemformuleringar och syfte.. 

 

“Hotellet måste rustas upp! Slitet och på gränsen till ostädat. Tråkigt bemötande av 

hotellreceptionisten. Inte ens ett leende eller ett “godmorgon” när vi gick förbi 

receptionen. Receptionisten var allmänt sur och kan knappast trivas på sitt arbete 

eftersom det inte visades varken entusiasm eller arbetsglädje. Hamnade inte i någon 

som helst diskussion men känslan säger mig att receptionisten behöver visa kunden att 

det är den som betalar deras löner...” 

Anonym gäst, Booking.com  12/10 2016  

 

Föreställ dig att du är chef på ett hotell och får ta emot recensionen ovan. Hur går dina 

tankebanor? Möjligen reflekterar du över om receptionisten i fråga förstår sin viktiga 

roll i organisationen eftersom det tyder på att det finns brist på motivation till arbetet. 

Sett utifrån gästens perspektiv lyckades inte receptionisten leva upp till förväntningarna 

vilket gör dig tämligen orolig. Med vetskap om att frontpersonalen i receptionen är med 

och bidrar till gästens helhetsintryck av företaget måste du som chef tänka över vad som 

får dina medarbetare att känna arbetsglädje och motivation till att vilja göra det lilla 

extra i sitt arbete.  

 

1.1  Bakgrund 

Mette Sandoff (2011) framlägger i sin bok “Hotell och HRM - Tecken på förändring” 

att hotellbranschen innan millenniumskiftet präglades av en tydlig hierarkisk ordning 

och centralisering vilket gjorde att hotelledningen lätt kunde kontrollera att utförandet 

följde riktlinjerna på samtliga nivåer. Idag präglas branschen av mer komplicerade 

förhållanden och ryktet om att “här kan alla få arbete” har suddats ut. Vidare fastslår 

Sandoff (2011) att kompetensen bland hotellanställda har höjts vilket gör att det även 

ställs högre krav på utvecklingsmöjligheter inom branschen. Idag är hotellbranschen en 

hårt konkurrensutsatt marknad och därmed förväntas det att anställda tar ett större 

ansvar och visar engagemang för sitt arbete. Visita (2016) lyfter fram att 
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hotellbranschen har fått ett uppsving de senaste åren och att det generellt sett har visats 

goda resultat vad gäller lönsamhet inom Svenska hotellföretag. Hotellmarknaden är i 

ständig rörelse och har idag kapacitet till att skapa tillväxt och arbetstillfällen även 

utanför de större städerna i landet. 

 

Xinyuan et al (2016) poängterar att hotellreceptionister är mycket viktiga för 

hotellföretag eftersom de är ansiktet utåt och har direkt gästkontakt. Det första intrycket 

gästen får kan vara avgörande för hela företagets framgång och därför ställs det krav på 

att receptionisterna levererar den service som varje gäst förväntar sig. För att de 

anställda ska vilja göra detta är det enligt Xinyuan et al (2016) viktigt att 

receptionisterna känner glädje till sitt arbete.  

 

Arbetsuppgifterna för en hotellreceptionist kan skilja sig åt beroende på hotellets storlek 

och hur verksamheten är organiserad men den primära uppgiften är att vara behjälplig 

för hotellets gäster vid incheckning och utcheckning. Arbetet innebär vanligtvis att ta 

emot bokningar över telefon samt mejl och diverse bokningskanaler och att ansvara för 

fakturering av hotellräkningar och försäljning av kioskvaror eller eventuell mat och 

dryck i lobbyn. På mindre hotell är arbetsrotation vanligt förekommande vilket 

exempelvis kan innebära att hotellreceptionisten arbetar över gränser och hjälper till i 

frukosten, restaurangen eller utför städuppgifter (Mitt yrke 2016). Mullins och Dossor 

(2013) belyser det faktum att hotellreceptionister ofta arbetar långa arbetsdagar och på 

obekväma tider samt att många receptionister i frontlinjen saknar högre utbildning. 

Vidare beskriver författarna att yrket kräver många olika färdigheter, exempelvis ett öga 

för struktur, social kompetens och förmågan att kunna fatta snabba beslut.  

 

Begreppet motivation kommer från det latinska ordet movere som betyder “att röra sig i 

en riktning”. Motivation som en allmän term syftar till en individs engagemang till 

arbetet. Motiverade medarbetare är beredda att till en viss nivå, under en viss tid, 

anstränga sig för att nå ett visst mål. Vidare beskrivs motivation vara något som 

påverkar individers beteende och prestation och det är således en stor del av 

arbetsgivarens intresse att få sina medarbetare motiverade (Ganesh 2016). Enligt 

Segerfeldt (2006) kan hög motivation leda till ökad arbetsglädje hos anställda. 

Författaren beskriver arbetsglädje som det som gör skillnad om individen endast går till 

arbetet för att få lön eller om individen vill gå till arbetet för att det finns ett 
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engagemang och intresse. Vidare framställs det att medarbetarna inte kommer vilja göra 

det där lilla extra eller prestera lika högt om de inte känner någon arbetsglädje. 

Däremot, när medarbetarna känner hög motivation och engagemang kommer 

medarbetarna även att känna större glädje i sitt arbete.  

 

Att skapa motivation hos medarbetarna genom att delegera ansvar har blivit allt 

vanligare inom servicerelaterade organisationer (Askheim & Starrin 2007). Enligt 

Angelöw (2006) har ansvarsdelegering även blivit ett viktigt verktyg för att skapa 

arbetsglädje hos anställda. Ansvarsdelegering kan exempelvis innebära att chefen 

fördelar ansvarsområden till sina anställda eller delegerar vidare arbete som från början 

legat på chefens egna ansvar. Det kan även innebära att chefen ger befogenheter och 

handlingsfrihet åt sina anställda för att de ska kunna utföra specifika arbetsuppgifter. 

Även om chefen har det övergripande ansvaret för uppgiften måste medarbetaren 

ansvara för arbetet de blivit tilldelade (Yukl 2013). Att skapa frihet och möjlighet att 

handla innebär enligt Grönroos (2015) att exempelvis frontpersonal får befogenhet att 

själva fatta beslut i problematiska situationer då de har gästen framför sig.  

 

Vid ansvarsdelegering är det enligt Grönroos (2015) viktigt att det sätts tydliga ramar, 

regler och gränser för frontpersonalen så att de har koll på sitt ansvar och sina uppgifter. 

Genomförs ansvarsdelegering på rätt sätt kan det bidra till att de anställda i frontlinjen 

agerar på ett mer effektivt och kundinriktat sätt. För att detta ska bli framgångsrikt krävs 

det att chefer visar att de har förtroende för sina anställda och en tro på att de 

underordnade på egen hand kan analysera situationer och fatta bra beslut. Enligt 

Lindmark och Önnevik (2011) kan ansvarsdelegering bidra till en stimulerande känsla 

hos anställda, under förutsättningen att chefen i rollen som ledare lyckas motivera sina 

anställda att ta ett ansvar. Vidare redogör Lindmark och Önnevik (2011) för vikten av 

att chefen bör förse sina anställda med med de resurser som krävs för att de ska kunna 

agera fullt ut. För att få sina anställda att växa måste även chefen våga släppa lite på sin 

kontroll. 

 

I hotellbranschen kan implementering av ansvarsdelegering vara fördelaktigt eftersom 

det fördelade ansvaret kan hjälpa frontpersonalen att  tillgodose och lösa gästers 

önskemål utan att behöva ha chefens godkännande gällande varje situation. Det är ett 

faktum att service är centralt för hotellbranschen och människor ställer allt högre krav 
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på servicen vilket gör att det blir viktigt att ägna sig åt ansvarsdelegering. Inte endast för 

att frambringa god service utan även för att skapa engagemang och motivation hos 

frontpersonalen. Genom att ledningen delegerar ansvar till sina anställda kan de känna 

sig behövda eftersom detta bidrar till högre självständighet och ökad auktoritet (Nickson 

2011).  

 

Utifrån ovanstående bakgrund kan vi fastslå att det idag ställs allt högre krav på 

hotellreceptionister. Det kan konstateras att receptionisterna i frontlinjen är mycket 

betydelsefulla för hotellverksamheter samtidigt som de än idag har oförmånliga 

arbetsvillkor och är lågavlönade. Vi anser därför att motivationsskapande på 

hotellföretag är ett viktigt ämne att studera eftersom chefer måste finna andra sätt att 

motivera sina receptionister på, förslagsvis genom ansvarsdelegering. Att ge 

receptionister ansvar kan möjligtvis bidra till att de känner sig uppskattade och 

betydelsefulla och det är intressant att se vad ansvarsdelegering kan mynna ut i.  

 

1.2  Problemdiskussion 

Hotellreceptionistens specifika yrkesroll har fått en stor uppmärksamhet och det har 

forskats mycket inom området vilket har mynnat ut i olika tillvägagångssätt för att 

säkerställa att mötet mellan gäst och receptionist blir som ledningen önskar. Denna 

kunskap kan uppmana hotellchefer att söka efter nya potentiella verktyg för att kunna 

att motivera sina medarbetare (Sandoff 2011).  

 

Alvesson och Kärreman (2012) lyfter fram att motivation är en central fråga för 

organisationer och det handlar om att kunna attrahera och behålla sin personal, 

stimulera sina anställda till att utveckla sin förmågor samt att få dem att göra ett bra 

arbete. Det har länge talas om motivation och hur detta skapas men det är oklart vad 

människor egentligen menar  när det säger sig vara motiverade. Det kan vara svårt att 

precisera exakt vad chefer menar när de talar om viljan att motivera sina medarbetare. 

Både vad gäller praktik och teori har det skett stora förändringar inom fältet för 

motivation under de senaste hundra åren (Hedegaard-Hein 2012).  

 

Ljusenius och Rydqvist (2011) anser att motivationsskapande kan vara en 

konkurrensfördel då medarbetarnas motivation, arbetsglädje och kompetens kan bidra 

till goda resultat för organisationen. Författarna diskuterar även att om medarbetare inte 
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delar organisationens värderingar kan de bli mindre motiverade till att utföra  sina 

arbetsuppgifter. Vidare beskriver Sandoff (2011) att utmaningen för ledningen ligger i 

att lyckas påverka och styra medarbetarna till att bli mer engagerade i sina 

arbetsuppgifter för att de sedan ska kunna identifiera sig med organisationens visioner 

och mål. Samtidigt måste ledningen även skapa meningsfullhet och arbetsglädje för att 

leda medarbetarna i rätt riktning.  

 

Sandoff (2011) framför att personalfrågor inom hotellbranschen länge har åsidosatts och 

poängterar att det finns en avsaknad av specifika studier kring hotellpersonalens 

förutsättningar. Författaren påpekar även att studier kring motivation främst fokuserar 

på hur organisationen påverkas av motiverade medarbetare och inte hur individen i sig 

påverkas. Shultz (2013) diskuterar likväl som Sandoff (2011) att forskning om 

anställdas motivation vanligen fokuserar på hur motivation kan bidra till att 

effektivisera en organisation och göra den mer lönsam. Shultz (2013) framför att 

framtida forskning istället borde lägga fokus på de anställda. Här ser vi återigen att det 

sällan läggs fokus på hur motivation påverkar de anställda som individer och deras 

arbetssituation.  

 

Wesström (1998) presenterar i sin avhandling efter en undersökning, att hotellanställda 

överlag upplever att de inte blir tillräckligt uppmärksammade för sina prestationer. Det 

diskuteras även här, att individuella personalfrågor inte är något som prioriteras inom 

branschen. Vidare i studien fastslår författaren att detta finns med i både anställdas och 

chefers åtanke men att det främst är  servicemötet  som står i centrum och att det saknas 

tillfällen och intressen för en gemensam reflektion kring problemet. Under studiens 

gång ställer hon sig frågande till om det överhuvudtaget är möjligt att som receptionist 

lyckas ge en god service om det inte finns någon uppskattning från chefens sida och hon 

drar sedan slutsatsen om att det troligtvis inte är möjligt. 

 

Sternhufvud (1998) talar för att människan är den primära produktionsfaktorn inom 

hotellbranschen vilket gör det högst viktigt för ledningen att lyckas motivera de 

anställda till att göra ett gott arbete och vilja jobba i linje med företagets förväntningar. 

Detta för att kunna upprätthålla en stabilitet i organisationer, som bidrar till att dagliga 

aktiviteter kan utvecklas till rutiner (Fogelberg-Eriksson et al 2016). Enligt Hedegaard-

Hein (2012) har intresset för skapandet av motivation ökat då människor idag väljer att 
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byta arbete oftare. I den konkurrens som har uppstått om att rekrytera och behålla 

medarbetare har det blivit allt viktigare för arbetsgivare att visa på både kreativitet för 

att uppfylla de krav som medarbetare har på arbetsplatsen. Vi anser att denna 

problematik är värd att framhålla då Sandoff (2011) poängterar att hotellbranschen 

präglas av en hög personalomsättning vilket gör att anställda ofta flyttar på sig. En 

anledning till att personalfrågor hamnar i bakgrunden inom hotellbranschen kan ha att 

göra med dess specifika karaktärsdrag, exempelvis att det är hög personalomsättning där 

personalen ofta byts ut och att den höga ruljangsen gör att det svårt att koncentrera sig 

på den aktuella personalstyrkan. Detta är något vi anser att chefer borde ta på allvar, och 

se över vad de kan göra för att få fler hotellreceptionister att stanna på hotellen. Mer 

ansvar, stimulerande arbetsuppgifter och fler utvecklingsmöjligheter tror vi kan göra att 

de anställda känner sig mer motiverade till sitt arbete.   

 

Sullivan (1989) och Jerris (1999) framför dock att alla medarbetare inte kan motiveras 

på samma sätt utan motiveras av olika intressen. Dessa intressen påverkas av individens 

personlighet, ålder och egenskaper. Det finns således inte ett bästa sätt att motivera sina 

anställda på. Det kan därför vara svårt för en chef att veta vad som motiverar varje 

enskild individ till att göra ett gott arbete (Jerris 1999). Enligt Augner (2009) är det 

individen själv som måste vilja göra bra ifrån sig på arbetet och det går således inte att 

tvinga medarbetarna att göra ett gott arbete. Chefens roll i motivationsarbetet blir 

snarare att skapa förutsättningar som hjälper medarbetarna att känna motivation till att 

vilja göra ett bra arbete. Därför bör arbetsuppgifterna anpassas utifrån medarbetarnas 

behov och inte tvärtom. Att anpassa arbetsuppgifterna innebär även att hitta rätt nivå för 

varje individ. Det är viktigt att ge medarbetarna uppgifter som inte är för svåra, men inte 

heller för lätta. Detta för att medarbetarna ska känna att de får utmanas och utvecklas. 

Hall (2004) redogör för två grundläggande faktorer som chefer måste ha i åtanke under 

motivationsarbetet. Detta är att chefen själv måste förstå vad denne tror motiverar sina 

medarbetare samt hur arbetsuppgifterna utformas och hur dessa uppgifter kan 

tillfredsställa medarbetarnas behov. Om chefen lyckas med detta kan det möjligtvis 

bidra till högre produktivitet såväl som motivation. 

 

Att ge frontpersonal befogenheter och eget ansvar kan även bidra till att de vill leverera 

en högre service och bli mer motiverade till att skapa gästnöjdhet. Delegering av ansvar 

kan leda till mer effektiva beslutsprocesser och att gästen upplever högre servicekvalitet 
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eftersom frontpersonalen kan tillmötesgå deras önskemål på ett effektivt sätt (Ueno 

2008). Även om ansvarsdelegering kan ha positiva effekter för att medarbetarna ska bli 

motiverade är det viktigt att det sätts tydliga ramar och realistiska krav på medarbetarna. 

Om detta inte tas i åtanke är det lätt att medarbetarna blir stressade vilket snarare 

kommer att leda till mindre motivation (Hedegaard-Hein 2012).  

 

Ueno (2008) hävdar att det finns en brist på studier som berör mer specifika 

serviceyrken och hur de där använder sig av delegering av ansvar samt hur 

frontpersonalen upplever att detta påverkar deras arbete. Buckley (2000) påpekar även 

att fokus snarare borde läggas på att studera hur olika typer av organisationer använder 

sig av ansvarsdelegering, på vilket sätt och med vilket resultat. Zhang och Bartol (2010) 

diskuterar också huruvida empiriskt bevis på att ansvarsdelegering påverkar de 

anställdas motivation positivt saknas. Vi upplever att många tidigare studier främst 

fokuserar på hur motivation påverkar servicekvalitén (se; Ganesh 2016, Schlesinger & 

Heskett 1991, Ueno 2008) snarare än hur det påverkar individerna och deras vilja att 

prestera i sin yrkesroll. Därför anser vi att det är väl motiverat att undersöka om ett 

utökat ansvar kan vara motivationshöjande för hotellreceptionister.  

 

Sandoff (2011) har forskat kring personalfrågor inom hotellbranschen och detta är något 

som vi vill bygga vidare på och utveckla. Till skillnad från Sandoff (2011) som gjort 

mer övergripande studier av personalområdet inom branschen har vi valt att specificera 

oss mot motivation genom ansvarsdelegering hos hotellreceptionister. Denna studie kan 

förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för vad ansvarsdelegering har för  inverkan 

samt hur det upplevs, vilket kan vara till hjälp för yrkesverksamma inom 

hotellbranschen såväl som inom andra servicerelaterade yrken. Detta leder oss in på 

våra problemformuleringar: 

 

1.3  Problemformulering 

-   Hur används ansvarsdelegering i hotellverksamheter? 

-   Hur upplever hotellreceptionister att ansvarsdelegering påverkar deras 

motivation till att vilja göra en bra arbetsinsats?  
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1.4  Syfte 

Studiens syfte är att skapa en förståelse för hotellreceptionisters upplevelser av 

ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras motivation till att vilja göra det lilla extra 

i sin yrkesroll. Som ett led i detta vill vi även komma underfund med hur hotellchefer 

ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av det.    
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2  Metod 
 

I detta avsnitt redogör vi för det tillvägagångssätt som använts för att svara på studiens 

syfte och frågeställningar. Avsnittet nedan redogör bland annat för metodologiskt val, 

urval av respondenter, genomförande, samt en reflektion över etiska aspekter.  

 

2.1  Forskningsproblemets karaktär  

Intresset för motivationsområdet inom hotellverksamheter växte fram under våren 2016 

då vi gjorde en praktisk iakttagelse vid ett besök på ett hotell i centrala Stockholm. Vi 

upplevde inte att receptionisten gjorde det lilla extra för att tillfredsställa våra önskemål 

utan snarare ingav ett passivt intryck vilket fick oss att fundera över om receptionisten i 

fråga var motiverad och kände glädje till sitt arbete. Då vi under denna period läste en 

delkurs i organisation II som berörde motivationsområdet fick denna situation oss att 

reflektera över hur avgörande motivation är hos frontpersonal på hotell då det är dessa 

som har direkt kontakt med gästen. Att studiens huvudfokus sedan landade i motivation 

och ansvarsdelegering grundar sig dels i att vi finner det intressant att se om detta kan 

ge en positiv effekt på hotellreceptionisters motivation. En annan anledning till val av 

ämne är att vi vill få en djupare förståelse för hur ansvarsdelegering används. 

Innebörden av ansvarsdelegering i denna studie syftar bland annat till att receptionisten 

får lov att ta olika beslut fast chefen inte är på plats. Ansvarsdelegering kan även 

innebära att receptionisten blir tilldelad en specifik uppgift under dagen till ett mer 

stadigvarande ansvar för exempelvis grupp- och konferensbokningar eller uppföljning 

av gästrecensioner.  

 

Efter att ha undersökt redan befintlig forskning ansåg vi att det saknades studier om hur 

just handlingsfrihet och ansvarsdelegering påverkar motivationen och om detta kan 

bidra till ökad arbetsglädje. Forskningsproblemet som vi har valt att studera är således 

hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering och om det påverkar deras 

motivation till att göra ett bra arbete Eftersom forskningsproblemet grundar sig i hur 

människor upplever något föll det sig naturligt för oss att det skulle bli en kvalitativ 

studie. Yin (2013) argumenterar för att en kvalitativ metod är lämplig vid studier av 

människors uppfattningar om något, vilket stödjer vårt val av forskningsmetod. Vi 
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finner det intressant att studera hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering 

och hur det påverkar deras motivation och har medvetet valt att fokusera på just 

hotellreceptionister eftersom de enligt (Sandoff 2011) trots sin viktiga, representativa 

roll än idag får tampas med låga löner och oförmånliga arbetsvillkor vilket gör det 

viktigt att motivera dessa till arbetet. Eftersom vi intresserar oss för hotellreceptionisters 

enskilda uppfattningar och upplevelser har analysen skett på individnivå. Resultatet av 

uppsatsen har snarare mynnat ut på ett organisatoriskt plan för att vi skulle få ett 

helhetsperspektiv. 

 

2.2  Induktiv forskningsansats 

Vi har i denna studie använt oss av en induktiv ansats vilket enligt Fejes och Thornberg 

(2015) är vanligt vid kvalitativ forskning. Eftersom studien syftar på att skapa förståelse 

för individers beteende och upplevelser gällande motivation och ansvarsdelegering 

grundar sig denna studie i en induktion. Bryman och Nilsson (2011) framför att vid 

användning av ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsansats och 

Jacobsen (2002) samt Svensson (2015) framför att vid en induktiv ansats så styr den 

insamlade datan teorin. Under intervjuerna har det framkommit vilka teorier som varit 

nödvändiga att ha med i studien. Vi har således utgått från respondenternas åsikter, 

upplevelser och tolkningar av forskningsområdet och sedan valt ut teorier som passade 

det empiriska materialet. Vi valde att utgå från respondenternas synsätt eftersom vi 

ansåg att det skulle ge oss en bättre och tydligare förståelse för fenomenet som vi har 

studerat. 

