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Förord 
  Vi vill framföra ett stort tack till alla människor som bidragit och stöttat oss i 
genomförandet av denna studie. Vi vill framförallt ägna ett stort tack till respondenterna 
som tagit sig tid till att delta i vår studie samt till vår handledare, Karl Johan Bonnedahl 
som varit till hjälp med sin erfarenhet och kunskap som bidragit till givande insikter under 
terminen. 
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Sammanfattning  
Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den 
grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att 
säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och 
folkhälsan i samhället. Problematiken med hög personalomsättning är betydande inom 
den svenska hotell- och restaurangbranschen där få anställda väljer att stanna under en 
längre tid. Det finns diverse potentiella orsaker till den höga personalomsättningen i 
hotell- och restaurangbranschen, en av dessa potentiella faktorer kan vara 
motivationsbrist bland anställda. Därav kommer studiens fokusområde att vara anställdas 
motivation på arbetet. 
 
Efter en litteraturundersökning av tidigare forskning inom ämnesområdet, har det 
konstaterats att en grundläggande faktor till individens motivation är handlingsfrihet. 
Detta då studier menar på att det existerar ett positivt samband mellan handlingsfrihet och 
motivation, genom att en hög grad av handlingsfrihet genererar i en ökad motivation hos 
den anställde. Vidare menar forskare att handlingsfrihet har ett nära samband med 
styrning, då en hög grad av styrning genererar en lägre grad av handlingsfrihet bland 
anställda och vice versa. Därav kan balansen mellan handlingsfrihet och styrning inte 
betraktas som en precis punkt på en skala, utan snarare en indikation av anställdas behov 
av dessa två faktorer. Vi ser ett intresse av att undersöka detta fenomen bland anställda 
inom hotell- och restaurangbranschen då det återfinns en problematik inom branschen i 
och med den höga personalomsättningen. Denna problembakgrund leder oss vidare till 
vår problemformulering som studien avser att undersöka: Skapa förståelse kring vilken 
inverkan balansen mellan handlingsfrihet och styrning har på anställdas motivation inom 
hotell- och restaurangbranschen. 
 
Studiens syfte är att skapa en förståelse kring anställdas behov av handlingsfrihet och 
styrning i sitt arbete och hur det påverkar motivation. Vidare syftar studien till att bidra 
till ett resultat som kan användas av både ledare och anställda inom hotell- och 
restaurangbranschen. Denna studie har sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod 
där vi använder oss av ett deduktivt angreppssätt. Vi har tillämpat semistrukturerade 
intervjuer vid undersökningen av sex stycken respondenter som är verksamma på olika 
företag inom den svenska hotell- och restaurangbranschen.  
 
Resultatet av denna studie indikerar att inverkan av balansen mellan handlingsfrihet och 
styrning på anställdas motivation kan vara av olika karaktär beroende på den enskilda 
individens behov samt yttre faktorer såsom organisationen och branschens 
förutsättningar. Då det råder balans för individen upplevs graden av handlingsfrihet 
respektive styrning som optimal för den anställde vilket i sin tur påverkar motivationen 
på positivt sätt. Undersökningen visar att anställda efterfrågar handlingsfrihet inom ramar 
för att gynna en balans och därmed motivationen, där graden av handlingsfrihet är större 
än graden av styrning. Denna studie indikerar även på att det är viktigt att det finns 
tillräckligt med stöd, samhörighet och kompetens i samband med anställdas 
handlingsfrihet, annars tenderar handlingsfriheten att påverka motivationen negativt.  
 
Nyckelord: motivation, handlingsfrihet, empowerment, styrning, hotell- och 
restaurangbranschen 
   



 

 

 
  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................ 1 

1.1.1 Välmående och motivation på arbetsplatsen .............................................. 2 
1.1.2 Handlingsfrihet och styrning bland anställda ............................................. 3 

1.2 Problemformulering ............................................................................................ 5 
1.3 Studiens syfte ..................................................................................................... 5 

2. Vetenskapliga utgångspunkter ............................................................................... 6 
2.1 Val av ämne ........................................................................................................ 6 

2.2 Förförståelse ....................................................................................................... 6 
2.3 Verklighetssyn .................................................................................................... 7 

2.4 Kunskapssyn  ...................................................................................................... 8 
2.5 Vetenskapligt angreppssätt  ................................................................................. 9 

2.6 Forskningsstrategi  .............................................................................................. 9 
2.7 Litteraturgenomgång ......................................................................................... 10 

2.8 Källkritik .......................................................................................................... 11 
2.8.1 Äkthet ..................................................................................................... 11 

2.8.2 Tidssamband  .......................................................................................... 12 
2.8.3 Oberoende .............................................................................................. 12 

2.8.4 Tendensfrihet .......................................................................................... 12 
3. Teoretisk referensram ........................................................................................... 14 

3.1 Introduktion ...................................................................................................... 14 
3.1.1 Människan och arbetslivet ....................................................................... 14 

3.1.2 Anställda inom hotell- och restaurangbranschen ...................................... 14 
3.1.3 Motivation i arbetslivet ........................................................................... 15 

3.2 Self-determination theory.................................................................................. 16 
3.2.1 Utvecklingen av Self-determination theory  ............................................ 16 

3.2.2 Autonom och kontrollerad motivation ..................................................... 16 
3.2.3 Inre och yttre motivation  ........................................................................ 18 

3.2.4 Styrkor och svagheter med Self-determination theory  ............................ 20 
3.3 Handlingsfrihet bland anställda ......................................................................... 21 

3.3.1 Handlingsfrihet bland anställda inom hotell- och restaurangbranschen .... 21 
3.3.3 Nivåer av handlingsfrihet ........................................................................ 22 

3.4 Styrning bland anställda .................................................................................... 24 
3.4.1 Kategorier av styrning ............................................................................. 24 



 

 

3.4.2 Relationen mellan styrning och stöd ........................................................ 25 

3.5 Summering ....................................................................................................... 26 
4. Praktisk metod  ..................................................................................................... 27 

4.1 Empirisk insamling  .......................................................................................... 27 
4.1.1 Val av kontext och respondenter ............................................................. 28 

4.2 Intervjuguide .................................................................................................... 31 
4.2.1 Pilotstudie ............................................................................................... 32 

4.3 Utförande av intervjuer ..................................................................................... 32 
4.4 Empiriframställning .......................................................................................... 34 

4.5 Metod för bearbetning och analys ..................................................................... 34 
4.6 Etik ................................................................................................................... 35 

5. Empiri .................................................................................................................... 36 
5.1 Karin ................................................................................................................ 36 

5.2 Frida ................................................................................................................. 37 
5.3 Martina ............................................................................................................. 39 

5.4 Stina  ................................................................................................................ 41 
5.5 Leif  .................................................................................................................. 42 

5.6 Ylva .................................................................................................................. 44 
6. Analys .................................................................................................................... 46 

6.1 Sammanfattning av empiri ................................................................................ 46 
6.2 Teoretiska kopplingar ....................................................................................... 47 

6.2.1 Personlig utveckling och välmående ....................................................... 47 
6.2.2 Motivation .............................................................................................. 48 

6.2.3 Handlingsfrihet ....................................................................................... 52 
6.2.4 Styrning .................................................................................................. 54 

6.2.5 Balansen mellan handlingsfrihet och styrning ......................................... 57 
6.2.6 Branschen och skillnader i erfarenheter ................................................... 58 

7. Slutsatser  .............................................................................................................. 60 
7.1 Balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas 
motivation .............................................................................................................. 60 

7.1.1 Sammanfattning ...................................................................................... 62 

7.2 Praktiska rekommendationer ............................................................................. 62 
7.3 Framtida forskning  ........................................................................................... 63 

8. Sanningskriterier och samälleliga implikationer ................................................. 65 
8.1 Sanningskriterier ............................................................................................... 65 



 

 

8.2 Samhälleliga implikationer ............................................................................... 66 

Referenslista .............................................................................................................. 67 
Appendix: Intervjuguide........................................................................................... 71 
 
 
Figurförteckning 

Figur 3.1: Autonom och kontrollerad motivation ......................................................... 17 

Figur 3.2: Illustration av Self-determination theory ..................................................... 18 
Figur 3.3: Nivåer av handlingsfrihet ............................................................................ 23 

Figur 3.4: Kategorier och nivåer av styrning ................................................................ 25 
Figur 6.1: Analys av respondenternas motivation  ....................................................... 49 

Figur 6.2: Analys av respondenternas nivåer av handlingsfrihet .................................. 53 
 
 
Tabellförteckning 

Tabell 2.1: Sökord ....................................................................................................... 11 

Tabell 4.1: Urvalskriterier vid val av respondenter ...................................................... 29 
Tabell 4.2: Utförda intervjuer ...................................................................................... 33 

Tabell 6.1: Sammanställning av studiens empiri .......................................................... 46 
 
 



 

 
1 ´ 

1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en redogörelse av bakgrunden till denna studie samt 
en diskussion kring bakgrunden till problemet. Kapitlet kommer att inledas med att vi 
förklarar varför vårt valda ämnesområde är aktuellt, därefter kommer den teoretiska 
bakgrunden till studien att introduceras.  
______________________________________________________________________ 
   
 
1.1 Problembakgrund 
Som heltidsanställd i Sverige spenderas omkring 250 dagar per år på arbetsplatsen, vilket 
innebär att en stor del av en människas liv spenderas i tjänst (Jando, 2017). På den svenska 
arbetsmarknaden värderas arbetsmiljön och välmående som bland de allra viktigaste 
elementen enligt de anställda själva (Sverigestudien, 2017). Det visar mätningar från 
Sverigestudien utförd av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), AB Volvo och Preera 
(2017) som syftar till att identifiera svenskarnas värderingar, egenskaper och beteenden 
och jämföra dessa över tid och därmed urskilja trender inom kulturen. Enligt 2017 års 
resultat (Sverigestudien, 2017) anser svenska befolkningen att anställdas hälsa, 
engagemang och anpassningsbarhet är bland de viktigaste och mest önskvärda attributen 
på arbetsplatsen. Vidare kan vi konstatera att då en människa spenderar betydande del av 
sitt liv i tjänst innebär att det är viktigt att anställda mår bra på jobbet (Jando, 2017). 
  
Trots att anställda värderar arbetsmiljö och välmående på arbetet återfinns problematik 
på arbetsmarknaden som pekar på att det finns brister inom detta område 
(Regeringskansliet, 2016). Ett uppmärksammat problem kring arbetsmiljö är inom den 
svenska hotell- och restaurangbranschen, där det råder hög personalomsättning bland 
anställda. Denna bransch är i ständig utveckling men trots det står företag inför 
utmaningar då få anställda väljer att stanna inom branschen under en längre tid (Guovelin, 
2015). Statiska centralbyråns rapport från 2017 visar på att hotell- och 
restaurangbranschen har bland den högsta personalomsättningen jämfört med andra 
branscher på den svenska arbetsmarknaden. En statistikrapport om sysselsättning från 
andra kvartalet år 2017, visar att antalet nyanställda inom hotell- och restaurangbranschen 
var 10,8 % (± 5,3%) av alla anställda inom branschen.  Antalet anställda som slutade var 
6,4 % (± 2,7%) av alla anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Den 
genomsnittliga siffran för alla branscher totalt sett var under samma tidpunkt lägre, både 
för nyanställda och anställda som slutat var andelen densamma, vilket var 3,8 %. 
Problematiken med hög personalomsättningen inom hotell- och restaurangbranschen är 
inte unikt för 2017, utan har varit närvarande under de senaste decennierna (Bråneryd, 
2017). I sammanhanget antyder dessa siffror att det finns skillnader mellan olika 
branscher gällande personalomsättning, där hotell- och restaurang tillhör en av de 
drabbade branscherna kring hög omsättning av anställda. 
  
Studier och statistik tyder på att det kan finnas diverse potentiella orsaker till den höga 
personalomsättningen inom hotell- och restaurangbranschen. En bakomliggande 
faktorerna kan vara lönen, detta då statistik visar att serviceanställda inom hotell- och 
restaurangbranschen har bland de lägsta genomsnittliga månadslönerna jämfört med 
andra yrken i Sverige (SCB, 2017). Andersson (2017) menar att ytterligare en orsak till 
den höga personalomsättningen kan vara att anställningar i denna bransch ses som en 
genomgångsbransch då utbildning i regel inte är ett krav och att det vanligtvis blir ett 
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första steg in på arbetsmarknaden. Vidare präglas branschen av en arbetsmiljö med stress, 
underbemanning och obekväma arbetstider vilket också kan bidra till att anställda väljer 
att sluta (Andersson, 2017; Grönroos, 2008, s. 384). Alla dessa faktorer indikerar brister 
i anställdas arbetsförhållanden vilket kan i sin tur påverka individens motivation och 
välmående på arbetsplatsen (Grönroos, 2008, s. 384). Enligt Grönroos (2015, s. 387) 
tenderar anställda som inte upplever motivation på arbetsplatsen att välja sluta inom 
organisationen. Relationen mellan den höga personalomsättningen inom hotell- och 
restaurangbranschen (SCB, 2017) och behovet av god arbetsmiljö bland anställda 
(Grönroos, 2015, s. 387) talar för att ansträngningar bör koncentreras på att förstå de 
enskilda individernas behov på en arbetsplats. Detta för att kunna bidra till arbetsmiljö 
där motivation och välmående bland medarbetarna främjas och skapa förutsättningar som 
gör att de anställda vill stanna inom branschen.  
 
Då Sverigestudien (2017) pekar på att arbetsmiljön är vid hög medvetenhet hos anställda 
i Sverige samtidigt som den höga personalomsättningen (SCB, 2017) visar på en rådande 
problematiken anser vi att det är relevant att undersöka anställdas motivation djupare 
inom den svenska kontexten.  Dessa studier och statistik visar inte att ämnet är unikt för 
Sverige, genom att påstå att det inte är relevant att undersöka andra kontexter och länder.  
Däremot belyser undersökningen att det finns ett intresse på den svenska 
arbetsmarknaden. Dessutom har vi begränsade resurser vilket också föranleder att vi 
kommer att fokusera på den svenska kontexten. 
 
1.1.1 Välmående och motivation på arbetsplatsen 
En individs välmående är nära sammankopplat till arbetet men det går inte att frånse att 
välmående påverkas av olika delar i människans liv (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Det 
vill säga hur individens välmående är i privatlivet kan återspegla individens välmående 
och vice versa. Detta innebär att det finns svårigheter med att separera människans liv 
eftersom alla sammanhang som denne befinner sig i, och upplever påverkar individens 
välmående och motivation på ett eller annat sätt. 
  
Som vi tidigare påvisat, kan graden av motivation hos de anställda kopplas samman med 
välmående (Grönroos, 2008, s. 384). Motivation är ett psykologiskt begrepp för 
drivkrafterna som påverkar människors attityder och handlingar mot olika målsättningar 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Samtidigt framhåller Grönroos (2015, s. 388) att 
individerna inom en organisation är den främsta tillgången. Detta är framförallt betydande 
inom servicesektorn, däribland hotell- och restaurangbranschen, där de anställdas kontakt 
med kunderna utgör stor del av arbetet vilket ställer höga krav på den enskilda individens 
förmågor (Grönroos, 2015, s. 264). Det tyder på att en organisations framgång är 
beroende av de anställdas förmågor och välmående, då en organisation aldrig blir bättre 
än individerna som utför arbetet (Grönroos, 2015, s. 388). 
  
Vi har valt att studera hotell- och restaurangbranschen på grund av att det är en bransch 
som präglas av en hög personalomsättning. Som ovan nämnt, finns det många potentiella 
bidragande orsaker till detta problem, bland annat arbetstider, genomgångsbransch, lön, 
arbetsförhållanden samt bristande motivation hos de anställda (Andersson, 2017; 
Grönroos, 2008, s. 384; SCB, 2017). Motivationen i sin tur omfamnar ett brett spektrum 
av faktorer, däribland de ovannämnda faktorerna samt faktorer såsom status av yrket och 
arbetsplatsens rykte. Begreppet motivation inbegriper således olika perspektiv på 
förklaringen till den höga personalomsättningen på grund av att uppkomsten av 
motivation är till stor del individuellt. På en arbetsplats kan individen influeras både 
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positivt och negativt via förutsättningar och styrnings medel som finns inom 
organisationen, såsom regler, normer, kultur och ledarskap (Grönroos, 2001, s. 357–358). 
Det här tyder på att organisationens styrning kan påverka anställdas upplevelser som sin 
tur kan påverka motivation på arbetsplatsen i olika utsträckning. Vidare understryker 
Grönroos (2001, s. 357) vikten av att organisationer fokuserar på att anställda utför 
arbetsuppgifter som får dem att uppleva motivation och känna välmående. 
  
En av många teorier som behandlar motivation ur ett kognitivt perspektiv är Self-
determination theory (SDT). Teorin antar ett drivkraftcentrerat angreppssätt på 
människors utveckling, personlighet och välmående i sociala sammanhang som lämpar 
sig för att användas i studier av motivation på arbetsplatsen enligt upphovsmakarna Deci 
och Ryan själva (2014, s. 16). SDT menar att alla människor har utvecklat tre 
grundläggande psykologiska behov i form av samhörighet, kompetens och 
handlingsfrihet (Gagné & Deci, 2000, s. 334). Samhörighet omfattas av behovet av 
tillhörighet till en gemenskap och känslan av trygghet (Gagné & Deci, 2005, s. 337). 
Kompetens beskrivs närmare som känslan att lyckas, förstå och behärska sin omgivning 
(Gagné & Deci, 2005, s. 332). Det slutligen behovet handlingsfrihet, understryker 
betydelsen av att göra egna val, uttrycka sig själv och känslan av att vara 
självbestämmande och oberoende i sitt handlande (Gagné & Deci, 2000, s. 334). Vidare 
menar Deci och Ryan (2014, s. 17) att det finns ett positivt samband mellan 
behovstillfredsställelse och välmående samt arbetsengagemang. Enligt studier (Deci & 
Ryan, 2014 s. 28) leder det i förlängningen till positiva effekter i form av lägre utbrändhet 
och färre uppsägningar samt högre kreativitet och produktivitet bland anställda. På 
arbetsplatser där samhörighet, kompetens och handlingsfrihet främjas genom 
organisationsstrukturen och ledarskap, visar på en tendens till att anställda är mer 
motiverade i sina arbetsuppgifter och visar på en högre grad av arbetstillfredsställelse till 
skillnad från arbetsplatser som inte ser till de grundläggande behoven (Deci & Ryan, 
2014, s. 28). 
 
