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Titel: Empowerment- Påverkar det personaltillfredsställelse & medarbetares 
agerande ut mot kund? 
 
Bakgrund: För att uppnå kundtillfredsställelse behöver företag vara serviceinriktade 
och erbjuda kundanpassade tjänster. Därmed är medarbetares beteende och kompetens 
av stor vikt för företags lönsamhet. För att få medarbetare att utföra önskvärda 
prestationer måste ledningen hos dem skapa engagemang och delaktighet. Ett 
tillvägagångssätt är att delegera ansvar och överlåta befogenheter till dem. Ett koncept 
som bygger på detta är empowerment. Det finns ett samband mellan empowerment, 
personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. Företag som tillämpar 
empowerment har tillfredsställd personal som tar mer ansvar och bättre svarar på 
kundbehov.  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att, genom ett fallföretag, se hur Andersons et al 
modell bidrar till att förklara sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse 
och medarbetares agerande ut mot kund.   
 
Metod: För att genomföra denna studie har vi gjort en fallstudie på Elite Hotel i Växjö. 
Vi har använt den kvalitativa metoden för att kunna få djupare och beskrivande data. 
Datainsamling har skett genom personliga intervjuer med ledaren och medarbetare på 
fallföretaget. 
 
Slutsatser: Utifrån studien menar vi att empowerment är en väsentlig förklaring till 
tjänsteföretags framgång. Medarbetare som är empowered blir engagerade och delaktiga 
i verksamheten. Genom att känna sig delaktig och engagerad blir personal tillfredsställd 
på arbetet och bättre på att tillfredsställa kunder. Vi menar att det finns ett positivt 
samband mellan empowerment, personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut 
mot kund. Dock är det inte alltid, som i Andersons et al modell och därför utvecklar vi 
en reviderad empowermentmodell. En del av Andersons et al fem dimensioner är 
förutsättningar för en tillfredsställd medarbetare, andra är för att utföra tjänster som 
kunder blir nöjda med. Vår forskning visar dessutom att empowerment inte är den enda 
förklaringen till personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. I 
analysen framkommer det att personer med ett visst intresse och sinne för service är mer 
serviceinriktade och bättre svarar på kunders behov.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Vår reviderade empowermentmodell är oprövad och 
vårt förslag är att testa den empiriskt i fler fallföretag. Dessutom vore det intressant att 
göra en kvantitativ undersökning kring sambandet mellan empowerment, 
personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. 
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1. INLEDNING  

 

Denna studie behandlar empowerment i tjänsteföretag. De senaste åren 

har detta varit ett omtalat ämne inom framförallt ledarskapsteorier. 

Länge har det framkommit att serviceinriktad och kompetent personal är 

tjänsteföretags främsta resurs för att skapa lönsamhet. Det nya är att 

teorier behandlar hur ledningen ska gå tillväga för att hos personalen 

framkalla önskvärt beteende vid kundrelationer. Empowerment är en 

ledarskapsfilosofi som syftar till att påverka medarbetarna så att 

organisationens mål realiseras. Enligt Anderson et al (2006) finns ett 

positivt samband mellan empowerment, personaltillfredsställelse och 

kundtillfredsställelse. Frågan är vad i arbetet med empowerment som 

ger önskad effekt på medarbetarna? I denna studie får läsaren, genom 

att se hur ett tjänsteföretag arbetar med empowerment, ta del av hur 

Andersons et al modell (2006) bidrar till att förklara sambandet mellan 

empowerment, personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut 

mot kund.  

 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1900-talet har dramatiska förändringar inträffat som har satt sin prägel på 

affärsvärlden. De konkurrensförhållanden som råder idag är en följd av förra decenniets 

tilltagande globalisering och informationsteknikens framväxt. (Blanchard et al, 1999 

och Lindvall, 2001) Dagens hårda konkurrens medför ökad press på företag till att vara 

marknadsledande. För att lyckas med detta måste de tillgodose kunders behov och 

samtidigt göra det bättre än sina konkurrenter. (Grönroos, 1998) I takt med att företag 

bättre tillfredsställer sina kunder, ökar krav och förväntningar på produkter och tjänster. 

Ett sätt att följa med i denna utveckling är genom flexibla och kundorienterade 

organisationer. (Blanchard et al, 1999)  

 

För att företag ska bli framgångsrika krävs det att samtliga inom organisationen arbetar 

efter gemensamma mål. Därför är det viktigt att ledningen skapar ett arbetsklimat som 

gör medarbetarna villiga att arbeta i önskad riktning. (Kaplan et al, 1999) Vidare är det 
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väsentligt att ta tillvara på all den kompetens och erfarenhet som finns inom 

organisationen. För att få medarbetarna att utföra önskvärda prestationer måste 

ledningen hos dem skapa engagemang och delaktighet. (Gustafsson, 1995) Ett 

tillvägagångssätt är enligt författaren att delegera ansvar och överlåta befogenheter till 

lägre organisatoriska nivåer. Ett koncept som bygger på just detta är empowerment 

(Blanchard et al, 1999 och Silver et al, 2006). Då ledningen tillämpar empowerment rätt 

kan det ge företag en bättre konkurrenssituation (Amit et al, 1998). 

 

Tjänsteföretag når lönsamhet genom att skapa och bibehålla nöjda kunder (Anderson et 

al, 2006 och Grönroos, 1998). För att uppnå kundtillfredsställelse behöver de vara 

serviceinriktade och kundorienterade. Då medarbetare utför tjänster är deras beteende 

och kompetens avgörande för hur kunden värderar tjänsten. (Lashley, 1999) Det finns 

enligt Anderson et al (2006) ett samband mellan empowerment, 

personaltillfredsställelse och kundtillfredsställelse. Företag som tillämpar empowerment 

har tillfredsställd personal som tar mer ansvar och bättre svarar på kundbehov. Dock går 

empowerment inte att kommendera fram, utan det gäller att skapa förutsättningar för att 

syftet med empowerment ska uppfyllas. (Anderson et al, 2006) 

 

1.2 Problemdiskussion 

I litteraturen diskuterar författarna att empowerment är avgörande för företags framgång 

(Amit et al, 1998, Blanchard et al, 1999 och Lashley, 1999). Anderson et al (2006) 

menar att företag som tillämpar empowerment får ett arbetsklimat som motiverar 

medarbetarna till att agera bättre ut mot kund. Enligt Coleman (1996) medför 

empowerment att medarbetarna arbetar på ett effektivare sätt. Amit et al (1998) tar upp 

flera fördelar med att empowera medarbetare; de blir kunnigare, effektivare och 

kvaliteten förbättras. Det verkar som att empowerment medför effekter som alla företag 

borde vara ute efter. Stämmer det att empowerment ger denna nytta?  

 

I teorin finns flera olika modeller om hur företag kan skapa empowerment och vad det 

ska leda till. Andersons et al (2006) modell är intressant eftersom den genom att visa 

hur sambandet mellan empowerment och lönsamhet ser ut särskiljer sig från övriga 

modeller. Flera författare uttrycker detta samband, men enbart Anderson et al förklarar 

de olika stegen inom sambandet. Författarna visar att det är genom tillfredsställd 
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personal som empowerment leder till kundtillfredsställelse och slutligen lönsamhet. 

Dessutom bygger Andersons et al resonemang kring modellen på flera författares tankar 

kring empowerment, vilket gör den relevant. Modellen är inriktad på tjänsteföretag och 

utgångspunkten är att fem dimensioner; psykologisk empowerment (Salesperson 

Perception of Efficiacy), arbetsstruktur och miljö (Job Structure and Work 

Environment), organisationsstruktur och kultur (Organizational Structure and Culture), 

ledarskap (Managerial Commitment and Leadership) samt utbildning och belöning 

(Training and Reward Systems), tillsammans skapar empowered medarbetare 

(Anderson et al, 2006). Hur påverkar dimensionerna medarbetares tillfredsställelse på 

arbetet?  

 

I Andersons et al (2006) först omtalade dimension framkommer det att empowerment 

ska vara något som höjer medarbetarnas motivation och inte ett direkt 

delegationsverktyg. Psykologisk empowerment ligger till grund för de övriga fyra 

dimensionerna och därför finns faktorer med här som de återstående dimensionerna är 

uppbyggda kring. Utifrån Maslows tankar menar Anderson et al att medarbetarna når en 

hög grad av motivation då de får ta ansvar och utvecklas. Vidare påpekar författarna 

utifrån Herzberg att bästa sätt för att motivera människor är genom ett meningsfullt 

arbete som de känner personligt ansvar för. Andersons et al modell visar att denna 

dimension genom framkallande av motivation leder till personaltillfredsställelse. Är 

ansvarsfördelning och meningsfulla uppgifter tillräckligt för motiverade medarbetare? 

Hur påverkar motivationen medarbetare i relation med kund?  

 

Genom den andra dimensionen i modellen betonar Anderson et al (2006) vikten av att 

förstå hur arbetsstrukturen påverkar medarbetarnas tillfredsställelse med arbetet. 

Författarna menar att det finns ett samband mellan en persons motivation och graden av 

hur väl personens uppfattningar kring arbetet stämmer överens med verkliga 

arbetsuppgifter. Här framkommer exempelvis att hur meningsfull och påverkbar 

arbetsrollen är, har stor betydelse för hur en persons insats blir. Väsentligt är enligt 

författarna att överlåta befogenheter för att lyckas tillfredsställa personalen. (Anderson 

et al, 2006) Hur leder denna dimension till att medarbetare blir mer tillfredsställda? På 

vilket sätt påverkar detta mötet med kund?  
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Tillit är enligt Andersons et al (2006) tredje dimension centralt för att personalen ska bli 

empowered. Vidare menar de att därför måste medarbetarna känna att de får ta ansvar 

och att de har ledningens förtroende. I tjänsteföretag där medarbetarna i huvudsak 

arbetar direkt mot kund är det enligt författarna omöjligt för ledningen att kontrollera 

samtliga handlingar. Viktigt blir därför att uppmuntra till frihet under eget ansvar vid 

kundrelationer. Det framkommer i Andersons et al fjärde dimension att ledarskap är 

avgörande i processen med empowerment. Utifrån författarnas resonemang är ledarens 

primära uppgift att genom stöd och feedback skapa självförtroende hos medarbetarna. 

Först därefter finns möjlighet till målkongurens mellan individ och organisation. 

(Anderson et al, 2006) Hur viktigt är ledarskap för att medarbetare ska bli nöjda på sin 

arbetsplats? Kan personal göra ett bra arbete utan en bra ledare?  

 

I tjänsteföretag där ledningen redan uppmuntrar till egna initiativ ökar graden av 

empowerment genom utbildningar och belöningar. Detta är vad Anderson et al (2006) 

behandlar i den femte och sista dimensionen. Författarna framhäver vikten av att utbilda 

medarbetarna till att kunna ta del av information. Vidare menar de att information är en 

förutsättning för att utföra tjänster som för kunden är tillfredsställande. Det 

framkommer också att belöningar är avgörande för en individs motivation. Därför är 

utbildning, information och belöningar viktiga faktorer för att få tillfredsställda 

medarbetare som i sin tur är företagets resurs för att nå kundtillfredsställelse. (Anderson 

et al, 2006) Påverkar dessa faktorer personaltillfredsställelsen? Är de dessutom viktiga 

för medarbetares beteende mot kund?  

 

Diskussionen visar att empowerment bör eftersträvas i samtliga organisationer. Detta är 

både betydelsefullt för medarbetarna och leder till måluppfyllelse för företaget. 

Stämmer det teoretiska sambandet i Andersons et al (2006) modell, mellan 

empowerment, personaltillfredsställelse och kundtillfredsställelse, är det viktigt att 

personalen sätts i fokus och att ledningen arbetar för att få dem empowered. Frågan är 

vad som väger mest för att få en medarbetare att känna sig tillfredsställd på sin 

arbetsplats? Är det arbetet med empowerment som avgör hur personalen bemöter 

kunder eller kan det vara andra faktorer som ligger bakom en engagerad och 

serviceinriktad medarbetare? Är samtliga dimensioner i empowerment viktiga för att 

skapa nöjda medarbetare? Skulle det visa sig att det finns dimensioner i empowerment 

som inte ger önskad effekt behöver Andersons et al (2006) teori kompletteras. Utifrån 
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modellen finner vi det därför intressant, att med hjälp av empiri, fördjupa oss i 

sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse och agerande ut mot kund. 