 

Fejes och Thornberg (2015) poängterar att induktiva resultat aldrig är bindande då det 

alltid finns en möjlighet att framtida observationer innehåller undantag i förhållande till 

det som tidigare observerats vilket vi är väl medvetna om. Detta då vi förstår att 

resultatet kan komma att bli annorlunda om studien skulle göras igen eftersom 

människors uppfattningar alltid kan ändras och resultat alltid kan tolkas på olika sätt. 

Eftersom vi hade till syfte att studera människors upplevelser och åsikter och sedan 

skapa en förståelse för fenomenet med hjälp av teorier så ansåg vi att en induktiv ansats 

var mest passande till den studie. Valet av ansats grundar sig dels i att vi har gjort en 

iakttagelse i ett verkligt sammanhang där vi ville undersöka varför det ser ut som det 

gör men även eftersom vi ville få en verklighetsbaserad bild av hotellbranschen och 

således inte bli styrda av teori. Patel och Davidsson (2011) beskriver att problemet vid 
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induktiv ansats är att forskarna kan ha svårt att veta något om teorins räckvidd och dess 

generalitet. Vi har under våra år som studenter sett en mängd olika teorier och forskning 

kring motivation och ansåg därför inte att det var ett problem att finna teorier som 

matchade vårt empiriska underlag. Eftersom denna studie inte ämnade att göra 

generaliseringar var detta inte ett problem. Denna studie syftar snarare till att skapa en 

överblick över hur receptionister upplever ett utökat ansvar och vilka likheter såväl som 

olikheter som finns i dessa upplevelser. 

 

2.3  Kvalitativ forskningsstrategi  

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där tonvikten ligger 

vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 2013). En kvalitativ forskningsmetod 

var mest passande för vår studie eftersom vi har undersökt hotellchefer respektive 

receptionisters synsätt på ansvarsdelegering och detta präglas av social konstruktion. 

Social konstruktion är ett omfattande begrepp som bland annat innebär att verkligheten 

kan upplevas olika beroende på människors tolkningar av omgivningen (Saunders et al 

2016). Trost (2005) argumenterar för att en kvalitativ metod är lämplig då man vill 

förstå människors olika uppfattningar och analysera olika mönster av människors 

upplevelser. Ahrne och Svensson (2015) menar att kvalitativ forskningsstrategi lämpar 

sig bäst när problemet inte går att mäta. Vi anser att motivation är något som inte går att 

mäta då det handlar om olika människors uppfattningar och eftersom det är just 

människors uppfattningar som vi har studerat lämpade sig en kvalitativ 

forskningsstrategi väl för vår studie.   

 

Vi beslutade oss för att samla in kvalitativ data genom att utföra personliga intervjuer 

med receptionister och chefer på hotell för att utforska hur ansvarsdelegering används i 

ett verkligt sammanhang. Till följd av den sociala interaktionen blir den kvalitativa 

datan mycket varierad och komplex i sin natur (Saunders et al 2016). Den insamlade 

datan presenteras i ett empiriavsnitt och integreras sedan med teorin och våra egna 

tolkningar av materialet i analysen. Detta för att först få en klarare bild över dess 

faktiska mening för att sedan skapa en förståelse för hur de hänger ihop. För att lyckas 

besvara syftet med studien låg det i vårt intresse i att både hotellchefer och 

hotellreceptionister fick komma till tals och uttala sig om sina individuella upplevelser 

samt syn på hur ansvarsdelegering ter sig. Enligt Yin (2013) blir en kvalitativ metod 

rättvis vid studier av människors verkliga uppfattningar. Detta möjliggör att människor 
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kan yttra sig med djupgående tankar från hjärtat utan att känna sig begränsade. Eftersom 

vi inte använt oss av färdiga frågeformulär blev det ett öppet samtal under intervjuerna 

vilket bidrog till att intervjupersonerna kunde prata fritt. Vidare beskriver Yin (2013) en 

kvalitativ studie genom att författarnas huvudsakliga uppgift är att återge 

respondenternas ståndpunkt och synvinkel och blir på så vis ofta mycket trovärdig.  

 

Det har dock riktats kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den kräver 

mycket resurser och urvalet kan då bli mindre än vad som önskats. Det har även 

diskuterats huruvida intervjupersonerna anses vara relevanta för studien och problem 

gällande generalisering (Jacobsen 2002). Det är viktigt att ta med kritiken i åtanke och 

vi har försökt att få variation i intervjupersonerna för att få ett bredare urval men även 

ständigt haft i åtanke att inte göra generaliseringar i studien. 

 

2.4  Tvärsnittsstudie  

Då vi ville få en mer övergripande bild över receptionisters upplevelser av 

ansvarsdelegering samt hur det används inom hotellbranschen i stort har vi utformat 

studien efter en tvärsnittsstudie logik. Yin (2013) förklarar att en tvärsnittsstudie 

handlar om att samla in data från mer än ett fall för att sedan kunna jämföra dessa och 

hitta likheter och skillnader i fallen. Graziano och Raulin (2013) framför att en 

tvärsnittsstudie är fördelaktig när författarna ämnar sig åt att utforska olika beteenden 

och uppfattningar inom ett visst segment. Detta bidrar i sin tur till att en djupare 

förståelse för ett fenomen skapas (Bryman & Bell 2013). Eftersom vi ville få ökad 

förståelse för hur just ansvarsdelegering påverkar viljan till att göra en bra 

arbetsprestation kom vi att behandla flera fall. Vi strävade efter att bilda en djupare och 

mer allmän förståelse för fenomenet snarare än att fokusera på hur ansvarsdelegering 

används på specifika hotellet vilket stödjer vårt val av undersökningsdesign. Enligt 

Denscombe (2009) präglas tvärsnittsstudiens karaktärsdrag av att den har fokus på hur 

något ter sig vid en viss tidpunkt och är även beroende av empiriskt material. Eftersom 

denna studie utgår från en induktiv ansats har de empiriska materialet varit av stor vikt 

och genomsyrat hela studien.  
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2.5  Datainsamlingsmetoder 

2.5.1  Val av respondenter 

Vi har valt att avgränsa studien genom att använda oss av strategiska urval vad gäller 

intervjupersoner eftersom vi ville få direkt kontakt med hotellreceptionister och 

hotellchefer. Detta eftersom att vi ville få en djupare förståelse för deras arbetssituation 

och deras syn på ansvarsdelegering. Alvehus (2013) framför att strategiska urval 

grundar sig på att urvalet har strategiska element som har utformats specifikt från 

studiens problemformuleringar. Ett strategiskt urval var passande för vår studie då det 

gjorde det möjligt att nå de avdelningar på  hotellen som kunde ge oss den 

informationen vi behövde för att besvara våra forskningsfrågor. Då vi ansåg att 

hotellchefer och hotellreceptionister var de som kunde ge oss mest information om det 

vi skulle undersöka föll det sig naturligt för oss att intervjua  dessa. Vi upplevde att det 

var svårt att få tag på hotellchefer och hotellreceptionister via telefon och mejl och 

beslutade oss därför för att besöka ett flertal hotell vilket resulterade i att vi slutligen 

fick inplanerat sammanlagt tre personliga intervjuer med hotellchefer och sex personliga 

intervjuer med hotellreceptionister.  

 

Vi valde att undersöka hur tre hotellchefer på hotell som var lika till standard, läge och 

storlek använder sig av ansvarsdelegering. Detta eftersom vi var intresserade av att se 

om ansvarsdelegering användes på olika sätt eller i olika stor grad på hotell som vi 

trodde hade   liknande förutsättningar. Med vetskap om att arbetsrotation är vanligt 

förekommande på mindre hotell där en receptionist kan ha flera ansvarsområden, som 

till exempel städuppgifter, frukostansvar eller liknande, antog vi att det inte reflekteras 

lika mycket över ansvarsdelegering som på större hotell vilket gjorde att vi endast valde 

att fokusera på det sistnämnda. 

 

Vi har valt att intervjua totalt nio personer varav sex av intervjuerna gjordes med 

hotellreceptionister. Vi intervjuade även tre hotellchefer för att få en djupare förklaring 

för olika förutsättningar, anledningar och hinder för delegering av ansvar. Genom att 

beakta både hotellchefernas och hotellreceptionisternas syn tror vi att studien kan påvisa 

ett mer rättvist resultat eftersom båda parterna fått komma till tals. 
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2.5.2  Semistrukturerade intervjuer 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att använda sig av den metod som passar 

studiens frågeställningar och ändamål för att studien ska få det optimala underlaget. Vi 

har i denna studie därför utifrån vårt syfte, som tidigare nämnt, använt intervjuer för att 

samla in data. För att ta reda på hur hotellchefer använder sig av ansvarsdelegering och 

hur anställdas motivation till att göra ett bra arbete påverkas av detta har vi att 

genomfört personliga intervjuer på hotellen vid olika tillfällen. Fördelen med att 

genomföra intervju på plats är djupet man får på informationen samt att författarna i viss 

mån kan styra hur detaljerade svaren ska vara, jämfört med till exempel en mailintervju 

(Blumberg et al 2011). Eftersom vi gjorde intervjuer på plats kunde vi lättare säkerställa 

att vi fick svar på frågorna och samtidigt undvika missförstånd, såväl från 

respondenternas sida, som från vår egen sida. 

 

Då vi ville få en djupgående förståelse för hur ansvarsdelegering ter sig på hotell 

använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2013) poängterar att 

det är viktigt att frågorna är öppna för att vara säkra på att respondenternas egna 

uppfattningar fångas upp och är så väl beskrivna, ärliga och utvecklade som möjligt. 

Ryen (2004) samt Back och Berterö (2015) framför att det viktiga vid semistrukturerade 

intervjuer är att respondenten får berätta och skildra verkligheten på sitt sätt. Genom att 

använda oss av öppna frågor blev det möjligt för respondenterna att berätta fritt kring 

ämnet och gjorde det även möjligt för oss att se vilka faktorer som varje enskild 

respondent ansåg vara viktiga. Dessa typer av intervjuer bidrog även till att vi kunde få 

mer detaljerad och utvecklade svar från intervjupersonerna.  

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom detta är att föredra då vårt 

forskningsproblem kan kopplas till ett omfattande problemområde och vi behövde 

upptäcka och identifiera de frågor som var relevanta för att förstå problemet. Genom att 

vi förberedde en intervjuguide som innehöll en lista med ämnesrelaterade frågor hade vi 

möjlighet att se till att respondenten täckte de områden som vi ansåg vara nödvändiga. 

Blumberg et al (2011) framför att det är till en fördel om frågorna ställs på ett liknande, 

om inte identiskt sätt i alla intervjuer. Intervjuerna gick till på ett liknande sätt och 

eftersom vi hade en intervjumall vi utgick ifrån ställdes liknande frågor till samtliga 

respondenter. Eftersom det var viktigt för oss att alla intervjupersoner fick ge sin syn 

och uppfattning på motivation och ansvarsdelegering lämpade sig en semistrukturerad 
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intervjumetod väl. Att få intervjupersonerna att förklara sin situation och sina 

uppfattningar kring ämnet anser vi hade försvårats om vi använt oss av strukturerade 

intervjuer. 

 

Intervjupersonerna som deltagit i vår studie har vi valt att göra anonyma och varje 

person har därför tilldelats ett fiktivt namn. Trost (2010) menar att fiktiva namn kan 

användas för att ingen ska kunna veta vem som sagt eller gjort vad. I studien presenteras 

cheferna på de olika hotellen som Annika, Kristian och Peter. Receptionisterna på 

hotellen kommer att presenteras som Emma, Lisa, Erik, Charlotte, Fredrik och Kajsa. 

För att ytterligare säkerställa  intervjupersonernas anonymitet beskriver vi inte heller 

vilket hotell de arbetar på i studien och vi nämner inte heller deras specifika 

ansvarsområden. 

 

2.5.3  Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på de olika hotellen där vi på samtliga ställen fick möjlighet att 

intervjua respondenterna i ett avskilt, ostört område. Vi startade intervjuerna med att 

presentera oss själva och gick igenom vad intervjun skulle innehålla. Detta för att öppna 

upp samtalet och få respondenterna att känna sig avslappnade. Innan intervjun började 

informerade vi även respondenterna om att de skulle anonymiseras samt att intervjun 

var frivillig och kunde avbrytas på deras begäran. Detta eftersom vi ville få 

respondenterna att svara så ärligt som möjligt. Patel och Davidsson (2011) understryker 

att det är viktigt att författarna ser till att intervjupersonerna känner sig bekväma och 

avspända. Därför fick även respondenterna börja med att svara på allmänna frågor om 

sin arbetsplats för att sedan komma in på de två ämnena som studien berör, motivation 

och ansvarsdelegering (se bilaga 1 & 2). Eftersom vi ville få en djup förståelse för 

ämnet var det ett självklart val att genomföra intervjuerna via ett fysiskt möte. Detta 

eftersom vi ansåg att fysiska möten även bidrog till att vi kunde få välutvecklade svar 

och en tydlig bild av respondentens reaktioner på frågorna, samt att vi kunde läsa av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk om respondenten inte förstod frågan eller kände sig 

obekväm. Detta styrker Jacobsens (2002) uttalande om huruvida möten som sker öga-

mot-öga är optimala för att få en personlig och djup kontakt, vilket bidrar till att 

författarna lättare kan ta upp ämnen som kan anses vara känsliga. 
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Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in. Detta eftersom vi ville ha full fokus 

på respondenterna och fokusera på att ställa kompletterande frågor så att vi kunde få ut 

så mycket information som möjligt. Bryman och Bell (2013) framlägger att om 

författarna inte lägger ner tid på att anteckna under intervjun kan de istället lägga all sin 

fokus på intervjupersonerna. Genom att spela in intervjuerna kunde vi också vara säkra 

på att vi inte missat någon viktig information. Detta möjliggjorde även att vi fick 

chansen att lyssna på respondenterna igen samt i efterhand reflektera över vilken 

information vi fått fram. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter men för oss var inte 

tiden den primära fokusen utan det viktigaste för oss var att respondenterna fick chans 

att berätta om sina uppfattningar på ett utförligt sätt men även kunde täcka in områden 

som kanske inte var självklara för oss innan intervjuerna startade.  

 

Genomförande av intervjuer 
 
Intervjuer 

 
Yrkeskategori 

 
Datum 

Annika Hotellchef 2016-11-16 
Emma Hotellreceptionist 2016-11-16 

Lisa Hotellreceptionist 2016-11-17 
Erik Hotellreceptionist 2016-11-20 
Charlotte Hotellreceptionist 2016-11-21 
Kristian Hotellchef 2016-11-23 
Fredrik Hotellreceptionist 2016-11-28 
Peter Hotellchef 2016-11-28 
Kajsa Hotellreceptionist 2016-11-29 

 

2.6  Tolkning av insamlad empiri 

Efter att alla intervjuer genomförts och transkriberats gick vi igenom ett antal steg för 

att kunna tolka och analysera den insamlade datan på ett så bra sätt som möjligt. Vi 

valde att följa de tre steg som Rennstam och Wästerfors (2015) föreslår när bearbetning 

av data ska genomföras, dessa steg är: sortera, reducera och argumentera.  

 

Vi började med att läsa igenom intervjuerna utan att göra anteckningar eller dylikt. 

Detta för att vi skulle lära känna och få förståelse det insamlade materialet som 

intervjuerna gett. Detta är enligt Rennstam och Wästerfors (2015) en viktig del i början 

av bearbetningen. Det andra steget i bearbetningen är att reducera materialet. Att 

reducera innebär att välja vilket material som ska vara med och inte (Rennstam & 

Wästerfors 2015).  



  
 

17 

 

Efter att ha läst igenom intervjuerna gjorde vi en till genomgång av intervjuerna men 

denna gång gjordes även anteckningar. Genom att göra anteckningar kunde vi lättare se 

mönster som återkom, som till exempel återkommande begrepp eller uttalanden men 

även det som stack ut från resten av det insamlade materialet. Detta bidrog även till att 

vi kunde reducera material som vi ansåg vara mindre viktiga för studien. För att veta 

vilka delar av de insamlade materialet som är viktigast för vår studie kom vi att 

sammanställa empirin utifrån de ämnen som som var framträdande under intervjuerna 

och inte självklara för oss innan vi gav oss ut på fältet. 

 

Det tredje och sista steget är argumentation. Genom argumentation blir det möjligt för 

författarna att skapa självständighet i relation till tidigare studier (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Under analysen kopplade vi ihop den insamlade empirin och vald 

tidigare forskning och argumenterade sedan för det vi kommit fram till för att skapa 

självständighet. 

 

2.7  Forskningskvalitet 

En viktig del av studier är att bedöma trovärdigheten och kvalitén på studien och oftast 

används begreppen reliabilitet och validitet. Dessa begrepp förknippas dock framför allt 

med kvantitativa studier och kvalitativa studier ska ibland bedömas och värderas utifrån 

helt andra kriterier (Bryman & Bell 2013). Svensson och Ahrne (2015) menar att 

problemet med reliabilitet och validitet i kvalitativa studier är att dessa kriterier 

förutsätter att det går att komma fram till en enda och absolut bild av den studerade 

verkligheten, vilket inte alltid är möjligt i kvalitativa studier. Istället används begreppet 

trovärdighet som innefattar fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell 2013).  

 

Tillförlitlighet skapas i studien genom att det säkerställts att forskningen utförts enligt 

de regler som finns samt att resultatet redogörs för de personer som är en del av den 

studerade sociala verkligheten för att dessa ska bekräfta att forskaren har fått rätt 

uppfattning av respondenternas verklighet (Bryman & Bell 2013). För att säkerställa att 

tillförlitligheten upprätthölls i studien har vi spelat in alla intervjuer som genomförts. 

Detta för att i efterhand kunna lyssna på respondenternas berättelser och säkerställa att 

vi inte missuppfattat dennes situation. När den empiriska datan hade samlats in och 
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redogjorts för återkopplade vi till intervjupersonerna så att de fick en chans att komma 

med feedback och ändra i redogörelsen om de tycker att något inte stämmer överens 

med vad de försökt få fram under intervjun. 

 

Då kvalitativa studier snarare fokuserar på djup än bredd handlar överförbarhet om att 

studien ska kunna redogöra för en så kallad thick description. Detta kan användas som 

hjälp för att bedöma i vilken mån resultatet är överförbart i en annan miljö än den 

studerade (Bryman & Bell 2013). Då vår studie och resultat grundar sig i det empiriska 

materialet men även har förankring i utvald teori anser vi att resultatet av denna studie 

går att applicera på andra hotell såväl som andra företag inom serviceyrket.  

 

Pålitlighet innebär att författarna säkerställer att det har skapats en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för hur alla faser av forskningsprocessen gått till (Bryman & Bell 

2013). Detta redogör vi utförligt för i detta metodkapitlet där vi motiverar för varje val 

av forskningsansats såväl som val av undersökningsdesign och insamling av empirisk 

data. Enligt Svensson och Ahrne (2015) bidrar redovisning av de metodologiska val 

som tagits under studiens gång till högre trovärdighet och kvalité. Vi har även under 

studiens gång att fått synpunkter och konstruktiv kritik, från såväl examinator och 

handledare som opponenter, på hur studien kan förbättras och visa på hög pålitlighet.  

     

Att kunna styrka och bekräfta innebär att forskarna försöker säkerställa att de agerat i 

god tro under studiens gång samt att personliga värderingar eller teoretiska inriktning 

inte låtits påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning (Bryman & Bell 

2013). För att säkerställa att vi agerat i god tro har vi ständigt försökt vara neutrala såväl 

som under intervjuerna som under analysen och resterande arbete.  

 

2.8  Forskningsetik 

Yin (2011) samt Svensson och Ahrne (2015) argumenterar för att forskaren bör ha etisk 

problematik gällande studien i åtanke under hela forskningsprocessen. Vidare framför 

Yin (2011) att en del etiska frågor måste tas hänsyn till redan innan intervjun äger rum. 

Forskare har ofta som ändamål att komma intervjupersonen på djupet och måste därför 

se till att detta inte gör att intervjupersonen känner sig förolämpad eller obekväm vid 

särskilda samtalsämnen. Ryen (2004) argumenterar för att forskaren alltid ska ta hänsyn 

till konfidentialitet vilket innebär att inte gå för djupt in på intervjupersonens privata 
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angelägenheter. För oss var det ett naturligt val att redan innan intervjun informera 

intervjupersonerna om att deras namn, stad, kön och arbetsplats inte skulle tydliggöras i 

vår studie. Detta eftersom vi har en förståelse för att de intervjufrågor vi valt att ta med i 

vår studie kan medföra känsliga svar och förändra relationen mellan chef och 

medarbetare. I samma stund är det lätt att forskaren romantiserar intervjupersonen eller 

ser de som stereotyper vilket kan bidra till missvisande resultat (Ryen 2004).  

 

Som forskare måste man ha respondenternas medgivande till att delta i studien och på 

ett tydligt sätt redogöra för de påföljder studien kan ha för intervjupersonens del (Kvale 

& Brinkman 2012). Efter att ha fått intervjupersonernas tillåtelse att delta i intervjun 

funderade vi över hur de kommer att påverkas av de konsekvenser studien kan medföra. 