1.1.2 Handlingsfrihet och styrning bland anställda 
En av SDT:s primära antaganden är att om de fundamentala psykologiska behoven 
samhörighet, kompetens samt handlingsfrihet uppfylls upplever sig individen att ha en 
starkare inre drivkraft i sitt handlande, vara mer motiverade och ha ett bättre välmående 
(Deci & Ryan, 2014, s. 13). Detta eftersträvade stadium går under benämningen autonom 
motivation (Deci & Ryan, 2014, s. 13).  SDT angriper motivation genom att understryka 
skillnaden mellan kontrollerad motivation och autonom motivation där den sistnämnda 
anses som optimal då det skapar högre grad av motivation och välmående. Detta kan 
exemplifieras genom att titta på en motiverad hotellreceptionist som träffar på missnöjda 
hotellgäster i sitt arbete. Receptionisten innehar kontrollerad motivation om denne 
upplever sig övervakad och pressad av sin chef att handla på ett visst sätt i dessa 
situationer och inte har någon möjlighet att fatta självständiga beslut. Om receptionisten 
däremot upplever sig kunna styra över dessa situationer med gästerna på egen hand har 
denne autonom motivation. Det betyder att skillnaden mellan dessa två studium av 
motivation är huruvida handlingsfrihet främjas eller motverkas på arbetsplatsen och om 
behovet är tillfredsställt eller ej (Söderfjäll, 2012, s. 75). Om behovet av handlingsfrihet 
inte tillfredsställs, men samhörighet och kompetens, uppstår däremot kontrollerad 
motivation (Deci & Ryan, 2014, s. 13). Detta indikerar att handlingsfriheten har 
omfattande betydelse för individens motivation och välmående i diverse kontexter samt 
att det visar på att graden av motivation ligger till stor del hos individens upplevelser 
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vilket gör att det finns svårigheter att avgöra vad som uppfattas som motiverade på 
arbetet. 
  
Som tidigare nämnt, är en av de mest betydelsefulla faktorerna för en individs motivation 
dess tillfredsställelse av handlingsfrihet, vilket är nära sammankopplat med styrningen 
från organisationen (Söderfjäll, 2012, s. 75). Tillfredsställelsen är på sätt komplex 
eftersom behovet av handlingsfrihet kan vara starkare och i vissa situationer och svagare 
i andra. För att reda ut detta går vi närmare in på begreppet handlingsfrihet som enligt 
Grönroos (2015, s. 285) innebär följande, “Att ge personalen frihet att handla innebär att 
ge människor i organisationen, till exempel kundkontaktpersonal, befogenhet att själva 
fatta beslut och agera efter eget huvud i problematiska situationer.”.  
  
Om en människa saknar handlingsfrihet, kan det påverka och begränsa motivationen både 
på ett positivt och negativt sätt. Detta genom att anställda efterfrågar olika utsträckning 
av de grundläggande psykologiska behoven för att uppleva motivation på arbete. 
Söderfjäll (2012, s. 74–75) menar på att en del individer behöver en högre grad av 
handlingsfrihet för att bli motiverade medan andra individer efterfrågar en lägre grad av 
handlingsfrihet. Detta kan exemplifieras genom att vissa individer efterfrågar att kunna 
bestämma helt fritt över hur de ska hantera och lösa sina arbetsuppgifter såsom 
hotellbokningar, servering och servicehantering. Vilket således innebär att individerna 
som efterfrågar handlingsfrihet blir otillfredsställda samt upplever en låg grad av 
motivation genom att få för mycket styrning på arbetsplatsen. Medan andra individer på 
arbetsplatsen känner sig omotiverade över att få bestämma över arbetsuppgifter själv och 
blir tillfredsställda samt motiverad över att känna tryggheten genom att bli styrd hur man 
ska gå tillväga för att lösa diverse arbetsuppgifter. Detta kan ses som två extremer av på 
en skala där handlingsfrihet befinner sig på ena sidan och styrningen på den andra sidan. 
Som tidigare nämnts, är individer olika vilket innebär att det även finns individer som blir 
motiverade av en kombination mellan dessa faktorer. Samtidigt är inte allt individuellt 
bundet utan genom att studera människor kan vissa gemensamma faktorer 
urskiljas.  Balansen mellan handlingsfrihet och styrning är inte en precis punkt på en skala 
utan ger en indikation av anställdas behov av dessa två faktorer inom hotell- och 
restaurangbranschen.  
  
Bowen och Lawler (1992, s. 36) understryker att det existerar olika nivåer av 
handlingsfrihet, nivån beror på graden av styrning individen får från organisationen. Detta 
innebär att en högre grad av styrning innebär en lägre grad av handlingsfrihet, och i 
kontrast, en lägre grad av styrning innebär en högre grad av handlingsfrihet. Samtidigt är 
en organisation en samordning av människor och strukturer vilket således innebär att 
styrning är nödvändigt för att organisationen existens (Nationalencyklopedin, u.å.,a). 
Detta kan kopplas till hotell- och restaurangbranschen eftersom organisationer och 
därmed de anställda inom denna bransch behöver en viss struktur för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter, såsom kassasystem, bokningssystem och schemaläggningar.  Enligt 
Bowen och Lawler (1992, s. 36–39) finns det ett samspel mellan handlingsfrihet och 
styrning som innefattar att ju högre grad av styrning som är etablerad, desto lägre grad av 
handlingsfrihet besitter individen. Vilket visar på att det existerar en balans mellan 
faktorerna handlingsfrihet och styrning. Därav finner vi det intressant att undersöka just 
relationen mellan individens behov av handlingsfrihet och styrning samt dess inverkan på 
individens motivation. 
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Sammanfattningsvis visar SDT, som utgör en betydande del av dagens motivationsteori, 
ett positivt samband mellan individens handlingsfrihet och motivation, grundat i att 
individer eftersträvar en ständig utveckling (Sheldon et al., 2003, s. 367). Detta antagande 
vill vi undersöka djupare genom att undersöka anställdas upplevelser. Efter vår 
litteraturundersökning av tidigare forskning inom ämnesområdet och rådande problem 
med personalomsättning inom branschen, har vi konstaterat att det finns behov av att 
undersöka vilken inverkan balansen mellan handlingsfriheten och styrningen har på 
anställdas motivation. Balansen symboliserar en indikation av anställdas behov av 
handlingsfrihet och styrning i arbetslivet genom att undersöka anställdas positiva och 
negativa upplevelse av handlingsfrihet, samt positiva och negativa upplevelser av 
styrning. Denna problembakgrund leder oss vidare till vår problemformulering som 
studien avser att undersöka. 
 
1.2 Problemformulering  
Skapa förståelse kring vilken inverkan balansen mellan handlingsfrihet och styrning har 
på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen. 
 
1.3 Studiens syfte 
Studiens syfte är att skapa djupare insikter kring anställdas behov av handlingsfrihet och 
styrning i sitt arbete och hur det påverkar deras motivation. Vidare syftar studien till att 
bidra till ett resultat som kan användas av både ledare och anställda inom hotell- och 
restaurangbranschen. Detta genom att ledare kan skapa förståelse av anställdas behov och 
fokusera på de anställdas perspektiv i utformningen av organisationen och få fler att vilja 
stanna inom branschen. Vidare kan anställda använda sig av studien genom att förstå 
vikten av att reflektera över vilka behov och hur det kan främjas för att uppnå motivation 
samt skapa förståelse för sina kollegors behov. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Följande kapitel har för avsikt att förklara bakgrunden till studiens ämnesval, studiens 
design samt vilken vetenskapssyn studien har utgått ifrån. Vidare kommer läsaren att få 
ta del av vår förkunskap inom ämnesområdet, studiens forskningsstrategi, 
litteratursökning, källkritik samt val av teori. Detta kapitel ska generera en förståelse till 
hur vi som författare av denna studie har tänkt samt argument för de val som fattats. 
______________________________________________________________________ 
 
 
2.1 Val av ämne 
Vi som författat denna studie studerar Civilekonomprogrammet med inriktning Service 
Management vid Umeå Universitet. Ämnet för studien har valts utefter vårt intresse att 
fördjupa oss inom det valda ämnesområdet motivation som till stor del grundas i våra 
tidigare arbetslivserfarenheter. Detta då vi båda har erfarenhet av arbetsplatser där 
motivationen varit bristande bland kollegor och oss själva vilket således speglats i 
arbetsklimatet. Känslan av att ha en klump i magen inför en arbetsdag och inte känna 
någon motivation överhuvudtaget på en arbetsplats är något som tar mycket energi från 
ens välmående, både på arbetsplatsen och i det vardagliga livet. Detta är endast ett av 
många exempel då vi själva upplevt hur bristande motivation kan ge sig i uttryck. Vi är 
övertygade om att alla anställda kan relatera till känslan av att inte vara tillfreds på jobbet 
någon gång i livet. Därav finns det ett intresse av att vidareutveckla vår kunskap om 
motivation bland anställda och dess betydelse eftersom det är ett komplext ämnesområde 
där det är svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. Motivation är således ett ämne som vi 
anser är svårdefinierat då det inte finns tydliga ramar om vad som passar för olika 
individer i diverse kontexter.  
 
Efter att vi gått igenom tidigare forskning och litteratur inom ämnesområdet motivation, 
intresserade vi oss för att undersöka balansen mellan handlingsfrihet och styrning, samt 
dess relation till motivation. Vidare sökte vi en lämplig kontext att studera detta ämne 
inom och bestämde oss för hotell- och restaurangbranschen. Detta grundades till en början 
på att en av oss har erfarenhet av just denna bransch och såg en trend där många av 
kollegorna valde att sluta, och således hon själv. Vi undersökte saken vidare och fann att 
hotell- och restaurangbranschen lidit av hög personalomsättningen under lång tid och vi 
vill därför ta reda på hur anställda upplever branschen. Förväntningarna av denna studie 
är att få en utökad förståelse kring vilken inverkan balansen mellan handlingsfrihet och 
styrning har på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen. Vidare är 
förståelse för motivation något som vi kan ha nytta av i framtiden eftersom det är något 
som alltid kommer att vara närvarande i såväl privat- som arbetslivet.  
 
2.2 Förförståelse 
Det finns två typer av förföreställningar, dessa kallas för allmän förståelse och teoretisk 
förståelse (Johansson Lindfors, 1993, s. 76–77). Allmän förståelse grundas vanligtvis sig 
på utbildning, påverkan från samhället och individens upplevelser (Johansson Lindfors, 
1993, s. 76–77). Vår allmänna förförståelse kring det valda ämnesområdet har erhållits 
genom både påverkan från samhället och tidigare upplevelser, detta då vi anser att 
motivation är ett ämne som många berörs av dagligen. Vi har erfarenheter av att arbeta 
inom servicebranschen i form av vård, butik, hotell och restaurang. Detta medför att vi 
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har en praktisk förståelse av hur det är att arbeta inom servicesektorn vilket exempelvis 
bidrar till att vi kan relatera till respondenternas upplevelser.  
 
Den andra typen av förföreställning benämns som den teoretiska förståelsen och grundar 
sig på bland annat på teorier och perspektiv (Johansson Lindfors, 1993, s. 76–77). Vår 
teoretiska förståelse kring ämnesområdet har framförallt formats under vår studietid på 
universitet genom kurser som berör organisation och ledarskap, beteendevetenskap, 
servicelogik samt servicedesign.  Dessa kurser har bland annat genomsyrats av 
motivation och dess betydelse i arbetslivet för individen och organisationen. Genom vår 
utbildning har vi även introducerats till kunskap om anställdas handlanden och roller i 
organisationen vilket genererar till förståelse och erfarenhet av hur dessa termer kan höra 
samman till varandra. Dessa tidigare kunskaper har bidragit till studiens teoretiska 
utgångspunkter genom att vi började att utforska ämnesområdet baserat på de teorier och 
forskning vi studerat under tidigare kurser. Den teoretiska grunden som studien bygger 
på idag är inte densamma som i vår initiala forskningsprocess, däremot har våra tidigare 
kunskaper guidat oss vidare till andra teorier och perspektiv och på så sätt påverkat 
studiens innehåll och riktning.  
 
Som ovan nämnt, har vi en viss förförståelse av det valda ämnesområdet genom 
erfarenheter i arbetslivet samt genom teoretiska universitetskurser. Enligt Johansson 
Lindfors (1993, s. 25), har människan fler än ett förhållningssätt, detta gör att vår 
förförståelse till studien och är relevant för att skapa förståelse över den omedvetna 
kunskapssynen och problemformuleringen. Genom tidigare erfarenheter har vi en 
övervägande negativ uppfattning om branschen, därför har vi som författare eftersträvat 
ett objektivt förhållningssätt genom studiens forskningsprocess för att undvika att vår 
förförståelse styrt undersökningen i alltför stor utsträckning. Thurén (2013, s. 58) menar 
att det är svårt att vara objektiv i praktiken eftersom en individs handlingar alltid påverkas 
av tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi ser inte vår subjektivitet som ett problem för 
studien så länge vi har varit medveten om dess betydelse under olika delar av 
forskningsprocessen. Exempelvis bedömer vi den empiriska insamlingen samt 
framställning som känslig för vår påverkan, då syftet med intervjuerna är att ta del av 
anställdas perspektiv av sitt arbete samt branschen.  För att ge respondenterna möjlighet 
att styra innehållet i så stor utsträckning som möjligt har vi därför valt att utgå från öppna 
frågor under intervjuerna och bearbeta materialet genom transkribering.  
 
2.3 Verklighetssyn  
Det är av vikt att studera läran om varandet, ontologi, i utformningen av en studie då det 
behandlar olika synsätt av huruvida något existerar och vad det betyder. Läran avgör vad 
som bör betraktas som beroende av enskilda aktörer i form av sociala strukturer och 
fenomen (Bryman & Bell, 2017, s. 53). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 11) 
avgör ontologin vårt förhållningssätt till verkligheten, i form av vårt valda 
forskningsområde motivation bland anställda inom hotell- och restaurangbranschen. 
Denna studie antar ett konstruktionistisk perspektiv på verkligheten då vi syftar till att 
skapa förståelse om anställdas upplevelse av balansen mellan handlingsfrihet och styrning 
i en organisatorisk kontext. Konstruktivismen menar att sociala verkligheten är en 
konstruktion som är i ständig förändring (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 22). Det pågår 
ett samspel mellan olika parter som existerar i en kontext, det är relationen mellan dessa 
som skapar den sociala verkligheten (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 22). Trots att vi 
söker anställdas upplevelser, menar vi att anställda och organisationer påverkar varandra 
och att det inte går att frånse att anställdas upplevda motivation skapas i relationen med 
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organisationen. Bryman och Bell (2017, s. 53) förklarar konstruktivismens syn på 
organisationen som en social aktör vars egenskaper skapas tillsammans i det dagliga 
samspelet med exempelvis anställda. Vidare understryker författarna att 
samspelsprocessen inte utesluter att restriktiva egenskaper och förutsättningar gentemot 
individens handlingar i organisationen såsom hierarkier och styrning (Bryman och Bell, 
2017, s. 54). I denna studie studerar vi en miljö där det existerar såväl restriktiva 
egenskaper som förutsättningar inom branschen, exempelvis hur anställda upplever 
hierarkier, styrning, löner och arbetstider.  
 
Även individens sätt att tolka och förstå sin omgivning skapas genom socialt samspel och 
kan därför inte ses som bestämd (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 22). Vår studie 
undersöker anställdas uppfattning och erfarenhet av balans mellan handlingsfrihet och 
styrning för att undersöka på vilket sätt balans kan påverka motivation hos anställda. För 
att generera förståelse inom detta område behöver vi urskilja olikheter respektive 
gemensamma mönster bland anställdas upplevelser och erfarenheter inom branschen. Vår 
undersökning av detta ämnesområde baseras därmed på hur anställda påverkas av 
samspelet mellan individ och organisation vilket har föranlett vår konstruktionistiska 
verklighetssyn. 
 
2.4 Kunskapssyn 
Enligt Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 11) påverkar valet av kunskapssyn, även kallat 
epistemologi, studiens utformning då det avgör huruvida kunskap inom ett ämnesområde 
accepteras och bedöms som adekvat samt hur kunskapen uppstår. Kunskapssynen avgör 
helt enkelt hur kunskap kan nås inom vårt valda ämnesområde kring anställdas motivation 
(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 11). I denna studie tillämpas en hermeneutisk 
kunskapssyn då vårt syfte är att skapa förståelse om balansen mellan handlingsfrihet och 
styrning och dess påverkan av anställdas motivation. För att tillskansas denna förståelse 
krävs kunskap om hur de anställda upplever sin arbetssituation. För att förstå den sociala 
verkligheten baseras studien på respondenternas erfarenheter samt våra tolkningar som 
författare, vilket går hand i hand med hermeneutikens syn av kunskapsgenerering 
(Johansson, 2011, s. 96).  
 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 40–41) betraktas organisationen som en social 
konstruktion och därför är individernas tolkning betydande i sammanhanget. Vi menar att 
anställdas upplevelser och behov av handlingsfrihet och styrning på arbetsplatsen kan 
påverkas av tidigare erfarenheter inom branschen samt tidigare handlingsutrymme och 
styrning. Det är även viktigt att se till omgivningens påverkan, exempelvis branschens 
egenskaper, kollegor, chefer och andra sociala aktörer vars uppfattningar och samspel har 
betydelse för individens upplevelse (Johansson, 2011, s. 96).  På detta sätt tillskansas inte 
en isolerad syn av ämnesområde, utan en dynamisk syn som är influerad av omgivande 
miljö och människor (Johansson, 2011, s. 96). För att generera kunskap inom vårt valda 
ämnesområde motivation behöver vi därför förståelse om anställdas erfarenheter inom 
hotell- och restaurangbranschen för att därefter urskilja potentiella mönster och skapa 
förståelse. Detta förhållningssätt till kunskap överensstämmer med hermeneutiken som 
belyser att ingen tolkningsprocess påbörjas på ett blankt blad (Johansson, 2011, s. 96).   
 