Detta leder oss in på vår problemformulering.  

 

1.3 Problemformulering 

Bidrar Andersons et al modell till att förklara sambandet mellan empowerment, 

personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, genom ett fallföretag, se hur Andersons et al modell 

bidrar till att förklara sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse och 

medarbetares agerande ut mot kund.   

 

1.5 Teoretisk relevans 

Vi menar att idag är personalen en stor och viktig resurs för företag och anser att 

betydelsen kommer att öka i framtiden. Därför tycker vi att mer av ekonomistyrningen 

ska behandla styrning av medarbetare. Det finns flera teorier som behandlar hur 

ledningen ska skapa effektivare medarbetare. Anderson et al (2006) menar att 

empowerment är lösningen på hur tjänsteföretag skapar långsiktig lönsamhet. 

Författarnas modell är intressant då den visar vägen mellan empowered personal och 

lönsamhet. Dock är denna modell ny och vad vi vet relativt oprövad, vilket gör att den 

är intressant att värdera och eventuellt komplettera. 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att, genom ett fallföretag, se hur Anderson et al (2006) 

modell bidrar till att förklara sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse 

och medarbetares agerande ut mot kund. Vår uppsats teoretiska bidrag är att värdera 

sambandet i denna modell. Visar det sig att samtliga dimensioner i Andersons et al 

modell inte leder till personaltillfredsställelse eller att de inte påverkar medarbetare ut 

mot kund, behöver författarnas teori kompletteras. Utifrån detta anser vi att vår uppsats 

är teoretiskt relevant.  
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Kapitel 2 - Metod 
Metodkapitlet består av en redogörelse för studiens 
tillvägagångssätt samt den metodik som vi väljer för 
att uppfylla studiens syfte.  

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisar vi den teoretiska referensram 
som vi behöver för att tillsammans med empirin 
kunna genomföra en analys. 

Kapitel 4 - Empiri 
Här presenterar vi det material som samlas in vid de 
intervjuer som vi genomför och som tillsammans med 
den teoretiska referensramen utgör grunden för 
analysen.  

Kapitel 5 - Analys 
I analyskapitlet jämför vi vår teoretiska referensram 
med empirin. Detta analyserar vi mot bakgrund av 
studiens syfte.  

Kapitel 6 - Slutsats 
Vi avslutar studien med vårt teoretiska bidrag, som vi 
i detta kapitel sammankopplar med studiens syfte. 

1.6 Begreppsförklaring 

Vi definierar studiens centrala begrepp på följande sätt:  

Empowerment- Hur ledningen kan skapa förutsättningar och motivera sin personal så att 

organisationens mål realiseras.  

 
Personaltillfredsställelse (Job Satisfaction)- Personalens känsla av att på arbetet vara så 

nöjd som man förväntar sig 

 

1.7 Fortsatt disposition 

Nedan kan läsaren ta del av studiens fortsatta disposition samt se kopplingen mellan de 

olika kapitlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10, Dispositionsmodell1 

                                                 
1 Figurer utan angiven källförteckning är egna 
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2. METOD 

 

Metodkapitlet innehåller en redogörelse för studiens tillvägagångssätt 

samt motiveringar till val och tekniker. I detta kapitel får läsaren 

dessutom en teoretisk skildring av sanningskriterierna; validitet och 

reliabilitet.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Detta är en teoretisk studie som syftar till att se hur Andersons et al (2006) modell 

bidrar till att förklara sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse och 

medarbetares agerande ut mot kund. För att kunna genomföra studien använder vi ett 

fallföretag.  

 

Utifrån litteratur har vi först läst in oss på ämnet empowerment. Slutligen har vi 

fokuserat på Andersons et al (2006) modell som därför utgör stor del av vår teoretiska 

referensram. Modellen har valts då den utmärker sig bland övriga modeller för 

empowerment. Den är ensam om att förklara de olika stegen inom sambandet mellan 

empowerment och lönsamhet och dessutom är den uppbyggd kring medarbetare som 

arbetar med service. Författarna visar att vägen till lönsamhet går genom tillfredsställd 

personal som i sin tur skapar nöjda kunder. Resonemangen bygger på flera författares 

tankar kring empowerment, vilket gör att den känns relevant. Utifrån denna modell har 

vi formulerat studiens problem vilket har mynnat ut i vårt syfte.  

 

För att visa hur vi har gått tillväga för att lösa vår problemformulering har vi utformat 

en konceptuell och operationell modell. Därefter har vi genomfört fyra personliga 

intervjuer. Detta har vi gjort för att vi har behövt få information om hur empowerment 

fungerar på fallföretaget och vilken uppfattning respondenterna har angående detta. 

Efter att vi har gjort vår sammanställning av den teoretiska och empiriska informationen 

klar, har vi gått vidare och börjat analysera underlaget. För att underlätta analysen har vi 

valt att använda liknande rubriksättning i empirin som i den teoretiska referensramen. I 

analysen har vi tolkat data för att kunna värdera sambandet i Andersons et al (2006) 

modell. Avslutningsvis har vi formulerat våra teoretiska slutsatser.   
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2.2 Tillämpad metod 

Enligt Merriam (1994) lämpar sig fallstudier när studien går på djupet då den 

undersöker en särskild företeelse. Yin (2003) anser att en fallstudie bör användas när 

studien undersöker hur något är och varför det är på detta sätt. Vidare menar författaren 

att vid en fallstudie har undersökaren liten kontroll över det som ska undersökas och att 

fokus ligger på en händelse i nutid. Utifrån författarnas resonemang har vi för att svara 

på vårt syfte valt att genomföra en fallstudie.  

 

Utifrån vårt syfte har vi valt att använda den kvalitativa metoden. Denna metod skapar 

enligt Andersen (1998) djupare förståelse för problemet som man undersöker. Vi har 

velat finna en förklaring i Andersons et al (2006) modell och har behövt skapa en 

djupare insikt i hur ett företag arbetar. Detta genom att undersöka hur företaget arbetar 

med empowerment och vilka uppfattningar som medarbetarna och ledaren har kring 

detta. Därför har vi valt att använda en metod som syftar till att få mer beskrivande data 

och som kan ge oss svar på frågan ”hur”. Genom att tillämpa den kvalitativa metoden 

har vi bättre möjlighet att tolka våra empiriska data för att sedan värdera sambandet i 

modellen.   

 

2.2.1 Val av fallföretag 

Vid val av fallföretag har vi velat finna en bransch som utmärker sig på ett eller flera 

sätt. Tillslut har vi valt hotell då det enligt vår bedömning är en intressant bransch 

eftersom personalen där ofta är lågutbildad och har låga löner. Vårt påstående har gjort 

det spännande att se hur ledningen lyckas få med sina medarbetare och hur 

empowerment bidrar till personaltillfredsställelse. För att göra studien intressant har vi 

velat se hur det ifrån en central plats går att styra samtliga hotell. Vi har valt 

hotellkedjan, Elite Hotels of Sweden. Vi anser att denna är framgångsrik och det visar 

att de på något sätt har lyckats få med sin personal. Som fallföretag har vi utsett Elite 

Hotel i Växjö då det befinner sig inom rimligt avstånd samt utifrån vår bedömning har 

ett relativt stort antal medarbetare. 
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2.2.2 Val av intervjupersoner 

För att få fram relevant och omfattande information, har vi valt att intervjua såväl 

högsta ledande person som medarbetare. Detta gör att vi har fått fram olika perspektiv 

på hur företaget arbetar med empowerment. Utifrån studiens syfte har det dessutom 

varit viktigt att få fram medarbetarnas åsikter då det är deras tillfredsställelse och 

agerande ut mot kund som vi undersöker. Vi har valt att intervjua hotelldirektören samt 

tre medarbetare med olika befattningar och som arbetar såväl direkt som indirekt ut mot 

kund. Vi har genom att välja bland dem som har arbetat vid inplanerade 

intervjutillfällen och som haft tidsmässig möjlighet slumpmässigt valt ut medarbetarna. 

För att få tillförlitliga svar och för att medarbetarna ska känna sig anonyma har vi 

genomfört enskilda intervjuer. Då ämnet som vi behandlar är känsligt har vi 

anonymiserat medarbetarna och därför inte uppgivit några datum för intervjutillfällena. 

Likaså har vi inte angivit medarbetarnas befattning då detta hade avslöjat deras identitet. 

Först har vi tänkt genomföra intervjuer på central nivå, dock har vi funnit våra 

intervjuer på lokal nivå tillräckliga. 

 

2.2.3 Intervjuteknik  

För att få fram så beskrivande information som möjligt har vi valt att genomföra 

personliga intervjuer. Genom intervjuerna har vi kunnat gå mer på djupet och finna 

förklaringar till sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse och 

medarbetares agerande ut mot kund. Likaså har informationen blivit av mer beskrivande 

karaktär vilket vi har behövt för att kunna svara på vårt syfte. Vi har genom intervjuerna 

dessutom haft möjlighet att komplettera med frågor då vi har ansett att informationen 

inte varit tillräcklig. Vi har endast velat värdera modellen och därför har vi inte tagit 

fram några direkta mätvariabler. Dessutom har vi inte haft möjlighet att intervjua 

samma personer vid olika tillfällen, vilket vi skulle ha behövt för att få tillförlitliga 

mätvärden. 

 

Inför intervjuerna har vi sammanställt två intervjumallar, en för hotelldirektören och en 

för medarbetarna, med öppna frågor (se bilaga 1 och 2). Intervjuerna har delvis varit 

strukturerade så att respondenterna har kunnat tala fritt. Vi har även kunnat förklara om 

det uppstått några oklarheter, detta har gjort att vi har fått fram mer trovärdig 
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information. För att inte ge utrymme för feltolkningar har vi valt att spela in 

intervjuerna.    

 

2.3 Datainsamling 

Datainsamling kan delas in i primär- och sekundär data (Andersen, 1998). Primärdata är 

den information som vi för att kunna svara på vårt syfte har samlat in genom de 

personliga intervjuerna. Dessa data har vi använt för att sammanställa studiens 

empiriska del. Sekundärdata är sådant som någon annan vid ett annat tillfälle och med 

ett syfte har samlat in och sammanställt, data som redan finns tillgängliga och som vi tar 

del av. Vår studie består av sekundärdata i form av Elite Hotels of Swedens 

årsredovisning. Vår teoretiska referensram är uppbyggd utifrån litteratur kring ämnet, 

forskningsrapporter samt vetenskapliga artiklar. Detta har vi samlat in via böcker som 

kommer ifrån Växjö universitets bibliotek och via Växjö universitets biblioteks 

databaser, exempelvis EBSCO och ELIN. De sökord som vi har använt är; 

empowerment, service organisations, service och employeer satisfaction.  

 

2.4 Sanningskriterier  

För att läsaren ska kunna avgöra värdet av en studie måste författarna tydligt visa 

tillvägagångssättet. I fallstudier handlar det om validitet och reliabilitet, vilket innebär 

att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och 

pålitligt sätt. (Yin, 2003) 

  

2.4.1 Validitet 

Validitet innebär att det som författarna utifrån problemformulering och syfte mäter är 

relevant. Yin (2003) delar in validitet i tre olika former; konstruktionsvaliditet, intern 

validitet och extern validitet. Konstruktionsvaliditet syftar på författarnas förmåga att 

utveckla en god objektiv mätning. Detta säkerställs av att bland annat informationen 

hämtas ifrån flera olika källor och att respondenterna får läsa igenom studien. (Yin, 

2003) Enligt författaren innebär intern validitet i vilken utsträckning som resultatet 

reflekterar verkligheten internt. För att stärka den interna validiteten ska det gå att finna 

mönster och logiska modeller som förklarar det undersökande problemet. Med extern 
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validitet menar Yin i vilken utsträckning som studiens resultat går att generalisera, alltså 

om de även går att tillämpa och är giltiga i andra organisationer. (Yin, 2003) 

 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten uppger i vilken utsträckning som studien och undersökningarna går att 

upprepa samtidigt som de ska ge samma resultat. För att stärka reliabiliteten ska 

författarna återge allt utförligt och detaljerat. Genom att använda protokoll och 

databaser kan de som önskar ta del av materialet vid ett annat tillfälle.(Yin, 2003)   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel skapar vi en teoretisk referensram över empowerment och 

Andersons et al modell. Centralt i modellen är följande fem dimensioner 

av empowerment; psykologisk empowerment, arbetsstruktur och miljö, 

organisationsstruktur och kultur, ledarskap samt utbildning och 

belöning.  