Eftersom studien har ett anonymt utformad behöver inte de anställda känna sig utpekade 

efter uttalanden om exempelvis bristande motivation. Samtidigt behöver inte heller 

cheferna känna sig uthängda eftersom vi varken nämnt deras namn eller utgett vilket 

hotell de ansvarar för. För att minska risken att trampa någon av intervjupersonerna på 

tårna formulerade vi ett etiskt protokoll som vi utgick ifrån. Det etiska protokollet 

innefattade ett antal punkter gällande konfidentialitet och samtycke hos respondenterna 

som vi ville ta hänsyn till under såväl som efter intervjuerna. 

 

Med stöd från Kvale och Brinkmann (2012) kunde vi se vikten av att diskutera fram hur 

studien kan bidra till att förbättra arbetssituationen för intervjupersonerna och att även 

de kan få ut något av sitt medverkande. Genom att intervjua receptionisterna samt 

chefen för just denna personal kan cheferna, när det fått ta del av studiens resultat, 

reflektera över vad som motiverar receptionisterna och möjligen agera i enlighet med 

detta. Studien kan även bidra till att receptionisterna får en tydligare bild över vad som 

motiverar just dem, något som det kanske inte reflekteras över i vanliga fall. Sett ur ett 

etiskt perspektiv med receptionisterna och cheferna i åtanke är vår förhoppning att 

studien kan vara till bådas fördel gällande arbetssituationen på hotellen.  

 

Genom att studien präglas av anonymitet minskas risken att intervjupersonerna behöver 

lida av studien då vi visade respekt genom att inte ta upp känsligt eller privat material 

som de bett oss att inte ta med. Detta genom att vi var öppna och raka i 

kommunikationen med intervjupersonen och framförde att intervjun var frivillig och att 

den avslutades på deras premisser. Kvale och Brinkman (2012) framför även att det är 
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viktigt att se till de konsekvenser i omgivningen som påverkar respondenten, 

exempelvis stress under intervjun och nya självinsikter. Vidare bör forskaren framställa 

respondenten rättvist och säkerställa att det utskrivna materialet matchar med 

respondentens muntliga tillkännagivanden. Detta har vi, som tidigare nämnt, säkerställt 

genom att återkoppla till respondenterna när vi hade sammanställt det empiriska 

materialet. 
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3  Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogörs studiens teoretiska utgångspunkt som inleds med en 

presentation av chefens roll i motivationsarbetet och generella motivationsteorier. 

Därefter presenteras mer specifika teorier kring motivation, ansvarsdelegering och 

arbetsglädje, vilka tillsammans ger en djupare förståelse för motivationens betydelse 

för hotellreceptionister. 

 

3.1  Chefens roll i motivationsarbetet 

I tjänsteorganisationer finns en klar förbindelse mellan medarbetarnas motivation och 

arbetstillfredsställelse och den uppfattning ledningen har av sina medarbetare. Detta 

märks inte minst när anställda är motiverade och till följd av det levererar en toppklassig 

service. Eftersom ett stort antal inom besöksnäringen är lågavlönade och har 

oförmånliga arbetsvillkor krävs det att chefer inom denna bransch försöker hitta andra 

sätt att motivera sina anställda (Reisinger 2001). Lindmark och Önnevik (2011) 

argumenterar för att utmaningen för ledningen i en organisation ligger i att hantera den 

komplexitet som uppstår när människor agerar tillsammans. Att lyckas motivera sin 

personal, leva som man lär, vara rättvis och en god lyssnare är bara några av de faktorer 

Lindmark och Önnevik (2011) anser att chefer i rollen som ledare bör ägna sig åt. Hiam 

(2006) anser däremot att som chef är det viktigaste att lyssna på sina medarbetare. Detta 

eftersom en öppen kommunikation bidrar till både engagemang såväl som att stärka 

motivationen (Hiam 2006). När en chef vill skapa en arbetsplats med motiverade 

medarbetare är feedback en viktig del av det. Det gäller att ge feedback på de som 

medarbetarna gör bra men även vad som behöver utvecklas. Alla medarbetare vill i 

någon mån få feedback från sina chefer, oavsett vilken hierarkisk nivå organisationen 

präglas av. Om medarbetare känner att de utvecklas och känner uppskattning för det de 

gör kommer de att känna högre motivation vilket i sin tur leder till en vilja att prestera 

bättre (König 2007) 

 

Hiam (2006) menar dock att som chef går det inte att styra hur andra människor känner 

över sitt arbete men genom att som chef vara engagerad och motiverad kan det i sin tur 

bidra till att medarbetarna påverkas indirekt. Detta eftersom medarbetarna ser hur 

chefen beter sig och detta beteende kan då spegla av sig på medarbetarna. Motivation 
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till arbete är därför inget som chefen klarar att skapa helt på egen hand, utan detta måste 

komma inifrån individerna. Jerris (1999) framför att människor motiveras av olika 

faktorer och därför kan det vara svårt för en chef att veta vad som motiverar de anställda 

till att göra ett gott arbete. För att lyckas skapa motivation bör chefen dock intressera sig 

för vad det är som motiverar de anställda. 

 

Hall (2004) redogör för två faktorer som chefer måste ha i åtanke under 

motivationsarbetet. Det första är att chefen själv måste förstå vad denna tror motiverar 

sina medarbetare. Det andra är hur arbetsuppgifterna utformas och hur dessa uppgifter 

kan bidra till att tillfredsställa medarbetarnas behov. Vidare argumenterar Hall (2004) 

för att om chefen lyckas med detta kan det bidra till både högre produktivitet och 

motivation hos medarbetarna.  

 

Mullins (2002) poängterar att det finns olika sätt att tillgodose anställdas önskningar. 

Författaren framlägger att tjänster dels ska ge ekonomiska belöningar som lön och andra 

förmåner men även inre tillfredsställelse genom ansvarsfulla arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter samt sociala relationer som att känna tillhörighet och gemenskap 

på arbetet.  

 

3.2  Arbetskaraktäristiskamodeller 

Det är själva karaktären i arbetet som påverkar medarbetarnas motivation och 

prestationer och teorier som behandlar dessa förhållanden kallas för 

arbetskaraktäristiskamodeller (Kaufmann  Kaufmann 2005). De arbetskaraktäristiska- 

modeller som används i denna studie är Hackman & Oldhams arbetsdesignmodell och 

Herzbergs tvåfaktorteori som presenteras nedan.  

 

3.2.1  Hackman & Oldhams arbetsdesignmodell 

Hackman och Oldham (1976) har utvecklat en modell som på svenska brukar kallas för 

arbetsdesignmodellen. Modellen förklarar hur arbetet bör utformas för att anställda ska 

känna en hög grad av motivation. Författarna menar att arbetet i sig är en faktor som 

kan påverka individernas motivation och arbetstillfredsställelse samt att om rätt 

förutsättningar skapas kan inre motivation främjas. Syftet med denna modell var att 

försöka utvidga, förfina och systematisera förhållandet mellan arbetsförutsättningar och 

individens reaktioner på arbetet. Det finns framförallt tre kriterier för att anställda ska 
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känna motivation för sitt arbete (se figur 1). Det första kriteriet är att individen måste 

känna att dennes arbete är meningsfullt och stämmer överens med dennes egna 

värderingar. Ett arbete som ses som alldagligt leder sällan till motivation. För att inre 

motivation ska skapas måste alla dessa tre tillstånd uppfyllas. Hackman och Oldham 

(1976) menar att det finns tre faktorer som kommer påverka om individen ser sitt arbete 

som meningsfullt:  

1.   Om individen har möjlighet att använda en mängd olika färdigheter och 

kunskaper som denne besitter. När en uppgift som individen engagerar sig i 

utmanar dennes färdigheter och kunskaper kommer uppgiften i sig själv att ses 

som meningsfull av individen. Om ett arbete bygger på att en anställd innehar 

flera färdigheter kommer individen att känna en stor personlig innebörd och 

meningsfullhet till arbetet.  

2.   Om det finns en tydlig koppling mellan början av arbetet och resultatet. Om till 

exempel en anställd monterar ihop en komplett produkt kommer denne att finna 

att arbetet är mer meningsfullt än vad det skulle vara om individen endast var 

ansvarig för en del av jobbet. 

3.   I vilken grad människor utanför, eller i, organisationen upplever att arbetet är 

betydelsefullt. Om en individ förstår att resultatet av sitt arbete kan ha en 

betydande effekt på välbefinnandet hos andra människor brukar ofta 

meningsfullheten individen känner över arbetet att öka. 

 

Det andra kriteriet som måste uppfyllas för att anställda ska känna inre motivation är att 

individen bör känna ansvar för sin egen arbetsprestation, detta benämns autonomi. 

Autonomi handlar om huruvida individen själv kan bestämma hur och när arbetet ska 

genomföras men även i vilken utsträckning denne upplever frihet i sitt eget arbete. Om 

det finns en hög autonomi kommer individen se att resultatet av sitt arbete i hög grad 

beror på av dennes egna ansträngning, initiativ samt beslut. Detta snarare än att 

individen blivit tillsagd av chefen att göra det. När ett jobb har hög autonomi bör 

individen känna starkt personligt ansvar för framgångar och misslyckanden som uppstår 

på jobbet. Om prestationen beror på yttre faktorer, som arbetsrutiner, arbetskollegor 

eller chefen istället för den egna arbetsinsatsen kommer personen inte heller att känna 

sig stolt när denne presterar bra. Utan kommer snarare tro att den goda prestationen 

beror på yttre faktorer och inte individen själv (Hackman & Oldham 1976).  
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Det sista kriteriet som måste uppfyllas för att inre motivation ska uppstå är att individen 

får feedback och vetskap om hur denne presterat och resultatet av sitt arbete. Feedback 

handlar om att individer måste få tydlig och relevant information om sin prestation för 

att känna någon typ av motivation. Om personen inte vet om de gjort en bra eller dålig 

prestation kommer det inte heller att medföra en känsla av att ha presterat bra eller 

känsla av att nedstämdhet om prestationen varit dålig (Hackman & Oldham 1976) 

 

 
Figur 1: The job characteristic model of work motivation (Hackman & Oldham 

1976:256) 

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) framför såväl stöd som kritik mot Hackman & Oldhams 

modell (1976). Författarna menar att färdigheter, uppgiftens identitet och betydelse är 

värdefulla för att arbetet ska ses som meningsfullt. Dock menar författarna att det inte 

finns forskning som stödjer att autonomi och feedback påverkar de upplevda 

psykologiska tillstånden. Det går inte heller att se några tydliga samband mellan 

resultatet av arbetet och de uppleva psykologiska tillstånden. Jacobsen och Thorsvik 

(2014) kritiserar även att modellen inte tar upp olika ledarstilar, som annars anses vara 

avgörande för om medarbetarna känner tillfredsställelse.  

 

Hackman och Oldhams (1976) arbetsdesignsteori har fått ta plats i studien eftersom den 

tar upp ansvar som en faktor som måste finnas för att individer ska känna motivation. 

Då det är detta som studien ämnar att undersöka fann vi denna teori högst aktuell för vår 

uppsats.  
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3.2.2  Herzbergs tvåfaktorteori 

En av de teorier som varit mest inflytelserika vad gäller motivation är den forskning 

som Frederick Herzberg genomförde under 1960-talet som handlade om trivsel på 

arbetsplatsen. Innan Herzberg grundade denna teori var uppfattningen att förhållanden 

som människor var missnöjda över, exempelvis lönen kunde ökas för att medarbetaren 

skulle känna en ökad trivsel vilket i sin tur skulle bidra till att medarbetarna skulle 

känna högre motivation och prestera bättre. I studien kom det dock fram att 

tillfredsställelse och vantrivsel påverkades av olika omständigheter. Att ändra de 

förhållanden som medarbetarna var missnöjda med skulle inte nödvändigtvis leda till att 

de blev mer nöjda och motiverade till sitt arbete (Herzberg et al 1959)  

 

Till följd av studien lade Herzberg år 1959 grunden för den motivationsteori som 

benämns tvåfaktorteorin där han skiljer mellan hygien- och motivationsfaktorer. Han 

benämnde de faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen och motiverar medarbetarna 

till högre prestation för motivationsfaktorer. De faktorer som påverkar vantrivseln på 

arbetsplatsen benämnde han för hygienfaktorer, detta eftersom dessa faktorer visat sig 

handla om arbetsmiljön och hur medarbetarna behandlas. Efter flera undersökningar 

konstaterades det att det fanns sex faktorer som hade en inverkan på de anställdas 

handlande genom att de bidrog till motivation och arbetstillfredsställelse och åtta 

faktorer som bidrar till vantrivsel om de inte finns (Herzberg et al 1959).  

 

Hygienfaktorer karaktäriseras av själva genomförandet och tenderar att ge upphov till 

missnöje snarare än framkalla motivation. Dessa faktorer kan alltså skapa vantrivsel om 

de saknas men bidrar inte till en högre trivsel om de finns (Herzberg et al 1959). 

Jacobsen och Thorsvik (2011) har tolkat och beskriver hygienfaktorerna som följande: 

-   Företagets personalpolitik - Inom organisationen ska det finnas mål, strategier 

och visioner som är tydliga och förankrade hos dem anställda.  

-   Arbetsledning - Ledningens förmåga att kunna se dem behov som de anställda 

har.  

-   Arbetsvillkor - Hur den faktiska arbetsplatsen samt miljön ser ut. 

-   Mellanmänskliga relationer - Vikten av att det finns goda relationer mellan 

alla inom organisationen. 

-   Lön - Den ekonomiska kompensationen ska ligga i linje med det utförda arbetet. 
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-   Status - Att inneha en position i organisationen som andra kan se upp till. 

•   Arbetstrygghet - Organisationen måste delge medarbetarna en säkerhet vad 

gäller anställning. 

•   Förhållanden mellan arbete och privatliv - Arbetstrivseln kommer att påverka 

privatlivet. 

 

Motivationsfaktorerna är däremot sammankopplade med motivation och 

arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorerna skapar alltså större trivsel om de finns 

men inte vantrivsel om de inte finns (Herzberg et al 1959) Jacobsen och Thorsvik 

(2011) har tolkat och beskriver motivationsfaktorerna som följande: 

-   Arbetsuppgifternas karaktär - Att arbetsuppgifterna är utmanande, intressanta 

och varierande. 

-   Ansvar - Att medarbetarna känner ansvar och kontroll över sin egen 

arbetssituation. 

-   Prestationer - Möjlighet att kunna göra ett bra arbete och känna tillfredsställelse 

över att nå målet. 

-   Erkännande - Att få uppskattning när ett bra jobb genomförts. 

-   Avancemang - Möjlighet att kunna klättra i organisationen. 

-   Utveckling - Att få möjlighet att kunna utföra nya eller utmanande uppgifter. 

 

Herzberg (1974) diskuterar senare i sin artikel “Motivation- and Hygiene Profiles, 

pinpointing what ails the organization” även huruvida hygienfaktorer kan vara 

motiverande. På arbetsplatser där anställda saknar motivationsfaktorer kan de i vissa fall 

ersättas med hygienfaktorer. Detta exempelvis genom att erbjuda anställda bonus för att 

de ska prestera bättre. Herzberg (1974) menar dock att effekten av detta är kortvarig och 

måste på en kontinuerlig basis upprepas och de kan inte heller leda till 

attitydförändringar. En vanlig missuppfattning gällande tvåfaktorteorin är att det kan 

finnas personer som inte har ett intresse för motivationsfaktorer och då istället 

motiveras av hygienfaktorerna. Detta är dock endast om personer befinner sig i en fattig 

arbetsomgivning som saknar motivationsfaktorer, då måste individerna istället nöja sig 

med hygienfaktorer. 

 

Bassett-Jones och Lloyd (2005) gjorde 2004 en studie för att se om Herzbergs teori 

fortfarande är aktuell. Författarna fann att teorin, trots många stora förändringar inom 
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organisationer, fortfarande är relevant. I deras studie var resultatet att inre faktorer är av 

större vikt än yttre faktorer när det gäller motivation i arbetet. Liknande Herzbergs teori 

menar författarna att känslan av att tillhöra en viktig del av företagets framgång 

upplevdes som mer motiverande än till exempel ekonomiska belöningar. 

 

Eriksson-Zetterqvist et al (2015) för också in en kritisk syn på Herzbergs tvåfaktorteori. 

Författaren menar att det kan vara svårt att skilja motivationsfaktorerna från 

hygienfaktorerna och det är svårt att se hur olika individer reagerar på de olika 

faktorerna. Men samtidigt för teorin med sig fördelen att det blir lättare för ledningen att 

hitta strategier som kan bidra till att få medarbetarna mer motiverade.  

 

Herzbergs teori är välkänd bland motivationsteorier och är särskilt framträdande i 

forskning som berör motivation. Vi har valt att ta med denna teori i studien eftersom 

den utgör en bra grund för motivation som begrepp. Herzberg (1959) ger läsaren en lätt 

förståelse för hur motivation kan uppfattas genom att han tydligt beskriver vilka 

faktorer som kan leda till högre motivation.  

 

3.3  Att skapa förutsättningar för motivation 

3.3.1  Motivationsskapande genom empowerment 

Besöksnäringen är arbetsintensiv och i branschen är omsättningshastigheten ofta mycket 

hög på grund av långa arbetstider, låg lön, brist på karriärutveckling och dåliga 

arbetsvillkor. Dessa faktorer kan även påverka frontpersonalens motivation. 

Frontpersonal har en avgörande roll när det gäller att ge kunderna en bra upplevelse och 

säkerställa en hög nivå på servicen eftersom de måste göra snabba beslut för att kunna 

svara på kundernas behov och efterfrågan (Kruja et al 2016). För organisationer som 

syftar till att tillfredsställa gäster och kunder kommer motivation, ledarskap, 

empowerment och servicekvalitet att vara en viktig del av verksamheten. De egenskaper 

som turismbranschen kännetecknas av gör således empowerment till ett lämpligt 

verktyg (Chernish 2001). 

 

Empowerment har sina rötter i ett påstående om att anställda innehar en kompetens och 

motivationskraft som tidigare har värderats för lågt. Begreppet innebär bland annat att 

anställda får möjlighet att ta beslut inom sitt område som annars skulle tas av ledningen. 

Detta genom att de har en god kunskap och erfarenhet om sitt eget område. Att en 
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organisation använder sig av empowerment kan exempelvis leda till att deras anställda 

blir mer uppmärksamma mot sina kunder, mer nöjda och entusiastiska över sitt arbete 

och tar ett större ansvar. Ledningen behöver därmed inte vaka över sina anställda (Kruja 

et al 2016).  

 

Stamatis (1996) framför att samtidigt som medarbetare är en utav organisationers 

viktigaste tillgångar är det vanligt att människor inte ges möjligheten att växa eller 

prestera på sin optimala nivå inom sitt arbete. Det kan i sin tur bidra till att ledningen 

och anställda inte känner förtroende till varandra och resultaten blir låg moral, låg 

produktivitet och likgiltighet. Stamatis (1996) menar att det som kan lösa denna 

situation är empowerment. Under 2000-talet har begreppet växt och ökat kraftigt, vilket 

förklarar dess fortsatta relevans för samhället.  

 

Enligt Stamatis (1996) är medarbetare i organisationer där empowerment används 

överlag lyckliga och entusiasmerade över sitt arbete men även nöjda med resultaten som 

organisationen får. Empowerment är en mycket vanlig förekommande strategi i dagens 

organisationer och kan möjliggöra flexibilitet och kundorientering gentemot omvärlden. 

Faktum är att direkt styrning inte längre är tillräckligt och det har blivit mer 

betydelsefullt att delegera ansvarsfulla arbetsuppgifter till anställda vilket kan bidra till 

en förhöjd motivation (Askheim & Starrin 2007). 

 

Empowerment kan bidra till att förbättra de anställdas tillfredsställelse och moral. Detta 

i sin tur leder till minskad omsättningshastighet, frånvaro och bidrar till att uppmuntra 

de anställdas kreativitet. Empowerment skapar en positiv effekt på anställdas vilja att 

leverera hög service så väl som minskade arbetskostnader och högre produktivitet 

(Kruja et al 2016).  Empowerment har även vunnit popularitet i serviceverksamheter 

eftersom servicemöten är svåra att styra på avstånd och ledningen inte deltar i dem och 

på så sätt saknar direkt kontroll över dem.  Empowerment ses i servicebranschen som en 

lovande strategi då dessa har begränsad förutsägbarhet och möjlighet till styrning av 

ledningen, samt för att kunna uppnå målet med kundorientering. Att använda sig av 

empowerment kan bidra till att gästen blir nöjd eftersom de anställda på ett 

självdisciplinerat sätt kan ta ansvar för servicemötet. (Sandoff 2011). I branscher där 

servicekvalitén är viktigt är det nödvändigt att de som levererar servicen kan göra detta 

på ett effektivt vis. Men för att kunna göra detta måste de anställda vara motiverade till 
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sitt arbete och få den kunskap och resurser som krävs för att kunna upprätthålla denna 

motivation (Chernish 2001). 