Vår studie ämnar skapa förståelse kring anställdas upplevelse av handlingsfrihet och 
styrning. För att erhålla förståelse krävs omfattande information om respondenternas 
erfarenheter och bakomliggande tankar.  Inom hermeneutiken läggs stor vikt på förståelse 
för just mänskliga beteenden, i kontrast till kunskapssynen positivism som fokuserar på 



 

 
9 ´ 

att förklarande det mänskliga beteendet (Bryman & Bell, 2017, s. 49). Enligt 
hermeneutiken är även författarnas tidigare erfarenheter och tolkningar en vital del av 
studien då det ingår i en del av att skapa förståelse av inhämtat material och teorier 
(Johansson, 2011, s. 96). Detta sätt att alstra kunskap styr därför utformningen och 
utförandet av studien då vi är aktivt påverkar hela arbetsprocessen genom vårt val av 
ämne, tolkningar av teorier till vårt urval och analys av materialet med mera.   
 
2.5 Vetenskapligt angreppssätt  
Utgångspunkten i vår studie är insamling av vetenskap och kunskap genom existerande 
teorier och undersökningar, vidare förhåller vi oss till verklighet och teori genom ett 
deduktivt angreppssätt.  Detta på grund av att en deduktiv studie använder befintliga 
teorier mot empirin i studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 55; Saunders et al., 2012, s. 
143). Vår studie har sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod, vilket vanligtvis 
tyder på en induktiv studie (Bryman & Bell, 2017, s. 372; Johansson Lindfors, 1993, s. 
72). Vi fortsätter oavsett detta påstående, hävda att vår studie kommer att ha ett deduktivt 
angreppssätt.  Vårt val av vetenskapligt angreppssätt grundas bland annat i att Bryman 
och Bell (2013, s. 50) menar att om syftet är att använda en befintlig teori så kan en 
kvalitativ studie tillämpas med ett deduktivt angreppssätt. Detta överensstämmer med vår 
studie, då studien till stor del utgår från Self-determination theory (SDT) genom att vi 
tillämpar teorin genom empiriska undersökningar.  Avsikten med studien är att resultatet 
ska ge ett komplement till de teorier som redan existerar kring motivation och 
handlingsfrihet och i sin tur kommer bidra till ämnesområdet. Vidare finns det ytterligare 
argument som stödjer vårt val av angreppssätt då motivation är ett väl utforskat område. 
Saunders et al. (2012, s. 145–146) hävdar att om det existerar en god teoretisk grund inom 
ämnesområdet är ett deduktivt angreppssätt att preferera. Detta är våra huvudargument 
som ligger till grund för vårt val av vetenskapligt angreppssätt, eftersom de teoretiska 
utgångspunkter som förekommer inom vårt ämnesområde är omfattande har vi därefter 
har haft möjligheten att arbetat fram en relevant forskningsfråga från denna grund av 
teorier.  
 
2.6 Forskningsstrategi  
I vår studie har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi eftersom studiens syfte 
är att skapa förståelse kring vilken inverkan balansen mellan handlingsfrihet och styrning 
har på individens motivation. Detta antyder att det centrala i denna studie kommer att vara 
tolkningen av de anställdas upplevelser av balansen mellan dessa två faktorer. Det är 
viktigt att studiens problemformulering är förenlig med val av studiens metod eftersom 
metoden fungerar som ett verktyg att undersöka problemformuleringen (Justesen & Mik-
Meyer, 2010, s.121–122; Saunders et al. 2012, s. 161). Studiens problemformulering 
lyder: Skapa förståelse kring vilken inverkan balansen mellan handlingsfrihet och 
styrning har på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen. Med hänsyn 
till hur studiens problemformulering är formulerad, passar det bäst för oss att anta en 
kvalitativ forskningsstrategi då vi strävar efter att få en djupare förståelse inom 
ämnesområdet.  
 
Genom att tillämpa djupintervjuer inhämtas underlag till studien genom att fokusera på 
att få en detaljerad bild inom ett ämnesområde genom att förstå och tolka information 
från respondenten (Johansson Lindfors, 1993, s. 120–121). Enligt Justesen och Mik-
Meyer (2010, s. 62) är kvalitativa metoder ett samlingsbegrepp för att förklara olika typer 
av insamlingsmetoder med observationer och intervjuer som utgångspunkt. Vi anser 
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därför att det mest fördelaktigt att utföra en kvalitativ empiriinsamling i form av 
djupintervjuer med ett begränsat antal anställda i hotell- och restaurangbranschen där 
varje intervju sker individuellt.  
 
Kvalitativa data kan tillämpas för att undersöka fenomen såsom individers känslor och 
upplevelser, som kan vara svåra att uppfatta med hjälp av de mänskliga sinnena (Ahrne 
& Svensson, 2013, s.13). Detta innebär således inte att fenomenet behöver mätas utan att 
det är nog betryggande att fastställa fenomenets existens, funktion samt förekomsten 
inom en kvalitativ metod. Fenomenet som behandlas i vår studie är balansen mellan 
handlingsfrihet och styrning, vilket betyder att är tillräckligt att undersöka fenomenet och 
dess inverkan på individens motivation. Vi menar att undersökningen av vår 
frågeställning inte i första hand bör mätas då vi söker en mer omfattande förståelse för 
anställda inom branschen. Vi anser dessutom att vårt val av kvalitativ forskningsstrategi 
möjliggör för respondenterna att reflektera kring intervjufrågorna i större utsträckning. 
Inom en kvalitativ forskningsstrategi presenteras en konstruktiv ståndpunkt, vilket 
innebär att företeelser som är sociala är resultatet av ett samspel mellan individer 
(Bryman, 2017, s. 372). Detta överensstämmer med vår studie, då en av våra grundpelare 
utgörs av motivation som kan ses som en social interaktion mellan individer inom olika 
kontexter. Enligt Bryman (2017, s. 372–373) fokuserar den kvalitativa 
forskningsmetoden på förståelse av sociala verkligheten hur individer i en viss typ av 
miljö tolkar den aktuella verkligheten, vilket går hand i hand med vår studie vars fokus 
är att skapa förståelse om hur anställda tolkar de verkliga arbetsförhållandena inom hotell- 
och restaurangbranschen.  
 
2.7 Litteraturgenomgång 
Denna studie grundar sig framförallt på litteratur och vetenskapliga artiklar utvalda 
genom söktjänster för Umeå Universitetsbibliotek samt databaserna EBSCO host och 
Emerald Insight. Samtidigt har viss information beroende av särskild aktualitet, inhämtats 
genom Google i de fall då vi bedömt att den akademiska litteraturen inte tillgodosett 
information som relevant för vår studie. Källor som vi funnit genom Googles söktjänst är 
bland annat Statistiska centralbyrån, Sverigestudien samt fackorganisationer kopplade till 
hotell- och restaurangbranschen. Dessa källor har använts för att säkerställa att vi utgått 
från aktuella siffror och fakta i vår problematisering av arbetsmarknaden, framförallt 
Sveriges hotell- och restaurangbransch idag.   
 
Vår studie har sin utgångspunkt i motivation, vår initiala litteraturstudie inom detta 
ämnesområde har allteftersom guidat oss vidare till relaterade ämnesområden. Granskad 
litteratur och artiklar har bidragit till nya insikter och tankar som genererar nya sökord. 
Dessutom har materialets källor fungerat som verktyg att komma vidare i studien samt 
utröna ursprungskällor, något som vi varit måna om att använda då vi haft möjlighet. Vår 
största utmaning i utformningen av denna studie har varit att hitta en kontext där 
fenomenet är relevant att studera. Detta har medfört en omfattande genomgång av 
litteraturen för att hitta material som är användbart för studien. Bryman (2012, s. 553) 
benämner denna typ av insamlingsmetod som narrativ, vilken karaktäriseras av ett 
flexibelt förhållningssätt i urvalet av litteratur då syftet är att få en bred översikt till 
forskningsområdet. 
 
Med detta tillvägagångssätt har vi identifierat ett behov av att undersöka balansen mellan 
handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation med 
utgångspunkt i motivationsteorin Self-determination theory (SDT). Vår sökning av 
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teorier utgick till en början från en bred variation av teorier för att slutligen fokusera på 
SDT. Då vi redan från början varit intresserade av anställdas motivation valdes SDT med 
syfte att förstå individens behov och beteenden samt utgöra studiens bas. Vidare har vi 
beslutat oss att fördjupa oss närmare inom handlingsfrihet och styrning, samtidigt som 
studien tar upp ytterligare huvuddelar av SDT bestående av kompetens och samhörighet. 
För att utöka den teoretisk basen valde vi att använda oss av Grönroos (2000; 2008; 2015) 
studier av handlingsfrihet (empowerment) samt forskning rörande anställdas styrning och 
stöd på arbetsplatsen.  
 
Framväxten av studien kan härledas till utvalda sökord som använts i litteratursökningar 
och fört oss vidare till andra böcker och artiklar så som beskrivs i vårt tillvägagångssätt. 
Följande sökord har använts:  
 
Tabell 2.1 Sökord  
 

Huvud- 
områden 

Motivation SDT  Handlings- 
frihet 

Styrning Övrigt  

Relaterade 
sökord 

Motivation 
 
Extrinsic + 
Intrinsic  
motivation 
 
Motivation + 
Work  
 
Motivation + 
Employees  
 
 

SDT 
 
SDT + Work  
 
SDT + 
Employees 

Empowerment + 
Motivation 
 
Empowerment + 
Satisfaction   
 
Handlingsfrihet  
 
Handlingsfrihet på 
arbetsplatsen 
 

Styrning inom 
Organisationer 
 
Styrning + 
Anställd 
 
Stöd + anställd 
 

Personal- 
omsättning 
 
Personal- 
omsättning + 
Motivation 

 
2.8 Källkritik  
Under arbetets gång har vi granskat källorna på ett noggrant sätt. Enligt Thurén (2013, s. 
7–8), finns det fyra källkritiska principer att ta hänsyn till i genomförandet av en studie. 
Dessa kriterier är: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Nedan kommer vi 
att förklara och diskutera hur vi som författare har arbetat med dessa källkritiska principer 
under studiens gång. 
 
2.8.1 Äkthet 
Den första källkritiska principen kallas för äkthet och innebär att källan är det den påstår 
sig för att vara (Thurén, 2013, s. 7). Den litteratur som vi använt oss av i denna studie, 
omfattar till största del vetenskaplig litteratur i form av bland annat vetenskapliga artiklar 
som genomgått granskning inför publicering. Däremot innebär inte en fackgranskning att 
källan är relevant för vår studie, därför har vissa källor nyttjats som inte faller inom ramen 
för vetenskaplig litteratur såsom branschtidningen Vetenskapshälsa samt uppslagsverket 
Nationalencyklopedin. Syftet med dessa källor är att komplettera studien med aktuella 
situationer och data från den svenska arbetsmarknaden för att kunna problematisera 
bakgrunden till studien på ett sätt som överensstämmer med hur det ser ut idag. 
 



 

 
12 ´ 

2.8.2 Tidssamband 
Den källkritiska princip tidssamband handlar om tidens inverkan på källans trovärdighet, 
det vill säga att det finns en större orsak att misstro källan ju längre tidsaspekten är mellan 
händelsens inträffande och källans berättelse om detta (Thurén, 2013, s. 7).  Stundtals har 
vi upplevt tidssambandet som problematiskt då studien utgår från SDT som är en av dom 
mest väl utforskade och använda teorin inom motivationsforskningen idag trots att teorin 
växte fram under 60-talet. Under arbetets gång har vi strävat efter att söka efter litteratur 
som är uppdaterad, men under forskningsprocessen har vi märkt att det inte alltid är ett 
samband mellan tid och trovärdighet. Detta sett till helhetsbedömningen av källan då vi 
valt att använda oss av grundkällor i de fall då det är möjligt. På grund av detta har vi 
emellanåt använt litteratur som är äldre än 20 år, ett exempel på en sådan källa är en 
vetenskaplig artikel författad av Bowen och Lawler från år 1992. Vi är medveten om att 
samhället ständigt är i utveckling, men trots detta anser vi som författare att denna typ av 
källor är aktuella för studien då de bland annat används i nutida forskning och 
arbetssammanhang.   
 
2.8.3 Oberoende 
En annan källkritisk princip kallas för oberoendekriteriet, vilket enligt Thurén (2013, s. 
8) innebär att informationen som finns i litteraturen inte ska vara återkommande i flera 
led. Vi har under studiens gång försökt, som ovan nämnt, att använda oss av primärkällor 
i största utsträckning, detta för att uppfylla oberoendekriteriet, vilket i sin tur gynnar 
studiens trovärdighet. Noterbart är dock att vi ett par fåtal gånger har behövt använda oss 
av sekundärkällor, detta på grund av att vi inte har haft åtkomst till grundkällan. 
Exempelvis har vi använt oss av sekundärkällor i anknytning till Deci och Ryans första 
framställning om SDT, Intrinsic motivation and Self-determination in human behavior 
(1985). Denna källa går inte att återfinna på Umeå Universitetsbibliotek och vi har 
därmed beslutat oss för att använda källorna: Gagne och Deci (2005; 2014), Sheldon et 
al, (1996; 2003) och Deci och Ryan (2000), som alla refererar till Deci och Ryan (1985). 
Vi anser att dessa källor är relevanta på grund av att flera författare belyser samma fakta 
om SDT, vilket snarare stärker att teorin är beprövad.  
 
2.8.4 Tendensfrihet 
Tendensfrihetskriteriet innebär att källan ska ha ett sakligt och nyanserat förhållningssätt 
till verkligheten (Thurén, 2013, s. 8). Vi menar dock att få källor är fullständigt befriade 
från personliga värderingar och intressen då det alltid ligger en person bakom källans 
uppkomst. Detta går hand i hand med vår verklighetssyn, som belyser att den sociala 
verkligheten skapas i samspel mellan sociala aktörer och således påverkar dessa 
uppkomsten av verkligheten (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 22). För att tillmötesgå 
detta tendenskriteriet och finna sakliga källor på bästa sätt, har vi under studiens gång lagt 
fokus på att göra en omfångsrik sökning av litteraturen med syfte att finna väletablerade 
källor som är relevanta för vår studie. Vi har undersökt författarna genom att studera 
vilken omfattning de har slagit igenom inom området då vi antagit att dessa källor 
därigenom granskats återkommande av andra och i större utsträckning beskriver en 
nyanserad bild av ämnesområdet. Vi har exempelvis använt oss av Grönroos studier 
(2000; 2008; 2015) samt Bowen och Lawler (1992) till stor del i vårt arbete för deras 
insikter om anställda och handlingsfrihet (empowerment) och styrning i 
servicebranschen. Beslutet grundas i att vi inte funnit andra källor beträffande ämnet i 
den utsträckning vi önskat. Vi är medvetna om att författarnas frekventa närvaro kan bidra 
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till en partisk vinkel till studien då vi inte använder fler perspektiv, vilket kan inskränka 
tillförlitligheten i studien. Trots denna risk, bedömde vi att källan är tillförlitlig då 
Grönroos, och likaså Bowen och Lawler är framstående forskare i området och vars 
litteratur är fackgranskad.   
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel syftar till att redogöra för tidigare forskning som är relevant för studien och 
därmed utgöra grunden för vår empiriska undersökning. Inledningsvis presenteras 
begreppet motivation samt Self-determination theory och dessas relation till 
tillfredsställelse bland anställda med fokus på hotell- och restaurangbranschen. Vidare 
definierar vi begreppen handlingsfrihet samt styrning och redogör dessas betydelse för 
anställdas motivation. Avslutningsvis kommer kapitlet att innehålla en sammanfattning 
av den teoretiska referensramen som guidar läsaren vidare till empirin.  
 ______________________________________________________________________ 
 

3.1 Introduktion 
 
3.1.1 Människan och arbetslivet 
Genom historien har synen på arbete generellt förändrats, från att vara ett ont måste och 
lidande till att vara något självuppfyllande och uppfattas sedermera som ett livslångt 
projekt för en del människor (Aronsson et al., 2012, s. 21). Även om begreppet arbete 
kom till först under antiken har det alltid varit närvarande i människors liv (Aronsson et 
al., 2012, s. 21). Utan arbete överlever varken människan eller samhället, därför är 
begreppet nära sammankopplat med att vara människa (Aronsson et al., 2012, s. 21). 
Denna beroendeställning är dock inte lika påtaglig i dagens västerländska samhälle, som 
i begynnelsen då arbete var synonymt med att jaga, samla och ta hand om familjen 
(Aronsson et al., 2012, s. 21). Betydelsen av att arbeta är idag förändrad, trots detta utgör 
arbete en essentiell del av människans och samhällets överlevnad och välfärd då det 
moderna samhällets struktur bland annat grundas på att medborgarnas förvärvsarbetar 
(Jando, 2017).  
 