 

3.1 Empowerment 

Vid effektivisering av organisationer är det viktigt att få medarbetarna att prestera bättre 

(Coleman, 1996). Hand (1995) menar att det är medarbetarna som har kunskapen men 

oftast saknar befogenheterna och att ledningen har befogenheterna men saknar 

kunskapen. Företag som tillämpar empowerment minskar enligt författaren dessa 

skillnader. Coleman (1996) och Blanchard et al (1999) menar att empowerment medför 

delaktiga och engagerade medarbetare och därför är en väsentlig förklaring till företags 

effektivitet.  

 

Utifrån litteratur framkommer ett flertal definitioner på empowerment. Det är inget 

entydigt begrepp utan det finns olika innehåll och förklaringar. Samtliga verkar dock 

vara överens om att empowerment syftar till att påverka medarbetare så att 

organisationens mål realiseras. Vi har valt Kinlaws (1995) definition då den är bred och 

heltäckande:  

 

”Processen att uppnå en ständigt pågående förbättring av ett företags 

totalprestation genom ett utvecklande och vidgande av de anställdas kompetens och 

deras inflytande på de områden och i de funktioner som har med deras 

produktionsprestationer och hela företagets totalprestation att göra” (Kinlaw, 

1995, sid 55) 

 

En innebörd med empowerment är att ledningen ger medarbetarna mer frihet till arbete 

utan strikta regler (Anderson et al, 2006). Då tar personal enligt Lashley (1999) mer 

ansvar och svarar fortare på kundbehov, klagomål och nya önskemål. Med överlåtande 
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frihet och mer ansvarstagande minskas avståndet mellan ledningen och medarbetarna, 

vilket gör en organisation plattare (Gustafsson, 1995). Vidare menar Kinlaw (1995) att 

empowerment innebär att beslutsfattandet sker så långt ner i organisationen som möjligt 

samt att den i företaget som råkar ut för problem löser dem. Enligt Blanchard et al 

(1999) är därför en förutsättning att medarbetarna känner delaktighet, är självständiga 

och har makt att bestämma.  

 

Empowerment är en process i vilken ledning delar med sig av makt till underordnande 

(Conger et al, 1988). Dock påpekar författarna att empowerment är så mycket mer än 

att bara fördela makt till underordnade nivåer. Vidare menar de att själva överlåtandet i 

säg inte är tillräckligt för att medarbetarna ska bli empowered. Blanchard et al (1999) 

beskriver begreppet som något vilket frigör de kunskaper, erfarenheter och 

motivationskrafter som medarbetarna besitter, men inte använder. Empowerment är 

enligt Blanchard et al (1999) och Lashley (1999) tänkt att ge medarbetarna mer 

inflytande och egenmakt så att de känner stolthet och meningsfullhet i sina 

arbetsuppgifter. Johnson (1992) menar att då har företag lättare att anpassa sig till 

kundernas önskemål, eftersom organisationens flexibilitet ökar.  

 

Enligt Wilkinson (1998) är empowerment en lösning på de gamla byråkratiska 

ineffektiva arbetsplatserna. Enligt författaren innebär termen involvering av 

medarbetare, något som tidigare har saknats i organisationer. Involvering hjälper företag 

att sätta högre mål och att få medarbetare att acceptera målen (Conger et al, 1988).  

Författarna anser att då medarbetare involveras leder det till stärkt arbetsstyrka som är 

engagerad i att erbjuda tjänster som överensstämmer eller överträffar kunders 

förväntningar. Amit et al (1998) och Blanchard et al (1999) menar att företag som 

tillämpar empowerment når önskat resultat med färre resurser. Detta kan uttryckas och 

förtydligas med sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse och 

kundtillfredsställelse (Anderson et al, 2006).   

 

3.2 Hur personal bidrar till lönsamhet i tjänsteföretag 

Målet i tjänsteföretag är att med tjänster få nöjda kunder som leder till lönsamhet 

(Anderson et al, 2006). För att uppnå nöjda kunder behöver rätt sorts tjänster levereras, 

vilket enligt Blanchard et al (1999) förutsätter en kundorienterad organisation. Grönroos 
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(1998) menar att mötet mellan kund och företag sker genom medarbetare och att 

tjänsten är kundens värdemätare och bedömning av företaget. För att svara på 

kundbehov måste medarbetare kunna erbjuda det kunden efterfrågar. Då kunden inte 

blir tillfredsställd kommer den att välja något annat företag. Medarbetare är de i företag 

som har direkt kontakt med kunden vilket medför att deras egenskaper blir 

betydelsefulla. (Grönroos, 1998 och Lashley, 1999) Därför måste företaget finna ”rätt” 

medarbetare (Melham, 2003). Grönroos (1998) menar att beteende och kompetens är 

avgörande egenskaper för kunden. God kunskap är enligt författaren den egenskap som 

är mest avgörande i en tjänst. För att snabbt lösa problem som kunder kräver behövs 

kunskap, då medarbetare har rätt kompetens kan företag minska tidsintervaller. 

(Grönroos, 1998) Utan den rätta kunskapen är det omöjligt för en medarbetare att bli en 

del av organisationen och påverka i rätt riktning (Melham, 2003). Medarbetare får även 

ökat självförtroende av känslan att själv ha den kompetens som behövs (Melham, 2003 

och Blanchard et al, 1999). Ett bra självförtroende är enligt Maslow (1987) viktigt för 

att skapa motivation. Detta är viktigt eftersom motiverade medarbetare ofta är 

tillfredsställda, vilket Anderson et al (2006) påpekar leder till nöjda kunder.   

 
Figur 2, Sambandet mellan personals egenskaper, kundens uppfattning av tjänst och lönsamhet 
 

3.3 Andersons et al empowermentmodell 

Anderson et al (2006) menar att personer som arbetar med tjänster behöver mer 

empowerment för att lyckas med sin arbetsroll. Medarbetare är oftast de som kan 

påverka tjänsteföretags lönsamhet och därför är det viktigt hur ledningen behandlar 

dem. Meningen med empowerment är att medarbetare ska bli mer flexibla, få ökat 

självförtroende samt bli mer tillfredsställda på arbetet. Medarbetare som är empowered 

har kontroll över samspelet med kunden då tjänsten utförs och är bättre på och mer 

motiverade till att tillfredsställa kundens behov. (Anderson et al, 2006)  

 

För att visa hur empowerment påverkar kundtillfredsställelse menar Anderson et al 

(2006) att vägen går genom personaltillfredsställelse (se figur 3 nedan). 

Medarbetares beteende 
och kompetens 
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Personaltillfredsställelse uppnås när medarbetarna känner att organisationen gör 

ansträngningar för att tillfredsställa deras behov. (Anderson et al, 2006) 

 
’ 

 

 

Figur 3, Sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse och kundtillfredsställelse 

 Källa: Omarbetad Anderson et al (2006) 

 

3.4 Dimensioner av Empowerment  

Empowerment är en komplex process som kräver förändringar på individ-, lednings- 

och organisationsnivå (Blanchard et al, 1999). Den involverar flera dimensioner och 

Anderson et al (2006) urskiljer följande fem; psykologisk empowerment (Salesperson 

Perception of Efficiacy), arbetsstruktur och miljö (Job Structure and Work 

Environment), organisationsstruktur och kultur (Organizational Structure and Culture), 

ledarskap (Managerial Commitment and Leadership) samt utbildning och belöning 

(Training and Reward Systems).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4, Empowermentmodell  Källa: Anderson et al (2006) 
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3.4.1 Psykologisk empowerment 

För att empowerment ska bidra till personaltillfredsställelse ska ledningen se det som en 

motivationshöjare och inte som ett direkt delegationsverktyg (Anderson et al, 2006). 

Conger et al (1988) anser att det är en individuell process i vilken medarbetare får bättre 

självförtroende. Kaplan et al (1999) påpekar att medarbetares motivation är centralt för 

företags framgång. Utan motivation kommer enligt Coleman (1996) inte företag uppnå 

syftet med empowerment. Det är viktigt att ledningen genom att identifiera vilka behov 

som finns inom organisationen inser att de kan påverka medarbetarnas tillfredsställelse 

på arbetet (Evans et al, 2001).   

 

3.4.2 Arbetsstruktur och miljö  

Viktigt i processen med empowerment är medarbetares attityder och inställning till 

förändringar (Blanchard et al, 1999). Anderson et al (2006) menar att för att 

medarbetarna ska bli nöjda med sitt arbete måste ledningen förstå hur arbetsstrukturen 

påverkar dem. Det framkommer att hur väl en persons uppfattning kring arbetet 

stämmer överens med verkliga arbetsuppgifter påverkar hur motivationen och insatsen 

ut mot kund kommer att bli. (Anderson et al, 2006)   

 

Utifrån Thomas et al anser Anderson et al (2006) att empowerment ger uttryck för hur 

väl fyra kritiska kognitioner; meningsfullhet, kompetens, inflytande och val, hänger 

samman med individens uppfattning av uppgiften eller arbetsrollen. Meningsfullhet är 

uppskattningen av uppfattat värde eller syfte med uppgiftens mål i relation till 

medarbetarens egna ideal och standards. Medarbetare måste se kopplingen mellan 

kraven på sin arbetsroll och sin egen tro, värdering och beteende. Då de inte uppfattar 

sin arbetsroll som meningsfull tappar de motivationen och känner sig mindre 

empowered. Kompetens är arbetsrollens effektivitet eller en individs förmåga att utföra 

uppgiften vinstgivande. (Anderson et al, 2006) Då medarbetare inte är säkra på sin 

förmåga att utföra ett bra arbete, kommer de att känna brist av empowerment (Conger et 

al, 1988). Inflytande är vilken grad som medarbetarna uppfattar att de har inflytande 

över utfallet i arbetsmiljön. Medarbetare känner sig mindre empowered då de inte tror 

att de kan göra skillnad i organisationen. (Anderson et al, 2006) Därför är det enligt 

Ljungberg et al (2001) viktigt att överlåta befogenheter till dem. Då medarbetare har 

möjlighet att påverka beslut som rör deras situation känner de sig delaktiga (Koslowsky 
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et al, 2000). Val är individens känsla av självbestämmande angående att ta initiativ och 

kontrollera arbetsbeteende och processer. Ledningen ska inte enbart tillåta, utan även 

uppmuntra till egna val och agerande vid kundrelationer. (Anderson et al, 2006) 

 

Dessa fyra kognitioner; meningsfullhet, kompetens, inflytande och val, omfattar 

huvuddragen inom arbetsstruktur och miljö. De är grundläggande för motivationen och 

för att medarbetare ska känna tillfredsställelse på arbetet samt ha med sig rätt beteende 

ut mot kund. Medarbetares empowerment beror på hur starkt de känner själveffektivitet 

för att utföra uppgiften inom den uppfattade arbetsmiljön. (Anderson et al, 2006) 

 

3.4.3 Organisationsstruktur och kultur 

Tillit är enligt Coleman (1996) centralt för att medarbetare ska bli tillfredsställda. 

Ledningen kan genom att motivera medarbetare till att komma med idéer och ge ansvar 

skapa förtroende (Anderson et al, 2006 och Koestenbaum, 1994). Medarbetare måste 

känna att ledningen har förtroende för dem, för att kunna handla fritt (Gustafsson, 

1995). Då medarbetare saknar tillit på företaget finns det en risk att de blir mindre 

benägna att lösa problem och lära sig nya saker (Blanchard et al 1999).  