 

Termen empowerment blev snabbt ett studerat och omdiskuterat begrepp. Eriksson-

Zetterqvist et al (2015) diskuterar att det under senaste tiden visat sig vara ett problem 

att förstå vad begreppet innebär i praktiken. Mullins och Dossor (2013) belyser den 

pågående diskussionen om ett införande av empowerment verkligen gör skillnad i 

organisationer. En del forskare kritiserar begreppet empowerment för att vara för 

generaliserat och att det inte nödvändigtvis alltid ger upphov till större arbetsmotivation, 

ökad arbetstillfredsställelse eller en starkare vilja att göra en god arbetsinsats hos 

medarbetarna. Sandoff (2011) lyfter fram att empowerment har kritiserats för att det 

främst ger en känsla av ökat ansvar hos medarbetarna och i själva verket handlar om 

ledningens förutsättningar.   

 

3.3.2  Motivationsskapande genom ansvarsdelegering 

Mullins och Dossor (2013) lyfter fram att det kan vara svårt att särskilja 

ansvarsdelegering och empowerment men understryker att det sistnämnda begreppet 

omfattar ett betydligt större område och kan ses som en process. Författarna beskriver 

att empowerment ger upphov till att delegering sker och att nyckeln till empowerment 

är effektiv ansvarsdelegering. 

 

Delegering av ansvar innebär att en individ blir tilldelad auktoritet av någon som finns 

högre upp i organisationen. I grund och botten innebär det att det finns ett dubbelt 

ansvar. Den som har fått ansvaret blir den som blir ansvarig för att utföra jobbet men 

samtidigt blir den som delegerat ansvaret den som måste se till att jobbet faktiskt blir 

gjort (Mullins & Dossor 2013). I organisationer har ledningen det yttersta ansvaret för 

verksamheten medan anställda har ansvar inför sina arbetsuppgifter eller uppgifter 

utöver som de blivit tilldelade. I praktiken kan det bli problematiskt för chefer att lägga 

sig i vad som sker i den operativa kärnan och som chef får man ofta förlita sig på 

medarbetarnas agerande. Ansvarsflödet kan generellt sett beskrivas i tre steg (Axelsson 

2014). 
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Figur 2: Ansvarsflödet (Axelsson 2014:162) 

 

1.   Ansvarsdelegering. Detta innebär att chefen överlåter en viss makt och 

befogenhet åt en medarbetare som accepterar att utföra specifika arbetsuppgifter. 

Chefen delegerar alltså en del av sitt ansvar till en medarbetare som anses 

lämplig för uppgiften.  

2.   Ansvarstagande. Efter att en medarbetare blivit tilldelad ansvar kan den 

använda sig av det vid beslutsfattande i sitt dagliga arbete. Det sker här ett 

värdeskapande och medarbetaren kan i sin tur överlåta delar av ansvaret till sina 

kollegor.  

3.   Ansvarsutkrävande. Efter en tid får medarbetaren som blivit tilldelad ansvar 

stå till svars. Det görs ofta en uppföljning av ansvarsdelegeringen där resultatet 

ställs mot de tidigare uppställda målen som chefen ställt upp. Här kan 

korrigeringar behöva göras efter utvärderingar om exempelvis befogenheterna är 

de rätta för det beslutsansvar medarbetaren fått eller om medarbetaren i 

praktiken har använt sig av de befogenheter man har. Enligt Axelsson (2014) 

kan utvärderingen av ansvarsflödet göra att medarbetare får en bild av 

sammanhanget och samtidigt bidra till ett meningsskapande.  

 

Vidare belyser Lindmark och Önnevik (2011) det faktum att delegeringen av ansvar kan 

ge upphov till en stimulerande känsla hos de anställda. Här är det viktigt att inte endast 

delegera arbete utan reflekterar över sitt uppträdande och intressera sig för att motivera 

sina anställda att ta ansvar för sitt arbete. För att möjliggöra att andra människor växer 

måste chefen ta mod till sig och våga släppa något på kontrollen och ge befogenheter 

samt hjälpmedel för att den anställde som blivit tilldelad ansvar ska kunna agera fullt ut. 

Det är även viktigt att chefen stöttar och backar upp sin personal emellanåt för att de ska 

få en känsla av trygghet och kontroll över sina arbetsuppgifter. Att sedan 

uppmärksamma och ge belöning åt sin personal kan bidra till uppmuntra de anställda till 

ett önskvärt agerande i sitt arbete. Angelöw (2006) poängterar även vikten av att 
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delegera ansvar för att få medarbetarna att känna glädje i sitt arbete och en vilja att 

prestera.  

 

Mullins och Dossor (2013) understryker att framgångsrik delegering kräver träning, 

uppmärksamhet och lång erfarenhet av chefsrollen. Chefer som saknar detta har ofta 

svårt att se vad medarbetarna förväntar sig vilket kan medföra negativa konsekvenser. I 

värsta fall kan detta bidra till att medarbetarna saknar meningsfullhet och arbetsglädje 

då de arbetar på rutin utan att bli uppmärksammade för sina prestationer. Det blir 

problematiskt då medarbetare betraktas som odugliga till att ta egna initiativ eller ges 

för lite handlingsutrymme. 

 

Hedegaard-Hein (2012) argumenterar för att chefer måste sätta tydliga ramar och 

realistiska krav på sina medarbetare för att få ut något positivt av ansvarsdelegeringen. 

Grönroos (2015) argumenterar även för ovanstående faktum och om chefer lyckas 

motivera medarbetaren så att de känner en större arbetsglädje och på så vis kan även 

servicekvalitén öka. 

 

3.3.2.1  Personalens frihet och möjligheter att handla  

Enligt Grönroos (2015) känner de flesta individer att de vill prestera bra om de får frihet 

att tänka, analysera, agera och fatta beslut. Generellt sett är motivationsskapande det 

främsta skälet till att chefer ger handlingsfrihet till sina medarbetare. Bowen och Lawler 

(1995) menar att det finns ett antal olika verktyg för att hantera medarbetarnas 

handlingsfrihet. Några av dessa verktyg är feedback, utbildning och belöningar. Många 

försök med att implementera ansvarsdelegering misslyckas dock. Detta eftersom det 

ofta fokuseras allt för mycket på att ge anställda ansvar och det glöms bort att förmedla 

den information, verktyg och kunskap som krävs. Resultatet av detta blir att 

frontpersonalen har blivit tillgivna det ansvar som krävs för att fatta egna beslut och 

uppfylla kundernas förväntningar men de har inte verktygen eller kunskapen som krävs 

för att bemöta dem. Det handlar alltså inte bara om att ge frontpersonalen ansvar utan 

även den kompetens som de behöver för att kunna hantera vissa situationer (Bowen & 

Lawler 1995). Detta stödjer även Grönroos (2015) som menar att om medarbetarna ska 

vilja prestera behöver de handlingsfrihet men även stöd av god ledning, teknik, 

information och eventuell upplärning.  
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Chefer kan bidra till att skapa frihet och handlingsmöjligheter för de anställda genom att 

exempelvis ge frontpersonal befogenheten  att fatta beslut och ta initiativ på egen hand 

när problem uppstår i arbetet. Detta kan göra att frontpersonalen vill prestera lite extra i 

sitt serviceinriktade yrke och är medvetna om vilket ansvar de ska ta vilket kan stärka 

kundlojaliteten. Som chef måste du samtidigt arbeta för att frambringa möjligheter som 

bidrar till att de anställda vill ta på sig det ansvar som de nya befogenheterna 

medför.  Frontpersonal som inte får den befogenhet som krävs för att ta ansvar för 

kunder kan uppleva frustration och bli mindre motiverade vilket kan leda till att mindre 

gynnsamma beslut tas. Det krävs dock att ledningen regelbundet anstränger sig för att 

skapa och upprätthålla goda relationer med sina anställda och är tydliga med att förklara 

vilka  befogenheter och frihet att handla som frontpersonalen har. Detta kan möjliggöra 

ett förtroendeskapande och stadigvarande tillit mellan chefer och medarbetare vilket kan 

underlätta det dagliga arbetet för båda parter (Grönroos 2015). Malmström och 

Skoglund (2013) beskriver även att om chefen lyckas förse sina anställda med 

utmanande arbetsuppgifter och prestigefyllda ansvarsområden som bidrar till en trivsel 

på arbetsplatsen kommer de anställda förmodligen att värdera detta högre än exempelvis 

högre lön. 

 

Grönroos (2015) argumenterar för att fördela ansvar kan tolkas positivt i bemärkelsen 

att det blir ett större fokus på ledarskap än styrning och ett mer självständigt tänkande 

och möjlighet för medarbetaren att ta egna initiativ. De negativa effekterna av 

ansvarsdelegering och handlingsfrihet bör dock inte förbises av ledningen eftersom de 

kan ge upphov till merkostnader för företaget i form av personalutbildning och ge 

personal med mer ansvar och handlingsfrihet  högre löner. Andra negativa utfall av 

ansvarsdelegering kan innebära att personalen inte tar ansvar för de uppgifter de blivit 

tilldelade eller att medarbetaren tar olämpliga initiativ som snarare missgynnar 

företaget. 

 

3.4  Arbetsglädje och delaktighet 

Arash et al (2014) beskriver arbetsglädje som medarbetares känslomässiga tillstånd som 

ett resultat av arbetsuppgifterna. Medarbetare kommer, på grund av arbetsuppgifterna, 

antingen att må bättre eller sämre. När medarbetare känner arbetsglädje kan de leverera 

den service som organisationer strävar efter att erbjuda sina kunder. Det är känslor som 
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nöjdhet, glädje och belöning som bidrar till att medarbetare känner glädje över sitt 

arbete. Yeh (2014) menar att det är mycket viktigt att frontpersonal inom 

hotellbranschen känner arbetsglädje, detta eftersom medarbetares attityder och beteende 

kommer att påverka hur gästen upplever servicen som levereras. Det är på grund av 

detta som organisationer måste säkerställa att deras medarbetare känner sig 

tillfredsställda med arbetet de har och uppgifterna de utför. 

 

Csikszentmihalyi (2004) forskade kring arbetsglädje och missnöje bland anställda, samt 

konsekvenserna av detta. Denna teori benämns Flow och grundar sig i att Flow kan på 

lång sikt bidra till bättre livskvalité. Enligt Csikszentmihalyi (2004) behövs en bra 

balans mellan skicklighet och utmaning för att medarbetare ska finna harmoni i 

arbetslivet. Bra balans uppnås när arbetsuppgifterna inte är för lätta men inte heller för 

svåra. Om medarbetare har en bra balans och gör framsteg kommer de känna att de 

utvecklas på ett personligt plan. Till exempel kommer arbetet att kännas mest 

meningsfullt om personen gradvis får större ansvar. Kärnan i Flow är komplexitet. Om 

arbetsuppgiften är för lätt och kompetensen hög kommer uppgiften inom en kort tid att 

bli tråkig. Tvärtemot, om en arbetsuppgift är för hög och kompetensen låg kommer 

medarbetarna att känna frustration och ångest.  

 

Hiam (2006) påpekar att individer kan känna en förhöjd motivation i samband med att 

de känner sig delaktiga i ett arbetsmoment. Det blir på så vis högst viktigt för chefer att 

informera och samverka med sina anställda. Det är även viktigt att chefen istället för att 

ge order och direktiv använder sig av öppna och analytiska frågor vilket kan bidra till en 

högre eftertänksamhet hos medarbetarna vilket i sin tur leder till större kreativitet i 

arbetet. 

 

Lindmark och Önnevik (2011) redogör för att anställda som är involverade i beslut- och 

planläggningsfaser tenderar att ta ett avsevärt större ansvar i sitt arbete. Därmed bör 

ledningen ta hänsyn till delaktighet kring planläggning och vid olika beslut av arbetet 

för att underlätta för de anställda i sitt arbete. Positiva utfall av skapande av 

delaktighet  är att det skapas en helhetsförståelse för organisationen och att det blir 

tydligt för alla vem, vad, varför och när saker och ting ska utföras. Detta möjliggör att 

de anställda kan handla även när chefen inte är på plats.  
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Delaktighet kan även öka medarbetarnas förmåga att hantera vardagsproblem men det 

minskar även stress samt ökar välmående och det sociala agerandet (Hilmarsson 2016). 

Lindmark och Önnevik (2011) redogör för att problematiken ligger i att involvering av 

anställda i beslutsfattande tar längre tid och i tidspressade situationer kan ledaren 

tvingas ta beslut på egen hand eller tillsammans med den närmaste ledningsgruppen. 

Det är då viktigt att chefen anger orsaken för medarbetarna så de får en förståelse för 

hur denne valt att agera, detta stödjer även Hilmarsson (2016) som menar 

kommunikation är en viktig del för att medarbetarna ska känna delaktighet. Lindmark 

och Önnevik (2011) målar upp en bild om kugghjulseffekten där varje anställd gör sina 

arbetsuppgifter i sin individuella pusselbit. Det krävs att den anställda kan se alla delar 

av pusslet för att få en förståelse för sitt eget arbete och även skapa förståelse för delar 

utanför sitt eget område som möjliggör samarbete.  

 

3.5  Sammanfattning av teoretisk referensram 

Denna uppsats ämnar att undersöka hur hotellreceptionister upplever ansvarsdelegering 

och hur det påverkar deras motivation till att prestera i sin yrkesroll. Då vi undersöker 

hotellreceptionisters motivation så är teorier om detta centralt. Hackman och Oldhams 

(1976) teori kring motivation utgår ifrån att personalen måste känna att deras arbete är 

meningsfullt, att de har eget ansvar och att de får feedback på sitt arbete. Det räcker 

således inte med att bara en av dessa faktorer uppfylls utan alla tre kriterier måste 

uppfyllas. Herzberg (1959) talar istället för att det finns några faktorer som snarare 

tenderar att ge upphov till missnöje snarare än att öka motivationen och ett antal 

faktorer som kan bidra till högre motivation och arbetstrivsel om de finns, men de leder 

inte till vantrivsel om det inte finns. Eftersom dessa teorier utgår ifrån att det är själva 

utformningen av arbetet som påverkar medarbetarnas motivation och prestationer och 

det är just detta som studien ämnar undersöka så föll det sig naturligt att dessa teorier 

blev grundpelare. 

 

Eftersom uppsatsen även ska undersöka hur hotellchefer ser på och använder sig av 

ansvarsdelegering har vi valt att presentera teorier kring hur chefen kan bidra till att höja 

de anställdas motivation. Som chef är det enligt Lindmark och Önnevik (2011) viktigt 

att vara en god lyssnare och König (2007) framför att det är viktigt att medarbetarna får 

feedback på sitt arbete då det i sin tur kan leda till högre motivation. Hall (2004) 
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argumenterar för att det är av stor vikt att chefen försöker förstå vad som motiverar 

dennes medarbetare och Mullins (2002) poängterar att ansvarsfulla arbetsuppgifter och 

känsla av tillhörighet och gemenskap på arbetet också är något som kan bidra till en 

ökad motivation. 

 

Eftersom ansvarsdelegering är centralt i studien har även teorier kring detta fått ett stort 

utrymme. Empowerment är enligt Kruja et al (2016) ett begrepp som bland annat 

innefattar att medarbetare får möjlighet att ta beslut som annars skulle tas av ledningen. 

Mullins och Dossor (2013) framlägger att nyckeln till empowerment är effektiv 

ansvarsdelegering. Vid ansvarsdelegering är det enligt Lindmark och Önnevik (2011) 

viktigt att chefen vågar släppa på kontrollen och ger medarbetarna de befogenheter som 

krävs för att de ska kunna ta eget ansvar. Effektiv ansvarsdelegering kan i sin tur bidra 

till en stimulerande känsla hos de anställda. Grönroos (2015) argumenterar även för att 

medarbetare som får frihet att agera och fatta beslut på egen hand ofta vill prestera bra. 

Det finns dock vissa risker med att delegera ansvar och ge medarbetarna handlingsfrihet 

vilket vi även valt att belysa.  

 

Slutligen tillämpades det teorier kring  arbetsglädje och delaktighet. Att vilja prestera 

extra i sitt arbete hänger enligt vår synpunkt ihop med arbetsglädje. Angelöw (2006) 

poängterar vikten av att delegera ansvar för att få medarbetarna att känna glädje i sitt 

arbete och en vilja att prestera. Flow är en teori som berör arbetsglädje och enligt 

Csikszentmihalyi (2004) så behövs en bra balans mellan skicklighet och utmaning för 

att medarbetare ska finna harmoni och glädje i arbetslivet. Bra balans uppnås när 

arbetsuppgifterna inte är för lätta men inte heller för svåra. Lindmark och Önnevik 

(2011) framför att anställda som känner sig delaktiga i organisationen har en tendens att 

vilja ta mer ansvar.  
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4  Empiri 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som insamlats till studien med hjälp 

av intervjuer. Empirin börjar med en presentation av hotellcheferna samt 

receptionisterna, för att få en djupare inblick i deras specifika arbetssituationer. 

Kapitlet kommer sedan att vara uppbyggd efter de teman som framkommit under 

intervjuerna.  

 

4.1  Presentation av de intervjuade hotellcheferna 

Annika har arbetat som hotellchef på ett av hotellen i över 15 år. Hotellet har mellan 

100-150 rum och erbjuder några konferenslokaler så väl som restaurang och bar. Till 

Annikas arbetsuppgifter hör budget- och resultatansvar såväl som ekonomiska 

rapporter, planering och personalarbete och hon har även ansvar för bokningar och 

nätverkande. 

 

Kristian är relativt ny som chef på ett av  hotellen. Hotellet har mellan 100-150 rum 

och erbjuder ett antal konferenslokaler samt restaurang och bar. Kristian har det 

övergripande ansvaret för hotellet, ekonomiskt ansvar så väl som personalansvar och 

den dagliga driften.  

 

Peter arbetar som hotellchef på ett av hotellen där han för övrigt har arbetat i fem år. 

Hotellet har mellan 100-150 rum samt ett flertal konferens- och festlokaler. Peter har 

ansvar för den dagliga driften i reception, konferens och housekeeping. Han arbetar med 

revenue management vilket bland annat innebär att se till att fylla hotellet, öppna och 

stänga bokningskanaler samt justera priser.  

 

4.2  Presentation av de intervjuade hotellreceptionisterna  

Emma har arbetat på ett av hotellen i mer än fem år och arbetar idag som receptionist 

men har även ett ansvar utöver de sedvanliga receptionsuppgifterna.  
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Lisa har arbetat på ett av hotellen i cirka fem år som receptionist där det bland annat 

ingår att checka in och ut gäster, lägga in bokningar, ta emot telefonsamtal och sälja 

dryck i baren.  

 

Erik har arbetat på ett av hotellen i cirka fem år och är anställd som receptionist. Han 

ansvarar för sedvanliga arbetsuppgifter för receptionister som in- och utcheckning, 

bokningar, fakturering, svarar på många mejl och dylikt.  

 

Charlotte har arbetat på hotell under hela sitt yrkesverksamma liv och arbetar nu som 

receptionist på ett av hotellen. Arbetet innebär främst in och utcheckning av gäster men 

hon ägnar sig även åt att lägga in bokningar, svara i telefon och på mejl etc. Hon har 

även ett ansvarsområde i receptionen utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna.  

 

Fredrik är arbetar på ett av hotellen där han är anställd som receptionist i frontlinjen 

halvtid och arbetar resten av tiden med ett annat ansvarsområde i backoffice på hotellet, 

där han inte får lika mycket gästkontakt.  

 

Kajsa har arbetat inom hotellbranschen sedan hon slutade skolan för många år sedan 

och arbetar nu som hotellreceptionist på ett av hotellen. Förutom de sedvanliga 

uppgifterna som en receptionist gör har Kajsa ett ytterligare område som hon ansvarar 

för.  

 

Nedan presenteras och tolkas studiens intervjumaterial där hotellchefernas uttalanden 

varvas med hotellreceptionisternas uttalanden under olika teman vilka grundar sig i 

studiens syfte och problemformuleringar. De är sedan uppkallade efter tydliga mönster 

som genomsyrat respondenternas svar på intervjufrågorna. Temana tar upp hotellchefer 

och receptionisters syn på ansvarsdelegering, hur det används samt hur det upplevs av 

receptionisterna. 

 

Vid bearbetningen av data växte följande teman fram: 

-   Gästfrihet genom handlingsfrihet 

-   Rätt person på rätt plats 

-   Uppmärksammande av prestationer 

-   Viljan att få mer ansvar 
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4.3  Gästnöjdhet genom handlingsfrihet 

Hotellchefen Annika berättar att det krävs att medarbetarna är motiverade för att det ska 

bli en bra kvalité på servicen. För att kunna leverera en god service förklarar hon att det 

är viktigt att  receptionisterna trivs på sin arbetsplats och att de känner en genuin glädje 

över sitt arbete. Hon framför sin åsikt om att det inte bara är hennes ansvar att motivera 

receptionisterna utan även måste motivera sig själva till att vilja göra ett bra arbete. 

 

Vidare berättar Annika att det är viktigt att receptionisterna får lov att ta egna beslut och 

initiativ i arbetet så att de har möjlighet att tillgodose gästernas behov. Policyn på 

hotellet är att den som får problemet äger det problemet och har därmed full rätt att lösa 

det. Enligt Annika är hennes personal är medvetna om att de får lösa problemen och det 

är ytterst sällan hon ifrågasätter deras handlingar eftersom hon känner tillit till sin 

personal som är professionella i det de gör. Receptionisterna på detta hotell har full 

handlingsfrihet vid kompensation av gäster och Annika berättar att hon vet att de inte 

skulle kompensera bara för sakens skull. 