Denna studie kommer att fokusera på hur anställda upplever motivation på arbetet i 
Sverige, högst nämnvärt är att utvecklingen som beskrivits ovan ser olika ut runt om i 
världen. Idag finns det stora skillnader på förutsättningar och därav är ett av de viktigaste 
och mest övergripande globala utvecklingsmålen till år 2030 att få slut på fattigdom och 
hunger runt om i världen (FN, u.å.). Ett delmål är att uppnå produktiva sysselsättningar 
som inkluderar godkända arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete för alla 
människor i världen oavsett vilket kön man har, hur gammal man är eller om man har 
något funktionshinder (Unicef, 2015). Detta visar på att det ser olika ut runt om i världen 
gällande arbetsförutsättningar, men i denna studie kommer vi att anta ett västerländskt 
perspektiv då undersökningen baseras på den svenska arbetsmarknaden. 
 
3.1.2 Anställda inom hotell- och restaurangbranschen  
Enligt Grönroos (2015, s. 388) är individen på arbetsplatsen en viktig tillgång i en 
organisation. Vidare menar författaren att människan är av särskild betydelse inom 
servicesektorn, däribland hotell- och restaurangbranschen, där de anställdas samspel med 
kunderna utgör en stor del av tjänsteerbjudandet (Grönroos, 2015, s. 388). Inom yrken 
där kundkontakt och service är de främsta arbetsuppgifterna ställs krav på individens 
anpassningsförmåga till de människor de möter samt att det ofta handlar om 
stressrelaterade och påfrestande arbetsmiljöer (Zhao & Ghiselli, 2016, s. 306). En stor del 
av arbetet inom servicesektorn ställer höga krav på den enskilda individens förmågor då 
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de anställda måste leverera god service och anpassa sitt arbete efter varierande situationer 
samt interaktioner med kunder och kollegor (Grönroos, 2015, s. 264). Att arbeta som 
serveringspersonal i en restaurang innebär exempelvis ansvar över många kunder 
samtidigt, där en del gäster kan vara berusade och andra missnöjda med maten. Samtidigt 
som den anställda handskas med dessa situationer ska denne tillgodose god service och 
se till att gästerna blir nöjda.  
 
Vidare kommer denna undersökning att grundas i anställdas upplevelser på arbetsplatsen 
för att skapa förståelse om anställdas motivation inom hotell- och 
restaurangbranschen.  Trots att studien utgår från individens upplevelse genererar 
undersökningen insikter om organisationen eftersom det existerar ett samspel mellan 
individ och organisation då de är nära sammankopplade med varandra. Detta då det sker 
en konstanta växelverkan mellan dessa aktörer i skapande av den sociala verkligheten i 
enlighet med vår konstruktionistiska verklighetssynen, vilket medför att det stundtals 
finns svårigheter för oss som forskare att särskilja individen och organisationen (Justesen 
& Mik-Meyer, 2010, s. 22). Det finns många påverkande faktorer av hur samspelet mellan 
individ och organisationen fungerar, båda parterna har diverse krav och förväntningar 
gentemot varandra (Aronsson et al., 2012, s. 37–38). Organisationen förser bland annat 
de anställda med förutsättningar och resurser som krävs för att de ska kunna genomföra 
sina arbetsuppgifter, såsom att definiera arbetsbeskrivningar samt rekrytera kvalificerade 
personer (Aronsson et al., 2012, s. 38). Individens uppfattning av möjligheter och styrning 
av sina arbetsuppgifter påverkar således hur den anställde handlar inom sin arbetsroll 
(Bowen & Lawler, 1992, s. 36). En annan faktor som påverkar individens handlande i en 
organisation är huruvida individen bedömer sin egna potential till att kunna klara av sina 
arbetsuppgifter under förutsättningarna som ges av organisationen (Aronsson et al., 2012, 
s. 39). Den ovan nämnda växelverkan mellan individ och organisation är viktigt att ha i 
åtanke i undersökningen av anställdas motivation då det finns svårigheter i att särskilja 
det ena från det andra.  
 
3.1.3 Motivation i arbetslivet 
Motivation är ett psykologisk begrepp för drivkrafterna som påverkar människors 
attityder och handlingar mot olika målsättningar (Nationalencyklopedin, u.å.,b). Teorier 
som behandlar ämnesområdet motivation kartlägger anledningar till varför individer 
handlar samt förklarar varför människor väljer att göra en del saker framför andra 
(Nationalencyklopedin, u.å.,b). Begreppet motivation kan beskrivas som den samlade 
påverkan på beteenden av en människas motiv i en angiven situation, individens 
motivation kan således skilja sig mellan olika situationer och tidssammanhang (Aronsson 
et al., 2012, s. 199).  
 
En betydande del av tidigare forskningen inom ämnesområdet framhåller yttre 
motivationsfaktorer i form av push- och pull-faktorer (Bassett-Jones & Lloyd, 2005, s. 
930–931). Det innebär således att omständigheterna i en organisation kan inverka på 
individens motivation på olika sätt.  Push- faktorer kan ses som ett sätt att driva anställda 
framåt, exempelvis genom bestraffningar, hot eller press från överordnade (Palmer, 2005, 
s. 5). I andra fall nyttjas bonusar, tävlingar och storslagna företagsvisioner för att locka 
fram motivationen (Palmer, 2005, s. 5). Dessa typer av strategier är exempel på hur yttre 
motivation tillämpas i verkligheten. Yttre motivation har en tendens att fungera för 
stunden genom att driva på eller locka fram ett önskat beteende (Bassett-Jones & Lloyd, 
2005, s. 930–931). Organisationens intention med denna typ av åtgärderna är i många fall 
resultatinriktad, framför den anställdes välmående.  Studier utförda av Bassett-Jones och 
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Lloyd (2005, s. 941) visar att pull-faktorer som baseras på inre motivationsfaktorer bidrar 
till mer bestående och effektiva insatser till ökad motivation hos anställda. Strategier som 
främjar inre motivation kan således uppfattas som mer humana, då strategier som syftar 
till yttre motivation kan ses som påtvingade och manipulerande där individens egen vilja 
hamnar i skymundan (Palmer, 2005, s. 5). Motivation är ett komplext ämnesområde som 
kan förklaras ur en mängd olika perspektiv. Vi kommer att anta ett perspektiv grundat i 
motivationsteorin Self-determination theory (SDT). I efterföljande avsnitt kommer vi att 
beskriva teorins utveckling och huvudsakliga beståndsdelar närmare.  
 
3.2 Self-determination theory  
 
3.2.1 Utvecklingen av Self-determination theory 
År 1985 presenterade Edward L. Deci och Richard M. Ryan Self-determination theory 
(SDT) som ett resultat av år av forskning och utveckling av beteende- och 
motivationsteorier (Gagné & Deci, 2014, s. 1). Redan under 1960-talet började SDT växa 
fram genom att studier inriktade på inre motivation då forskare började intressera sig för 
drivkraften av eget upplevt nöje till handlingar och hur det speglas i den inre motivationen 
(Gagné & Deci, 2014, s. 5). Teorin har sedan dess reviderats och förfinats allt eftersom 
skaparna tillsammans med andra forskare, däribland Kennon M. Sheldon samt Marylène 
Gagné, erhållit mer vetskap om den sociala verkligheten som studeras inom 
motivationsforskningen.  
 
En viktig influens till uppkomsten av SDT är bland annat arbetsmotivationsteorin 
Cognitive Evaluation Theory (CET) som var en av de mest använda teorierna under de 
första decennierna av SDT:s framväxt (Sheldon et al., 2003, s. 360). Det huvudsakliga 
bidraget som CET gav till motivationsforskningen var dess insikter om den yttre 
belöningens negativa påverkan på individens motivation (Sheldon et al., 2003, s. 360). 
Studier av CET indikerade även att större grad av valmöjligheter i handlande bidrar till 
starkare inre motivation (Gagné & Deci, 2014, s. 2). Med tiden upptäcktes begränsningar 
av tillämpningen av CET och andra kognitiva teorier i den organisatoriska kontexten 
(Sheldon et al., 2003, s. 360). Deci och Ryan upptäckte då ett sätt att applicera insikterna 
från teorin med hjälp av autonom och kontrollerad motivation för att skapa förståelse 
kring motivation i arbetslivet (Sheldon et al., 2003, s. 360). Då den tidigare forskningen, 
däribland CET, erbjöd organisationer och dess ledare begränsade verktyg för att motivera 
och förstå sina anställda genom att antingen utesluta yttre belöningar helt för att stärka 
den inre motivationen, eller endast fokusera på yttre motivation för att skapa motivation 
överhuvudtaget (Gagné & Deci, 2005, s. 333–334). Som en konsekvens av bristande 
kunskap om den inre motivationens uppkomst blev det senare alternativet det vanligast 
förekommande i praktiken och den inre motivationen hos anställda bortsågs (Gagné & 
Deci, 2005, s. 333–334). SDT:s centrala bidrag till motivationsforskningen är fokusen på 
individen och dess behov och välmående i arbetslivet (Sheldon et al., 2003, s. 361). 
 
3.2.2 Autonom ock kontrollerad motivation     
SDT menar att alla människor har utvecklat tre grundläggande psykologiska behov i form 
av samhörighet, kompetens och handlingsfrihet (Gagné & Deci, 2000, s. 334). 
Samhörighet omfattas av behovet av tillhörighet till en gemenskap och känslan av 
trygghet genom exempelvis goda relationer till kollegor på arbetsplatsen (Gagné & Deci, 
2005, s. 337). Kompetens beskrivs närmare som känslan att lyckas, förstå och behärska 
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sin omgivning inom sin arbetsroll samt i arbetet som helhet (Gagné & Deci, 2005, s. 332). 
Det slutligen behovet handlingsfrihet, understryker betydelsen av att som anställd ha 
möjlighet att göra egna val, uttrycka sig själv och känslan av att vara självbestämmande 
och oberoende i sitt handlande (Gagné & Deci, 2000, s. 334). Om de fundamentala 
psykologiska behoven av samhörighet, kompetens och handlingsfrihet är tillgodosedda 
skapas autonom motivation och individen upplever sig att ha en stark inre drivkraft i sitt 
handlande och därmed motiverad (Deci & Ryan, 2014, s. 13). I figuren 3.1 nedan 
illustreras de tre grundläggande boven av handlingsfrihet, samhörighet och kompetens 
och dess inverkan på motivation i form av autonom respektive kontrollerad motivation 
enligt SDT.  
 

  
 
Figur 3.1: Autonom och kontrollerad motivation.  
 
Vidare finns två former av autonom motivation, inre samt yttre autonom motivation 
(Gangné, 2005, s. 334). Gemensamt för dem båda är att autonom motivation endast kan 
uppnås om individen upplever autonomi, det vill säga handlingsfrihet (Ryan & Deci, 
2000, s. 59). Enligt SDT är autonomi då individen upplever sig självbestämmande och 
oberoende i sina handlingar, känner att de uttrycker sin person och handlar för sin egen 
skull (Söderfjäll, 2012, s. 75). Autonomi är således förenligt med ett positivt psykologiskt 
tillstånd hos individen bestående av känslor såsom lycka och tillfredsställelse (Sheldon et 
al., 1996, s. 1271). Ett exempel på hur autonom motivation kan främjas är genom en 
hotellreceptionist som har möjlighet att fatta självständiga beslut för att hjälpa en 
missnöjd kund, utan att uppleva sig övervakad och kontrollerad av sin chef. 
 
Enligt SDT kan kontrollerad motivation skapas då en individ upplever sig vara 
kontrollerad och begränsad av sin omgivning (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Detta 
inkluderar bland annat beteendegrundande belöningar och bestraffningar samt deadlines 
(Sheldon et al., 2003, s. 359). Kontrollerad motivation utesluter inte att behoven av 
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samhörighet och kompetens är tillfredsställda, däremot är inte individens behov av 
handlingsfrihet tillgodosett (Deci & Ryan, 2014, s. 13). En hotellreceptionist kan 
exempelvis arbeta hårt med att erbjuda merförsäljning i form av frukost till hotellgäster 
med incitamentet att vinna hotellets säljtävling eftersom det genererar provision på lönen. 
Detta är kännetecken för kontrollerad motivation då den anställde handlar för att få 
provision och inte för att denne anser att det är roligt och tillfredsställande för den som 
individ. Gagné och Deci (2005, s. 334) poängterar att kontrollerad och autonom 
motivation står i kontrast till avsaknaden av motivation. Detta betyder att individen 
upplever sig motiverad vid kontrollerad motivation, däremot tenderar motivationen att 
vara övergående då beteendet inte en följd av individens initiativ i första hand, till skillnad 
från autonom motivation.  
 
3.2.3 Inre och yttre motivation  
Motivationens karaktär kan skilja sig på fler sätt än autonom och kontrollerad motivation, 
för att gå in på det krävs djupare förståelse för inre motivation och yttre motivation. Inom 
tidigare motivationsforskning (t.ex. CET) har inre och yttre motivation behandlats genom 
att skilja dem åt där yttre faktorer såsom belöningar försvagar den inre motivationen och 
därmed handlingsfriheten hos individen (Sheldon et al., 2003, s. 360). Detta sätt att se på 
inre och yttre motivation innebär ett motsatsförhållande där det ena utesluter det andra 
(Gagné & Deci, 2005, s. 333–334). SDT har en mer nyanserad och komplex syn av inre 
och yttre motivation.  
 
Figur 3.2 nedan illustrerar en sammanställning av Self-determination theory (SDT) 
genom att visa på skillnaderna mellan icke motivation, yttre motivation och inre 
motivation. Som figuren visar innebär icke motivation att motivation hos individen 
saknas, medan yttre motivation inkluderar både kontrollerad motivation och autonom 
motivation vilket innebär olika nivåer av självbestämmande.  Längst till höger, visas inre 
motivation som är ett exempel av autonom motivation, denna typ av motivation är präglad 
av självbestämmande och att individen kan ge uttryck för sina inneboende egenskaper. 
(Gagné & Deci, 2005, s. 336) 
 

 
 
Figur 3.2: Illustration av Self-determination theory.  
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Längst till vänster i figuren 3.2, illustreras icke-motivation som innebär att individen inte 
upplever någon typ av motivation på arbetsplatsen. Enligt SDT beror icke-motivation på 
att individen inte upplever att sina grundläggande behov av samhörighet, kompetens och 
handlingsfrihet tillgodosedda i sin arbetssituation (Gagné & Deci, 2000, s. 334). 
 
Vidare visar figur 3.2 att yttre motivation inkluderar både kontrollerad motivation och 
autonom motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 61). Yttre motivation omfattas i sin tur av 
olika nivåer av självbestämmande utifrån organisationens styrning vilket kan delas upp i 
fyra olika former; extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, samt 
integrerad reglering (Ryan & Deci, 2000, s. 61).  Extern reglering innefattar minst 
självbestämmande hos individen och faller inom ramen för kontrollerad motivation 
(Gagné & Deci, 2014, s. 335–336). Detta innebär att individen agerar endast för att få 
någon sorts belöning eller för att den externa situationen upplevs som tvingande (Sheldon 
et al., 2003, s. 363). Den andra formen, introjekterad reglering, är även kontrollerad 
motivation, men i en mindre utsträckning i jämförelse med den förstnämnda formen. 
Detta innebär således att individer som endast handlar för att få känna tillfredsställelse i 
sin självkänsla kategoriseras inom denna form (Gagné & Deci, 2014, s. 334; Deci & 
Ryan, 2000, s. 62). Sheldon et al (2003, s. 363) exemplifierar detta genom en som anställd 
agerar för att undvika oro och skyldighet över vad denne borde göra på arbetsplatsen.  
 
Den tredje formen inom yttre motivation, identifierad reglering, innefattar autonom 
motivation och således mer självbestämmande från individen (Gagné & Deci, 2014, s. 
336). Detta grundar sig i att den enskilde individen inom organisationen har förståelse 
och tydliga drivkrafter, vilket i sin tur genererar i att individen handlar utefter dessa 
intentioner (Sheldon et al., 2003, s. 363). Det här kan exemplifieras genom en anställd 
som memorerar olika vinlistor på grund av denne ser det som betydelsefullt och 
användbart för att kunna bemöta kunderna.  Detta kännetecknar identifierad reglering 
eftersom den anställda värdesätter och brinner för att tillmötesgå kunderna på bästa sätt 
och har därigenom identifierat värdet av denna inlärningsaktivitet för att uppfylla delar 
av sina inre behov. Detta tyder på att individens drivkraft och engagemang inte är en 
tillfällighet, utan att det finns ett långsiktigt motiv bakom individens handling (Sheldon 
et al., 2003, s. 363).  
 
Den mest autonoma formen av yttre motivation benämns som integrerad reglering, vilket 
även illustreras i figur 3.2. Detta innebär således att det finns en hög grad av 
självbestämmande och att integrationen sker i samband med att de identifierade 
bestämmelserna är fullständigt jämställda med sig själv (Deci & Ryan, 2000, s. 62–63). 
Denna form av yttre motivation delar många kvaliteter med den inre motivationen och är 
därav stundtals svår att särskilja (Gagné & Deci, 2014, s. 336). Skillnaden är att integrerad 
reglering uppstår när diverse yttre motivationsfaktorer är överensstämmande med den 
anställdes egna åsikter vilket därav uppfattas som en faktor som är autonomt motiverande 
(Deci & Ryan, 2000, s. 62). Ett exempel på en yttre motivationsfaktor är handlingsfrihet 
och integrerad reglering uppstår i det fall att en anställd inom hotell- och 
restaurangbranschen skulle få handlingsfrihet att göra om menyerna och att personen i 
fråga upplever det som positivt och stärkande.  
 