 

Anderson et al (2006) och Ljungberg et al (2001) anser att centralt i empowerment är 

att ledningen tilldelar medarbetare ansvar. Då medarbetare får ta ansvar, upplever de att 

de har ledningens förtroende, detta i sin tur ökar individers effektivitet och vilja att 

utvecklas (Camerun et al, 1996). Enligt Blanchard et al (1999) fungerar delegering bäst 

i de organisationer där kunskap och engagemang redan finns hos medarbetarna, 

eftersom förutsättningar för att fatta rätta beslut redan existerar.  

 

Anderson et al (2006) menar att för att känna frihet till att handla får organisationen inte 

vara styrd med hjälp av byråkratiska regler. För att medarbetare ska kunna hålla sitt 

ansvar måste de få så mycket frihet som möjligt, annars kommer både kunden och 

medarbetaren tycka att deras tjänstesamspel är begränsat, frustrerande och icke 

tillfredsställande. I ett tjänsteföretag där medarbetare arbetar direkt ut mot kund är det 

omöjligt för ledningen att kontrollera samtliga handlingar. Därför måste kulturen i 

organisationen erbjuda grundinstruktioner för medarbetares beteende. (Anderson et al, 

2006) 
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3.4.4 Ledarskap  

För att kunna tillämpa empowerment är ledarskap viktigt (Blanchard et al, 1999). Enligt 

Anderson et al (2006) och Gustafsson (1995) är ledarens primära uppgift att skapa 

självförtroende hos medarbetare. Först därefter kan de tillsammans sätta upp utmanande 

och inspirerande prestationsmål. Detta skapar i sin tur målkongurens mellan individ och 

organisation. (Anderson et al, 2006) Då medarbetare och ledning har samma 

uppfattning om vad företaget ska uppnå skapar de enligt Senge (1990) en känsla av 

samhörighet. Därför är det enligt Blanchard et al (1999) viktigt att ledningen utgår från 

medarbetarna och låter dem vara med och utforma målen.  

 

Enligt Koestenbaum (1994) är det viktigt att delegera ansvar, men för att vara säker i sin 

arbetsroll kräver medarbetarna feedback och stöd. Om ledningen uppskattar dem och tar 

sig tid att reflektera kring utförda arbetsuppgifter kommer medarbetarna att ha en 

positivare inställning till arbetet. (Koestenbaum, 1994) Anderson et al (2006) menar att 

hur ledningen agerar mot sina medarbetare inverkar på personaltillfredsställelsen, vilket 

sedan kommer att påverka kundrelationer.   

 

3.4.5 Utbildning och belöning 

En framgångsfaktor för många företag är den kunskapen som medarbetarna besitter 

(Blanchard et al, 1999 och Coleman, 1996). Viktigt är därför att ledningen skapar vilja 

och möjlighet till ökade kunskaper (Hansson, 1997). Blanchard et al (1999) påpekar att 

det inte räcker att medarbetare får ansvar och befogenheter, utan ledningen måste 

genom utbildning skapa förutsättningar för empowerment. För att kunna utvecklas 

behöver medarbetare utbildning inom områden som de saknar kunskap (Anderson et al, 

2006). Författarna menar att utbildning är viktig för att medarbetare ska kunna ta del av 

den informationen som de blir tilldelade. Detta är en förutsättning för att kunna utföra 

rätt sorts tjänster för kunderna. (Anderson et al 2006) 

 

Bowen et al (1995) betonar vikten av att medarbetare blir tilldelade information om 

företagets prestation. Med denna information blir det lättare för dem att fatta de beslut 

som ledningen förväntar sig. (Bowen et al, 1995) För att nå empowerment menar 

Melhem (2004) att ledningen måste fördela informationen till de olika nivåerna på 
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företaget. Anderson et al (2006) menar att en motiverad och kompetent person inte kan 

nyttja sin kunskap då den inte får tillgång till information som behövs. 

 

I företagskulturer som uppmuntrar självbestämmande och kundinriktade initiativ kan 

empowerment höjas av belöningssystem som stödjer önskvärda kundorienterade 

beteende (Anderson et al, 2006). Prestationsbaserade belöningssystem kan enligt 

författarna avsevärt empowera medarbetare. I diskussionen kring 

personaltillfredsställelse är belöningar en väsentlig faktor. Författarna menar att positiva 

prestationsbeteende behöver erkännas offentligt och belönas. (Anderson et al, 2006) 

 

För att anpassas till förändringar på marknaden och organisationens mål måste 

utbildnings- och belöningssystemen ständigt bli uppdaterade. Tillsammans kommer 

systemen, främst inom tjänsteföretag, att förstärka medarbetares 

personaltillfredsställelse och möjliggöra högre kundtillfredsställelse. (Anderson et al, 

2006) 
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3.5 Konceptuell och operationell modell 

Utifrån våra resonemang i den teoretiska referensramen har vi utformat en konceptuell 

och operationell modell. Denna har vi använt i vår analys för att kunna svara på vår 

problemformulering.  

 

 
Figur 5, Konceptuell och operationell modell 

Dimensioner av empowerment 

+/- 

+/- +/- 
+/- +/- +/- 

Empowerment - 
Hur ledningen kan skapa förutsättningar 

och motivera sin personal så att 
organisationens mål realiseras 

 
Intervjufrågor: 

Hotelldirektör 3-6 
Medarbetare   2-3

Psykologisk 
empowerment 
 

 Motivation 
 Behov 

 
 
Intervjufrågor: 
Hotelldirektör  7-9 
Medarbetare    4-6 

Arbetsstruktur 
och miljö 
 

 Meningsfullhet 
 Kompetens 
 Inflytande 
 Val 

Intervjufrågor: 
Hotelldirektör 10-13 
Medarbetare   7-12 

Organisations-
struktur och 
kultur 

 Tillit 
 Ansvar 
 Frihet/regler 

 
Intervjufrågor: 
Hotelldirektör 14-17 
Medarbetare   13-16 

Ledarskap 
 

 Feedback 
 Stöd 
 Skapa själv-
förtroende 

 
Intervjufrågor: 
Hotelldirektör 18-21 
Medarbetare   17-21 

Utbildning och 
belöning 
 

 Utbildning 
 Information 
 Belöning 

 
Intervjufrågor: 
Hotelldirektör 22-25 
Medarbetare   22-25 

Personaltillfredsställelse - 
Känsla av att på arbetet vara så nöjd som man förväntar sig 

 
Intervjufrågor: 

Hotelldirektör  7-25 
Medarbetare    4-25 

Medarbetares agerande  
ut mot kund 

 
Intervjufrågor: 

Hotelldirektör  26-27 
Medarbetare    26-27 
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Vår modell visar att det kan finnas ett samband mellan fem dimensioner av 

empowerment och personaltillfredsställelse, vilket i ett senare skede påverkar 

medarbetares agerande ut mot kund. Pilarna i modellen är streckade då vi genom syftet 

ska se om det finns något samband. De dimensioner ledningen ska arbeta utifrån är 

följande; psykologisk empowerment, arbetsstruktur och miljö, organisationsstruktur och 

kultur, ledarskap samt utbildning och belöning. Inom varje dimension finns ett antal 

indikatorer, exempelvis motivation och behov inom psykologisk empowerment. Dessa 

indikatorer använder vi för att operationalisera varje dimension. Utifrån indikatorerna 

ställer vi därför ett antal frågor (se bilaga 1 och 2). Frågorna är uppbyggda så att vi kan 

tolka hur varje indikator påverkar personaltillfredsställelsen och medarbetares agerande 

ut mot kund.  

 

Genom respondenternas uttalande under intervjun tolkar vi hur sambandet ser ut. För att 

kunna värdera Andersons et al (2006) modell visar vi positiva samband med (+)- tecken 

och där vi inte finner något samband anger vi (+/-) tecken. Vi har ett positivt samband 

då majoriteten av respondenterna menar att indikatorerna är viktiga för 

tillfredsställelsen och/eller medarbetares agerande ut mot kund.  
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4. EMPIRI 

 

Detta kapitel utgör vårt empiriska avsnitt som bygger på de intervjuer vi 

har genomfört. Inledningsvis ger vi en beskrivning av fallföretaget. 

Kapitlet är sedan uppbyggt främst utifrån Andersons et al modell. 

 

4.1 Elite Hotel i Växjö 

I huset där Elite Hotel i Växjö bedrivs har det funnits någon form av rörelse med mat 

och logi i 150 år. Det har haft olika ägare och namn genom åren. Sedan fem år tillbaka 

tillhör Elite Hotel i Växjö koncernen Elite Hotels of Sweden, vilket är en hotellkedja 

bestående av 18 bolag. Koncernen ägs av en privatperson, Bicky Chakraborty. (Elite 

Hotels of Swedens årsredovisning) Bolaget bedriver verksamhet årets alla dagar och i 

olika avdelningar, bestående av fyra rörelsedrivande och servicedrivande enheter. Den 

största enheten är hotell och konferens som utgörs av 132 hotellrum och 20 

konferensrum. Restaurangenheten består av tre delar; Lagerlunden, Verandan (en 

beställningsrestaurang) och en festvåning. Övriga två avdelningar är puben the Bishop 

Arms och nattklubben Grace. Idag omfattar Elite Hotel i Växjö tidsmässigt 53 

heltidstjänster, men då mycket arbete sker i form av deltidsanställda och extra personal 

som de tar in vid behov, beräknas cirka 400 personer föregående år ha fått lön från 

bolaget. Elite Hotel i Växjö är uppbyggt kring 8 tjänstemän och övriga är 

kollektivanställda. Av de anställda är cirka hälften kvinnor respektive hälften män och 

utgörs av flera olika nationaliteter. År 2005 omsatte bolaget 47 miljoner kronor och 

målet är att uppnå 50 miljoner kronor. (Hotelldirektör, Claes Petersson, 060420) 

 

4.2 Intervju med hotelldirektören 

Denna del av empirin bygger på intervjun som har genomförts med hotelldirektören, 

Claes Petersson. Hotelldirektören har arbetat på stadshotellet i Växjö i 13 år och har 

huvudansvar för bolaget. 
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4.2.1 Empowerment  

Elite Hotel i Växjö, Elite, är ett eget bolag som sköter all sin verksamhet själv med visst 

stöd från huvudkontoret. De tillämpar avtal och vissa regler som hela koncernen måste 

följa men sköter annars sin verksamhet decentraliserat. Grundidén med bolaget är att få 

nöjda kunder, som tycker att de får värde för det de betalar. Målen med verksamheten är 

att stärka sitt varumärke och vara ett lönsamt bolag som ska utvecklas och leva över 

tiden. Enligt hotelldirektören vet samtliga anställda vad de ska göra för att uppnå dessa 

mål. 

 

Företaget har inte uttryckt någonstans att de arbetar med empowerment. 

Hotelldirektören menar dock att en stor del av bolagets framgång beror på 

medarbetarna. Verksamheten är differentierad och består av flera olika tjänster, vilket 

medför att olika personer tillsammans bidrar med sin kunskap. Enligt honom har de 

duktiga och engagerade medarbetare som samtliga arbetar där för att de är bra på sin 

arbetsroll. Hotelldirektören menar att för att bolaget ska klara av att erbjuda tjänster på 

den nivån som de gör, är delegering av arbetsuppgifter en förutsättning. Därför 

tillämpar bolaget mycket frihet vilket enligt honom är viktigt i arbetet med att 

tillfredsställa både personalen och kunderna.  

 

4.2.2 Hur personal bidrar till lönsamhet i tjänsteföretag 

Kundtillfredsställelsen har enligt hotelldirektören på senare tid inte förändrats nämnvärt. 

Däremot har hotellet, för att bättre kunna tillfredsställa kunder, ändrat hårdvaran; 

byggnader, möbler och inredning. I dessa sammanhang påpekar hotelldirektören hur 

viktig medarbetarens roll är för kunden. Han menar att en nöjd gäst har blivit bemött av 

trevlig personal såväl vid in- och utcheckning som vid restaurangbesök. Dessutom 

påverkar underhåll av fastigheten hur kunden uppfattar bolaget. För att kunna utföra 

tillfredsställande tjänster måste medarbetarna enligt hotelldirektören ha kontroll över 

interaktionen med gästerna. Han menar att medarbetarna därför får mycket frihet. 