 

“Om vi inte kan tillfredsställa gästen direkt kommer vi aldrig att lyckas vända den 

gästen igen, och att få ett svar som att; personen som kan bestämma inte är på plats, 

kan bidra till en ännu högre missnöjdhet hos gästen” - Annika, Hotellchef 

 

Hotellchefen Kristian berättar att receptionisterna på hotellet där han är chef får lov att 

fatta egna beslut i en relativt stor utsträckning och för honom är det viktigaste att 

gästerna blir nöjda. Receptionisterna har därmed befogenheten att kompensera gäster 

med frinätter och liknande om det så krävs men självklart finns det gränser. Alla beslut 

följs upp och allt släpps inte igenom men det är sällan Kristian har behövt ifrågasätta 

någons beslut. 

 

“Det är frihet under ansvar som gäller och våra receptionister får lov att fatta egna 

beslut, så länge de kan motivera sina handlingar, det handlar helt enkelt om sunt 

förnuft” - Kristian, Hotellchef 

 

Peter som är hotellchef betonar att det är ytterst viktigt med motiverade medarbetare. 

Han förklarar att gästerna ser om receptionisterna trivs på arbetet eller inte och att detta 
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kan påverka servicen som levereras. Han berättar även att motiverade medarbetare är 

extra viktigt inom hotellbranschen eftersom receptionisternas beteende kan smitta av sig 

på gästen. Receptionisterna får enligt Peters uttalande lov att uppgradera rum i högsta 

möjliga mån till gästerna, vilket han tror kan bidra till ökad motivation hos sina 

anställda. 

 

Receptionisten Emma berättar att hon strävar efter att hotellet når sina mål och försöker 

se till att gästerna är nöjda. Det är även det som bidrar till hennes motivation och 

arbetsglädje. På hotellet där Emma arbetar brukar de sätta upp mål de ska nå gällande 

service vilket hon ser som en utmaning. Enligt Emma är det roligaste med att vara 

hotellreceptionist att möta alla gästerna, det är det hon brinner för och uppskattningen 

hon får i arbetet gör henne motiverad. När det är lite gäster som bor på hotellet kan 

motivationen tryta lite, då är hon glad att hon har ytterligare ett ansvarsområde så att 

hon alltid är sysselsatt. Emma uppskattar att hon fått ett ytterligare ansvar, men det är 

fortfarande gästkontakten som gör att hon trivs på sitt arbete. 

 

På hotellet där Emma arbetar som receptionist är det fritt fram att ta egna beslut och 

initiativ och receptionisterna behöver inte vara oroliga att de råkar göra fel då cheferna 

ofta vill att de agerar efter eget huvud. Emma berättar att receptionisterna har fria 

händer till att agera och lösa de problem som uppstår under arbetspasset, vilket hon 

tycker är bra eftersom det då blir enklare att tillfredsställa gästen. 

 

“Det är skönt att jag kan göra lite som jag vill och det bidrar faktiskt till att jag blir mer 

motiverad till att göra ett gott arbete” - Emma, hotellreceptionist 

 

Lisa förklarar att hon alltid vill göra receptionsarbetet så bra som möjligt och strävar 

givetvis även efter att göra gästerna nöjda och det är det som motiverar henne i sin 

yrkesroll. Att överhuvudtaget ha ett jobb och få lön motiverar Lisa eftersom att  det i 

dagens samhälle inte är en självklarhet. Lisa berättar att när gäster visar missnöje kan 

hennes motivation till arbetet avta något. Hon poängterar att det är tråkigt när gästen 

inte blir nöjd fast hon gör sitt yttersta för att tillgodose gästens förväntningar. Detta gör 

att hon har svårt att känna arbetsglädje i vissa situationer och vilja att fortsätta prestera 

bra. 
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“Det är tråkigt att man inte får så mycket uppskattning för det man gör” - Lisa 

Hotellreceptionist 

 

När hotellreceptionisten Erik ser på några av sina kollegor som är drivna och positiva 

blir han också motiverad till att göra ett gott arbete. Ur Eriks perspektiv går motivation 

till arbetet hand i hand med trivsel och med det menas inte endast att ge gästerna god 

service utan att trivas med hela situationen. Han har arbetat som receptionist i flera år 

och känner sig bekväm i yrkesrollen vilket gör att han ständigt letar efter nya 

utmaningar och gärna tar sig an uppgifter som chefen delegerar. 

 

“Jag vill att gästerna ska vara så nöjda som möjligt och då vill jag även kunna lösa 

uppgiften när jag har gästen framför mig” - Erik, Hotellreceptionist 

 

Erik är övertygad om att hans motivation till att göra ett bättre arbete skulle öka om han 

fick mer befogenhet vilket skulle göra det lättare i servicemötet. Han förklarar att 

diskussioner med gäster kan vara påfrestande om han måste föra vidare ärendet till 

chefen, vilket drabbar gästerna men även hotellet på längre sikt. Eftersom han och hans 

kollegor som receptionister har i uppgift att göra gästernas vistelser till de bästa berättar 

Erik att han har ett stort ansvar.  Enligt Erik har han och hans kollegor på hotellet har en 

viss grad av handlingsfrihet, det är fritt men finns ändå ramar de måste förhålla sig till. 

De kan ta egna beslut men när det gäller vissa specifika saker måste de rådfråga chefen 

berättar Erik. Det är när det handlar om större summor pengar eller liknande som 

besluten måste gå genom chefen. Erik säger att han skulle bli mer motiverad till att 

prestera väl om han fick mer ansvar och kunde ta mer egna beslut eftersom han tycker 

att det är viktigt att receptionister kan ta beslut på plats för att kunna hjälpa gästen 

direkt. 

 

Charlotte framför att det är servicemötet som hon brinner för som hotellreceptionist och 

det är det hon vet att hon gör bra. Hon finner motivation till att fortsätta prestera i sitt 

arbete när hon får bekräftelse från gästerna att hon har gjort ett bra jobb. Hon berättar 

även att hon har frihet att ta egna beslut över de arbetsuppgifter hon har. Charlotte 

förklarar dock att hon ibland att hon är begränsad i sitt arbete eftersom hon inte alltid 

kan lösa problemet på plats och då måste hänvisa gästen till chefen vilket ofta bidrar till 

frustration hos både gästerna och Charlotte. 
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Enligt Fredrik som är hotellreceptionist går motivation till arbetet hand i hand med att 

ge god service. Han berättar att han känner sig motiverad till arbetet när han har ett flyt 

med gästerna. Vad gäller de administrativa arbetsuppgifterna ligger motivationen i att 

lyckas utföra de framgångsrikt säger han. Vidare poängterar Fredrik att det är när 

gästerna visar honom uppskattning som han känner motivation. 

 

“Det här är inget jobb jag gör för att bli rik precis utan det är på grund av gästerna 

som jag vill arbeta på hotell. Det är det jag får ut av gästerna som gör att jobbet blir 

roligt!” - Fredrik, Hotellreceptionist 

 

Fredriks motivation sänks framförallt när han behöver handskas med otrevliga gäster. 

Ibland upplever han att arbetet blir monotont då han ofta står och gör samma saker. Han 

framhäver dock att allt det positiva som receptionistarbetet innebär väger upp det 

negativa. Fredrik framför att receptionisterna har en ytterst viktig roll eftersom det är de 

som ansvarar för att välkomna och bemöta gästen på rätt sätt och är med och bidrar till 

gästens helhetsupplevelse. Han berättar att det borde vara en självklarhet för 

receptionister att få ta egna beslut för att kunna tillfredsställa gästens behov. På hotellet 

där Fredrik arbetar är det upp till var och en av receptionisterna att känna av läget och 

agera utefter det. 

 

Kajsa berättar att hon har stor frihet i sitt arbete som hotellreceptionist. Även om de 

sedvanliga arbetsuppgifterna måste göras förklarar hon att hon känner en stor frihet i 

arbetet. Detta genom att hon har mycket befogenhet och ett förtroende av chefen till att 

ta egna beslut i arbetet. De får lov att försöka lösa problem på plats men såklart finns det 

ju en gräns också vilket Kajsa beskriver är något som motiverar henne. Kajsa som idag 

även har ett större ansvar säger att hon inte skulle trivas lika bra om hon inte skulle få ta 

de besluten och det skulle kännas jobbigt om hon inte kunde lösa problemen själv 

eftersom hon tror att de då skulle bli svårare att göra gästen nöjd. 

 

4.4  Rätt person på rätt plats 

Hotellchefen Annika förklarar för oss att hon generellt sett upplever att befogenheter till 

att ta egna beslut bidrar till att receptionisterna känner ett större ansvar vilket kan bidra 

till ökad trivsel på arbetsplatsen. Enligt Annika är det viktigaste vid ansvarsdelegering 
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att uppgiften matchas med rätt person. Hon berättar även att det är viktigt att personer 

som känner att någon uppgift är extra svår inte blir ansvarig för just den uppgiften. 

Annika förklarar att matchningen mellan ansvarsområdet och den enskilde anställde är 

av stor vikt när hon delegerar uppgifter. 

 

“Uppföljning av arbetet är en viktig del när jag delegerar ansvar, att jag inte bara 

delegerar och sen släpper uppgiften” - Annika, Hotellchef 

 

Annika berättar att nackdelen med ansvarsdelegering att de andra anställda som inte har 

ansvar för ett visst område släpper det helt vilket blir problematiskt om den som är 

ansvarig för området är borta. 

 

Enligt hotellchefen Kristian är det fördelaktigt att delegera ansvar då han ser att 

receptionisterna utvecklas och mår bra när de får ta större ansvar. Kristian berättar att 

det viktigaste vid delegering av arbete att anpassa uppgiften efter individens kompetens. 

Han berättar att det kan vara svårt ibland när en person säger att den vill ha ansvar för 

ett visst område och när han i efterhand har märkt att uppgiften var lite för svår för just 

den personen. Kristian lyfter fram problematiken kring detta då felmatchning kan bidra 

till att personen i framtiden kommer att undvika att ta på sig mer ansvar vilket kan leda 

att personen i fråga stagnerar i sin utveckling.  

 

Kristian poängterar att det är viktigt att stötta receptionisten som får mer ansvar men 

samtidigt låta den personen driva projektet framåt. Det är viktigt att man inte bara 

släpper iväg en uppgift till någon och sen helt släpper ansvaret om den berättar Kristian. 

Vidare förklarar han att om han ger en person en specifik arbetsuppgift är det viktigt att 

även ge personen det redskap och verktyg som behövs för att personen ska lyckas. 

Enligt Kristian handlar det om sunt förnuft och att delegera en lagom uppgift till att 

börja med som bidrar till att personen kan utvecklas och sedan börja ta sig an andra 

uppgifter. Kristian berättar att den största utmaningen med att delegera ansvar 

förmodligen är att våga släppa på kontrollen. 

 

“Det handlar om att våga släppa på vissa uppgifter för att utmana sig själv om att våga 

göra det och kanske låta det misslyckas en eller två gånger för att sedan lära sig av det. 
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Jag måste våga släppa uppgiften och lita på att den andra personen löser de på ett lika 

bra sätt som jag hade gjort” - Kristian, Hotellchef 

 

Enligt hotellchefen Peter är ansvarsdelegering ett omfattande begrepp som kan innebära 

alltifrån att receptionisten har ett fast ansvar för gruppbokningar exempelvis. Det kan 

även  innebära att receptionisten i fråga känner att den kan och vill göra något extra och 

att de själv ser vad de kan göra för att underlätta för sina kollegor. Peter berättar att han 

tycker det är tråkigt att det inte finns fler utvecklingsmöjligheter och internutbildningar 

inom kedjan eftersom det skulle kunna vara en ett bra sätt att motivera anställda. Han 

berättar att han tycker att det är viktigt att receptionisterna får lära sig nya saker och får 

en chans att utvecklas i sin yrkesroll. Enligt Peter blir de anställda mer motiverade till 

att göra ett gott arbete om de får ta egna beslut men enligt honom ska det dock alltid ske 

på en lagom nivå. Peter berättar att den största utmaningen med ansvarsdelegering är att 

han gärna vill att det blir på hans sätt. Det går förmodligen snabbare om han gör det 

själv eftersom han har gjort det många gånger förut. Han är medveten om att det inte 

heller alltid är det bästa och vill försöka acceptera att det kan bli rätt även om de gör på 

någon annans sätt. 

 

Peter uppfattar det som att hans receptionister är  nöjda med tillvaron och verkar tycka 

att det är stimulerande att bli tilldelade små uppgifter samt att de med ett stadigvarande 

ansvar drivs av att genomföra det på ett bra vis. Vidare berättar Peter att han tycker att 

det är viktigt att arbetsbördan inte bara ligger på en eller två personer utan att det är jämt 

fördelat. 

 

“Det viktigaste för mig vid delegering av ansvar är att personen i fråga tycker att det är 

roligt och finner motivation i att få mer ansvar. Men det  handlar också om att 

receptionisten faktiskt  vill ha ett ansvar”  - Peter, Hotellchef 

 

Innan Peter delegerar ansvar försöker han se till att receptionisten i fråga vill ta ett större 

ansvar och göra det lilla extra i sin yrkesroll. Peter delegerar även arbete för att trigga 

igång någonting hos receptionisterna som får dem att vilja förbättras och utvecklas i sitt 

arbete. Återigen poängterar han att det dock inte får bli för mycket för då kan det bli en 

motsatt effekt. 

 



  
 

44 

4.5  Uppmärksammande av prestationer 

För att känna glädje över sitt arbete berättar Annika som är hotellchef att det är ytterst 

viktigt med kommunikation medarbetare emellan, att de ser och uppskattar varandra är 

enligt henne en viktigt faktor för att kunna känna motivation. 

 

“Jag känner att det är väldigt viktigt att de anställda är med i besluten eftersom vi 

arbetar i en sån personalintensiv bransch. Vi jobbar väldigt nära gästerna och om inte 

personalen är med i besluten så tror jag inte att vi kommer få ett lika bra 

genomförande” -Annika, Hotellchef 

 

Annika berättar även att det är viktigt att receptionisterna känner att de har en tydlig 

arbetsbeskrivning och de verktyg som behövs för att arbeta, annars kan det vara svårt att 

bli motiverad. Annika redogör även för att det är viktigt att uppmärksamma 

receptionisternas prestationer och det är även något som de aktivt arbetar med. Genom 

att uppmärksamma när någon gjort ett bra arbete bidrar det  till att både den personen 

kan se det och känna sig stolt och andra inspireras, berättar hon. Samtidigt framför hon 

också att de är viktigt att kunna ge direkt feedback. 

 

För Annika är det viktigt att det hela tiden finns en dialog och att medarbetarna 

informerar varandra, även över avdelningsgränserna. Enligt Annika kan detta bidra till 

att receptionisterna känner att de är delaktiga och även om någon har det huvudsakliga 

ansvaret så är ändå alla delaktiga i uppgiften. Annikas ståndpunkt är att ju mer hon kan 

delegera desto bättre blir upplevelsen både för de anställda såväl som för  gästen. Hon 

berättar även att hon tror att ansvarsdelegering kan bidra till att personalen känner sig 

viktiga och att ett större ansvar kan vara en motivationsfaktor i sig. 

 

Kristian som är hotellchef berättar att engagerad och motiverad personal är en viktigt 

del av arbetet, bland annat för att kunna nå uppsatta mål. Enligt honom är det viktigt att 

visa personalen vart de ska och vad som ska uppnås för att skapa delaktighet och 

engagemang. Samtidigt berättar Kristian att det ofta är de anställda som har många 

kloka och bra idéer på hur de ska utveckla sitt hotell och därför är det viktigt att de är 

engagerade, han resonerar kring att cheferna inte alltid sitter på alla svar utan att de även 

måste få personalen delaktiga i besluten. Kristian vill få sin personal så engagerad som 

möjligt för han tror att de är på de sättet som de kommer att lyckas. 
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“Jag tror att feedback är jätteviktigt för jag ser att det lyfter personalen, helt plötsligt 

ser jag ett leende från någon. Det bidrar även till att skapa en ökad trivsel på 

arbetsplatsen och det är ju det jag vill verka för” - Kristian, Hotellchef 

 

Även om Kristian berättar att medarbetarsamtal är en viktigt del så redogör han för att 

direkt feedback är en viktig del för att motivera och utveckla sin personal, att personalen 

direkt får höra hur deras arbete gått. 

 

Peter berättar att det på hans hotell är essentiellt med ett fritt arbetsklimat och att ge 

ansvar till receptionisterna för att få dem delaktiga och motiverade. Han förklarar även 

att det är viktigt att ha fasta ansvar eftersom det kan bidra till att receptionisterna får en 

större tyngd i det de gör och även får en större förståelse för hela hotellet och inte bara 

avdelningen som de tillhör. Vidare förmedlar Peter även att det är viktigt med 

samarbeten i hotellbranschen. 

 

“Jag tror det krävs att personalen kan arbeta över gränserna och inte bara tänker att 

det är någon annans ansvar. Det är viktigt att vi alla samarbetar” - Peter, Hotellchef 

 

Peter försöker också använda sig mycket av feedback för att motivera och engagera sin 

personal, både när det gäller något som har gjorts bra och dåligt. Han säger att det lätt 

blir att fokusen läggs på vad som gått fel men att det är lika viktigt att uppmärksamma 

det som gjorts bra. Peter poängterar att han tror att många trivs när de känner att de har 

något att säga till om gällande sitt arbete. Att få vara delaktig i beslut, dela med sig av 

idéer och vara med och påverka sin arbetssituation tror Peter kan vara 

motivationshöjande. Han tycker även att det är viktigt med kommunikation och i sin 

chefsroll är han öppen för sina anställdas idéer och tankar, så att det skapas ett fritt 

arbetsklimat 

 

“För mig handlar ansvarsdelegering om att receptionisterna ska känna att de har en 

betydande roll som de kan och får lov att agera efter. Vid delegering av arbete försöker 

jag ha ögonen uppe för om det är någon som behöver bli mer delaktig i arbetet och 

delegerar sedan uppgifter utifrån det” - Peter, Hotellchef 
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Han försöker även göra sina medarbetare tillfreds om de bett om att få mer ansvar 

genom att se över vad han kan göra för att få den personen att känna sig mer delaktig. 

Peters mål är att gästerna alltid ska lämna hotellet nöjda. I det dagliga arbetet som 

hotellchef beskriver Peter att nyckeln till framgång beror på god kommunikation. 

 

Emma som är receptionist berättar att kedjan och hotellet arbetar på flera olika sätt för 

att höja och motivera frontpersonalen i hotellreceptionen. Hon förklarar att 

receptionisterna ibland får se verksamhetens ekonomiska resultat vilket gör dem mer 

delaktiga och involverade i hotellet vilket hon anser är positivt. Receptionisterna får 

även direkt feedback av cheferna om de gjort något bra vilket är något som Emma 

värdesätter extra mycket. 

 

“När man får feedback på att det arbete man lägger ner lönar sig, vill man fortsätta 

prestera bra i sin yrkesroll och det ökar motivationen” - Emma, Hotellreceptionist 

 

Vidare beskriver hon att det har skett stora förändringar angående uppmärksammande 

av prestationer på hotellet sedan de fick en ny chef. Det har gått till det bättre och Emma 

upplever att prestationsnivån har höjts och att personalen trivs bättre på sitt jobb idag 

vilket bidrar till att de är mer motiverade till sitt arbete. Hotellets nya chef har enligt 

Emma gjort ett bra intryck hos personalen då hen arbetar för att göra personalen mer 

delaktig genom att ge feedback och visar även vad de ska sträva efter samt vilka mål de 

ska nå. Det påverkar absolut motivationen och lusten till att göra ett gott arbete berättar 

Emma. 

 

Något som motiverar Lisa som är receptionist  är när hon får höra av sina kollegor och 

chefer att hon gjort något bra i en viss situation. Det kan enligt Lisa kännas bra att hon 

då får bekräftelse på att hon kan sitt arbete och är bra på det hon gör. Lisa berättar att 

hon gör ett gott arbete men får inget extra för det som hon gör bra och känner att det 

finns en brist på visad uppskattning. Lisa skulle bli mer motiverad om hon fick mer 

uppskattning och feedback på sitt arbete, och om hon blev sedd för det hon gör bra. Hon 

berättar att chefen överlag är dålig på att ge feedback och faktum är att hon aldrig fått 

någon negativ feedback heller. Lisa berättar att hon tycker att det tas för givet att hon 

kan allting fast hon egentligen skulle vilja ha mer stöd och backning vad gäller vissa 

arbetsuppgifter. 
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Enligt Erik är det viktigt att medarbetarna berömmer varandra och  pushar varandra 

framåt till att prestera ännu bättre. Genom detta blir han motiverad till att göra ett gott 

arbete. Han blir även motiverad av att han aldrig vet vad som komma skall och kan 

därmed känna motivation bara av att stå i receptionen eftersom han inte kan förutspå 

vilka situationer som kommer att uppstå under dagen. 

 

“Motivation skapas hos mig då jag lyckats pusha mina kollegor till att göra något bra 

eller när jag får beröm av cheferna. Jag motiveras främst av mina kollegor och gäster 

som bor på hotellet eftersom det är dem som visar mig mest uppskattning” - Erik, 

Hotellreceptionist 

 

Erik berättar att det som drar ner honom i rollen som hotellreceptionist är när kollegor, 

gäster och chefer inte är glada. Då sprids det en negativ energi och då känner han sig 

omotiverad till sitt jobb, framförallt när chefer visar sitt missnöje och inte talar om vad 

han kunde gjort annorlunda. Erik berättar att han får en dålig magkänsla när chefer visar 

på en dålig attityd istället för att finnas där och stötta sina medarbetare. I sådana 

situationer funderar Erik på hur länge han vill fortsätta att kämpa i rollen som 

hotellreceptionist och att läsa vidare till något annat finns ofta uppe på tapeten för 

honom.  