Längst till höger i figur 3.2 befinner sig inre motivation, enlig SDT uppnås denna form 
av motivation utifrån individens behov, bland annat genom att uppleva att 
arbetsuppgifterna är stimulerande och utvecklande (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Denna 
typ av motivation associeras bland annat med individens kreativitet, flexibilitet och 
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möjlighet till egen problemlösning (Gagné & Deci, 2014, s. 332–333). Inre motivation 
uppstår genom att den enskilde individen på arbetsplatsen är engagerad och motiverad av 
arbetsuppgiften på grund av att det finns ett genuint intresse, vilket kan exemplifieras med 
att den anställde arbetar på grund av att det är roligt (Ryan & Deci, 2000, s. 62). 
Motivation som uppstår genom den inre drivkraften är ett exempel av autonom 
motivation, och som ovan nämnt kännetecknas autonom motivation av att den anställde 
handlar och utför arbetsuppgifter för att denne vill det själv och inte för att denne är 
tillsagd att göra det utav någon annan (Gagné & Deci, 2014, s. 334–335; Sheldon et al., 
2003, s. 360).   
 
3.2.4 Styrkor och svagheter med Self-determination theory  
Som tidigare beskrivits har SDT bidragit med större förståelse om individens behov samt 
beteenden och dess relation till olika former av motivation. Ankli och Palliam (2012, s. 
9) förklarar med hjälp av SDT att det inte är arbetet i sig som är viktigt för individen 
motivation och välmående. De bakomliggande motiven som får individer att gå till arbetet 
är av större betydelse än vad det är för arbetsbeskrivning. Detta kan härröras från teorins 
syn på självförverkligande, vilket är inneboende hos människan och där mening återfinns 
utanför individen. Det innebär att för att uppnå självförverkligande krävs integritet och 
möjlighet att uttrycka sig själv och sitt inre, vilket sträcker sig förbi ekonomiska och 
egoistiska intressen (Ankli & Palliam, 2012, s. 9). Enligt SDT uppnås inte långvarig 
motivation på arbetsplatsen av yttre faktorer såsom vad det är för jobb, vilken status det 
har eller vilken lön det ger, utan hur väl individen får utlopp för sina inre behov i sitt 
arbete (Ankli & Palliam, 2012, s. 9). Teorins insikter kan användas av både anställda och 
chefer för att förstå och skapa förutsättningar för att generera motivation (Sheldon et al., 
2003, s. 361). Som anställd kan SDT praktiseras genom att förstå vikten av att reflektera 
över vilka behov som är viktiga för en själv för att uppnå motivation. Detta kan i sin tur 
skapa möjligheter till att påverka sin arbetssituation och därmed motivation, till den grad 
organisationen tillåter.   
 
Det finns även svagheter med teorin som bör tas i åtanke. Bland annat riktas kritik mot 
SDT:s antagande om att alla människor strävar efter självförverkligande och personlig 
utveckling (Sheldon et al., 2003, s. 367). Vissa individer har ingen önskan om att 
utvecklas och vill engagera sig så lite som möjligt i sitt arbete, andra mår bra av tydlighet 
och ramar i sitt arbete, samtidigt som det finns individer som vill vara så fria som möjligt 
i sina arbetsuppgifter (Grönroos, 2015, s. 387).  Dessa olikheter och likheter gäller även 
behovet av styrning och riktlinjer bland olika individer. Enligt teorin bidrar mer 
handlingsfrihet till mer motivation (Deci & Ryan, 2014, s. 26–27) vilket är ett samband 
som går att ifrågasätta då handlingsfrihet inte nödvändigtvis upplevs som något positivt 
och stärkande för individen. Detta kan bero på individuella skillnader och förutsättningar. 
Ännu en svaghet med SDT är att teorin inte behandlar det faktum att människorna har 
olika förutsättningar. Exempelvis har inte alla individer möjlighet att arbeta för sitt nöje 
och personliga utvecklings skull på grund av bristande ekonomiska förutsättningar. I 
dessa fall är mest troligt yttre faktorer såsom lön en stark motivator. Andra förutsättningar 
att ta hänsyn till är bland annat kön, etnicitet och funktionsnedsättningar som kan påverka 
arbetssituationen till följd av diskriminerande strukturer i samhället och på arbetsplatsen 
(Unicef, 2015).   
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3.3 Handlingsfrihet bland anställda  
SDT belyser att handlingsfrihet är ett viktigt begrepp eftersom då en social kontext stödjer 
handlingsfrihet så ökar individernas motivation (Gagne & Deci, 2014, s. 349). 
Benämningen social kontext kan exempelvis vara när anställda befinner sig på 
arbetsplatsen, vilket innebär att om strukturen och styrningen som existerar på 
arbetsplatsen stödjer den anställdas handlingsfrihet kommer det att generera ökad 
motivation.  Enligt Söderfjäll (2012, s. 74) är en av de mest betydelsefulla faktorerna för 
en individs motivation graden av tillfredsställelse av handlingsfrihet. Vidare förklarar 
Söderfjäll (2012, s. 74) att handlingsfrihet innebär följande; “Behovet av att känna att 
man är fri att själv välja sina tankar och sitt handlande, har en möjlighet att påverka och 
fatta egna beslut samt tillåts vara sig själv.” En annan författare som belyser ämnet 
handlingsfrihet är Grönroos, han belyser serviceorganisationer som utgångspunkt. 
Grönroos (2015, s. 285) definierar handlingsfrihet såsom; “Att ge personalen frihet att 
handla innebär att ge människor i organisation, till exempel kundkontaktpersonal, 
befogenhet att själva fatta beslut och agera efter eget huvud i problematiska situationer.” 
Vidare belyser Grönroos (2015, s. 285–286), att den huvudsakliga anledningen till att ge 
anställda i en serviceorganisation handlingsfrihet är på grund av att det kan skapa 
motivation hos de anställda.  
 
Bowen och Lawler (1992, s. 35) belyser begreppet handlingsfrihet ur en djupare 
synvinkel, de hävdar att handlingsfrihet hos anställda inom organisationer inkluderar 
olika perspektiv. Ett perspektiv omfattar att personalen får information samt belöningar 
utifrån organisationens bedrifter, vilket främjar att den anställda känner sig inkluderad 
och betydande för organisationen (Bowen & Lawler, 1992, s. 35). Vidare belyses vikten 
av att personalen har tillräcklig kunskap för att begripa och medverka till bra bedrifter så 
att den anställde har förutsättningar till frihet i sitt handlade (Bowen & Lawler, 1992, s. 
35).   Slutligen inkluderas att personalen har inflytande på organisationen genom att 
kunna fatta egna beslut som i sin tur har effekter på organisationens bedrifter (Bowen & 
Lawler, 1992, s. 35–36). Detta perspektiv understryker vikten av att den anställde känner 
sig betydande i sin arbetsroll (Bowen & Lawler, 1992, s. 36). Vidare förklarar författarna 
att handlingsfrihet möjliggörs genom att erbjuda anställda de hjälpmedel som krävs för 
att kunna fatta egna beslut inom processer som innehåller service och understryker att det 
är vikt inom framförallt serviceyrken (Bowen & Lawler, 1992, s. 31–33). 
 
Två begrepp som är vanligt förekommande inom handlingsfrihet är behörighet och 
befogenhet. Genom att ha kunskap om dessa begrepp och urskilja skillnaden dem emellan 
skapas en djupare förståelse kring handlingsfrihet (Aronsson et al., 2012, s. 260). 
Behörighet behandlar den yttre gränsen för vad en individ kan göra, vilket innebär att om 
den anställda gör något mer än sin behörighet i tjänsten gäller handlingen inte inom 
tjänstens ramar (Aronsson et al., 2012, s. 260). Den andra termen, befogenhet, handlar 
däremot om vad en individ får göra (Aronsson et al., 2012, s. 260).  
 
3.3.1 Handlingsfrihet bland anställda inom hotell- och restaurangbranschen 
Grönroos (2015, s. 388) framhåller att individerna inom en organisation är den främsta 
tillgången inom servicesektorn, däribland hotell- och restaurangbranschen. Detta då de 
anställdas kontakt med kunderna utgör en stor del av det dagliga arbetet vilket i sin tur 
gör att det ställs höga krav på den anställdes förmågor (Grönroos, 2015, s. 264). Vidare 
finns det åtskilliga fördelar med att ge anställda som jobbar med kundkontakt friheten att 
utföra arbetsuppgifter utifrån sina egna idéer och tankar. En av dessa fördelar är att det 
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genererar i en ökad självtillfredsställelse och arbetstillfredsställelse hos de anställda 
(Grönroos, 2015, s. 385). Detta medför att anställda inom organisationen får möjligheten 
att förfoga över eget arbete med stöd av tilltro från cheferna. Genom att anställda får 
möjligheten till handlingsfrihet på arbetsplatsen minskar det såväl frånvaro som 
omsättningen av personal (Grönroos, 2015, s. 387). Vidare påstår Grönroos att 
handlingsfrihet hos anställda inom serviceorganisationer kan vara en betydelsefull grund 
till nya tankar och idéer rörande frågor hur man på bästa sätt utför arbetsuppgifter för att 
tillfredsställa anställda vilket i sin tur kan leda till bättre bemötande gentemot kunderna 
(Grönroos, 2015, s. 386). När anställda upplever frihet att handla utifrån egna tankar och 
idéer blir de även mer villiga att engagera sig i diverse problem och möjligheter som kan 
uppstå på en arbetsplats (Bowen & Lawler, 1992, s. 36; Grönroos, 2015, s. 387). Detta 
ger en indikation på att det finns en koppling mellan personalomsättning och anställdas 
grad av handlingsfrihet och styrning. Som tidigare nämnt, har hotell- och 
restaurangbranschen hög personalomsättning vilket föranleder vikten av att studera 
handlingsfrihetens samt styrningens påverkan på den anställdes motivation.  
 
Det finns även kritik angående hur vissa serviceorganisationer arbetar med anställdas 
handlingsfrihet. Kritiken handlar om att individerna på arbetsplatsen har i verkligheten 
väldigt lite frihet att handla utifrån sig själv (Bowen & Lawler, 1992, s. 34). Detta uppstår 
när organisationer tillsätter diverse program i syfte förändra och förbättra 
handlingsfriheten bland anställda, men att det är vanligt förekommande att det finns 
interna motstridigheter som genererar i att förändringsprogrammet ej är funktionellt i 
praktiken (Bowen & Lawler, 1992, s. 34). Detta kan exemplifieras med att en 
hotellreceptionist får en förfrågan av en gäst ifall det är möjligt att ställa in en extrasäng 
på hotellrummet trots att det inte står i bokningen. I detta fall är det vanligt förekommande 
att de anställda svarar något i form av att det är emot deras regler eller att de måste 
kontakta chefen för att få ett godkännande, vilket motsätter den anställdas 
handlingsförmåga att kunna bemöta kunden på ett flexibelt tillvägagångssätt. Detta kan i 
sin tur leda till att negativa följder på anställdas motivation, vilket tyder på att det är av 
stor vikt att implementera ökad handlingsfrihet på ett genomtänkt och framgångsrikt sätt 
(Bowen & Lawler, 1992, s. 33–36). 
 
3.3.2 Nivåer av handlingsfrihet  
Figuren nedan (se figur 2.2) visar att det finns olika nivåerna av handlingsfrihet bland 
Bowen och Lawlers (1992) forskning har bidragit till djupare förståelse kring 
handlingsfrihet genom att belysa att finns olika nivåerna av handlingsfrihet bland 
anställda, dessa är högt engagemang, arbetsengagemang, föreslaget engagemang och 
produktionslinje. Enligt författarna bör inte handlingsfrihet ses som ett alternativ, utan 
det ska snarare tolkas som ett val av dessa nivåer enligt modellen (Bowen & Lawler, 
1992, s. 36). Nedan visas figuren 3.3 med de olika nivåerna av handlingsfrihet som vidare 
kommer att beskrivas utförligare.  
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Figur 3.3: Nivåer av handlingsfrihet. 
Illustration av de olika nivåerna som finns av handlingsfrihet inom organisationer. 
Beroende på hur mycket styrning individen får från organisationen, påverkar vilken nivå 
av handlingsfrihet individen besitter (Bowen & Lawler, 1992, s.  36). Figuren visar att 
en högre grad av styrning innebär en lägre grad av handlingsfrihet, och i kontrast, en 
lägre grad av styrning innebär en högre grad av handlingsfrihet (Bowen & Lawler, 1992, 
s.  36).  
 
Enligt figur 3.3, benämns den högsta nivån av handlingsfrihet som högt engagemang och 
innebär att anställda inom organisationen får möjlighet att utveckla problemlösningar, 
verksamheten samt gruppsamarbete. Denna möjlighet ges till de anställda genom att de 
får frihet att handla på sin arbetsplats. Inom denna nivå av handlingsfrihet har de anställda 
ägarskap och kontroll över såväl arbetsuppgifter som övriga delar som arbetet inkluderar. 
De anställda får ta del av organisationens samtliga prestationer och de får även 
information om organisationens prestationer. Nästa nivå av handlingsfrihet kallas för 
arbetsengagemang, den representerar strategier som innebär att de anställda får använda 
sig av varierande kompetenser samt upplever att arbetsuppgifterna är betydelsefulla. 
Vidare kännetecknas denna nivå av att anställda inom en organisation får möjlighet till 
att fritt bestämma hur de vill utföra arbetet, därefter får de återkoppling angående 
utförandet från någon anställd som sitter i ledningen. Nästkommande nivå av 
handlingsfrihet, föreslaget engagemang, omfattas av kontroll från ledningen. Detta 
genererar i att de individens arbetsuppgifter vanligtvis är desamma varje dag och att 
handlingsfriheten är relativt låg vilket innefattar att anställda enbart får ge 
rekommendationer till ledningen som i sin tur tar beslut. Den lägsta nivån av 
handlingsfrihet kallas får produktionslinje och den är i största utsträckning är styrd från 
ledningen, vilket innebär att de anställda upplever låg grad av handlingsfrihet. (Bowen & 
Lawler, 1992, s. 35–36) 
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Det är viktigt att belysa att varje enskild individ på arbetsplatsen reagerar och efterfrågar 
olika nivåer av handlingsfrihet, detta på grund av individer har olika behov för att uppnå 
motivation och tillfredsställelse (Söderfjäll, 2012, s. 74–75). Vissa individer har starka 
behov av att utvecklas och besitta handlingsfrihet för att känna motivation medan andra 
individer kan ha det motsatta behovet, eller ett helt annat behov som kan innebära ett 
mellanting av dessa ytterligheter (Söderfjäll, 2012, s. 74–75; Bowen & Lawler, 1992, s. 
39). Handlingsfrihet och styrning är således två faktorer som har ett samband med 
varandra inom organisationer, detta grundat i de tidigare nämnda nivåerna av 
handlingsfrihet som tyder på att en hög grad av styrning genererar en lägre grad av 
handlingsfrihet bland anställda medan en motsatt styrning genererar en högre grad av 
handlingsfrihet. Detta leder oss vidare in på styrningens påverkan på den anställde och 
dess motivation på arbetsplatsen.  
  
3.4 Styrning bland anställda 
På arbetsplatser har det skett en utveckling sedan 1980-talet som har genererat i att 
styrning och struktur av anställdas arbetsuppgifter har blivit mindre betydelsefull som ett 
styrmedel för organisationen (Aronsson et al., 2012, s. 263). Denna utveckling har delvis 
skett på grund av att det är hårdare konkurrens på arbetsmarknaden, vilket gör att 
organisationer har högre krav på att anställda är flexibla och anpassningsbara efter 
kundens behov (Aronsson et al., 2012, s. 263). I och med denna förändring har individen 
fått en mer betydande roll i organisationer vilket leder till att den enskilda individen är 
den som bäst kan avgöra den nödvändiga kvalitén av sina arbetsuppgifter (Aronsson et 
al., 2012, s. 264). Detta har frambringat att ledningen gett de anställda utökade 
befogenheter vilket genererar ett större utrymme att kunna handla fritt från egna tankar 
och idéer (Aronsson et al., 2012, s. 264). En viktig och avgörande faktor för att ledningen 
ska kunna minska sin styrning är att de ska känna sig trygga med att de anställda är 
motiverade, engagerade samt att de är lojala gentemot organisationen och kunden 
(Aronsson et al., 2012, s. 264). I relation till SDT kan styrningen ses som inskränkande 
till handlingsfriheten (Deci & Ryan, 2014, s. 13). Vidare är den anställdes uppfattning av 
den tillämpade styrningen avgörande för dess motivation i avseende på om motivationen 
uppfattas som autonom eller kontrollerad (Deci & Ryan, 2014, s. 13). I de fall då den 
anställde anser sig vara begränsad av styrningen i sitt handlande uppstår således 
kontrollerad motivation (Gagné & Deci, 2005, s. 334). 
 
3.4.1 Kategorier av styrning 
Det finns olika kategorier av styrsystem som kan tillämpas i olika sammanhang, de 
huvudsakliga styrsystemen kallas för resultatstyrning och handlingsstyrning (Merchant 
& Van der Stede, 2007, s. 35). Kärnan i resultatstyrningen handlar om att det ska finnas 
fastställda mål som de anställda har vetskap om samt förståelse över vad som krävs för 
att uppnå det aktuella målet (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 29). Det är betydelsefullt 
att definiera mål eftersom det kan leda till en högre grad av motivation bland de anställda 
samt att det kan bidra till balans inom organisationen (Merchant & Van der Stede, 2007, 
s. 29). En annan kategori av styrsystem i organisationer är handlingsstyrning som 
innefattar den mest direkta formen av styrning.  Detta då styrningen omfattar hur 
individernas handlingar ska utföras i syfte för organisationens fördel där ledningens 
uppgift är att avgöra vilka handlingar som genererar värde till organisationen (Merchant 
& Van der Stede, 2007, s. 76). Inom handlingsstyrning finns det olika nivåer, ju mindre 
exakt styrningen är desto mer handlingsfrihet besitter den enskilde individen på 
arbetsplatsen (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 76–77). Ifall organisationen i fråga har 
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en hög nivå av handlingsstyrning kan det leda till besvikelse och irritation bland de 
anställda eftersom de inte ges möjligheten till egna idéer vilket kan påverka motivationen 
negativt (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 76–79). 
 