Vidare menar han att frihet är viktigt för att medarbetarna ska få en positivare 

inställning till arbetet. Dock menar han att mycket ligger i personligheten då en del 

människor har sinne för service. Vidare framkommer tron att en medarbetare som trivs 

med service är tillfredsställd då den får utföra tjänster. Hotelldirektören anser att arbetet 

på hotell är som skådespeleri, exempelvis om en medarbetare har det svårt hemma så får 
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den ”damma av sig” ordentlig vid mötet med gästen och sedan falla samman bakom 

dörrarna.  

 

4.2.3 Dimensioner av empowerment 

4.2.3.1 Psykologisk empowerment  

På Elite har hotelldirektören tron att de anställda mår bra av att ta mycket ansvar och 

inte bli ifrågasatta för allt de gör. Han tror att personalen mår bra på sin arbetsplats och 

motiverar det med att de verkar göra sitt bästa och det förutsätter att de trivs. För att 

motivera personalen försöker de skapa en god trivsel genom exempelvis personalfester 

och övriga träffar utanför hotellet. Ansvarig chef har även som uppgift att anordna egna 

träffar för sina medarbetare. Hotelldirektören menar också att medarbetarna gärna 

umgås privat. Detta medför en bra arbetsmiljö, mer uppskattning för varandra och som 

enligt honom gör att de kan hålla en hög nivå på tjänsten.  

 

Hotelldirektören tycker att de har ett arbetsklimat som uppmuntrar medarbetarna och 

som tillfredsställer deras behov. Han menar också att den vi-anda som finns beror på att 

samtliga har samma intresse för tjänster. Vidare menar han att de alla tycker om att 

arbeta med och för människor. Vi-andan stöds ytterligare av att de tillämpar lika lön för 

lika arbete samt samma anställningsförfarande oavsett kön eller nationalitet. Han vet att 

det finns flera sätt att motivera sin personal på, men finner att trygghet och trivsel är de 

viktigaste faktorerna för att tillfredsställa dem.   

 

4.2.3.2  Arbetsstruktur och miljö  

På Elite sköts den dagliga driften helt utav medarbetarna med stöd från huvudansvariga. 

Däremot får medarbetarna inte vara med vid beslut som berör investeringar och stora 

förändringar. Hotelldirektören tror att all personal känner sig delaktig och tycker att sin 

uppgift är viktig. Han vill att medarbetarna ska känna sig delaktiga i verksamheten och 

att det de säger ska ha betydelse, vilket i sin tur ska leda till att de får en positivare 

inställning till arbetet och sin ledare. Vidare menar han att medarbetarna är villiga till att 

fatta egna beslut. Medarbetarna måste enligt honom få förtroendet att besluta egna saker 

framförallt vid mötet med kunden annars skulle det inte fungera. Han uttrycker sig även 

att ju färre beslut han behöver ta desto bättre är det. Han anser att det inte skulle fungera 
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smidigt om alla var beroende av en enda person, huvudansvarige. Hotelldirektören anser 

att så länge kunden är nöjd är det viktigt att medarbetarna fattar sina egna beslut. Han 

anser att gästerna bäst uttrycker att medarbetarna gör ett meningsfullt arbete. Enligt 

honom är det den nära kontakten med gästen som är allra viktigast. Vidare menar 

hotelldirektören att kunderna bättre än vad en ledare gör meddelar om de är nöjda eller 

missnöjda. Dessutom påpekar han att den omedelbara feedbacken gör att han på något 

speciellt sätt inte behöver visa att personalen är viktig.  

 

4.2.3.3 Organisationsstruktur och kultur 

Decentraliseringen på bolaget medför att medarbetarna är delaktiga och får komma med 

förslag på hur verksamheten kan förbättras. Varje avdelningschef har ett ansvarsområde 

och ett budgetansvar samt ansvar för personalen. Detta medför enligt hotelldirektören 

att arbetet bedrivs i olika grupper samt att varje avdelningschef är ansvarig för att få 

sina medarbetare engagerade i verksamheten. Hotelldirektören menar att då det är ett 

tjänsteföretag är frihet under ansvar en självklarhet.  

  

Viktigt i organisationen är att följa de rutiner som bestäms på koncernnivå. 

Hotelldirektören påpekar att de inte omnämner det regler utan rutiner. Han menar att det 

inte är ett regelverk utan inövade rutiner som finns samlade i en rutinpärm. Rutiner som 

ska efterföljas kan gälla allt ifrån klädsel till hygien. Det är enligt hotelldirektören inte 

mycket som de bestämmer uppifrån utan det mesta fastställer bolaget på lokal nivå. Han 

menar dock att de måste följa avtal och rutiner för att det i slutändan går ut på att 

tillfredsställa kunderna. 

  

Hotelldirektören påpekar att han har stort förtroende för de anställda och att samarbetet 

dem emellan annars aldrig skulle fungera. Detta eftersom han delegerar ut mycket 

ansvar och befogenheter och måste veta att de används på rätt sätt. Vidare tror han att 

detta medför att medarbetarna har förtroende och tillit för honom. Han menar att det är 

viktigt att medarbetarna känner tillit och att de kan komma till ledarna med förslag eller 

funderingar. 
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4.2.3.4 Ledarskap 

Hotelldirektören är ansvarig för hela bolaget, men också ledare för medarbetarna. Han 

påpekar att avdelningsansvariga också har stora roller i att vara ledare för sina 

respektive grupper. Hotelldirektören tycker att det är viktigt att han finns som stöd för 

sina anställda och då de behöver honom finns han alltid tillgänglig på sin mobiltelefon. 

Han försöker även ge feedback till medarbetarna, men menar att den bästa feedbacken 

får de av gästerna, då enbart dessa kan bedöma hur de har upplevt tjänsten. Vidare anser 

han att medarbetarna genom ansvar och kontakt med sina ledare skaffar sig bra 

självförtroende. Han vill att medarbetarna uppfattar honom som en ledare vilken gärna 

lyssnar och är delaktig. 

 

Hotelldirektören anser att efter hotellet blev uppköpt av Elite Hotels of Sweden har han 

fått mer tid över till att vara ute i den dagliga verksamheten. Varje lunch befinner han 

sig i restaurangen för att träffa gästerna och utföra arbetsuppgifter tillsammans med 

medarbetarna. Han påpekar vikten av detta och menar att han då kan direkt på plats ge 

gehör för tankar och respons för arbetet.  

 

4.2.3.5 Utbildning och belöning 

På Elite är enligt hotelldirektören fungerande informationsöverföring en förutsättning 

för att få tillfredsställd personal och nöjda kunder. Företaget använder sig av 

obligatoriska veckomöten för avdelningsansvariga. Där förmedlar hotelldirektören hur 

det går för respektive avdelning samt vad som ska hända inom den närmaste tiden. 

Förutom möten finns ett intranät som de ständigt uppdaterar. Tidigare höll 

hotelldirektören regelbundna möten kring finansiell information. Detta har han tagit bort 

då han uppfattar att medarbetarna inte har något intresse för siffror utan nöjer sig att 

veta hur det går för hotellet. Vidare anser han att medarbetarna inte har och behöver ha 

den kunskapen som tolkning av ekonomisk information kräver. Däremot får de som 

önskar alltid ta del av denna information. Saknar medarbetarna information behöver de 

bara fråga så kan han oftast bistå med den. Hotelldirektören menar att medarbetarna har 

tillräckligt med information för att klara av sina uppgifter annars hade han givit dem 

mer. Dock anser han att de inte skulle ha blivit mer tillfredsställda eller utföra bättre 

tjänster med mer information.  
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Bolaget har begränsat med utbildningar. De som erbjuds är exempelvis vinprovning, 

kaffeutbildning och kockkurs. De är däremot noga när de anställer att personer har 

tillräcklig utbildning. Det enda stället där utbildning inte har lika stor vikt är i 

receptionen, då det är svårt att finna personer med den kompetens som 

bokningsprogrammen kräver. 

 

Elite använder belöningar i form av en ekonomisk bonus och små saker vid olika 

högtider. Den ekonomiska bonusen är inte garanterad utan beror på årets resultat. 

Belöningar tillhör enligt hotelldirektören inte den största grunden till motivation på 

bolaget. 

 

4.3 Intervjuer med medarbetare 

Denna del av empirin bygger på de intervjuer som har genomförts med tre medarbetare 

på Elite. Då medarbetarna har anonymiserats har de beteckningarna; A, B och C.  

 

4.3.1 Empowerment 

Medarbetarna på Elite anser att de vet vad de behöver göra för att nå organisationens 

mål. A tror att alla medarbetare vet vilken arbetsroll de har samt att de gör sitt bästa, 

annars hade de enligt henne/honom inte fått vara kvar. Samtidigt som det är viktigt att 

veta vad de dagligen ska göra, menar B att de även behöver frihet för att utföra arbetet. 

Enligt C medför frihet att hon/han känner sig delaktig, vilket i sin tur gör att hon/han 

känner sig involverad i verksamheten. För att lyckas menar medarbetarna att ledningen 

ger dem mycket ansvar och befogenheter, dock inom visa ramar. De känner även att de 

får frihet när det gäller gästerna och att detta ger dem en positivare inställning till 

arbetet och att de lättare kan tillgodose kunders behov.  

 

4.3.2 Hur personal bidrar till lönsamhet i tjänsteföretag 

Hotellet är fyrstjärnigt vilket enligt medarbetarna medför att gästerna förväntar sig en 

hög standard. Enligt C är det viktigt att ta hänsyn till kundernas olika behov och 

önskemål. Hon/han menar att för privatgäster är frukosten viktig, eftersom de betalar 

hotellvistelsen med privata medel, medan för affärsresenärer är den inte lika viktig. 
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Enligt B är det viktigt att kunna tillgodose olika behov, annars kommer kunderna välja 

något annat hotell. Hur gästerna blir bemötta då de lämnar hotellet påverkar enligt 

medarbetarna allra mest bedömningen av hotellet. Enligt B har agerandet och 

bemötande mycket med personlighet att göra. Vidare anser hon/han att samarbetet 

mellan ledningen och medarbetarna är viktigt för att kunna tillfredsställa kunden. A 

påpekar att de som väljer att arbeta inom denna bransch vill arbeta ut mot kund och gör 

så mycket det går för att få nöjda kunder. 

 

4.3.3 Dimensioner av empowerment  

4.3.3.1 Psykologisk empowerment 

Medarbetarna berättar att de mår bra med sitt arbete på Elite. För B är stor anledning till 

detta att hon/han arbetat länge på hotellet, vilket har lett till att hon/han känner 

kollegorna och vet hur de agerar vid olika händelser. Enligt henne/honom underlättar 

det arbetet och för tillfället finns det inget som hon/han skulle vilja ändra på. C anser att 

nytänkande är viktigt för trivseln, då det leder till utveckling, något hon/han menar 

påverkar motivationen. Däremot tror medarbetaren att motivationen inte påverkar 

agerandet ut mot kund, utan att det har med personligheten att göra. Utveckling 

framhåller också A, men för henne/honom är frihet viktigast för motivationen. Behov 

som A anser viktiga för tillfredsställelsen är att hon/han får lära sig nya saker, träffa nya 

människor och känna att det hon/han gör har betydelse. Vidare menar medarbetaren att 

genom tillfredsställelse på arbetet bemöter hon/han kunderna bättre 

 

Att känna gemenskap på företaget framhäver medarbetarna viktigt för motivationen, 

även om B menar att det är svårt att träffa alla då hotellet har öppet dygnet runt. C anser 

att då det finns många avdelningar är det ibland svårt att sätta sig in i hur de andra har 

det, men tycker att det är en trevlig arbetsmiljö. A påpekar att det finns en bra vi-känsla 

på arbetet och att det finns ett gott samarbete mellan avdelningarna. C tycker att det mer 

är ett sätt att leva än ett arbete och då hotellet har öppet dygnet runt får hon/han känslan 

av att de är som en stor familj. Samtliga medarbetare anser att personalfesterna är 

viktiga då de där träffas och umgås utanför arbetsplatsen. 
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4.3.3.2 Arbetsstruktur och miljö 

Samtliga medarbetare känner sitt arbete meningsfullt och tycker att sina arbetsuppgifter 

är viktiga för bolagets resultat. C menar att de får vara delaktiga samt att idéer och 

förslag alltid är välkomna. Precis som den tidigare medarbetaren menar B att hon/han 

känner sig delaktig och engagerad i verksamheten och att detta är betydelsefullt för att 

kunna göra ett bra arbete och känna sig uppskattad. A menar dock att hur stort 

engagemanget är beror mycket på varje medarbetare. Både B och C anser att de måste 

känna sitt arbete meningsfullt för att prestera tjänster på hög nivå. A påpekar att varje 

medarbetare är viktig och vidare menar hon/han att då man inte vet hur det påverkar 

resultatet går det inte att arbeta bra. Samtliga menar genom att känna sina 

arbetsuppgifter viktiga att de blir motiverade på arbetet och vill prestera bättre. 