 

Charlotte berättar att hon som receptionist blir motiverad när hon får beröm och när hon 

själv känner att hon gör ett bra arbete. Det är det som är hennes mål när hon kommer till 

jobbet, att hon ska göra sitt bästa och känner hon att hon lyckas med det blir hon 

motiverad. Enligt Charlotte är det som sänker hennes motivation i arbetet de negativa 

detaljerna som dyker upp. Exempelvis berättar hon att när receptionisterna på hotellet 

där hon arbetar gör något fel så får de garanterat höra det. Hon beskriver att det positiva 

i arbetet väger upp men att ledningen ibland tar beslut som påverkar medarbetarna i 

receptionen negativt. Ibland kan hon känna mindre motivation då hon är rädd att göra 

fel eftersom det finns en anda på hotellet om att allt ska bli rätt och då kan hon ibland 

tvivla på sig själv och känna sig omotiverad till arbetet. 
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“Jag skulle bli mer motiverad till mitt arbete om jag fick mer beröm i situationer då jag 

behöver det. Det skulle bidra till att jag vill prestera lite ytterligare i mitt arbete” - 

Charlotte, Hotellreceptionist 

 

Trots att Charlotte har en dålig dag tar hon på sin masken i receptionen och är 

serviceminded mot gästerna men förklarar att det hade kunnat kännas mer äkta om hon 

fått mer bekräftelse från sin chef på att hon gör ett bra jobb. 

 

Hotellreceptionisten Fredrik förklarar att de får en regelbunden feedback på sina 

prestationer där de alltid får höra hur det har gått vilket han verkligen uppskattar. Den 

negativa feedback han får brukar vara konstruktiv vilket får honom att tänka positivt 

och uppmanar honom till att göra annorlunda nästa gång. Chefen är enligt Fredrik 

mycket involverad i personalens insatser vilket gör att det blir en god arbetsanda. 

 

“Jag skulle vilja ge en stor eloge till vår chef eftersom hon är så duktig på att 

uppmärksamma våra prestationer. Ibland när jag jobbar på helgen kan vi till och med 

få mejl från chefen där hon ger oss pepp och beröm” - Fredrik, Hotellreceptionist 

 

Kajsa som är receptionist berättar att feedback av chefer på hur hon löst diverse 

uppgifter motiverar henne till att fortsätta göra ett bra arbete. Vidare framför hon även 

att försäljning motiverar henne och att hon finner glädje i att få vara med och förbättra 

den biten. Enligt Kajsa är det även viktigt med varierande arbetsuppgifter, och hon kan 

känna sig mindre motiverad när arbetet blir för enformigt och hon står och gör samma 

sak under en längre tid.  

 

Kajsa berättar att chefen hela tiden försöker få receptionisterna att bli delaktiga i 

verksamhetens resultat vilket hon ser som något positivt. Många som arbetar på detta 

hotell identifierar sig med verksamheten och vill att det ska gå bra för hotellet. När 

Kajsa får se på resultaten eller olika budgetar de ska uppnå blir hon motiverad och 

känner sig mer delaktig i organisationen. Kajsa säger även att hon skulle känna större 

motivation om hon fick ett ytterligare ansvar vilket hon hoppas på att få inom en snar 

framtid.  
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“Om man blir ansvarig över något så vill man ju göra det arbetet så bra som möjligt 

och visa chefen att man klarar av det” - Kajsa, Hotellreceptionist 

 

Enligt Kajsa är det även viktigt att känna delaktighet eftersom det är de som bidrar till 

att hon känner att hennes arbete är betydelsefullt och viktigt, vilket i sin tur motiverar 

henne. 

 

4.6  Viljan att få mer ansvar 

Emma som är hotellreceptionist berättar att hon känner sig ansvarig för allt hon gör i sitt 

arbete och eftersom hon fått ett utökat ansvar är hon idag mer tillfreds med sitt arbete än 

förut då det visar att hon kan sin sak och är duktig på det hon gör. Enligt Emma finns 

det inte riktigt någon gräns när hon måste rådfråga chefen utan hon förklarar att det hela 

tiden handlar om att använda sunt förnuft i hotellreceptionen. Emma berättar att hon tror 

att mer ansvar kan bidra till en högre motivation, i alla fall till en början. Vidare 

poängterar hon dock att motivationen avtar efter ett tag då det blivit ens vardag. 

 

“Jag tror det är viktigt att man ständigt får utmanas och utvecklas i sin yrkesroll och 

eftersom jag gillar att ha mycket ansvar skulle jag nog bli motiverad av att få ett ännu 

större ansvar” - Emma, Hotellreceptionist 

 

Hotellreceptionisten Lisa berättar att bristen på uppskattning bidrar till att hon överlag 

inte är motiverad till sitt arbete. Eftersom hon inte utvecklas i den takt som hon vill är 

hon inte intresserad av att stanna i receptionen särskilt länge till. Vidare framför Lisa att 

hon ser arbetet som ett ställe dit hon går för att tjäna pengar. Hon framför att hon har 

den befogenhet som krävs för att ta beslut på plats och genom detta kan de tillfredsställa 

gästen. Enligt Lisa kan det dock vara tufft att ha mycket ansvar då hon inte alltid känner 

sig helt trygg i sin yrkesroll och skulle vilja ha mer stöd och uppbackning emellanåt. 

När hon står själv i receptionen så får hon helt enkelt förlita sig på sin egen förmåga. 

Lisa förklarar att hon känner sig trygg i en del arbetsuppgifter och att det är skönt att 

kunna ta beslut i situationer hon behärskar. Att inte behöva fråga chefen gällande minsta 

lilla tror hon är motivationshöjande men det är inget hon tidigare reflekterat över.  

 

Lisa berättar att det skulle vara fördelaktigt om det fanns mer tydliga ansvarsområden 

på hotellet. Hon framför att det ibland känns som att hon ska göra allting och då blir det 
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svårt att fokusera vilket gör att hon ibland känner sig stressad. Eftersom hon aldrig vet 

hur dagen ser ut och vilka problem som kan uppkomma tycker hon att det är bra att hon 

får ta egna beslut i arbetet. Att känna ansvar är enligt Lisa viktigt eftersom det visar att 

cheferna och kollegorna litar på henne men även eftersom det bidrar till att hon 

utvecklas i sin yrkesroll. Lisa poängterar att hon tror att hennes motivation skulle bli 

högre om hon fick ett större ansvar eftersom hon tycker att det skulle vara en bekräftelse 

på att hon gör sitt arbete bra. 

 

Erik framför att det som skulle göra honom till mer motiverad till receptionsarbetet är 

om han fick mer ansvar och kände att han kunde utvecklas mer i sin yrkesroll. Han 

understryker att det inte ska handla om ett slavarbete utan han skulle vilja ha ansvar för 

områden som han finner intressanta men som även innebär en högre lön. Vidare 

poängterar Erik att han har en önskan om att få arbeta heltid i receptionen vilket han 

framfört till chefen ett flertal gånger utan att det skett någon förändring, och detta bidrar 

givetvis till att motivationen minskar berättar han.  

 

“För mig är det viktigt att känna ansvar eftersom det är något som är 

motivationshöjande och något som jag strävar efter att få. Om chefen överlät mer 

ansvar till mig skulle jag känna mig mer motiverad till att vilja göra ett bra jobb. Ju 

mer ansvar desto bättre“- Erik, Hotellreceptionist 

 

Charlotte är osäker på om motivationen till arbetet skulle bli högre om hon hade mer 

befogenhet eftersom hon inte har fått lov att göra det förut och är därför inte är säker på 

att hon hade hanterat det på rätt sätt. Eftersom hon vill vara gästerna till lags tror hon att 

hon kanske skulle vara för snäll och till exempel ge ut mer kompensation än vad hon 

borde. Hon känner dock att då hon har lång erfarenhet från hotellbranschen och borde 

kunna ta bra beslut genom att använda sunt förnuft. Hon känner även att arbetet är 

ansvarsfullt, både vad gäller ekonomi och säkerhet. Charlotte har blivit tilldelad ett 

ytterligare ansvarsområde av chefen vilket hon uppskattar men hon berättar att det 

ibland kan bli stressigt och då kan det gå ut över de andra arbetsuppgifterna. 

 

“Om jag skulle tas ifrån de befogenheter som jag har idag skulle jag definitivt känna 

mindre motivation till mitt arbete” - Charlotte, hotellreceptionist 

 



  
 

51 

Hotellreceptionisten Fredrik berättar att han känner sig motiverad till sitt dagliga arbete 

men understryker att det är på grund av att han blivit tilldelad ett större ansvar och inte 

endast arbetar med de sedvanliga receptionsuppgifterna. Internrekryteringen som sker 

inom företaget är något som motiverar honom och han framför att det är hans specifika 

ansvarsområde som får honom att vilja stanna på hotellet. Fredrik förklarar att utan det 

ansvaret skulle han inte finna någon större motivation till att fortsätta arbeta som 

hotellreceptionist. Vidare berättar han att det känns bra att ha ett eget ansvarsområde där 

han vunnit chefens förtroende till att bestämma allting själv, till och med arbetstider 

vilket glädjer honom. 

 

“För mig räcker det inte bara att gå till hotellet och göra mitt arbete utan det krävs 

något utöver det för att jag ska känna någon motivation till arbetet” - Fredrik, 

hotellreceptionist 

 

På hotellet upplever Fredrik att det finns en stark vi-känsla där medarbetarna bryr sig 

om verksamheten och vill att det ska gå bra för hotellet. Han drivs av att få ta mer 

ansvar men berättar även för oss om den mörka sidan bakom ansvarsdelegering. Fredrik 

talar om att en tidigare chef delegerade ansvar på ett dåligt vis. Först kände han sig 

uppskattad när han blev tilldelad mer ansvar men han fick aldrig någon uppföljning på 

hur det gick och helt plötsligt hade chefen fullföljt det delegerade ansvaret på egen 

hand. Enligt Fredrik ligger den stora problematiken i att chefer gärna vill ta på sig allt 

ansvar själv men eftersom tiden inte räcker till väljer de att delegera ansvar till 

receptionisterna i frontlinjen. 

 

Kajsa som är hotellreceptionist berättar att det som skulle kunna bidra till en högre 

motivation skulle vara om det fanns mer utbildningar och liknande. Att hon skulle få 

utbilda sig i specifika områden skulle nog bidra till att hon kan göra ett ännu bättre 

arbete och hon förklarar att det är något som  skulle gynna henne såväl som hela 

arbetsplatsen. 

 

“Det är viktigt att ledningen tänker på att arbeta med att utveckla personalen för att få 

dem av växa och nå sina yrkesmässiga mål” - Kajsa, hotellreceptionist 
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Kajsa förmedlar att det är viktigt att känna ansvar som hotellreceptionist och hennes 

antagande vilar på att cheferna märker vad de anställda strävar efter i sin yrkesroll. 

Genom det kan chefer delegera ansvar till de som vill ha det för att få de mer 

motiverade till att göra ett gott arbete.  
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5  Analys 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet genom genererade teorier.  Kapitlet 

har delats in i fyra teman som var framträdande under intervjuerna. Detta för att skapa 

tydlighet, underlätta för läsaren samt för att undvika eventuell upprepning.   

  

Inledningsvis presenteras respondenternas syn på ansvarsdelegering på hotellföretag. 

Likt som empirin är analysens teman uppbyggda efter: 

-   Gästnöjdhet genom handlingsfrihet 

-   Rätt person på rätt plats 

-   Uppmärksammande av prestationer 

-   Viljan att ta ansvar  

 

Dessa teman berör hur hotellchefer och receptionister ser på ansvarsdelegering, hur 

cheferna använder sig av det och hur receptionister upplever att detta påverkar deras 

motivation till arbetet. Att analysera detta tillsammans med valda teorier gör det möjligt 

att i resultatet lyckas besvara våra forskningsfrågor.  

 

5.1  Gästnöjdhet genom handlingsfrihet 

Lindmark & Önnevik (2011) lyfter fram att anställdas motivation till arbetet ligger till 

grund för den servicekvalitet som värderas, vilket vi kan konstatera att samtliga 

hotellchefer är eniga om. De framhäver alla tre att skapande av motivation är en central 

fråga, men vi kan tydligt utläsa att de har olika syner på fenomenet. Eftersom alla 

människor är olika finner vi det naturligt att de har olika sätt att se på saken men vår 

övertygelse är dock att de olika synsätten på motivation har en stor inverkan på 

receptionisternas agerande i sin yrkesroll. Detta gör det högst relevant för oss att göra en 

djupdykning i hotellchefernas olika ståndpunkter. Annikas värderingar liknar Lindmark 

& Önneviks (2011) resonemang kring att det krävs motiverade receptionister för att 

kunna leverera en god service. Hotellchefen Kristian poängterar snarare vikten av att 

receptionisterna är motiverade och engagerade till att fokusera på att nå uppsatta mål 

och hotellchefen Peter berättar att det blir tydligt om receptionisterna inte trivs på sitt 

arbete vilket i sin tur påverkar servicekvalitén ut mot gästerna och det är därför viktigt 
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att de är motiverade till sitt arbete. Denna åsikt delar även Yeh (2014) som påstår att det 

är högst väsentligt att frontpersonal inom hotellbranschen känner glädje till arbetet 

eftersom deras attityd och beteende kommer att påverka hur gästen upplever den service 

som levereras.  

 

Majoriteten av de intervjuade hotellcheferna vill belysa vikten av arbetstrivsel hos 

personalen och strävar efter att de ska känna motivation till arbetet. För att lyckas skapa 

motivation hos medarbetarna kan vi se att det är ytterst viktigt att få frontpersonalen 

hängivna till sitt arbete, inte minst till sina arbetsuppgifter. Att samtliga hotellchefer vi 

intervjuat talar om vikten av motiverade receptionister tyder på en stark medvetenhet 

om att motivationen är en avgörande del för att receptionisterna ska vilja prestera bra i 

sitt arbete. Detta finner vi något motsägelsefullt då det empiriska materialet visar på att 

flera receptionister känner sig omotiverade till sitt arbete av olika anledningar, vilket 

tyder på att det överlag finns svårigheter för chefer att läsa av sina anställda. Detta 

resonemang stödjer Jerris (1999) som poängterar att det som chef kan vara svårt att veta 

vad som motiverar de anställda.   

 

Det är svårt att gå på djupet med om det är mycket snack och liten verkstad vad gäller 

motivationsskapande eftersom det kan vara så att receptionisterna inte är mottagliga för 

vad cheferna vill säga till dem. Vår övertygelse är dock att det inte endast handlar om 

att ha motivation som en central fråga. Såväl det empiriska som det teoretiska materialet 

visar att det är det viktigt att chefen försöker tar reda på vad det är som 

motiverar  receptionisterna för att de ska kunna känna högre arbetstillfredsställelse. 

Detta stödjer Halls (2004) resonemang kring att chefer måste försöka förstå vad som 

motiverar sina medarbetare. Annikas ståndpunkt skiljer sig från det  ovan beskrivna 

synsättet i den bemärkelse att hon berättar att motivationsskapande inte endast kan ligga 

på hennes ansvar utan att receptionisterna själva måste fundera ut vad de blir 

motiverade av. Hiam (2006) argumenterar likväl som Annika för att motivation till 

arbetet inte är något som chefer klarar att skapa helt på egen hand utan att det även 

måste komma inifrån de anställda. Vi kan utläsa att de intervjuade receptionisterna har 

en vetskap om att motivation måste komma inifrån och inte endast är en 

envägskommunikation men vi är övertygade om att det även krävs att chefen i rollen 

som ledare arbetar för att skapa ett gott arbetsklimat och en god företagsanda. För att 

lyckas göra detta har vi fått kunskap om att det är viktigt att det finns en öppen dialog 
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mellan receptionist och chef samt att det sker regelbundna utvecklingssamtal där chefen 

faktiskt kan ta reda på vad receptionisten i fråga motiveras av och vilka mål de strävar 

efter.  

 

Vi upplever att det är mycket individuellt hur människor ser på sitt arbete och vart de 

vill komma och vi anser därför att krävs det att chefen har detta i åtanke för att i högsta 

möjliga mån få de anställda tillfreds. Att investera i sina anställda genom att lägga ner 

tid på de och lära känna dem kan enligt vår mening leda organisationen i rätt riktning. 

Detta eftersom vi utifrån den teoretiska referensramen och det empiriska materialet kan 

fastställa att anställda överlag presterar bättre när de känner sig trygga och sedda av 

överordnade chefer.  

 

Kruja et al (2016) betonar att frontpersonal har en avgörande roll i servicemötet med 

gästen och vi kan se ett tydligt mönster i de intervjuade hotellreceptionisternas 

uttalanden om att det är själva servicemötet och skapandet av gästnöjdhet som är den 

absolut främsta källan till motivationsskapande. Hotellcheferna och receptionisterna i 

denna studie har en gemensam uppfattning om att det centrala inom hotellbranschen är 

att skapa nöjda gäster vilket måste ske genom engagerade och motiverade 

receptionister.  

 

Utifrån det empiriska materialet kan vi utläsa att ansvarsdelegering kan vara till hjälp 

för att lyckas upprätthålla motivationen hos hotellreceptionister som söker nya 

utmaningar och upplever att deras arbete inte är tillräckligt stimulerande. Vår tolkning 

är att receptionisterna i studien är väl medvetna om sin viktiga roll som ansiktet utåt och 

det kan generellt sett tolkas som att cheferna finner att ansvarsdelegering kan vara ett 

viktigt verktyg för att skapa god service. Här kan det dras en parallell till Sandoff 

(2011) som poängterar att ansvarsdelegering som en del av empowerment har vunnit 

popularitet i hotellverksamheter eftersom servicemöten är svåra att styra på avstånd 

eftersom ledningen inte deltar i dem och därför saknar direkt kontroll över dem. Vi kan 

dock utläsa att de intervjuade hotellcheferna använder sig av ansvarsdelegering i olika 

stor utsträckning, vilket kan bero på olika förutsättningar som cheferna har i form av 

egna värderingar, förtroende till sina anställda eller hur de särskilda ramarna ser ut för 

organisationen. Hotellcheferna Kristian och Annikas ståndpunkter liknar varandras då 

de beskriver att receptionisterna får lov att fatta egna beslut i frontlinjen för att kunna 
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tillfredsställa gästerna, under förutsättningen att de kan motivera sina handlingar. Detta 

går att koppla till Sandoffs (2011) resonemang kring att framgångsrik ansvarsdelegering 

kan leda till mer nöjda gäster. Detta eftersom receptionisterna genom mer på 

befogenhet, på ett självdisciplinerat sätt kan ta ansvar för servicemötet. Angelöw (2006) 

poängterar även vikten av att delegera ansvar för att få medarbetarna att känna glädje i 

sitt arbete och en vilja att prestera.  

 

Det empiriska materialet visar på att det skiljer sig åt mellan olika chefer i vilken mån 

receptionisterna får lov att ta egna beslut och initiativ. Receptionisterna som får lov att 

kompensera gäster eller dela ut frinätter med frihet under ansvar upplever vi trivas 

bättre på sitt arbete eftersom sådan befogenhet i sig kan vara motiverande då det blir 

lättare att tillfredsställa gästen. Vår tolkning är att receptionisterna som inte har den 

handlingsfrihet som de önskar ibland är frustrerade eftersom de inte kan hjälpa gästen i 

den mån som de vill. Detta går att koppla ihop med Grönroos (2015) som poängterar att 

om frontpersonal inte får de befogenheter som krävs för att ta ansvar för gästerna kan 

frontpersonalen uppleva frustration och bli mindre motiverade till sitt arbete. Å andra 

sidan kan hotellchefen ha sina skäl till att receptionisterna inte har dessa befogenheter, 

till exempel om det tidigare har missköts av dåvarande anställda. Två av 

receptionisterna berättade att de inte hade särskilt stor handlingsfrihet och gav oss 

intrycket av att de var mindre motiverade till sitt arbete på grund av det. Vi kan här 

exemplifiera Erik som har en önskan om att få mer ansvar, och är övertygad om att hans 

motivation till arbetet skulle öka om han fick mer befogenhet till att fatta egna beslut.  

 

Trots att vi inte frågade respondenterna om varken service eller gästnöjdhet var detta ett 

återkommande tema i princip alla intervjuer vilket tyder på att det är ett centralt ämne 

för hotellpersonal. Detta stödjer Krujas et al (2016) påstående om att frontpersonalen på 

hotell har en avgörande roll när det gäller att ge gästerna en bra upplevelse och 

säkerställa en hög nivå på servicen. För att kunna göra detta är det viktigt att 

frontpersonalen kan göra snabba beslut för att kunna svara på gästernas behov och 

efterfrågan på plats. Receptionisterna i denna studie talar överlag för att de  vill ha 

befogenheter och ansvar just för att kunna tillfredsställa gästen. Det empiriska 

materialet visar även på att hotellcheferna och hotellreceptionisterna generellt sett finner 

det viktigt att beslut kan tas utan att närmsta chef ska behövas blandas in gällande saker 

som receptionisterna klarar av på egen hand.  
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5.2  Rätt person på rätt plats  

Bland hotellcheferna finns det en stark tro på att matcha uppgiften med rätt person, att 

uppgiften varken ska vara för svår eller för lätt och således matcha individen. Av det 

empiriska materialet kan vi utläsa att samtliga chefer förespråkar att delegera en lagom 

uppgift såväl som att delegera uppgiften till rätt person. Vidare ska det även finnas en 

vilja hos receptionisten som blir tilldelad ansvar att helhjärtat ta sig an uppgiften. Detta 

resonemang kan vi föra vidare till Csikszentmihalyis (2004) teori om Flow som handlar 

om att bra balans uppnås när arbetsuppgifterna inte är för lätta men inte heller för svåra 

och då kan individen komma att utvecklas på ett personligt plan. Även Kruja et al 

(2016) argumenterar för att medarbetarna måste ha god kunskap och erfarenhet av sitt 

område för att kunna ta bra beslut.  