 
 
Figur 3.4: Kategorier och nivåer av styrning. 
Figuren illustrerar två kategorier av styrning, resultatstyrning och handlingsstyrning. 
Inom handlingsstyrning finns de olika nivåer av styrning, beroende på vilken grad av 
styrning det finns i en organisation, påverkar vilken grad av handlingsfrihet den enskilde 
individen besitter.   
 
Dessa kategorier av styrning är svåra för organisationer att implementera på ett 
framgångsrikt tillvägagångssätt eftersom det inom många organisationer sker en ständig 
utveckling. Denna utveckling omfattas av bland annat förändrade behov hos de anställda 
samt personalomsättning vilket kan förändra val och lämplighet av styrning (Merchant & 
Van der Stede, 2007, s. 82–83). Detta tyder på att det inte finns ett rätt svar angående hur 
man styr anställda utifrån diverse styrmedel, utan att det snarare måste anpassas utefter 
både situation och individ. Vidare belyser Merchant och Van der Stede (2007, s. 92) att 
styrningen från organisationen ska tolkas som ett stöd i arbetet och inte som 
bestämmelser.  
 
3.4.2 Relationen mellan styrning och stöd 
Det finns olika tillvägagångssätt att åstadkomma möjligheter för att begränsa styrningen 
och därmed öka anställdas handlingsfrihet. Enligt Grönroos (2015, s. 386), finns det tre 
tillvägagångssätt som är avgörande för att begränsa styrningen, dessa är ledningsstöd, 
kunskapsstöd samt tekniskt stöd. Ledningsstöd handlar om att anställda får frihet att 
handla i beslut som de fått befogenhet över av ledningen, medan kunskapsstöd handlar 
om att anställda bör få tillgång till att besitta tillräckliga kunskaper som är nödvändiga 
för att kunna fatta framgångsrika beslut i diverse situationer. Det tredje stödet, även kallat 
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tekniskt stöd, handlar om att personal som arbetar med kundkontakt ska erhålla 
hjälpmedel i form av diverse databaser och teknik för att kunna utföra situationer på bästa 
möjliga sätt. Anställdas upplevelser av stöd är betydande för motivationen och 
arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen eftersom handlingsfrihet som inte implementeras 
på genomtänkt sätt med tillräckliga resurser kan framkalla irritation och otydligheter 
bland de anställda. (Grönroos, 2015, s. 386) 
 
3.5 Summering  
Med stöd av studiens teoretiska utgångspunkter kan vi konstatera att den enskilde 
individens motivation på arbetsplatsen är betydande för anställdas välmående och således 
påverkar organisationen som helhet. Det huvudsakliga syftet med denna studie är att 
skapa förståelse av vilken inverkan balansen mellan handlingsfriheten och styrning har 
på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen.  För att undersöka detta 
har vi använt oss av en väletablerad teori inom motivationsforskningen, Self-
determination theory (SDT). Inom denna teori framhävs tre grundläggande behov för att 
uppnå motivation; samhörighet, kompetens och handlingsfrihet. SDT belyser även att 
autonom motivation genererar högre arbetstillfredsställelse och välmående hos anställda 
kontra kontrollerad motivation.  Detta indikerar att det är av vikt att belysa skillnaden 
mellan autonom och kontrollerad motivation då behovstillfredsställelse av 
handlingsfrihet är avgörande i vilken typ av motivation individen känner sig besitta. Inom 
ramen för SDT och vår studie är det framförallt behovet av handlingsfrihet bland anställda 
inom hotell- och restaurangbranschen som är intressant att undersöka då det finns 
indikationer att denna faktor är avgörande för vilken typ av motivation individen 
upplever. Vidare har handlingsfrihet ett nära samband med styrning, detta grundat i de 
tidigare nämnda nivåerna av handlingsfrihet som tyder på att en hög grad av styrning 
genererar en lägre grad av handlingsfrihet bland anställda och vice versa. Detta gör att vi 
kan konstatera att det finns ett behov av att undersöka vår problemformulering då den 
nuvarande forskningen är limiterad gällande ämnesområdet.  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva studiens praktiska metod och redogöra för vårt val 
av insamlingsmetod. Vi kommer även att beskriva framställningen av studiens empiriska 
material och avslutningsvis resonera kring etiska aspekter som berör respondenterna och 
studien som helhet. 
 ______________________________________________________________________ 
  

4.1 Empirisk insamling 
I denna studie använder vi oss av en kvalitativ forskningsmetod, detta för att skapa 
förståelse om hur anställda upplever att balansen mellan handlingsfrihet och styrning 
påverkar deras motivation på arbetsplatsen. Genom att använda en kvalitativ metod har 
vi möjlighet att komma närmare den miljö och de människor som undersöks i studien 
samt anpassa arbetsprocessen kontinuerligt utifrån vad som sker under våra praktiska 
undersökningar (Ahrne & Svensson, 2017, s. 15). I en kvalitativ studie är intervjuer den 
vanligaste metoden för att samla in empiriskt material och det är viktigt att studiens valda 
metod är relevant för undersökningen (Bryman & Bell, 2017, s. 451). I vårt fall är det 
många faktorer som kan påverka det specifika området som vi ämnar att undersöka, men 
vi har valt att fokusera på bestämda teman för att generera en fördjupning inom området. 
Kvalitativa data mäts inte, utan det är tillräckligt att fastställa att fenomenet existerar och 
på vilket sätt det existerar (Ahrne & Svensson, 2017, s. 10). Detta innebär således att 
frågor som; hur mycket, hur länge och hur frekvent inte är av relevans i kvalitativa data 
och därav berör vi inte den typen av frågor i vår studie. Genom att vi använder oss av en 
kvalitativ insamlingsmetod, har vi möjligheten att kunna utläsa respondenternas åsikter 
och samt ställa följdfrågor utefter vad som kommuniceras under intervjutillfället 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Detta är svårt att uppnå genom en kvantitativ 
insamlingsmetod, vilket föranleder att vårt val av insamlingsmetod är lämplig då 
intervjuer genererar en djupare förståelse av respondenternas upplevelser respektive 
resonemang gällande fenomenets påverkan av motivation. 
  
Vidare tillämpar vi en semistrukturerad metod för att samla in data till undersökningen. 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) innebär det att respondenterna i 
studien har möjlighet att påverka intervjuns utförande samt att författarna har 
medvetenhet om vad de vill studera hos respondenterna. Det är även viktigt att vi som 
utför intervjuerna agerar på ett flexibelt sätt gällande vilka frågor som ställs och att 
frågorna är formulerade på ett sätt som möjliggör att respondenterna kan uttrycka sina 
egna åsikter och idéer (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 46–47; Bryman & Bell, 2017, s. 
454). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38–39) förklarar att fördelen med att ställa 
öppna frågor till respondenterna är att man kan få svar på andra frågor som forskarna själv 
inte har reflekterat tidigare över. Detta kan således bidra till att forskarna får en bredare 
bild av fenomenet med fler nyanser jämfört med om man ställer frågor som är 
standardiserade (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 47). I denna studie har frågorna 
koppling till den teori med utgångspunkt i SDT som presenterats i studiens teoretiska 
referensram, vilket representerar den strukturerade delen av intervjun. Då vi inte besitter 
kunskap om respondenternas uppfattning kring ämnet motivation, kommer det således 
innebära att varje respondents beskrivning av dennes upplevelser blir viktig för vår 
undersökning.   
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4.1.1 Val av kontext och respondenter 
Vår studie ämnar till att skapa förståelse kring vilken inverkan balansen mellan 
handlingsfrihet och styrning har på anställdas motivation. Vi har valt att studera hotell- 
och restaurangbranschen, detta på grund av att det är en bransch som präglas av hög 
personalomsättning. Det finns många potentiella bidragande orsaker till detta, bland annat 
lön, genomgångsbransch, arbetstider, arbetsförhållanden samt bristande motivation hos 
anställda (Andersson, 2017; Grönroos, 2008, s. 384; SCB, 2017). Motivationen i sin tur 
omfamnar ett brett spektrum av faktorer, däribland de som nämns ovan. Begreppet 
motivation inbegriper alltså olika perspektiv på förklaringen till den höga 
personalomsättningen på grund av att uppkomsten av motivation är till viss del är 
individuellt. Det finns således gemensamma motivationsfaktorer vilket SDT belyser som 
handlingsfrihet, samhörighet och kompetens (Deci & Ryan, 2014, s. 16). Det vi vill 
undersöka närmare är behovet av handlingsfrihet och styrning och om mer 
handlingsfrihet innebär mer motivation i enlighet med SDT. 
  
Syftet med kvalitativa studier är att skapa förståelse om det valda ämnesområdet (Justesen 
& Mik-Meyer, 2010, s. 62). Att genomföra intervjuer är en kvalitativ metod för att 
generera material som skapar förståelse och det är av vikt att beskriva urvalsförfarandet 
av respondenterna för att generera en trovärdig undersökning (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015, s. 40). För att generera förståelse kring balansen mellan handlingsfrihet och 
styrning och dess inverkan anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen 
behöver vi intervjua anställda inom den aktuella branschen. Vårt val att intervjua anställda 
grundas i att studien ämnar undersöka anställdas upplevelse och behov av handlingsfrihet 
samt styrning i sitt arbete. För att urskilja balansen mellan dessa två faktorer har vi valt 
att göra intervjuer med anställda som jobbar inom olika organisationer. Beslutet baseras 
på att arbetsförhållanden kan skilja sig från olika arbetsplatser och därav vill vi undersöka 
olika arbetsplatser för att undvika ett missvisande resultat. Respondenter med 
erfarenheter från olika organisationer möjliggör även undersökning av respondenter som 
arbetar under olika förutsättningar och styrning.  
 
Vidare är vi även intresserade av att ta del av respondenternas upplevelse av sina 
kollegors situation gällande motivation inom hotell- och restaurangbranschen, detta i 
syfte för nå ytterligare bredd i studien. Dessa val syftar till att undersökningen genomförs 
i kontexter där vi kan jämföra respondenternas upplevelser på arbetsplatsen, för att i sin 
tur identifiera och skapa en djupare förståelse om hur fenomenet inverkar på anställdas 
motivation.  Genom att belysa vikten av att förstå såväl olikheter, som gemensamma 
faktorer bland anställda kan studien utgöra en grund för behovsanpassade arbetsmiljöer 
och ledarskap, vilket enligt vår mening gynnar de anställda samt skapa förståelse som kan 
bidra med åtgärder kring problematiken gällande hög personalomsättning inom 
branschen. 
  
Denna undersökning baseras på ett icke-sannolikhetsurval av respondenter då vi inte har 
tillräckliga resurser för att genomföra en mer omfattande urvalsprocess i form av ett 
sannolikhetsurval. Johansson Lindfors (1993, s. 95) menar att sannolikhetsurval inte alltid 
är möjligt att genomföra och är kostsamt. Denna omfattande urvalsprocess syftar till att 
erhålla ett liknande resultat som vid en totalundersökning av populationen (Bryman & 
Bell, 2017, s. 192). Det är därför inte möjligt att uppnå samma grad av generaliserbarhet 
eller representativitet genom ett icke-sannolikhetsurval (Johansson Lindfors, 1993, s. 96). 
Trots detta har vi beslutat att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval då det genererar 
material som kan användas i undersökningen av vår problemformulering samt 
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generaliseras resultatet på branschen utifrån de resurser vi har att tillgå. Vi vill undersöka 
både likheter och olikheter människor emellan och därigenom bidra med generaliserbara 
insikter till ämnesområdet. Den typ av icke-sannolikhetsurval som tillämpats i denna 
studie benämns närmare som subjektivt urval och utgår från våra uppfattningar som 
författare (Johansson Lindfors, 1993, s. 95–96). Urvalet grundas i vår förförståelse som 
bland annat genererats genom tidigare forskning och teorier samt vår kunskap om 
kontexten och populationen.  
 
För att strukturera urvalsprocessen har vi upprättat ett antal kriterier (se tabell 4.1) som 
respondenterna ska uppfylla. Kriterierna syftar till att materialet samlas in är användbart 
inom ramen för studiens problemformulering. Inom kvalitativa studier framhåller 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) vikten av att göra ett urval i en logisk kontext 
samt genom relevanta personer. Nedan listas våra urvalskriterier vid val av respondenter 
samt bakomliggande syfte för respektive kriterium. Dessa val diskuteras vidare i 
efterföljande text.  
 
Tabell 4.1: Urvalskriterier vid val av respondenter 
 
Urvalskriterier vid val av 
respondenter 

Bakomliggande syfte 

Arbetar inom ett företag som 
omfattar hotell- och/eller 
restaurangverksamhet 

För att skapa ett urval inom ramen för studiens 
kontext, hotell- och restaurangbranschen. 

Anställda med minst ett års 
erfarenhet inom hotell- och 
restaurangbranschen   

Skapar förutsättningar för att respondenten har 
relevanta erfarenheter att dela med sig av vid 
intervjun. Dessutom vill vi undvika att motivationen 
är påverkad av att respondenten är ny inom 
organisationen.  

Anställda som arbetar 
huvudsakligen med 
kundkontakt 

Dessa anställda representeras av personer som arbetar 
kundnära, “på golvet”. Att arbeta med kundkontakt 
ställer krav på den anställda och dess handlingsfrihet 
samt styrning vilket är av betydelse i undersökningen 
av vår problemformulering. 

Respondenter som är 
tillgängliga i Umeå 

Vi söker geografisk närhet av praktiska skäl. Vi vill 
utföra intervjuer vid fysiska möten för att inge 
förtroende till respondenterna genom att ses öga mot 
öga samt ha möjlighet att läsa av respondenterna 
under mötet för att kunna ställa givande följdfrågor. 

 
Inom denna studie är det viktig att ta hänsyn till att det återfinns olika arbetsroller inom 
hotell- och restaurangbranschen, dessa definieras av en rad olika faktorer av sin 
omgivning såsom hierarkier, lön och status både inom organisationen och i samhället. I 
studien fokuserar vi på anställda som arbetar på golvet inom organisationer och vanligtvis 
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befinner de sig längre ner i hierarkin och löneskalan (SCB, 2017). Vi ser att faktorer 
såsom hierarkier och löner således kan kopplas till organisationen då exempelvis 
ansvarsområden och förmåner kan skilja sig väsentligt från företag till företag. Vidare 
kan status kopplas samman med samhälleliga positioner (Nationalencyklopedin, u.å., c). 
Inom studiens kontext menar vi att företagens position och inriktning kan påverka 
statusen, både bland anställda och företag. Då denna undersökning omfattas av 
organisationer inom olika segment inom branschen är det troligt att den upplevda statusen 
är varierande. Detta är några aspekter av branschen som studien berörs av men vi bedömer 
som svåra att hantera i urvalet. Därför har vi valt att upprätta mindre specifika kriterier 
för att få en bredd som vi sedan bör ta hänsyn till i analysen av materialet.  
 
När vi arbetade fram våra urvalskriterier upplevde vi även svårigheter med att bestämma 
vilken anställningsgrad och erfarenhet som är relevant för studien. Till en början sökte vi 
efter heltidsanställda med minst tre års erfarenhet, efter en tid kom vi fram till att detta 
urval inte representerar branschen på ett bra sätt med tanke på den påvisade problematiken 
med hög personalomsättning. I den typ av arbetsroll som vi ämnar undersöka, det vill 
säga kundnära, befinner sig således många nyanställda.  Därför har vi slutligen valt att 
intervju anställda med minst ett års erfarenhet, där minimikravet grundas i att 
respondenterna ska inneha erfarenheter från branschen att dela med sig av. Vidare 
beslutade vi oss för att undersöka anställda med varierande arbetsgrader i form av deltid, 
heltid och extraanställda för att uppnå en variation som också bidrar till att representera 
branschens egenskaper och personalgrupper. Vi är medvetna om att andra urvalskriterier 
kan generera ett annat empiriskt material och därmed ett skiljande resultat än vad denna 
studie resulterar i. Då vi eftersträvar en bred undersökning inom kontexten och 
ämnesområdet är våra tillämpade val och kriterier anpassade specifikt för vår studie.    
 
I vårt urval av respondenter fann vi således utmaningar i den praktiska urvalsprocessen.  
Bland annat upplevde vi att intresset av att medverka i studien bland anställda var svagt 
inom de företag som vi kontaktade. Detta medförde att vi började söka efter respondenter 
som uppfyllde våra urvalskriterier inom vår bekantskapskrets. Detta har resulterat i att 
studiens respondenter har samlats in genom att vi initierat kontakt genom både företag 
och vänner. Vi ser att detta tillvägagångsätt kan ha en viss påverkan på studien, 
framförallt vid genomförande av intervjuerna. Vi upplevde bland annat att samtalen var 
mer avslappnade samt djupare med de respondenter som nåtts via vår bekantskapskrets 
då vi introducerats till varandra tidigare eller att vi har en gemensam vän. Möjligen 
medförde detta att respondenterna upplevde en sorts trygghet som bidrog till att de kände 
sig bekväma med att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter i en större 
utsträckning vid intervjutillfället. Samtidigt kan dessa premisser medföra nackdelar, då 
relationen kan fungera som begränsade genom att respondenten vill framställa sitt arbete 
på ett visst sätt av olika anledningar. Exempelvis genom att en person inte vill visa på 
brister hos sig själv och därmed framställer sig som mer motiverad än vad verkligheten 
representerar. Vi ser även en risk i att respondenter kan framställa sitt arbete som sämre 
än dess egentliga upplevelser då branschen kan kopplas samman med låg status och 
tillfälliga jobb. Dock ser vi inte att dessa risker är unikt vid intervjusituationer där 
respondenten och intervjuaren är bekanta med varandra sedan innan. Vi menar att det är 
svårt, oavsett relation, att avgöra om respondenterna beskriver en rättvisande bild av 
verkligheten eller om deras skildringar är vinklade på något sätt. Eftersom vi söker 
anställdas subjektiva upplevelser gjorde vi därför avvägningen att denna typ av urval av 
respondenter inte bidrar till begränsningar av studien.  
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Vidare menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 44) att intervjuer som utförs via 
videosamtal eller telefon har en tendens att bli av mer formell karaktär än intervjuer vid 
fysiska möten. Författarna understryker även att det lämpar sig bättre att ses ansikte mot 
ansikte när man vill nå en mer komplex bild gällande ett fenomen inom en social kontext 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44). Därav har vi valt att utföra samtliga 
intervjuer genom ett fysiskt möte för att öka chanserna till att komma åt respondenternas 
olika upplevelser. 
 