 

För att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande berättar C att de får frihet till att fatta 

beslut, trots att det finns rutiner. Vidare menar medarbetaren att det påverkar hur väl 

hon/han utför tjänsten. A och B anser att då de inte fått fatta egna beslut vid 

interaktionen med gäster, utan behövt fråga chefen hela tiden, att arbetet inte varit 

betydelsefullt. De menar båda att det inflytande de har på arbetet är en förutsättning för 

att få kunderna nöjda. Vidare framkommer det att de själva blir tillfredsställda genom 

att utföra tjänster som kunderna blir nöjda med.  

 

Samtliga medarbetare tycker att de har tillräcklig kompetens för att utföra tjänsterna bra 

och bemöta gästerna rätt. A och C känner att de har tillräckligt med kompetens för att 

agera självsäkert ut mot kund. Detta tycker B också men berättar att hon/han ibland 

saknar möjlighet till ny kunskap. B anser att kompetens är väsentligt för att trivas på 

arbetet, men A och C påstår att det inte påverkar hennes/hans personliga 

tillfredsställelse på arbetet. Samtliga menar att kompetens är en förutsättning för att 

överhuvudtaget kunna utföra arbetsuppgifterna. 

 

4.3.3.3 Organisationsstruktur och kultur 

Enligt medarbetarna är decentraliseringen på Elite viktig för att komma framåt och 

kunna utföra sitt arbete. A berättar att den största anledningen till att hon/han trivs på 

arbetet är möjligheten till att själv ta ansvar över sitt arbete. B påpekar att det skulle 

vara krävande att ständigt behöva gå till chefen och få tillåtelse för att utföra saker. 
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Enligt C är ansvarsfördelningen bra på Elite men menar att de inte behöver ta mycket 

ansvar för att få kunderna nöjda. 

 

A berättar att balansen mellan regler och frihet är bra, vilket B och C håller med om. 

För att medarbetarna ska känna sig nöjda menar B att de måste veta vad som förväntas 

av dem samt hur de ska agera vid olika tillfällen. Samtliga är övertygade om att regler 

måste finnas för att kunna tillfredsställa kunden, men att de ska kunna anpassa dem då 

de behöver. A känner att hon/han kan påverka de rutiner som finns genom att komma 

med förslag på förändringar. 

 

Medarbetarna anser att det finns tillit dem emellan och att hotelldirektören har stort 

förtroende för dem. Ledarens roll betonas av A och C som menar att då de inte haft en 

ledare som givit dem förtroende hade de inte känt sig delaktiga och tillfredsställda. 

 

4.3.3.4 Ledarskap 

På Elite har medarbetarna en positiv uppfattning av sin chef. De känner att han ger dem 

det stöd och den feedback som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

ett för kunden tillfredsställande sätt. C anser att hotelldirektören alltid finns som stöd, 

men påpekar vikten av att medarbetarna stödjer varandra. Hon/han menar att det är 

enklare att ta hjälp av varandra istället för att ta upp det med hotelldirektören. Detta är 

något som även A och B påpekar och som vidare menar att detta samarbete i slutändan 

påverkar hur tillfredsställd kunden blir. Då A genom feedback får veta, att 

hotelldirektören eller medarbetarna tycker att hon/han gjort ett bra arbete, inspirerar det 

henne/honom lite extra. Vidare menar medarbetaren att det kommer påverka att 

beteendet ut mot kund blir bättre. 

  

A berättar att hotelldirektören uppmuntrar dem vilket han/hon menar stärker deras 

självförtroende. Enligt B behöver de mer positiv kritik, exempelvis berömmande ord 

eller en klapp på axeln. Hotelldirektören är enligt B och C lyhörd och tar hänsyn till vad 

medarbetarna säger. Vidare menar de att en bra ledare är en förutsättning för att vara 

tillfredsställd på arbetet. Detta menar även A som vidare tycker att det finns en öppen 

konversation mellan chef och medarbetare.  
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4.3.3.5 Utbildning och belöning 

Samtliga medarbetare anser att de får ta del av den information som de behöver. För 

samtliga är informationen viktig för att kunna tillfredsställa kunden, annars uppstår lätt 

missförstånd. Enligt C finns det tillräckligt med information och hon/han anser att det är 

varje medarbetares rättighet och skyldighet att söka upp information som de önskar. 

Mer information från huvudkontoret är det enda som A saknar. B tycker att 

informationen ibland kan vara bristande och komma sent, men menar att de blir 

informerade om det viktigaste.  

 

Angående utbildningar berättar medarbetarna att det är något som sällan förekommer. 

Dock anser de att de har tillräckligt med kunskap för sina arbetsuppgifter och att de inte 

behöver mer utbildningar. De menar endast att då det ständigt kommer ny teknik och 

nya sätt att göra saker på att det är bra att bli uppdaterade. Både B och C saknar interna 

utbildningar, men menar att då Elite är en liten hotellkedja är det svårt att hålla sådana 

utbildningar. Vidare påpekar C att utbildningar är bra, men att det viktigaste ändå är 

grunden, hur bra arbetet med att tillfredsställa kunden är. Medarbetarna anser inte att de 

behöver utbildningar för att bli nöjda. De poängterade dock att ju mer de arbetar desto 

mer utvecklas de. A berättar att det finns sammankomster där medarbetare från andra 

Elite Hotell deltar. Dessa tycker hon/han är viktiga för utvecklingen, då de på mötena 

delar erfarenheter och lär av varandra. 

 

Belöningar är något som medarbetarna anser viktiga för tillfredsställelsen. De tycker att 

monetära belöningar är betydelsefulla, dock menar de att små icke monetära saker kan 

uppmuntra lika mycket. A tycker att hon/han behöver belöningar för att bli sporrad. C 

påpekar att hon/han inte behöver speciellt mycket belöningar för att bli uppmuntrad. 

Mer uppskattning kan enligt B ge mer positiv inställning till arbetet. Vidare menar 

medarbetaren att det borde finnas fler belöningar som bygger på prestation, då detta 

enligt henne/honom visar att arbetet har betydelse. Dock är det inte någon av 

medarbetarna som anser att de bemöter kunden bättre eller annorlunda tack vare 

belöningar. 
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel analyserar vi vår empiri utifrån vår teoretiska 

referensram.1 Analysen är uppbyggd efter de fem dimensionerna i vår 

konceptuella och operationella modell. I kapitlet värderar vi 

dimensionernas samband med personaltillfredsställelse och 

medarbetares agerande ut mot kund. Analysen ligger till grund för våra 

slutsatser i nästkommande kapitel. 

 

5.1 Empowerment 

I arbetet mot en effektivare organisation anser Coleman (1996) det väsentligt att höja 

medarbetares prestationsförmåga. I vår empiriska studie framgår det tydligt att 

medarbetarna är en kritisk framgångsfaktor, då det främst är deras prestationer som kan 

höja lönsamheten. Medarbetarna på fallföretaget är de som har direkt eller indirekt 

relation med kund och därför de som främst påverkar hur kunden värderar företaget.  

 

Teorier menar att ledningen kan tillämpa empowerment för att påverka medarbetarna så 

att målen realiseras. Genom empirin visar det sig för att medarbetarna ska prestera 

tjänster med hög nivå att ledningen behöver överlåta ansvar och ge befogenheter till 

dem. Detta då det, i enlighet med Coleman (1996) och Blanchard et al (1999), skapar 

engagemang och delaktighet som medarbetarna behöver i agerandet ut mot kund. 

Vidare menar Lashley (1999) genom engagemang och delaktighet att medarbetarna 

bättre och fortare svarar mot kunders behov. Vår empiriska studie verifierar detta, då 

medarbetarna menar att det är en förutsättning att de får frihet till att handla för att 

kunna bidra till att kunderna blir nöjda. Frihet är något som även ledningen uppmuntrar 

till och ser som en möjlighet för att få verksamheten framgångsrik.  

 

Anderson et al (2006) menar att medarbetarna måste vara tillfredsställda på arbetet för 

att tillfredsställa kunderna. Sambandet de uttrycker det i är att empowerment ger 

personaltillfredsställelse som i sin tur påverkar medarbetares agerande ut mot kund. Vi 

menar också att empowerment, som bygger på frihet och inflytande, är en förutsättning 

för att medarbetare ska bli motiverade till att utföra tjänster med hög nivå.  
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5.2 Dimensioner av empowerment 

5.2.1 Psykologisk empowerment 

Anderson et al (2006) menar att för att påverka personaltillfredsställelsen måste 

ledningen se empowerment som ett medel för att höja medarbetarnas motivation. 

Ledaren på fallföretaget förstår i enlighet med Evans et al (2001) vikten av att 

tillgodose medarbetarnas behov. Detta menar vi visar sig genom att samtliga 

medarbetare berättar att de mår bra på arbetet. En medarbetare framhåller att trivseln på 

arbetet beror på lång vistelse på samma arbetsplats och med kända kollegor. Övriga 

medarbetare menar att utveckling respektive frihet är viktigt för att vara motiverad.  

 

Det visar sig som Anderson et al (2006) anser genom två av tre medarbetare på 

fallföretaget att motivationen påverkar medarbetarna i relation med kund.  

 

Figur 6a, Effekter av psykologisk empowerment 

 

Dock framkommer det genom medarbetarna att agerandet ut mot kund har med 

personligheten att göra och inte endast med tillfredsställelsen på arbetet. Liknande 

sammanhang framställs av en medarbetare som menar att personligheten och intresset 

påverkar hur tillfredsställda de är med arbetet på tjänsteföretag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6b, Effekter av medarbetares personligheter 
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5.2.2 Arbetsstruktur och miljö 

Ledaren på fallföretaget låter medarbetarna vara delaktiga för att de ska känna att de är 

viktiga och har en meningsfull uppgift. Empirin verifierar därmed det Anderson et al 

(2006) anser om meningsfullt arbete. Enligt författarna är meningsfullhet viktigt för att 

medarbetarna ska vara motiverade, tillfredsställda och agera rätt ut mot kund. Samtliga 

medarbetare på fallföretaget känner sitt arbete meningsfullt och menar att alla är 

engagerade i verksamheten. Två medarbetare anser att det engagemang man har på 

arbetet sätter sin prägel på bemötandet ut mot kund. Den tredje framhåller hellre 

personens egenskaper som viktiga för hög delaktighet. Vi håller med ledaren som anser 

att gästerna bäst uttrycker att medarbetarna utför meningsfulla tjänster, men anser att de 

även genom utlåtande från sin ledare behöver få det bekräftat. Vi anser i linje med 

respondenterna att en förutsättning för att känna sig tillfredsställd på arbetet är att 

uppgifterna är meningsfulla. Likaså verifierar empirin att det vidare borde leda till 

nöjdare kunder. 

 

På fallföretaget är i enlighet med Anderson et al (2006) och Conger et al (1988) 

kompetens viktigt. Det visar sig genom respondenterna att kompetensen påverkar 

självsäkerheten ut mot kund. Därför menar vi att det tydligt framkommer att Grönroos 

(1998) resonemang kring kompetensens vikt för tjänster stämmer. Därmed blir en del av 

Andersons et al (2006) samband mellan empowerment och medarbetares agerande ut 

mot kund verifierat. Genom majoriteten av respondenterna anser vi att hela sambandet 

inte kan påvisas. Kompetensen påverkar inte personaltillfredsställelsen utan är endast en 

förutsättning för att medarbetarna ska agera bra ut mot kund.  