 

Även om cheferna är medvetna om vikten av matchning mellan person och uppgift så 

kan det vara svårt för dem att veta vilken uppgift som passar till vilken person. 

Charlotte är en av receptionisterna som har blivit tilldelad ett ytterligare ansvar och 

berättar att hon uppskattar det till viss del men att det främst har bidragit till en ökad 

stress och resulterat i att hon snarare blivit mindre motiverad. Här ser vi ett tydligt 

tecken på mindre framgångsrik ansvardelegering och vi tolka det som att matchningen 

av person och uppgift inte skett på ett optimalt sätt. Vi kan nu återgå till Hedegaard-

Hein (2012) som poängterar att chefen måste sätta tydliga och realistiska krav på 

medarbetarna för att ansvarsdelegering ska mynna ut i något positivt.  

 

Det kan konstateras att hälften av receptionisterna upplever att delegeringen av ansvar 

på deras arbetsplatser skulle kunna ske på ett bättre vis medan resterande receptionister 

upplever att ansvarsdelegeringen idag sker på ett optimalt sätt. Att receptionister inte är 

tillfreds med hur delegeringen sker kan bero på en avsaknad av de verktyg och 

befogenheter som krävs, vilket enligt Bowen och Lawler (1995) är ett vanligt 

förekommande misstag vid ansvarsdelegering. Det krävs alltså att chefen som delegerar 

ansvar även ser till att ge receptionisten de verktyg och kunskap som krävs. Utöver detta 

handlar det om att receptionisten i fråga har en inre vilja till att göra saker utanför 

checklistan som avgör om ansvarsdelegeringen blir framgångsrik.  
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Två av hotellcheferna resonerar kring att det är viktigt att vara uppmärksam på om 

receptionisten i fråga klarar av uppgiften eller om den behöver stöd och backning för att 

klara det. De berättar även att det måste finnas en tydlig arbetsbeskrivning och att 

receptionisterna har de verktyg som behövs för att de ska känna motivation till arbetet, 

vilket är ett antagande som även Lindmark och Önnevik (2011) samt Bowen och Lawler 

(1995) delar. Vi anser att det är nämnvärt att två av receptionisterna berättar att de 

saknar både stöd och uppbackning och det verkar även finnas en avsaknad på en tydlig 

arbetsbeskrivning vilket får oss att ifrågasätta hotellchefernas resonemang. 

 

Bowen & Lawler (1995) samt Grönroos (2015) argumenterar för att det inte endast 

handlar om att ge frontpersonalen ökat ansvar utan även den kompetens och verktyg 

som behövs för att kunna hantera vissa situationer. Detta leder oss in på det faktum att 

ansvarsdelegering kan bidra till merkostnader för organisationen i form av 

personalutbildning som kan krävas för att ansvarsdelegering ska ske på ett bra sätt 

(Grönroos 2015). Då Mullins (2002) poängterar att investering i personalen kan bidra 

till högre motivation och högre arbetstillfredsställelse finner vi det viktigt att cheferna 

även tänker på denna faktor och inte bara ser pengarna som går ur företaget. Eftersom 

utvecklingsmöjligheter kan bidra till en högre motivation (Jacobsen och Thorsvik 

(2011) borde cheferna ha detta i åtanke. Detta kan även bidra till att det blir lättare att 

behålla sin personal och organisationer kan möjligtvis undvika att behöva investera lika 

mycket tid och pengar på att anställa ny personal, vilket Kruja et al (2016) framför är ett 

vanligt förekommande problem i hotellbranschen. 

 

Vi återgår här till studiens grundproblem som ligger i att personalfrågor åsidosätts inom 

hotellbranschen, vilket gör att chefer överlag inte kan reflektera tillräckligt noga över 

vad som motiverar de anställda till att möta hotellets gäster på bästa vis. Det empiriska 

materialet visar på att några receptionister ser på receptionistyrket som något tillfälligt 

vilket gör att det blir hög personalomsättning inom branschen. Vårt antagande är att 

detta kan påverka arbetsglädjen hos en del, framförallt för de receptionister som tänker 

sig att fortsätta arbeta på hotellet men aldrig känner sig helt tillfreds efter som kollegor 

ständigt byts ut. Att som chef lycka motivera hotellreceptionisterna genom mer ansvar 

och handlingsfrihet kan enligt det empiriska materialet göra att de väljer att stanna och 

kanske till och med avancera i branschen. Det framkommer även att samtliga 

hotellchefer värdesätter att receptionisterna får lära sig nya saker och får en chans att 



  
 

59 

utvecklas i sin yrkesroll vilket går i linje med några av receptionisternas syn på att 

personalen skulle växa genom att cheferna lade mer fokus på utveckling. De talar även 

för att utvecklingsmöjligheter skulle bidra till att öka deras motivation till att prestera i 

sin yrkesroll, vilket Mullins (2002) anser är viktigt för att skapa inre tillfredsställelse 

och motivation hos anställda.  

 

Några av receptionisterna inte är helt tillfreds med sitt arbete och berättar att de inte 

utvecklas i den takt som de vill. Vår tolkning är, i linje med teorin att 

utvecklingsmöjligheter skulle kunna bidra till en högre motivation hos receptionisterna 

som skulle få de att känna större mening genom nya infallsvinklar och möjligheter att 

sätt att avancera vilket även Herzberg (1959) framlägger. Att det finns möjligheter till 

utveckling behöver nödvändigtvis inte innebära att det erbjuds ledarskapsutbildningar 

utan det kan enligt receptionisterna även handla om fördelning av individuella 

ansvarsområden i frontlinjen. Vi kan utifrån det empiriska materialet utläsa att många 

av receptionisterna gärna tar på sig mer ansvar som cheferna delegerar samt att 

ansvarsdelegering kan bidra till en känsla av utveckling.  

 

Lindmark och Önnevik (2011) framlägger en problematik i  ansvarsdelegering som 

handlar om att cheferna har svårt att släppa på sin kontroll. De understryker vikten av att 

chefen tar mod till sig och vågar släppa på kontrollen för att möjliggöra att personalen 

kan växa i sin yrkesroll. Två av hotellcheferna ser samma problematik gällande 

ansvarsdelegering då de berättar om svårigheten att våga släppa på kontrollen och förlita 

sig på att det kan bli lika bra när någon annan gör uppgiften. Den tredje hotellchefen 

upplever främst ansvarsdelegering som något positivt och framför att hon delegerar i 

stor mån eftersom hon känner förtroende för receptionisterna och vet att de är 

professionella i det de gör. Här går det att dra en parallell till Grönroos (2015) som 

framför att ansvarsdelegering kan bidra till ett ökat förtroende och tillit mellan chefer 

och medarbetare vilket i sin tur kan underlätta det dagliga arbetet för båda parter. Det är 

tydligt att det krävs ett stort förtroende hos cheferna och goda relationer mellan chefer 

och receptionister för att chefer ska våga släppa på på kontrollen. För att chefen ska 

vilja överlåta ansvaret till receptionisterna gällande vissa uppgifter är det alltså av stor 

vikt att chefer och receptionister har erfarenhet av att arbeta tillsammans och känner 

samhörighet.  
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Användningen av ansvarsdelegering skiljer sig åt bland cheferna och detta kan främst ha 

att göra med relationen chefen har till sina anställda men även de förutsättningar som 

finns inom organisationen. Vi kan även se att receptionisterna har olika förutsättningar 

och egenskaper och alla triggas således inte av att ha ett utökat ansvar. Charlotte som 

har ett utökat ansvar berättar att på hotellet där hon arbetar finns det en anda om att 

allting ska bli rätt vilket gör henne osäker på hur hon ska agera och skapar även en 

stress hos henne. Med detta som grund är det av stor vikt att cheferna, när de delegerar 

ansvar, även visar att de är acceptabelt att det inte blir rätt första gången. Om 

receptionisterna får utökat ansvar men är rädda för att göra fel kan det möjligen bidra 

till att receptionisterna reagerar på ett liknande sätt som Charlotte. Vårt resonemang går 

även hand i hand med Hotellchefen Kristians åsikt där han betonar vikten av att låta de 

anställda misslyckas en eller två gånger för att de sedan ska lära sig av det och att det 

behöver således inte bli rätt första gången.  

 

5.3  Uppmärksammande av prestationer 

Det empiriska materialet visar på att en del receptionister vill ha mer feedback på sitt 

arbete vilket vi förstått är en mycket viktig del i ansvarsdelegeringen. Utan någon form 

av bekräftelse från chefen är det enligt Hackman och Oldham (1976) mycket svårt för 

anställda att finna någon motivation, och det går att utläsa att en del receptionister får 

bekräftelse på vad de har gjort bra vilket gör att de har en vetskap om att de presterar 

bra på sitt arbete. Vid ansvarsdelegering talar hotellcheferna om vikten av att återkoppla 

genom feedback för att få receptionisterna att känna sig delaktiga.  

 

Gemensamt för hotellcheferna är att de berättar att det är viktigt med kommunikation 

och framför att feedback är en viktig faktor för att personalen ska känna motivation, att 

de direkt får höra hur deras arbete har gått. Detta går att koppla ihop med Herzbergs 

tvåfaktorteroi som tar upp erkännande som en motivationsfaktor, erkännande innebär att 

individer får uppskattning när ett bra arbete genomförts (Jacobsen och Thorsvik 2011). 

König (2007) argumenterar dock för att feedback måste ges när ett arbete gått bra men 

även om det behöver utvecklas, vilket hotellchef Peter också talar för. Han berättar att 

det är lika viktigt att lägga fokus på det som gjorts bra såväl som det som hade kunnat 

göras bättre. Vi tolkar det som att det är lättare för chefer att fokusera på felen som 

receptionisterna gör då de har en strävan om att åtgärda felen direkt. Problematiken i det 

här är att cheferna inte alltid tänker steget längre och är mer uppmärksamma på att lyfta 
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det som receptionisten gjort bra vilket kan löna sig på längre sikt. När de ständigt får 

höra vad de har gjort mindre bra kan det skapas en osäkerhet och den negativa energin 

kan få stora konsekvenser för receptionisten som kanske till och med väljer att lämna 

arbetet om det går för långt. En av receptionisterna förklarar att den feedback hon får 

mestadels är negativ och handlar om fel som hon har gjort vilket trycker ner henne och 

bidrar till att hon känner sig omotiverad till att fortsätta göra ett gott arbete.  

 

Gemensamt för samtliga hotellreceptionister i studien är alltså att de uppskattar att få 

feedback på sina prestationer för att känna sig delaktiga och motiverade till arbetet 

vilket har en tydlig koppling till Hilmarsson (2016) som understryker att god 

kommunikation är en viktigt del för att medarbetarna ska känna delaktighet. Lindmark 

och Önnevik (2011) betonar vikten av delaktighet genom ett uttalande om att det skapas 

en helhetsförståelse för hela organisationen när medarbetarna känner sig delaktiga. 

Herzberg påstår dock att mål och strategier som är förankrade hos de anställda endast är 

en hygienfaktor och således inte kan leda till någon motivation (Jacobsen och Thorsvik 

2011). Vi ställer oss frågande till detta uttalande då två av cheferna och ett antal av 

receptionisterna anser att en känsla av delaktighet vad gäller mål som ska nås faktiskt 

kan bidra till ökad motivation.  

 

Hotellchefen Peter betonar likväl som Lindmark och Önnevik (2011) att det är viktigt 

att skapa delaktighet genom samarbeten och exempelvis fasta ansvar för att det ska 

skapas en större förståelse för hela hotellet hos receptionisterna. Det går att utläsa att en 

del receptionister känner sig uppmärksammade och nöjda med den feedback de får 

medan andra inte är det. Hälften av receptionerna visar på att de är nöjda med hur 

chefen uppmärksammar deras prestationer. Den andra halvan förklarar att de inte  får 

tillräckligt med feedback på hur de utfört sitt arbete, vilket gör att ansvarsdelegeringen 

upplevs som mindre gynnsam av dessa receptionister. Detta tolkar vi som att det finns 

en brist på kommunikation mellan chef och anställda vilket kan leda båda parter i en 

negativ riktning, vilket även går i linje med  Hackman och Oldhams (1976) uttalande 

om att feedback är en faktor som måste finnas för att individer ska kunna känna 

motivation. Eftersom dessa receptionister känner en avsaknad av feedback på sitt arbete 

kan det förmodligen bidra till att de känner sig osäkra på hur de presterar eftersom 

Hackman och Oldham (1976) framför att anställda som inte får någon feedback inte vet 

om de har gjort rätt eller fel. Vi upplever det som att receptionisterna finner frustration 
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över denna ovisshet.  Här kan vi återigen gå tillbaka till Mullins och Dossor (2013) som 

argumenterar för att medarbetare måste bli uppmärksammade för sina prestationer då 

det annars kan bidra till att de saknar meningsfullhet och arbetsglädje.  

 

Vi återgår till receptionisterna som är nöjda med feedbacken som de får på sin 

arbetsplats. Dessa receptionister berättar att feedbacken har en positiv inverkan på deras 

arbetstrivsel och skapar motivation till att fortsätta göra ett gott arbete. Det går att tolka 

det som att deras chefer främst lägger fokus på vad de har gjort bra för att lyfta dem och 

få dem att känna sig uppskattade. Detta är ett tecken på att det har skett en framgångsrik 

utvärdering av ansvarsdelegeringen vilket kan kopplas till Axelssons (2014) 

ansvarsflöde där ansvarsutkrävande är den sista delen. Ansvarsutkrävande innebär att 

det efter ansvarsdelegeringen borde ske en utvärdering av hur personen löst uppgiften.  

 

Även om receptionisterna gett oss bilden av att det är viktigt för dem att de får ta eget 

ansvar är det ytterst viktigt att de får feedback under ansvarsdelegeringen för att det ska 

ske på ett optimalt sätt. Detta eftersom receptionisterna som upplever att de idag får 

konstruktiv feedback på sitt arbete känner sig säkrare och mer motiverad i sin yrkesroll. 

I kontrast till detta kan vi se att de receptionister som inte får den feedback de önskar 

känner sig stressade och osäkra i sina arbetsuppgifter. Dessa receptionister tror även att 

om de fick mer feedback skulle de kunna ta större ansvar och känna sig mer delaktiga i 

organisationen. Receptionisten Fredrik, som för övrigt är nöjd med den nuvarande 

situationen på arbetet lyfter fram negativa aspekter av ansvarsdelegering genom tidigare 

erfarenheter. Han berättar att av en tidigare chef blev tilldelad ett ansvar utan att få 

någon uppföljning på hur det gick, och plötsligen  hade chefen fullföljt uppgiften på 

egen hand. Vi försöker att sätta oss in i en sådan situation och finner här att 

ansvarsdelegering kan stjälpa snarare än hjälpa receptionisterna att känna motivation till 

sitt arbete om det inte sker på rätt sätt.  

 

5.4  Viljan att få mer ansvar 

Att bli tilldelad mer ansvar kan enligt Lindmark och Önnevik (2011) bidra till en 

stimulerande känsla hos de anställda, vilket stämmer överens med nästan alla 

receptionisternas upplevelser av ansvarsdelegering. Två av receptionisterna som inte har 

särskilt stor frihet och ansvar i sitt arbete idag berättar att de  skulle bli mer motiverade 

om de fick ta mer ansvar och fick mer befogenheter. Detta går att koppla till Hackman 
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och Oldham (1976) samt Herzberg (1959) som framför att det är viktigt att anställda 

känner ansvar över sitt eget arbete eftersom det kan bidra till en förhöjd motivation. 

Dessa receptionisterna berättar att de skulle bli motiverade av att ha mer ansvar 

eftersom det skulle vara en bekräftelse på att de gör sitt arbete bra men även då det 

skulle bidra till att de kan utvecklas i sin yrkesroll. Utifrån det empiriska materialet kan 

vi konstatera att alla receptionister med undantag för Charlotte upplever att ett ökat 

ansvar gör dem motiverade till att göra ett gott arbete. Majoriteten av receptionisterna vi 

intervjuat berättar alltså att de motiveras av att få mer ansvar, vilket kan bero på att de 

genom mer ansvar får en bekräftelse på att de gör ett bra jobb. Vi tolkar det även som 

att tre av receptionisterna som fått ett utökat ansvar nu känner sig mer delaktiga i 

verksamheten eftersom de involveras i organisationen på ett högre plan. De två 

receptionisterna som inte har ett utökat ansvar men önskar att få det, har en tro på att det 

kan göra de mer motiverade till sitt arbete då de i dagsläget motiveras av att chefen 

ibland ger de tillfälliga uppgifter att lösa. Detta går att koppla till Herzberg 

tvåfaktorteori som framför att om anställda får utföra nya och utmanande uppgifter kan 

det bidra till en högre motivation till att prestera väl i arbetet (Jacobsen och Thorsvik 

2011).  

 

Vi analyserar det empiriska materialet genom att ifrågasätta tänkandet hos chefer vid 

ansvarsdelegering. Hur kommer det sig att en receptionist inte känner sig tillfreds med 

att ha mer ansvar ändå har blivit tilldelad ett ansvarsområde? Det kan fastställas att 

kommunikation och medarbetarsamtal är avgörande för att chefen ska kunna bli 

medveten om receptionisternas önskemål. Att receptionisten i fråga får chans att tala om 

vart den vill komma exempelvis. Det är av högsta vikt att receptionisten som blir 

delegerad ansvar känner sig trygg i rollen, visar på entusiasm, mod och begeistring 

innan den kan börja att ta på sig mer ansvar. Vi har fått en förståelse för att 

arbetsuppgifterna kan kännas enformiga enligt några receptionister men för att de ska 

bli lönsamt att delegera ansvar krävs det att personen i fråga genuint vill ha ett större 

ansvar, vilket är ett antagande baserat på samtliga respondenters ståndpunkter. 

Hotellchefen Kristian beskriver att det är “frihet under ansvar” som gäller, vilket är ett 

uttalande som tilltalar oss eftersom vi kan se att människor växer genom att få prova 

och genomföra olika uppgifter utanför ramarna. Om receptionistarbetet sker mer åt 

denna riktning kan det byggas upp en större självständighet, identifikation och 

möjlighet till att känna expertis i sitt område, vilket sammanfattar möjlighet till att göra 



  
 

64 

skillnad. Även om receptionisterna har många olika parter och ovanordnade chefer att ta 

hänsyn till kan arbetet bli mer utmanande om de inte endast arbetar på rutin. 

 

Vi kan tolka det som att de tre receptionisterna som idag har sina egna ansvarsområden 

finner motivation i det utökade ansvar de har fått. Detta stödjer både Grönroos (2015), 

Lindmark och Önnevik (2011) samt Kruja et al (2016) som argumenterar för att 

ansvarsdelegering kan bidra till att de anställda blir mer motiverade och vill prestera 

bättre. En av dessa receptionister är Fredrik som uppger att hans ansvarsområde är 

avgörande för att han överhuvudtaget skulle fortsätta arbeta kvar på hotell som 

receptionist vilket tyder på att han finner motivation i att ha mer ansvar. Hans åsikt 

skiljer sig något från receptionisten Emmas, eftersom hon uppger att motivationen till 

att ha mer ansvar har avtagit något med tiden eftersom det blivit en vardag för henne. 

Samtidigt så förklarar hon att det utökade ansvaret gör att hon får en bekräftelse på att 

hon är duktig och att hon skulle känna sig mindre motiverad till arbetet om hon blev 

fråntagen sitt ansvarsområde. Att få bekräftelse på sitt arbete kan vi koppla ihop med 

König (2007) som argumenterar för att när medarbetare känner sig uppskattade och får 

bekräftelse på sitt arbete tenderar de att känna högre motivation vilket kan leda till en 

vilja att prestera bättre.  

 

Vi kan som tidigare nämnt se att de intervjuade receptionisterna ser på 

ansvarsdelegering på olika sätt och även hur det påverkar deras vilja till att göra ett gott 

arbete. Detta beskriver även Jerris (1999) som framför att alla människor motiveras av 

olika faktorer och det finns således inte ett bästa sätt att skapa motiverade medarbetare 

på. Ur vår synpunkt är det viktigt att chefen tar reda på om receptionisten i fråga 

verkligen vill ta på sig ett utökat ansvar eller om den nöjer sig med tillvaron som den är. 

 

Enligt Kruja et al (2016) och Reisinger (2001) har hotellreceptionister oförmånliga 

arbetsvillkor i form av låga löner och oregelbundna arbetstider vilket kan påverka deras 

motivation i en negativ mening. Vår övertygelse är att både receptionister och chefer är 

införstådda med hur lönevillkoren ser ut inom branschen och att det är kollektivavtalen 

som talar för hur lönerna ska se ut vilket inte gör det möjligt att tillämpa en individuell 

lönesättning till en hotellreceptionist. Detta stärker vår antagande om att majoriteten av 

de individer som väljer att arbeta som hotellreceptionister i grund och botten har ett 

intresse för människor och att ge god service. Genom att många receptionister känner 



  
 

65 

identifikation till hotellet de arbetar på kan arbetsvillkor och lön vara något som det inte 

reflekteras särskilt mycket över. Ingen av receptionisterna i denna studie uttrycker sitt 

missnöje om dessa faktorer och vi kan därför tolka det som att receptionisterna inte ser 

de ogynnsamma arbetsförhållandena som något större problem. Detta kan vara en 

indikation på att cheferna har lyckats motivera sina receptionister på andra sätt, som 

även Reisinger (2001) föreslår att chefer inom hotellbranschen bör ägna sig åt. 