När det kommer till kvalitativa studiers representativitet kan man använda sig av ett 
verktyg kallad teoretisk mättnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). Teoretisk 
mättnad nås då författarna uppfattar att tillräckligt material har insamlats för att för att 
kunna genomföra en analys. Vid den tidpunkt då inhämtat material inte längre genererar 
ny kunskap indikeras att antalet intervjuer är tillräckligt många för studien (Bryman & 
Bell, 2017, s. 413). Då vi började urskilja liknande svar från respondenterna beslutade vi 
oss för att materialets bredd var tillräckligt för att tillämpas i undersökningen av vår 
problemformulering i relation till studiens begränsade tidsspann. 
 
4.2 Intervjuguide 
Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 49) menar att oavsett om intervjuguiden är icke 
strukturerad, semistrukturerad eller strikt strukturerad, är det relevant att fråga om 
intervjupersonens bakgrundsinformation, såsom kön, ålder, utbildning och anställningsår 
inom branschen. Detta kan vara nödvändigt material till analysen av vår studie, eftersom 
det möjliggör reflektion kring respondenternas upplevelser gällande vilken inverkan 
balansen mellan handlingsfrihet och styrningen har på dennes motivation. När forskare 
ska skapa intervjufrågor är det bra att starta med brainstorming kring frågor som skulle 
kunna vara tänkbara i intervjun, därefter är det viktigt att sortera in dem i kategorier och 
formulera öppna frågor under varje ämneskategori (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 63). 
Nästa steg är att sortera ut frågor som inte är relevanta i relation till studiens syfte och 
likaså addera frågor som är av relevans för studiens syfte (Justesen & Mik-Meyer, 2010, 
s. 63). Denna process kräver mycket tid och engagemang från forskarna eftersom det är 
en viktig grundpelare för att få en framgångsrik intervju (Justesen & Mik-Meyer, 2010, 
s. 63). Vi har tillämpat denna process under utformningen av vår intervjuguide eftersom 
det är viktigt att intervjufrågorna är relevanta för syftet med vår studie. Vidare har vi 
utgått från intervjumallen i alla våra intervjuer, men eftersom ingen intervju är den andra 
lik har ordningsföljden skiljt sig åt mellan de olika intervjutillfällena. Den 
semistrukturerade metoden möjliggjorde för oss att gå utanför intervjuguiden och ställa 
följdfrågor vid behov, detta beroende på hur respondenterna besvarade intervjufrågorna. 
Enligt Trost (2010, s. 71–72) beror intervjuguidens design till stor del av intervjuarens 
kunskap som inhämtas genom tidigare lärdomar och erfarenheter. Som forskare har vi 
liten erfarenhet av att utföra och hålla i intervjuer, vilket föranleder vårt val att använda 
en intervjuguide samt dess tydliga struktur. Detta underlättar således för vår analys av det 
insamlade materialet. 
  
Den slutgiltiga versionen av vår intervjuguide består av fyra olika teman; personlig 
utveckling och välmående, motivation, handlingsfrihet och styrning. Inom ramen av dessa 
teman finns det frågor som är kopplade till vår teoretiska referensram. I första delen av 
intervjuguiden riktar vi vårt fokus på respondentens upplevelse av personlig utveckling 
och välmående på arbetsplatsen. Vi kommer att ställa allmänna frågor om hur personen i 
fråga upplever och bedömer vikten av personlig utveckling och välmående på arbetet. I 
andra delen kommer vi att fokusera på vad motivation innebär och hur motivation uppstår 
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för respondenten. De två sista delarna av intervjuguiden består av frågor som berör 
handlingsfrihet och styrning, inom dessa teman kommer vi att fokusera vad begreppen 
innebär för respektive respondent samt hur betydelsefulla faktorerna är för 
respondenterna. Dessa frågor är framställda med stöd av huvudsakligen Self-
determination theory (SDT). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 50) är det viktigt 
att tänka på hur intervjun med respondenten avslutas. I slutet av intervjun kommer vi 
därför att ställa öppna frågor som berör ämnet motivation, syftet med detta är att beröra 
övriga upplevelser och tankar kring ämnesområdet. Avslutningsvis kommer vi att fråga 
respektive respondent om denne har något att tillägga, detta för att respondenten ska få 
chans att lyfta något som inte har diskuterats tidigare under intervjutillfället. 
 
4.2.1 Pilotstudie  
För att skapa en bra intervjuguide har vi utfört en pilotstudie innan våra intervjuer med 
studiens respondenter. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 50) ger en pilotstudie 
författarna möjligheten att bedöma hur samtliga intervjufrågor uppfattas av respondenten, 
det vill säga om frågorna upplevdes lätta att förstå, om det fanns upprepningar och om 
ordningsföljden var logisk. Genom att använde oss av en pilotstudie fick vi möjligheten 
att ändra formuleringen på frågorna som respondenten upplevde som komplicerade. 
Respondenten som var med i vår pilotstudie uppfyllde våra kriterier för urval, detta anser 
vi är viktigt då upplevelserna av frågorna kan uppfattas olika beroende på utsträckningen 
av erfarenhet inom kontexten. Med detta menar vi att det inte hade varit relevant för oss 
att exempelvis intervjua en person som inte har någon arbetslivserfarenhet alls inom 
branschen. Vi omformulerade några av våra frågor efter pilotstudien för att göra dem så 
tydliga som möjligt, men framförallt tog vi bort några frågor då vi upptäckte att det blev 
för många frågor. Ett exempel på två frågor som vi raderade var, “Hur många olika 
arbetsplatser har du erfarenhet av inom hotell- och restaurangbranschen?” och “Hur 
länge har du jobbat inom hotell- och restaurangbranschen?”. Dessa ändrade vi sedan till 
en mer öppen och omfattande fråga som lyder, “Berätta om din erfarenhet inom hotell- 
och restaurangbranschen?”. Efter att vi gjort justeringar i form av omformuleringar 
utförde vi vår första intervju med en förbättrad struktur. Vår slutgiltiga intervjuguide 
återfinns i appendix 1. 
 
4.3 Utförande av intervjuer  
För att samla in empiriskt material till studien behövde vi relevanta personer att intervjua 
enligt urvalskriterierna presenterade ovan. Efter urvalet tog vi kontakt med 
respondenterna och bestämde tid och plats för intervjun. Platsen för intervjun anpassades 
till att vara så tillgänglig för respondenten som möjligt. Vi har försökt att hålla intervjun 
i miljöer där vi kan prata ostört och respondenten känner sig trygg, vilket Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015, s. 43) framhåller som viktigt att tänka på vid 
intervjutillfället. Några av respondenterna föredrog att ses på sina arbetsplatser av 
praktiska skäl då arbetsgivarna tillåtit att intervjuerna kunde ske under arbetstid. I de fall 
då respondenterna ställt upp på sin fritid har vi försökt finna neutrala miljöer för både oss 
som intervjuare och respondenten i form av avskilda grupprum och caféer. Detta för att 
undvika att respondenten framhåller sig själv på ett visst sätt i en viss miljö, eller 
förknippas med särskilda känslor som kan speglas i samtalet (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015, s. 42). Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) kan exempelvis 
en hemmiljö upplevas som intim och bidra till att den intervjuade känner ett behov av att 
uttrycka sin identitet i större utsträckning än i en mer neutral miljö. Vidare valde vi att 
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genomföra intervjuerna i en lugn miljö för att inte störa samtalet och underlätta 
inspelningen därmed transkriberingen av materialet. 
 
I tabellen 4.2 nedan presenteras en översikt av våra intervjuer. Denna studie genomförs 
inte på uppdrag av företagen och samtliga respondenter vi har kontaktat ville vara 
anonyma i studien, därför benämns de anställda samt deras arbetsplatser med fiktiva 
namn. Vidare kommer den empiriska insamlingen i kapitel 5 att redogöra för respektive 
respondents upplevelser och erfarenheter. 
 
Tabell 4.2: Utförda intervjuer 
 

Respondent Nuvarande 
arbetsroll 

Intervjuns 
längd 

Datum Plats 

Karin Hotellreceptionist 47.44 (min) 20/3 Grupprum på 
Universum, Umeå 
Universitet   

Frida Servitris med 
kökssysslor 

48.59 (min) 23/3 Grupprum på 
Universum, Umeå 
Universitet 

Martina Servitris 45.31 (min) 26/3 I ett mötesrum på 
respondentens 
arbetsplats 

Stina Hotell- 
receptionist, servitris 
och frukostvärd 

45.46 (min) 27/3 Café i centrala Umeå 

Leif Köks- 
ansvarig 

46.25 (min) 3/4 I restaurangen på 
respondentens 
arbetsplats 

Ylva Köks- 
ansvarig 

55.08 (min) 12/4 Café i centrala Umeå 

  
Vid det fysiska mötet började vi med att presentera oss själva samt intervjuns innehåll för 
att göra respondenten informerad om vad som ska ske samt skapa en avslappnad inledning 
av samtalet. Vidare försäkrade vi respondenten om att dess namn och identitet inte ska 
kunna utläsas i presentationen av studien. Samtliga intervjuer spelades in vilket 
godkändes av respondenterna i förhand. Anledningen till att vi ville spela in samtalen var 
möjligheten att kunna gå tillbaka till intervjun i sin ursprungliga form och analysera 
materialet. På så sätt är det även möjligt att lyssna så många gånger som krävs för att göra 
en omfattande analys samt lyssna på tonläget, ordval och så vidare, vilket addera ett djup 
till analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 50). En av oss författare hade 
huvudansvaret för intervjuns utförande, och den andre hade möjlighet att komplettera 
med följdfrågor samt anteckna det mest centrala. Då vi båda har begränsad erfarenhet av 
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att utföra intervjuer fördelade vi ansvaret på hälften av intervjuerna var. Anteckningarna 
användes sedan som introduktion till materialet och som ett hjälpmedel i analysen vid 
sidan om inspelningarna och transkriberingen. Transkriberingarna genomfördes genom 
att vi var för sig lyssnade på intervjuerna genom en dator och skrev ner samtalet 
ordagrant, även detta arbete fördelas till hälften av intervjuerna var. 
 
Genom att vi har använt oss av en kvalitativ insamlingsprocess, gavs möjligheten att 
kunna utläsa respondenternas åsikter och kroppsspråk som kommuniceras under 
intervjutillfället (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Detta hade varit svårt att 
uppnå i en kvantitativ insamlingsmetod, vilket föranleder att vårt val av insamlingsmetod 
var lämplig då materialet från empirin genererade en förståelse för respondenternas 
resonemang kring fenomenets påverkan av motivation. 
 
4.4 Empiriframställning 
I framställningen av vår insamlade data, kommer vi att presentera svaren från våra sex 
stycken intervjuer, detta utifrån hur den anställda i fråga upplever motivationen på 
arbetsplatsen. Vi har valt att presentera varje respondent var för sig, detta för att få en 
helhetsbild av respondentens upplevelser i dennes kontext. Vi kommer att fokusera på det 
centrala i vår framställning av intervjuerna, vilket är; personlig utveckling och 
välmående, motivation, handlingsfrihet samt styrning. I framställningen av vår empiri 
kommer vi att återberätta respondenternas upplevelser för att ge läsaren en personligare 
bild av respektive respondent.  Vidare kommer vi att lyfta fram diverse citat från 
intervjutillfället, detta för att bidra med essensen av respondentens upplevelser och 
därmed reducera vinklingar från oss som författare trots att vi återberättar det mest 
relevanta för studien.  
 
4.5 Metod för bearbetning och analys  
Enligt Saunders et al., (2012, s. 556) existerar det ingen exakt tillvägagångssätt hur 
analysen av materialet i en forskningsstudie ska utföras. Det första steget vid bearbetning 
av material från intervjuer är att transkribera (Öberg, 2015, s. 63). Vi genomförde 
transkriberingar av våra intervjuer i nära anslutning efter intervjutillfället och på grund 
av att våra intervjuer utfördes under två veckors tid, hade vi möjlighet till att göra 
transkriberingarna inom de närmaste dagarna. Detta är något som Öberg (2015, s. 63) 
antyder är viktigt då intrycken från intervjun bara är färsk under en kortare tid. Det 
existerar olika sätt att utföra transkribering på (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 
51), vi valde att använda ett inspelningsprogram på våra datorer samt telefoner vilket 
bidrog till att vi både hade möjlighet att stoppa och spola tillbaka till vissa sekvenser 
under processens gång.  
 
Vidare menar Öberg (2015, s. 63) att det transkriberade materialet kan kategoriseras in 
under olika teoretiska teman. Vårt transkriberade material från intervjutillfällena 
bearbetades med hjälp av färgkodningar baserade på studiens teoretiska grund enligt 
följande kategoriseringar: personlig utveckling och välmående, motivation, 
handlingsfrihet, styrning samt bakomliggande faktorer till att anställda slutar. Efter utförd 
färgkodning valde vi ut den data till vår empiri som vi ansåg var av relevans för vår 
problemformulering.  Denna process har fungerat som ett stöd till vår tolkning samt 
analys av materialet i relation till studiens problemformulering och syfte. Detta genom att 
guida oss igenom materialet och finna mönster i respondenternas berättelser och som vi 
vidare kopplade samman med våra teoretiska utgångspunkter.   
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4.6 Etik  
Vid kvalitativa studier menar Öberg (2015, s. 61) att etiska aspekter bör tas i beaktning 
vid såväl urval och bemötande av respondenter, som i redovisningen av det insamlande 
materialet. Informerat samtycke är en grundläggande princip inom forskningsetiken 
vilket innebär att deltagandet i undersökningen är frivillig och respondenten själv väljer 
vad denne vill delge (Öberg, 2015, s. 61–62). Vidare bör information ges om vad 
undersökningen syftar till och vilka frågor som behandlas i intervjun och hur materialet 
kommer att användas (Öberg, 2015, s. 61). Detta är något som vi informerade våra 
respondenter om innan intervjutillfället, i syfte att de skulle vara medvetna om vad 
deltagande i studien innebär för dem i stora drag. Även information om praktikaliteter 
kring intervjun såsom den tilltänkta samtalslängden och om eventuella förberedelser 
krävs av respondenten skall delges inför mötet (Öberg, 2015, s. 61–62). 
  
Vidare menar Öberg (2015, s. 61) att forskarrollen vid ett intervjutillfälle innefattar att 
vara förstående, empatisk och human. Under våra intervjutillfällen har vi strävat efter att 
bemöta respondenterna med respekt genom att ge dem tydlig information samt 
instruktioner kring intervjuerna och vad de ska användas till.  Detta för att de ska känna 
sig trygga med oss, materialet det delger samt understryka att intervjuerna sker på deras 
premisser (Öberg, 2015, s. 61). Vidare är våra sammanställningar av intervjuerna 
granskade och godkända av respondenterna, detta för att deras erfarenheter framställs på 
ett rättvisande sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 52). Då vi eftersträvat en 
öppen kommunikation genom hela processen har vi lyckats avvärja missförstånd och 
andra angelägenheter som kunnat medföra att respondenten känt sig illa till mods. 
Samtliga respondenter önskade att vara anonyma har det insamlade materialet från 
intervjuerna transkriberats och försetts med fiktiva namn i redogörelsen. Syftet med dessa 
åtgärder är att deltagarnas identitet inte ska kunna urskiljas eller nyttjas av en annan part 
eller i en annan studie (Bryman & Bell, 2107, s. 220).  
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska insamling.  Samtliga 
respondenter presenteras var för sig, detta i syfte för att ge läsaren en tydlig inblick i 
varje respondents upplevelser och åsikter kring de teman som behandlades under 
intervjutillfället i form av personlig utveckling och välmående, motivation, 
handlingsfrihet samt styrning. I nästkommande kapitel kommer vi att presentera våra 
egna uppfattningar av respondenternas upplevelser, vilket innebär att detta kapitel 
endast tar upp beskrivningar från vår empiriska insamling.   
 ______________________________________________________________________ 
 
 
5.1 Karin 
Karin är 23 år gammal och har sex års erfarenhet av att jobba inom hotell- och 
restaurangbranschen. Hon har under sin tid inom branschen hunnit med att arbeta på tre 
olika stora företag. Idag är Karin verksam inom en organisation som är belägen på en 
mindre ort i Hälsingland. Företaget omfattar både hotell- och restaurangverksamhet samt 
konferensmöjligheter.  Vidare är företaget ett litet familjeägt företag som nyligen 
renoverat sina lokaler och som delvis fokuserar på spa samt upplevelser.    
 
Karin beskriver att hon har olika upplevelser av att jobba inom denna bransch, men det 
hon framförallt tycker är stimulerande är att hon får chansen att jobba med service. Idag 
arbetar Karin som hotellreceptionist och hennes nuvarande arbetsuppgifter inkluderar att 
tillmötesgå kunder på plats samt via telefon, mail och sociala medier.  Karin berättat att 
hon bland annat hjälper kunderna med diverse bokningar, frågor, fakturor samt önskemål 
vilket gör att dagarna ser olika ut i hennes nuvarande arbetsroll.  I hennes tidigare tjänster 
inom branschen upplever hon däremot att dagarna varit lika varandra på grund av att 
hennes arbetsuppgifter varit mer styrda. 
  