 

Medarbetarnas arbete underlättas genom att ledaren både tillåter och uppmuntrar 

involvering i verksamheten. I enlighet med Anderson et al (2006) och Ljungberg (2001) 

får medarbetarna och är villiga till att ta egna initiativ och fatta beslut. Vi menar att 

organisationsstrukturen underlättar detta då decentraliseringen är central på 

fallföretaget. Vi grundar detta i att organisationen har små avstånd mellan ledning och 

medarbetare vilket i enlighet med Gustafsson (1995) och Kinlaw (1995) medför att 

beslutsfattandet lättare sker längre ner. Ett starkt samband mellan denna involvering och 

tjänstens utförande går att verifiera. Dock menar majoriteten av respondenterna att de 

inte behöver inflytande för att uppleva sin situation tillfredsställande. Istället menar de 

att det är känslan av att kunna utföra bra tjänster som leder till att de själva blir 
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tillfredsställda på arbetet. Utifrån det menar vi att sambandet i Andersons et al (2006) 

empowermentmodell inte förklaras tydligt. 

 

Ovanstående diskussion visar att tre av fyra indikatorer för dimensionen ger 

nedanstående effekt (se figur 7a).  

 

Figur 7a, Effekter av arbetsstruktur och miljö 
 

Vi menar istället att personalen genom att uppleva att de tillfredsställer kunder själva 

blir nöjda (se figur 7b). 

   

Figur 7 b, Effekter av arbetsstruktur och miljö 

 

5.2.3 Organisationsstruktur och kultur 

På fallföretaget är tillit i enlighet med Coleman (1996) centralt för tillfredsställda 

medarbetare. Studien verifierar att tillit är en förutsättning för den frihet som 

eftersträvas. Såväl ledare som medarbetare menar att det finns stort förtroende dem 

emellan. Detta menar vi påverkar hur fallföretaget bemöter kunder, då de måste lita på 

att övriga medarbetare tillgodoser de behov som en annan har erbjudit kunden. Utifrån 

empirin har vi identifierat och har samma uppfattning som Anderson et al (2006) och 

Koestenbaum (1994) att förtroende är viktigt. Medarbetarna känner sig genom tillit 

delaktiga och utför då bättre sina arbetsuppgifter. Vi menar att tillit ger effekter som 

påverkar företagets framgång då medarbetarna genom tillit blir tillfredsställda och 

agerar bättre ut mot kund.  
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Ledaren på fallföretaget delar uppfattning med Camerun et al (1996) att delegering 

leder till effektivare medarbetare. Då verksamheten arbetar efter få regler och endast 

grundläggande rutiner underlättar det i enlighet med Anderson et al (2006) 

ansvarsfördelningen. Genom respondenterna håller vi med ledaren om att 

ansvarsfördelning är nödvändig för att tillfredsställa kunder, då det underlättar arbetet 

och leder till ökad frihetskänsla, vilket visar sig påverka personaltillfredsställelsen. 

 

 Då det visar sig att medarbetarna är tillfredsställda med balansen mellan frihet och 

regler uttrycker det att förutsättningarna, för att arbeta för nöjda kunder, finns där. Detta 

menar vi då medarbetarna själva anser att de behöver frihet för att utföra tjänster men att 

de ändå måste veta vilka rutiner som finns då dessa i slutändan har fastställts för 

kunden. 

 

Dimensionen visar sig ge de effekter som Anderson et al (2006) menar (se figur 8) 

 

 
Figur 8, Effekter av organisationsstruktur och kultur 

 

5.2.4 Ledarskap 

På fallföretaget har ledaren en stor roll för företagets fortlevnad. Medarbetarna utför 

tjänsterna men det är ledarens arbete för och med sin personal som har stor inverkan på 

hur tjänsterna kommer att värderas. Empirin visar att medarbetarna för att utföra tjänster 

som är tillfredsställande behöver feedback och stöd. Därmed verifierar vår studie 

Koestenbaums (1994) uttalande kring feedback och stöd. Det framkommer dock att det 

inte är som i teorin att alltid ledaren är tillräcklig för uppskattning och reflektion. En 

medarbetare berättar vikten av att även kollegorna ger henne/honom stöd för att hon/han 

ska utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande. Detta är något som även framkommer 

av övriga medarbetare.   

 

 +  +
Organisationsstruktur och 

kultur 
 Tillit 
 Ansvar 
 Frihet/regler 

 
 
Personaltillfredsställelse 

 
Medarbetares agerande 

ut mot kund 



Analys 

~ Broberg & Knutsson ~ 
 

39

Precis som ledaren på fallföretaget har förhoppningar kring, är medarbetarna till största 

del nöjda med sin ledares engagemang och tillgänglighet. Detta menar vi kan förklaras 

med Andersons et al (2006) och Gustafssons (1995) förda resonemang kring ledarens 

primära uppgift. Vi menar att ledaren lyckats skapa självförtroende hos medarbetarna 

genom att uppskatta och respektera dem, vilket kan vara en förklaring till deras positiva 

syn på honom. Ledarens roll betonas ytterligare av att medarbetarna menar att positiv 

kritik och uppmuntring är viktiga faktorer för deras tillfredsställelse med arbetet. Precis 

som Anderson et al (2006) visar i sin empowermentmodell är vår uppfattning att 

ledarens agerande påverkar personaltillfredsställelse och medarbetares beteende vid 

relation med kund (se figur 9).  

 

 
Figur 9, Effekter av ledarskap 

 

5.2.5 Utbildning och belöning 

Blanchard et al (1999) delar Andersons et al (2006) mening att utbildning är centralt för 

medarbetarna. Vår empiri visar det motsatta då medarbetarna varken blir erbjudna eller 

efterfrågar utbildning. De menar att de utvecklas efter hand genom arbetet och det enda 

de anser utbildning skulle medföra är nytänkande. Vi menar att medarbetarna på 

fallföretaget har god kunskap och anser att detta är en förklaring till att ledaren inte 

erbjuder dem utbildningar. Det framkommer genomgående att personligheten är 

väsentlig för agerandet ut mot kund, vilket vi ser som ytterligare en motivering till 

avsaknaden av utbildningar. Empirin är aningen motsägande då det emellanåt 

framkommer att interna utbildningar skulle kunna inverka på medarbetarna. Trots detta 

finner vi att utbildningar inte ger de effekter som Anderson et al (2006) omtalar.   

 

En viktig förutsättning för att medarbetarna ska vara så delaktiga och engagerade som 

ledningen förväntar är, enligt Bowen et al (1995), tillgång till information. I likhet med 

Anderson et al (2006) menar ledaren på fallföretaget att information är en förutsättning 

för att medarbetarna ska kunna tillfredsställa kunderna. Samtliga medarbetare delar 

denna åsikt och är dessutom nöjda med informationsspridningen. Fallföretaget använder 
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möten och intranätet som huvudsakliga informationskällor. Det framkommer inte att 

medarbetarna behöver information för att vara tillfredsställda på arbetet men att det är 

nödvändigt för att skapa nöjda kunder.    

 

Belöningar är något som ledaren på fallföretaget menar att inte är största grunden till 

motivation. Det visar sig dock att medarbetarna anser att belöningar är viktiga för deras 

trivsel på arbetet. Detta är precis vad Anderson et al (2006) anser, som vidare framhäver 

att genom belöningar kan ledaren visa uppskattning för de beteende ut mot kund som 

han anser önskvärda. Utifrån empirin finner vi inte denna relation då medarbetarna 

påpekar att belöningar inte inverkar på deras agerande ut mot kund, utan endast är 

betydelsefulla för tillfredsställelsen.  

 

Vi menar att det går att påvisa svaga samband till personaltillfredsställelse och 

medarbetares agerande ut mot kund. Det framkommer att belöningar leder till 

personaltillfredsställelse och att information påverkar agerande ut mot kund, men med 

utbildning saknas samband (se figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10, Effekter av utbildning och belöning 
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6. SLUTSATS 
 

I detta avslutande kapitel inleder vi med vårt teoretiska bidrag, en 

reviderad empowermentmodell. Därefter får läsaren möjlighet att 

säkerställa studiens sanningskriterier. Vi avslutar med att ge förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Inledningsvis vill vi knyta an till vårt syfte som lyder: Syftet med denna uppsats är att, 

genom ett fallföretag, se hur Andersons et al modell bidrar till att förklara sambandet 

mellan empowerment, personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot 

kund.   

 

6.1 Reviderad modell  

Under studiens gång har det blivit allt tydligare att empowerment är en väsentlig 

förklaring till tjänsteföretags framgång. Utifrån analysen har vi kommit fram till att för 

att personal ska kunna hålla hög nivå på tjänsten behöver ledningen tillämpa 

empowerment. Medarbetare som är empowered blir engagerade och delaktiga i 

verksamheten. Genom att känna sig delaktig och engagerad blir personal tillfredsställd 

på arbetet och bättre på att tillfredsställa kunder. Därför medför empowerment effekter 

som ökar företags effektivitet.  

 

I likhet med Anderson et al (2006) menar vi att det finns ett positivt samband mellan 

empowerment, personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund.  Dock 

är det inte alltid, som i Andersons et al modell, att samtliga dimensioner av 

empowerment ger direkt effekt på personaltillfredsställelsen och sedan i ett följande 

steg påverkar medarbetares agerande ut mot kund. Sambanden är sannolikt mer 

komplexa. En del av de fem dimensionerna är förutsättningar för en tillfredsställd 

medarbetare, andra är för att utföra tjänster som kunder blir nöjda med. Känslan av att 

tillfredsställa kunder ger medarbetarna bättre självförtroende och mer tillfredsställelse 

med arbetet. Vi menar därför att empowerment också har en indirekt effekt på 

personaltillfredsställelsen.  
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Vår forskning visar att empowerment inte är enda förklaringen till 

personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. I analysen 

framkommer det att personer med ett visst intresse och sinne för service är mer 

serviceinriktade och bättre svarar på kunders behov. Dessutom blir dessa medarbetare 

tillfredsställda av att få arbeta med att utföra tjänster. Personligheten har därför en 

väsentlig inverkan, som Anderson et al (2006) inte lägger tyngd vid, men som vi menar 

även påverkar hur medarbetarna uppfattar empowerment 

 

Utifrån vår studie finner vi att Andersons et al (2006) empowermentmodell bör 

kompletteras och därför utvecklar vi en reviderad empowermentmodell (se figur 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figur 11, Reviderad empowermentmodell 
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kommit fram till att psykologisk empowerment leder till personaltillfredsställelse och 

bättre agerande ut mot kund. Analysen visar att personal behöver motivation för att bli 

tillfredsställd på arbetet. I nästa steg inverkar personaltillfredsställelsen positivt på 

agerandet ut mot kund. Då motivation är centralt inom dimensionen argumenterar vi för 

det rätlinjiga sambandet. Inom organisationsstruktur och kultur är tillit och ansvar 

väsentliga delar. Utifrån analysen menar vi att ledningen genom att tilldela ansvar visar 

medarbetarna att de har förtroende för dem. Studien visar att detta är grundläggande för 

personaltillfredsställelsen och därmed bör ledningen beakta denna dimension av 

empowerment för att påverka agerandet ut mot kund. Med stöd av vår analys menar vi 

att ledarskap är avgörande för tillfredsställelse och speglar hur medarbetare bemöter 

kunder. Medarbetare får genom feedback och stöd från ledaren bättre självförtroende 

vilket är viktigt för att prestera ett gott arbete. Utifrån de delar; feedback, stöd och 

självförtroende, som kännetecknar dimensionen urskiljer vi ett positiv samband mellan 

ledarskap, personaltillfredsställelse och agerande ut mot kund.  