Malmström och Skoglunds (2013) resonerar på ett liknande sätt och framför att olika 

utmaningar som bidrar till högre trivsel på arbetsplatsen kan värderas högre av anställda 

än lönen. Vårt antagande vilar på att de intervjuade receptionisterna är medvetna om 

arbetssituationen och att de flesta inte valt yrket för lönens skull.  
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6  Slutsats 
 

I det sista kapitlet presenteras de slutsatser som vi med hjälp av var undersökning 

kommit fram till. Vi  för sedan en diskussion kring tankar och reflektioner som växt 

fram hos oss författare under studiens gång. Avslutningsvis presenteras studiens 

praktiska relevans och förslag till framtida forskning. 

 

Problemformuleringarna som studien grundar sig på̊ lyder: 

-   Hur används ansvarsdelegering i hotellverksamheter? 

-   Hur upplever hotellreceptionister att ansvarsdelegering påverkar deras 

motivation till att vilja göra en bra arbetsinsats?  

     

Vi knyter här igen an till studiens syfte som ämnade att skapa en förståelse för 

hotellreceptionisters upplevelser av ansvarsdelegering samt hur det påverkar deras 

motivation till  att vilja göra det lilla extra i sin yrkesroll. Vidare ville vi komma 

underfund med hur hotellchefer ser på ansvarsdelegering och hur de använder sig av 

det. För att lyckas besvara problemformuleringen gjorde vi en kvalitativ undersökning 

där vi intervjuade totalt nio personer på tre hotell.   

 

Utifrån studiens resultat kan det dras fyra dominerande slutsatser:  

-   Hotellchefer använder sig främst av ansvarsdelegering för att skapa gästnöjdhet. 

-   Hotellreceptionister vill ha befogenheter för att kunna tillgodose gästernas 

behov. 

-   Det finns en mängd faktorer som kommer att påverka utfallet av delegeringen 

och som hotellchefer har i åtanke när de använder sig av det.  

-   Mer ansvar bidrar till att hotellreceptionister blir motiverade till att göra ett gott 

arbete, under förutsättningen att ansvarsdelegeringen sker på rätt sätt.  

 

Det som är utmärkande i studien är att feedback, rätt person till uppgiften samt rätt 

verktyg och kompetens har visat sig ha en stor inverkan på utfallet av 

ansvarsdelegeringen. Individens yrkesmässiga mål ligger till grund för viljan att ta mer 

ansvar och det är viktigt att det finns en kontinuerlig dialog mellan chef och receptionist 

för att chefen ska få reda på vem som är mest lämplig för ett ökat ansvar. Studien visar 
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även att tillit och trygghet mellan parterna kan ha en inverkan på ansvarsdelegeringens 

utfall.  

 

6.1  Användning av ansvarsdelegering i hotellverksamheter 

Vi kan se att chefer inom hotellbranschen finner det essentiellt att receptionister är 

motiverade till sitt arbete eftersom de representerar hela företaget i mötet med gästerna. 

Det är dock svårt att som chef att ta reda på vad som motiverar de anställda eftersom 

alla människor är olika och har olika preferenser (se Sullivan 1989). Trots 

receptionisters viktiga roll har personalfrågor inom hotellbranschen länge åsidosatts och 

vi har i  denna studie precis som Wesström (1998) kommit fram till att personalfrågor 

finns i både hotellchefer och receptionisters åtanke men det är inte något som det läggs 

särskilt mycket tid på utan det är tydligt att det är gästmötet som står i fokus. Att chefer 

talar om vikten av motiverade receptionister eftersom det gynnar organisationen tyder 

på att det främst läggs fokus på hur organisationen kan bli mer lönsam snarare än hur 

individen i sig påverkas (se Sandoff 2011 & Shultz 2013). Vi kan dock utläsa att det 

borde läggas större fokus på den enskilde individen eftersom detta kan bidra till att de 

anställda känner att de har en viktig betydelse för organisationen och att deras 

prestationer faktiskt gör skillnad. Det kan dras en slutsats om att ett större fokus på 

individen kan bidra till att personen i fråga känner meningsfullhet vilket i sin tur kan 

leda till att problemet med den höga personalomsättningen som råder i branschen 

minskar.  

 

Resultatet av denna studie tyder på att ansvarsdelegering används i olika stor 

utsträckning och på olika sätt av olika chefer. Det finns dock en gemensam uppfattning 

hos både chefer och receptionister i studien om att mer ansvar kan bidra till högre 

motivation och arbetstrivsel. Då receptionister bidrar till gästens helhetsupplevelse har 

de en ytterst viktig roll och chefer använder sig av ansvarsdelegering bland annat för att 

göra det möjligt för receptionister att tillgodose gästens behov. Till följd av detta kan vi 

se att chefer och receptionister upplever att ansvarsdelegering är ett bra verktyg som kan 

bidra till att skapa god service.  

 

Vi kan efter undersökningen dra slutsatsen om att chefer genom ansvarsdelegering kan 

få receptionister att utvecklas i sin yrkesroll samt att deras arbete blir mer varierande, 

vilken är en fördel då arbetet ibland kan uppfattas som monotont. Detta kan även bidra 
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till att receptionister känner stimulans och utveckling. Det handlar om att få 

receptionisten i fråga involverad, delaktig och att känna sig uppskattad vilket kan 

uppnås genom framgångsrik delegering.  

 

Studien visar på att det finns en mängd faktorer som kommer att påverka utfallet av 

delegeringen och som chefer har i åtanke när de använder sig av det. Det är viktigt att 

inte endast delegera ut ett ansvar och sedan släppa uppgiften utan det krävs noggrann 

uppföljning och reflektion kring om uppgiften som delegeras matchar med personen i 

fråga. Chefer måste  ta reda på om personen i fråga vill ha ett utökat ansvar eller är nöjd 

med tillvaron som den är. Att delegera ansvar till en person som inte vill ha det bör 

undvikas eftersom det med stor sannolikhet endast bidrar till mindre motivation och 

ökad stress hos den anställda. Med detta som grund blir god kommunikation mellan 

chef och anställd avgörande för att det ska kunna delegeras rätt uppgift till rätt person. 

Det krävs även en kontinuerlig dialog under och efter själva ansvarsdelegeringen.  

 

En annan viktig faktor som påverkar utfallet av ansvarsdelegeringen är om personen i 

fråga har de verktyg och den kompetens som behövs för att klara av uppgiften som den 

blivit tilldelad. Om inte detta tas i åtanke är det möjligt att det inte blir ett lika bra 

utförande på uppgiften eftersom personen då inte vet hur den ska nyttja sina 

befogenheter. Vid ansvarsdelegering blir även feedback på hur arbetet utförs en 

essentiell faktor. Studien visar att receptionister som får feedback gällande sin 

arbetsprestation är mer positivt inställda till att få ett utökat ansvar eftersom detta bidra 

till att de känner sig trygga i sin yrkesroll. Att inte få feedback på sitt arbete kan leda till 

att ansvarsdelegering snarare ses som ett irritations- och stressmoment eftersom 

personen i fråga inte vet om arbetet som de utför är bra eller dåligt (se Hackman & 

Oldham 1976). Det som chefer finner väsentligt vid delegering av ansvar är alltså att 

uppgiften matchar med individen, att det finns en daglig dialog samt att personen som 

fått ett utökat ansvar får feedback på sitt arbete. 

 

Vi kan av studien dra slutsatsen att alla människor har olika behov och att fördelning av 

extra ansvar kan bidra till en ökad motivation. Det är således viktigt att chefen 

observerar om det är en individ som har höga krav och vill ansvara för ett stort 

ansvarsområde, eller om det är en person som finner bekvämlighet i att ha mindre 
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ansvar. Som chef blir det alltså högst viktigt att justera arbetet men även att motivera de 

anställda efter deras egna målsättningar.  

 

Tillit mellan chef och medarbetare har visat sig vara en ytterst viktig faktor och även om 

anställdas arbete måste följas upp är att det är viktigt att chefen vågar släppa ansvaret 

och låter medarbetaren, med stöd och backning av ledningen, försöka klara uppgiften på 

egen hand. Vi kan konstatera att tillit och trygghet i organisationer kan ha en inverkan 

på ansvarsdelegeringens utfall. Om chefer vill att de anställda ska ta eget ansvar är det 

viktigt att de får göra det utan att bli övervakade. Detta eftersom vårt antagande vilar på 

att övervakning snarare kan bidra till att de anställda endast tar ansvar för att de känner 

sig pressade och inte för att de faktiskt vill ta ansvar. 

 

6.2  Ansvarsdelegeringens effekter på hotellreceptionisters motivation  

Det som är utmärkande i studien är att mer ansvar leder till ökad motivation eftersom 

det bidrar till meningsskapande och tillhörighet hos receptionister. Att få mer ansvar 

bidrar även till att det skapas en större förståelse för organisationen vilket gör det lättare 

för medarbetarna att agera på egen hand när chefen inte är på plats (se Lindmark & 

Önnevik 2011). Vi kan se att den främsta anledningen till att receptionister blir 

motiverade av att kunna ta egna beslut är för att de kan göra gästen nöjd. Det går även 

att utläsa att den främsta motivationsfaktorn enligt hotellreceptionister är att få vara med 

och bidra till just gästnöjdhet, och då är det essentiellt att de har de befogenheter och 

verktyg som krävs. Vi kan dra en slutsats om att de som inte har tillräckligt mycket 

befogenheter i frontlinjen ofta känner sig frustrerade och omotiverade eftersom de inte 

kan tillgodose gästen på egen hand. Receptionister som däremot har de befogenheter 

som behövs för att skapa gästnöjdhet tenderar att vara mer motiverade till sitt arbete.  

 

Det går även att utläsa att receptionister motiveras av att ha befogenheter och frihet att 

handla eftersom det är en bekräftelse på att de har gjort ett bra arbete samtidigt som det 

bidrar till yrkesmässig utveckling. Utvecklingsmöjligheter har visat sig vara en viktig 

motivationsfaktor och de möjligheter att avancera som finns inom hotellbranschen är 

också en anledning till att receptionister finner motivation i att få mer ansvar. Det är 

därför av stor vikt att chefer är uppmärksamma och lyhörda vad gäller de anställdas 

mål.  
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Det framgår tydligt att en del receptionister inte känner någon motivation till sitt arbete 

vilket främst har att göra med att de oftast får negativt feedback samt att ingen 

uppmärksammar den tid och engagemang de lägger ner på arbetsuppgifterna. För att 

ansvarsdelegering ska öka receptionisters motivation till att göra ett gott arbete krävs det 

alltså att chefer uppmärksammar och ger feedback på arbete som utförs (se König 

2007).  Att göra detta är dock lättare sagt än gjort och det är lätt att det fokuseras på det 

som gått fel och det som utförts bra hamnar i skymundan. Vi kan se att 

envägskommunikation inte är hållbart på lång sikt och att receptionister med stor 

sannolikhet kommer att reagera negativt genom frustration om de inte blir sedda eller 

inte har något att säga till om. Som chef är det viktigt att vara en människokännare och 

aktivt lyssna på de anställda för att se vilka yrkesmässiga mål de har.  

 

Studien indikerar på att ansvarsdelegering främst upplevs som något positivt men det 

har även visat sig att ansvarsdelegering har negativa utfall sett utifrån både chefer och 

receptionisters perspektiv. Om delegering av ansvar sker på fel sätt kan det leda till att 

personen som blivit tilldelad ansvar stagnerar i sin utveckling. Detta eftersom en individ 

som får ett ansvar som är för övermäktigt kan känna hög stress och kan i framtiden 

undvika att ta mer ansvar då erfarenheten av ansvarsdelegering är negativ. Detta bidrar 

till att ansvarsdelegering inte alltid nödvändigtvis leder till högre motivation. Det 

förekommer att chefer delegerar ansvar till receptionister som inte vill ha mer ansvar 

vilket tyder på att det finns brister i kommunikation chefer och receptionister emellan. 

Vi kan fastslå att det är viktigt att receptionister visar om de verkligen vill ha ett större 

ansvar. Därför kan vi dra slutsatsen om att det är av stor vikt att chefen som delegerar 

ansvar är eftertänksam och tar reda på om personen i fråga är tillräckligt trygg i sin 

yrkesroll och redo för att ta på sig ett extra ansvar.  

 

Vi kan fastställa att arbetsklimatet spelar stor roll i motivationsskapandet hos 

receptionister. Vid delegering av ansvar blir det således ytterst viktigt att chefen visar på 

att det är tillåtet för receptionisten att göra fel, eftersom det annars kan leda till stor 

osäkerhet och ånger. Det blir på så vis viktigt att det skapas en god relation mellan 

receptionist och chef för att ansvarsdelegeringen ska få ett positivt utfall (se Grönroos 

2015).  
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Vi kan dra slutsatsen att om ansvarsdelegering används på rätt sätt kan det bidra till att 

skapa högre motivation, starkare relationer, och en större förståelse för hela 

organisationen då alla delar samma värderingar. Avslutningsvis vill vi framföra att 

människor växer genom frihet under ansvar och att kommunikation är nyckeln till 

framgång. 

 

6.3  Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de tankar och reflektioner som väckts hos oss författare under 

studiens gång. Vi avser att föra en intressant diskussion om ämnet som studien har 

berört. I problemdiskussionen diskuterades problematiken kring att frontpersonal inom 

hotellbranschen, trots sin viktiga roll, är lågavlönade och har oförmånliga arbetsvillkor 

(se Sandoff 2011). Under studien har vi förstått att receptionister som har som mål att 

avancera inom hotellbranschen, exempelvis de som strävar efter att bli receptions- eller 

hotellchef, har höga ambitioner om att nå just dit och lönen behöver således inte vara 

det viktigaste utan det kan vara själv arbetet och möjligen det egna ansvarsområdet som 

för dem framåt. Dock kvarstår problematiken med att receptionister är lågavlönade och 

därför måste motiveras på andra sätt (se Reisinger 2001) och resultatet av denna studie 

visar att ansvarsdelegering kan vara ett bra hjälpmedel för att göra det. 

 

I problemdiskussionen redovisades även problematiken med den höga 

personalomsättningen som finns i hotellbranschen. Studien påvisar att mer ansvar och 

utvecklingsmöjligheter kan få receptionister till vilja att vara kvar på sina arbetsplatser 

vilket självklart är något som chefer eftersträvar. Samtidigt som det kostar att utveckla 

sin personal så kan kostnaden för  upplärning av ny personal vara ännu högre. Det tyder 

på att chefer arbetar för att få kompetent personal att stanna på hotellen då vi av studien 

kan utläsa att det är vanligt förekommande att receptionister har ett eget ansvarsområde, 

vilket ökar deras arbetsglädje såväl som motivation. Vårt resonemang är även att 

receptionister kan bli motiverade till att stanna på sitt arbete genom att de blir tilldelade 

titlar som får dem att känna sig viktiga. Exempel på detta är shiftleader eller supervisor, 

vilka ofta assisterar receptionschefen eller att det finns liknande titlar som 

nödvändigtvis inte behöver innebära att receptionisten i fråga får en högre lön, utan att 

det kan ge receptionisten ett lyft som får den att vilja stanna och fortsätta prestera i sitt 

arbete. Vi ställer oss fortfarande kritiska till att hotellreceptionister har oförmånliga 

arbetsvillkor och låga löner då de har en otroligt viktig roll för företaget. Efter att ha fått 
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en inblick i hotellreceptionisters viktiga yrkesroll anser vi att individuell lönesättning 

borde implementeras på hotellföretag eftersom kompetensen inom branschen har höjts 

genom att det idag exempelvis finns högskoleutbildningar som riktar sig just mot 

hotellbranschen.  

 

6.4  Praktiska implikationer 

Vår studie visar på en praktiskt relevans då det har skapats en större förståelse för hur 

ansvarsdelegering kan användas. Studien har även belyst ansvarsdelegeringens 

påverkan på receptionisters motivation till att genuint vilja göra ett gott arbete. I tidigare 

forskning kring motivation inom hotellbranschen har ansvarsdelegering inte varit en 

central fråga utan de har främst behandlat motivation i förhållande till lönsamhet och 

servicekvalitet. Den tidigare avsaknaden på studier kring just ansvarsdelegering inom 

hotellbranschen gör vårt resultat betydande i praktiken då studien visar hur 

ansvarsdelegering kan användas, dess risker och fördelar samt hur receptionisters 

motivation påverkas av detta. Under studiens gång har vi blivit kontaktade av ett antal 

respondenter som visat på tacksamhet och berättat att intervjuerna bidragit till att 

cheferna fått upp ögonen för förändring och att det har skapats en ökad medvetenhet hos 

båda parterna. Detta tyder på att vi redan under intervjuerna lyckats få respondenterna 

att reflektera över sin arbetssituation och de utfall ansvarsdelegering kan få på 

motivationen, vilket styrker studiens praktiska relevans. Vår framtida förhoppning är att 

chefer inom hotell såväl som andra servicerelaterade yrken ska få en större medvetenhet 

för hur ansvarsdelegering kan användas och vilken inverkan det kan få på deras 

anställda. 

 

6.5  Framtida forskning 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till hur ansvarsdelegeringen påverkar 

receptionisters motivation och vårt förslag till framtida forskning är att bygga vidare på 

denna studie. Möjligtvis genom att undersöka om ansvarsdelegering har en högre 

inverkan på motivation än exempelvis belöningssystem. Ett annat förslag till framtida 

forskning är även att undersöka hur personalfrågan skulle kunna lyftas ytterligare 

genom utbildning och utvecklingsmöjligheter på hotell och på så vis få anställda att 

känna högre motivation. Denna studie har visat oss att feedback, matchning, 

kommunikation samt rätt verktyg och kompetens påverkar vilket utfall 
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ansvarsdelegeringen får. Framtida forskning skulle därmed kunna vara att djupdyka i 

varför just dessa faktorer är så viktiga samt undersöka om det finns andra faktorer som 

påverkar utfallet vilket denna studie inte har behandlat. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall, hotellchefer 
 
Frågor om motivation     
  

1.   Motivation är ett begrepp som det pratas mycket om idag, att det är viktigt med 

motiverad personal. Vad är dina tankegångar kring detta? 

2.   Hur skulle du övergripande beskriva begreppet motivation ur ett allmänt 

perspektiv?  

3.   Hur arbetar ni med att motivera, engagera och utveckla er personal?  

4.   Hur uppmärksammar ni anställdas prestationer? 

5.   Hur motiveras och belönas de anställda till att göra ett bra arbete?  

6.   Vad tror du motiverar dina anställda mest? 

a)   Varför tror du detta? 

 

Frågor om ansvarsdelegering      

1.   Ansvarsdelegering har blivit ett vanligt verktyg för att skapa motivation hos 

anställda, vad betyder ansvarsdelegering för dig? 

2.   Hur stor handlingsfrihet anser du att receptionisterna har i sitt arbete, har de 

frihet att ta egna beslut/initiativ i arbetet? 

3.   Upplever du att dina anställda blir motiverade av att få ta egna beslut? 

4.   Hur delegerar du arbetsuppgifter? 

5.   Vad är det viktigaste för dig vid delegering av arbete? 

6.   Vad anser du är den största utmaningen med att delegera ansvar? 

7.   Vad tror du ansvarsdelegering kan mynna ut i? Positiva/negativa konsekvenser 

8.   Har du som hotellchef tillräckligt med utrymme för att delegera ansvar?  

 

  



  
 

II 

Bilaga 2 – Intervjumall, hotellreceptionister 
 

Frågor kring motivation 

1.   Arbetsmotivation är ett begrepp som det pratas mycket om idag, att det är viktigt 

med motiverad personal. Vad är motivation för dig? 

2.   Vad motiverar dig i ditt dagliga arbete? 

a)   Vilka av dessa faktorer skulle du säga motiverar dig mest? 

3.   Finns det moment i ditt arbete som sänker din motivation?  

a)   Vilka & varför? 

4.   Känner du dig motiverad till ditt arbete idag?  

a)   Vad bidrar till detta? 

5.   Tror du att företaget du arbetar har tagit vid särskilda åtgärder för att höja 

motivation och prestation för de anställda?  

6.   Finns det något som skulle kunna göra dig mer motiverad på arbetet?  

a)   Hur skulle det påverka din arbetsinsats?  

 

Frågor kring ansvarsdelegering 

1.   Vilken grad av frihet skulle du säga att du har i ditt arbete?  

2.   Upplever du att du har befogenheter och förtroende till att ta egna initiativ? 

a)   Upplever du att detta påverkar din motivation till att göra ett got arbete? 

3.   I vilken utsträckning kan du ta egna beslut utan att rådfråga chefen? 

4.   Om dina friheter och befogenheter på arbetsplatsen skulle öka, hur skulle din 

motivation då påverkas?  

5.   Om dina friheter och befogenheter skulle minska, hur skulle din motivation då 

påverkas? 

6.   Upplever du att ditt arbete är ansvarsfullt?  

7.   Är det viktigt för dig att känna ansvar? Varför? 

 
 