 

Resterande två dimensioner; arbetsstruktur och miljö samt utbildning och belöning, ger 

andra effekter än det rätlinjiga sambandet mellan empowerment, 

personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. Vår studie visar att 

personalen genom god arbetsstruktur och miljö skapar nöjda kunder. Detta då 

kompetens och involvering, som kännetecknar en god arbetsmiljö för medarbetare, gör 

att medarbetarna kan hålla hög nivå på tjänsterna. Det är sedan känslan av att skapa 

nöjda kunder som påverkar personalens tillfredsställelse på arbetet, alltså ett omvänt 

samband än det Anderson et al (2006) argumenterar för. Analysen visar att 

medarbetarna med hjälp av information har lättare att tillgodose kunders behov. Vidare 

visar det sig att belöningar ger uppmuntran för utfört arbete och därför är väl relaterat 

med tillfredsställelsen. Då analysen visar på två delsamband blir denna dimension, 

utbildning och belöning, delad. 

 

För att kunna påverka medarbetares tillfredsställelse på arbetet och deras beteende vid 

kundrelationer måste ledningen beakta personligheten som en viktig del vid arbetet med 

empowerment. Studien visar att det inte går att ta för givet att alla individer fungerar 

lika. Då personlighet aldrig är densamma hos medarbetare måste ledningen ”lära känna” 

sin personal på ett sätt som gör att de får ut största möjliga nytta av den. De måste känna 

efter vad som stämmer in på medarbetarna som finns i företaget just nu och därefter 
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anpassa sig. Om företag ska tillämpa empowerment i syfte att nå organisationens mål är 

det därför av stor vikt att de tar hänsyn till detta.  

 

Slutligen menar vi att företag som når lönsamhet genom sina medarbetare borde ha en 

fördel av att arbeta med samtliga dimensioner för empowerment. Dock är det viktigt att 

ledningen vet vad som ger vilka effekter. Därför har vi presenterat en reviderad modell 

som visar hur dimensionerna bidrar till personaltillfredsställelse och medarbetares 

agerande ut mot kund. Vi ser en liknelse mellan att tillämpa empowerment och äga en 

bil. Det är inte meningsfullt att vara ägare till en bil i syftet att ha den som färdmedel 

om man inte vet hur den ska användas för att komma till önskat mål. Ledningen kan 

arbeta i tron att de gör sina medarbetare empowered, men inte förrän de vet effekterna 

av arbetet får de personalen i den riktning de önskar. Därför menar vi att det är viktigt 

att forskare fortsätter att framhålla empowerment som ett begrepp med komplex 

innebörd. 

 

6.2 Sanningskriterierna 

I vår fallstudie har vi kontinuerligt arbetat med validitet och reliabilitet såväl före och 

under datainsamlingen som i analysen. Utifrån våra förutsättningar anser vi att vi har 

gjort vad vi har kunnat för att öka de båda, men är medvetna om att det inte är 

tillräckligt för att få stark validitet och reliabilitet.  

 

6.2.1 Validitet  

Validiteten stärks av att vi utgår ifrån giltiga modeller och arbetar med beprövade 

metoder. Vi anser att studien har god konstruktionsvaliditet då vi har genomfört 

intervjuer med flera olika respondenter som fått tala fritt och öppet. Vi har dessutom 

spelat in intervjuerna för att kunna säkerställa vem som sagt vad samt kunnat gå tillbaka 

och kontrollera så att vi inte gjort feltolkningar. Vi har därför inte ansett det viktigt att 

låta respondenterna läsa igenom vår datasammanställning. Vi anser också att studien har 

hög intern validitet. I vår analys har vi visat vad som är våra tolkningar och vad som är 

fakta samt att vi har utformat modeller för att spegla verkligheten. Vidare har resultaten 

hög intern validitet då vi genomfört intervjuer med respondenterna enskilt och på olika 

dagar. Angående den externa validiteten anser vi att den inte är tillräckligt hög för att 



Slutsats 

~ Broberg & Knutsson ~ 
 

45

resultaten ska gå att generalisera. Det går inte att generalisera utifrån ett fallföretag och 

med få intervjuer. Huruvida vår reviderade modell har generell giltighet får visas senare 

genom flera studier. Den kan möjligen tillämpas inom hotellbranschen, men vi 

reserverar oss ifrån att anse dem giltiga mer än på Elite Hotel i Växjö.  

 

6.2.2 Reliabilitet  

För att stärka reliabiliteten har vi valt att inte lämna ut intervjufrågorna före intervjun 

för att på så sätt säkerställa att svaren inte har ”tänkts ut” tidigare. Vidare har vi utfört 

enskilda intervjuer så att respondenterna har kunnat svara utan att känna sig påverkade 

av varandra. Vi har genom att spela in intervjuerna, försäkrat oss om att vi har uppfattat 

allt på rätt sätt. Vid intervjuerna har båda författarna deltagit och sedan gemensamt 

bearbetat all data för att undvika personliga uppfattningar. Studiens reliabilitet har också 

ökat då vi har genomfört intervjuer i miljöer som respondenterna är vana vid och 

därmed försökt undvika störande faktorer. Vi anser utifrån ovanstående att vi har gjort 

vad vi kunnat för att påverka resultatens reliabilitet. Vi är dock medvetna om att 

tillförlitligheten hade kunnat öka om vi gjort upprepande undersökningar. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår reviderade empowermentmodell är lika oprövad som Andersons et al (2006) var 

före denna studie. Därmed är vårt förslag att testa vår modell empiriskt i fler fallföretag. 

Det vore också intressant att göra en kvantitativ undersökning i flera tjänsteföretag för 

att få fram statistiska data kring sambandet mellan empowerment, 

personaltillfredsställelse och medarbetares agerade ut mot kund.  
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Intervjuer 

Claes Petersson, Hotelldirektör 2006-04-20 

Medarbetare A  

Medarbetare B 

Medarbetare C 

 

Årsredovisningar 

Elite Hotels of Swedens Årsredovisning 2005 



              

INTERVJUMALL LEDNING 

1. Berätta om Er arbetsroll och hur den har förändrats sedan hotellet blev uppköpt 

av Elite Hotels of Sweden 

2. Berätta om organisationen.  

 

Empowerment 

3. Vilka är målen med verksamheten? Anser Ni att medarbetarna vet vad de ska 

göra för att nå målen?  

4. Vad gör Ni för att medarbetarna ska förstå att de är viktiga för lönsamheten? 

5. Vilken frihet ger Ni medarbetarna? 

6. Hur tror Ni att detta påverkar personaltillfredsställelsen? 

 

Dimensioner av empowerment 

Psykologisk empowerment 

7. Vet Ni vilka behov som Era medarbetare vill ha tillfredsställda på arbetet? Hur 

tror Ni att medarbetarna mår idag på arbetet? 

8. Hur motiverar Ni medarbetarna? Vilka effekter på motivationen har Ni kunnat 

iaktta? 

9. Hur tror Ni att detta påverkar personaltillfredsställelsen? 

 

Arbetsstruktur och miljö 

10. Hur får Ni medarbetarna att känna sig meningsfulla i den dagliga verksamheten?  

11. Hur ser beslutsfattandet ut? Har detta gjort medarbetarna mer delaktiga? Vilka 

beslut är medarbetarna inte delaktiga i? 

12. Vilken kompetens anser Ni att medarbetarna har? 

13. Hur tror Ni att detta påverkar personaltillfredsställelsen? 

 

Organisationsstruktur och kultur 

14. Tror Ni att medarbetarna känner tillit för Er?   

15. Vilka regler respektive hur mycket frihet efterföljs?  

16. Hur ser ansvarsfördelningen ut? Har detta gjort medarbetarna mer delaktiga?  

17. Hur tror Ni att detta påverkar personaltillfredsställelsen? 
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Ledarskap 

18. Vilket stöd och vilken feedback ger Ni som företagsledare Er personal? 

19. Vad gör Ni för att stärka medarbetarnas självförtroende? 

20. Vad vill Ni uppnå med Er roll? Hur tror Ni att de anställda uppfattar Er som 

ledare?  

21. Hur tror Ni att detta påverkar personaltillfredsställelsen? 

 

Utbildning och belöning 

22. Vilken information har medarbetarna tillgång till? Finns det någon information 

som de inte får ta del av? 

23. Vilka utbildningar kan de anställda ta del av? Är medarbetarna villiga till att 

kompetensutvecklas?  

24. Belönar Ni medarbetarna?  

25. Hur tror Ni att detta påverkar personaltillfredsställelsen? 

 

Hur personal bidrar till lönsamhet i tjänsteföretag 

26. Hur har medarbetarna förändrats och utvecklats under de senaste åren? Vad tror 

Ni har orsakat denna förändring?  

27. Hur har kundtillfredsställelsen förändrats under de senaste åren? Tror Ni att 

medarbetarna ligger bakom den eventuella förändringen? Hur har Ni som ledare 

bidragit till att förbättra medarbetarnas agerande ut mot kund?  



  

INTERVJUMALL MEDARBETARE 

1. Berätta om Er arbetsroll och hur den har förändrats sedan hotellet blev uppköpt 

av Elite Hotels of Sweden 

 

Empowerment 

2. Hur blir Ni medvetna om organisationens mål? Vet Ni vad Ni kan göra i Ert 

dagliga arbete för att nå dessa? 

3. Hur påverkar detta hur tillfredsställd Ni är med Er arbetssituation? 

 

Dimensioner för empowerment 

Psykologisk empowerment 

4. Hur mår Ni på arbetet idag? Mår Ni bättre idag än för fem år sedan?  

5. Vilka behov vill Ni få tillgodosedda på Er arbetsplats?  

6. Vad uppfattar Ni att företagsledningen gör för Er motivation? Tror Ni att 

motivationen påverkar Er i bemötandet med kund?  

 

Arbetsstruktur och miljö 

7. Hur uppfattar Ni den dagliga arbetssituationen?  

8. Känner Ni att Er arbetsuppgift är meningsfull och att Ni kan påverka att 

företaget når målen?  

9. Hur involverad känner Ni Er i den dagliga verksamheten? Har Ni blivit mer 

delaktig under de senaste åren?  

10. Hur uppfattar Ni beslutsfattandet? Vilka beslut är Ni delaktig i? Känner Ni Er 

tillräckligt involverad i dessa? 

11. Anser Ni att Ni har tillräcklig kompetens idag för att bemöta kunder på rätt sätt?   

12. Hur har detta påverkat Er tillfredsställelse på arbetet och agerandet ut mot kund? 

 

Organisationsstruktur och kultur 

13. Tycker Ni att ledningen har förtroende för Er?  

14. Anser Ni att balansen mellan regler och frihet är bra som den ser ut idag? 

15. Hur uppfattar Ni ansvarsfördelning? Vilka ansvarsområden har Ni?  

16. Hur har detta påverkat Er tillfredsställelse på arbetet och agerandet ut mot kund? 
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Ledarskap 

17. Hur uppfattar Ni företagsledaren? Vilka positiva och negativa förändringar har 

inträffat?  

18. Anser Ni att företagsledaren gör något för Ert självförtroende? 

19. Vilket stöd och vilken feedback får Ni? Tycker Ni att det är tillräckligt?   

20. Tror Ni att företagsledaren påverkar Er tillfredsställelse på arbetet? 

21. Hur påverkar detta Er i relation med kund? 

 

Utbildning och belöning 

22. Tar Ni del av nödvändig information? Finns det information som Ni skulle vilja 

ta del av men som inte finns tillgänglig? 

23. Är utveckling viktigt för Er personliga tillfredsställelse?  

24. Anser Ni att Ni får gå på tillräckligt med utbildning för att klara av Era 

arbetsuppgifter? 

25. Blir Ni belönad för Era insatser här på arbetet och isåfall hur? Vilken sorts 

belöningar tycker Ni är viktiga? Tror Ni att belöningar påverkar hur nöjd Ni är 

på arbetet? 

 

Hur personal bidrar till lönsamhet i tjänsteföretag 

26. Hur känner Ni att Ert beteende ut mot kund är?  Finns det något som Ni skulle 

vilja ändra på i Ert bemötande? 

27. Vad kan Ni göra för att kunderna ska bli mer nöjda? Kan ledningen förändra 

något så att Ert bemötande mot kund blir bättre?   
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