För Karin innebär välmående balans i vardagen, att kunna hinna med både arbete och 
andra sysslor i livet, såsom att träna, umgås med familj och bekanta. Vidare förklarar 
Karin att välmående i arbetslivet även har balans som nyckelbegrepp enligt henne. Hon 
beskriver balansen genom att säga, ”Balans mellan roliga arbetsuppgifter, att det finns 
en utmaning i det man gör, möjligheter till att utvecklas, att man inte känner att det är 
samma lika liksom.”. Personlig utveckling för Karin är att känna att hon lär sig något, litet 
som stort, bara en erfarenhet med en ny kund tycker hon kan bidra till hennes personliga 
utveckling. Hon lägger tyngd vid att det inte bara behöver vara stora framsteg men att 
målsättningar är viktigt, så att det finns saker att jobba mot. Framförallt tycker hon att 
kvalitativa målsättningar är motiverande, det vill säga mer mjuka värden än att mäta till 
exempel hur många hotellrum hon har lyckats boka. 
  
Karin upplever att hon idag har ett roligt jobb med varierande uppgifter. På hennes 
nuvarande arbetsplats beskriver Karin hennes arbetssituationen som att chefen ger henne 
möjligheten att skapa sin egna värld, att hon kan och får handla från sina egna idéer och 
tankar, vilket i sin tur ökar hennes motivation. Karin beskriver att hon upplevt skillnader 
från organisation till organisation, detta då hon inom vissa organisationer upplevt sig mer 
styrd eftersom det är långt upp till ledningen.  Karin berättar även att på sådana typer av 
företag har hon inte arbetat kvar länge på grund av att hon inte stimuleras av en styrd 
arbetsmiljö. Karin förklarar begreppet motivation genom att säga, “Motivation innebär 
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att det är kul det man gör, och man liksom känner sig taggad att gå till jobbet. Att man 
vaknar på morgonen och känner, åh vad kul det ska bli att åka och jobba.”. Hon berättar 
även att det finns risk för enformigt i hennes arbetsuppgifter och att det stundtals är en 
svårighet att komma ifrån denna enformighet. Exempelvis i samband med vissa 
grundrutiner i arbetet såsom att in- och utcheckningar är oftast en viss tid på dygnet. 
  
Vidare upplever Karin att hennes erfarenheter från branschen skiljer sig åt, hon upplever 
att det är mer stimulerande situationer och arbetsuppgifter som hotellreceptionist jämfört 
med servitris på en restaurang. Det som framförallt påverkar Karins motivation är 
arbetsuppgifterna, hennes behörighet respektive befogenhet, kollegor och allmän 
stämning på arbetsplatsen. Karin beskriver handlingsfrihet genom att säga, “Det är två 
delar, att man har befogenhet att göra saker och man vet var gränsen går, men framförallt 
att man känner att ledningen litar på en så pass mycket att man har fria händer men att 
man vet att här borta är gränsen.”.  Hon belyser även vikten av att kollegorna också är 
motiverande eftersom det blir svårt att känna motivation om alla runt omkring en själv är 
omotiverade. Karin förklarar att hon har upplevt stora skillnader gällande befogenheter 
på hennes arbetsplatser, där hon beskriver att ökade befogenheter har genererat i en ökad 
motivation. På hennes nuvarande arbetsplats kan hon direkt handla från egna idéer. 
Exempelvis beskriver hon att hon kan ge ut ett presentkort till en missnöjd kund till 
skillnad från hennes tidigare arbetsplats där hon inte skulle våga göra något alls innan hon 
varit i kontakt med chefen. Ett exempel på detta beskriver hon genom att säga, “Medans 
på större företag kan jag uppleva att det är rätt tight…, du kan knappa in på kassan och 
ta betalt men så fort det minsta lilla händer så måste man hämta en av ledarna för att 
öppna kassan igen eller ändra en beställning.”. 
  
Vidare förklarar Karin att styrning i form av riktlinjer måste finnas som en grund för att 
kvalitén av arbetet inom verksamheten ska bli bra, däremot anser hon att för mycket 
styrning i hennes arbete bidrar till att hennes motivation minskar. Hon berättar att hon 
skulle vilja fortsätta att arbeta inom branschen då hon får chansen att arbeta med service, 
men att det är viktigt att hon då besitter möjligheten av att kunna bestämma över vissa 
situationer själv eftersom det är då hon upplever motivation och uppnår personlig 
utveckling. Karin upplever att många andra anställda inom branschen väljer att sluta, hon 
tror att det finns diverse faktorer som kan påverkar detta och att det kan skilja sig från 
person till person vad som är avgörande.  Några faktorer som hon nämner är stress, 
arbetstider, lönen, bristande utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling samt att många 
inte får möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i företaget de jobbar inom. 
 
5.2 Frida 
Frida är 24 år gammal och har fyra års erfarenhet av att arbeta inom restaurangbranschen, 
under denna tid har hon arbetat på olika företag. Frida är idag verksam inom ett privatägt 
företag som har lunchservering och som året runt arrangerar större typer av evenemang. 
Idag är det cirka tio heltidsanställda inom företaget samt fem timanställda vid behov. 
Restaurangen är belägen i en mindre svensk stad i Jämtlands län. Hennes arbetsuppgifter 
har varit varierat över tid, från att till en början mest diskat, till att sedan arbeta med 
servering och kundkontakt i större utsträckning. Välmående för Frida är att göra saker 
man mår bra av och tycker om. I arbetslivet beskriver hon att hon mår bra av att arbeta 
med människor som hon trivs med och om hon får möjligheten att utföra arbetsuppgifter 
som är utvecklande för en henne själv. Vidare förklarar Frida att, “Du är ändå mer på 
jobbet än du är hemma, så det ska vara roligt och man ska må bra på jobbet. Jag tror det 
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är olika från person till person vad man motiveras av, men för mig är välmående att få 
göra något som är utvecklande också.”. 
  
Personlig utveckling är enligt Frida, “Att få lära sig saker som man inte kan sedan innan, 
lära sig nya saker. Vilket är anledningen, eller ja jag tycker inte att jag fått utvecklats 
personligt inom denna bransch.”.  Hon understryker dock att hon tror att andra personer 
inom denna bransch kan uppnå personlig utveckling men att det beror på vad man har för 
inställning och framtidsutsikter. Frida motiveras av tydliga målsättningar i sitt arbete, 
vilket är något som hon saknat inom denna bransch då hon aldrig haft något mål utan 
mest bara arbetat för att det är roligt att vara med sina kollegor och träffa kunder. Något 
som Frida upplever är extra roligt inom denna bransch är när det sker större evenemang 
eftersom hon då får mer ansvar och hennes beslut påverkar både kunderna samt 
kollegorna i en högre utsträckning. Hon beskriver att de flesta av arbetsuppgifterna inom 
denna bransch som, “Det är många av arbetsuppgifterna som är riktigt tråkiga, alltså 
verkligen. Men jag tror också att om man kan vara öppen med att det är skittråkigt, alltså 
man ska inte gnälla, men om alla vet att det är tråkigt så kan man hjälpas åt istället och 
göra det till en rolig grej.”. Arbetsuppgifterna som hon upplever som tråkigast är de som 
är styrda av rutiner, där hon inte kan göra annat än att följa instruktioner och rutiner vilket 
påverkar hennes motivation på ett negativt sätt, hon uttalar sig genom att säga, “Alltså 
alla rutinuppgifter tycker jag är tråkiga, men det är ju jag som person. Jag motiveras inte 
av rutinarbete alls, utan motiveras mer när det dyker saker som ska lösas.”. 
  
Det som motiverar Frida på arbetet är framförallt ansvar, tillit och känslan av att känna 
sig oumbärlig. De arbetssituationer som motiverar henne mest är sådana situationer som 
ingen vet hur de ska lösas eftersom det är problemlösningen som hon brinner för, oavsett 
yrkesbransch. Frida tycker att problemlösning är nära kopplat till handlingsfrihet, då hon 
beskriver detta begrepp på följande sätt, “Att man har friheten att göra saker, alltså typ 
lösa problemet som det passar situationen.”. Handlingsfrihet är något som hon upplever 
saknas inom restaurangbranschen då större delen av arbetet är styrt av rutiner, ett exempel 
hon beskriver är, “Man vågar knappt göra en sådan enkel sak som att hacka tomaterna 
på ett annorlunda sätt, det måste man till och med fråga någon ansvarig om. Det ska 
mycket till om man får göra något utanför rutinerna och jag har insett att det krävs mycket 
energi från en själv för att få ens egna idéer att bli verklighet. Man blir alltså mer åt 
robothållet.”. 
  
Samtidigt belyser hon även att det är viktigt att det finns riktlinjer och styrning inom en 
organisation, framförallt för kundernas skull eftersom hon anser att det är en slutprodukt 
eller tjänst de anställda faktiskt ska leverera. Frida menar på att om det inte skulle finnas 
riktlinjer och styrning, skulle produkten eller tjänsten vara starkt beroende av vilken 
anställd som faktiskt levererar till kunden, vilket i sin tur gör att kunder skulle kunna få 
helt olika upplevelser eftersom hon tror att anställda skulle lösa situationerna på olika sätt. 
Hon beskriver detta närmare genom att säga, “Jag tror på tydliga riktlinjer för att skapa 
en ram, men det måste ju finnas utrymme för handlingsfrihet inom ramen. Jag tror det 
måste finnas en ram på något sätt.”. 
  
Under intervjutillfället belyser även Frida att det stundtals funnits höga förväntningar på 
henne, trots att arbetet till största del är styrt av rutiner och riktlinjer. Cheferna har 
förväntat sig att Frida ska kunna lösa situationer som uppstår, men oftast känner hon brist 
på kompetens och brist på utrymme att faktiskt kunna handla utifrån hennes egna tankar 
om vad som blir bäst för kunden. Frida berättar att hon tycker att stöd och handlingsfrihet 
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är nära sammankopplat, hon tror att ju mer stöd man har från ledningen desto mer vågar 
man handla från egna idéer vilket i sin tur ökar motivationen enligt henne. Trots att Frida 
har både positiva och negativa erfarenheter av att arbeta inom restaurangbranschen så 
skulle hon kunna tänka sig att fortsätta arbeta inom branschen. Åtminstone inte med 
samma arbetsuppgifter som hon har idag, i sådana fall vill hon ha en roll där det finns mer 
utrymme för ansvar och handlingsfrihet. Däremot tror Frida att hon kommer söka sig till 
en bransch som kan motivera henne på lång sikt då hon upplever att det finns 
begränsningar inom branschen. Hon tror att oavsett vilken roll man har inom denna 
bransch så skulle arbetet i sig snabbt utvecklas till rutinarbete, vilket gör att hon inte skulle 
uppnå någon personlig utveckling. Slutligen tror hon att vissa väljer att sluta inom denna 
bransch eftersom människor motiveras av olika saker samt andra påverkande faktorer 
såsom lön, att de är slitsamt, arbetsuppgifterna och att de flesta ser det som en tillfällig 
bransch att arbeta inom. 
  
5.3 Martina 
Martina är 21 år gammal och har tre års erfarenhet av att arbeta inom 
restaurangbranschen. Hon har arbetat inom två olika organisationer, men idag jobbar 
Martina som servitris på en finare restaurang där hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är 
att servera, arbeta i bar, tillmötesgå kunder och göra bokningar. Ibland arbetar hon även 
vid större evenemang som restaurangen arrangerar. Företaget är delvis kommunalägt och 
är beläget i Västerbottens län. Restaurangverksamheten omfattar omkring 50 anställda 
där majoriteten arbetar extra vid enstaka tillfällen och större arrangemang. Restaurangen 
fokuserar på finare typ av mat och dryck samt driver krogverksamhet.  
 
För Martina innebär välmående i livet att umgås med vänner och familj samt göra saker 
man mår bra av. Vidare berättar hon välmående på arbetsplatsen betyder att hon får utföra 
uppgifter som ger henne energi och ger känslan av att hon är behövd. Martina tycker det 
är viktigt att hon har förväntningar på sig och att hon gör någon nytta på sitt arbete. 
Personlig utveckling beskriver hon genom att understryka att det är viktigt att sätta upp 
mål både på kort- och lång sikt, då det är detta som driver hennes personliga utveckling. 
Martina beskriver välmående på arbetet genom att säga, “Att känna sig behövd, och att 
någon förväntar sig att man gör något, alltså att man har förväntningar på sig samt känna 
att man kliver upp varje morgon och går till jobbet och känna att man gör någon nytta.”. 
  
Vidare beskriver Martina sitt arbete inom restaurangbranschen som ett tråkigt jobb då det 
är dåliga avtal, dålig lön, dålig arbetsmiljö och arbetsuppgifter som inte stimulerar henne. 
Hon berättar även att hon utsatts för sexuella trakasserier på båda av hennes arbetsplatser 
och hon beskriver branschen som en smutsig och hård miljö för unga tjejer.  Hon 
beskriver branschen genom att säga, “När jag nu börjat söka nytt jobb så gav jag min 
chef som referens, men hon minns knappt mitt namn då det är så mycket folk som rör sig, 
det blir så opersonligt, de tar in folk bara för att.”. Hon berättar att få av hennes kollegor 
jobbar längre än någon månad inom dessa två företag, många väljer helt enkelt att sluta 
eftersom de inte trivs. Det Martina däremot tycker om med restaurangbranschen är att det 
är en social miljö där hon får chansen att träffa många människor, både kollegor och 
kunder. 
  
Martina beskriver motivation genom att säga, “Motivation tror jag har mycket med 
utveckling att göra.”. Vidare beskriver hon att hon måste ställa krav på sig själv för att 
kunna känna att hon utvecklas på sitt arbete, men hon tycker att det är viktigt att kraven 
som ställs är rimliga. Inom restaurangbranschen har hon aldrig haft något 
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utvecklingssamtal med någon av sina chefer, vilket gör att hon enbart fått ställa sina egna 
krav och mål på sina arbetsplatser. Martina berättar att hon älskar att tävla mot sig själv, 
hon ger som exempel att om hon en kväll hade sålt sju flaskor vin så hade hon nästa kväll 
som mål att sälja nio flaskor vin. Hon tillägger även att hon tror att det är olika från person 
till person hur man arbetar med sina målsättningar och vad man motiveras av. Hon 
beskriver att en annan avgörande faktor för henne är huruvida hon tycker 
arbetsuppgifterna är kul eller stimulerande, detta genom att säga, “Men det är ju så, så 
fort jag tycker något är kul så motiveras jag, och om det är tvärtom så lämnar jag det. Så 
ja, om jag är intresserad av något eller inte.”. 
  
Martina tycker om är främmande arbetssituationer, detta på grund av att hon då vet att 
hon kommer få erfarenhet från något nytt och därmed att lära sig något nytt. Hon menar 
att hon stimuleras mer av sådana arbetssituationer då hon för chansen att lösa problemet 
själv, men att det däremot inte sker så ofta inom restaurangbranschen. Hon beskriver detta 
genom att säga, “Jag vill kunna veta att jag kan fatta de beslut jag vill, alltså frihet att 
kunna fatta de beslut jag vill så länge jag kan motivera dom. Så är det inte att jobba på 
restaurang, inte där jag har jobbat i alla fall.”. Detta gör att hon upplever att hennes 
motivation till arbetet är låg och att hon inte har fullt engagemang eftersom hon inte 
känner att hon kan gå till arbetet och göra någon skillnad. Martina beskriver att det finns 
en mängd rutiner och styrning på hennes arbetsplatser, vilket gör att det oftast inte finns 
något val för henne att kunna handla genom egna idéer och tankar. Hon beskriver detta 
genom att säga, “Det är ju ingen frihet alls, man har scheman för allt ifrån att vika dukar, 
till att putsa bestick, till och att ställa ut servetter. Allt är förberett in till minuten vad alla 
ska göra.”. Martina upplever att hon förväntas att lösa saker själv när det handlar om 
uppgifter bakom kulisserna som kunderna inte direkt berörs av. Såsom när hon 
förväntades att få upp alla dryckeskartonger uppför alla trappor på egen hand för att hissen 
var trasig. 
  
Stundtals har Martina upplevt att de varit underbemannade med personal vilket gjort att 
hon inte kunnat tillmötesgå kunderna på bästa sätt. Det har i sin tur medfört att hon fått ta 
mycket kritik från olika håll, däribland kunder, hovmästare och kockar. Martina upplever 
att hon blivit tuffare som person och har börjat våga säga ifrån mer under sin tid i 
branschen, men lägger till att hon önskat att hon istället hade utvecklats på andra sätt av 
sitt arbete. Hon beskriver det optimala arbetsmiljön som, “Jag tycker man ska få lösa 
saker själv…, veta att det är okej att göra fel, men att dom (cheferna) backar upp en, det 
hade varit optimalt.”.  Vidare säger Martina att det skiljer sig från person till person, “Ja 
alltså, vissa personer tycker ju om rutiner…. och då är det ju perfekt, allt går på rutin. 
Är man en rutinmänniska som tycker om det och jobbar med det varje dag ja då är det 
så. Men där är man ju så olika, jag tror jag kräver ganska mycket frihet för att bli nöjd.”. 
  
Martina upplever att hon och hennes kollegor delvis lider av kompetensbrist för att jobba 
inom dessa typer av restauranger, detta då båda restaurangerna hon arbetat på kräver hög 
grad av kunskap om viner och mat. Hon berättar att de aldrig fått någon utbildning, men 
trots detta ställs det krav på att de skulle klara av att rekommendera olika viner till maten 
till exempel. Martina upplever inte att hon eller hennes kollegor kan fråga cheferna om 
hjälp eftersom då får känslan av att vara till besvär, detta gör att hon ibland låtsas att hon 
har kunskap om vinerna framför kunderna. Martina beskriver att dessa typer av situationer 
tillslut blivit vardag för henne, vilket medfört att det känns bekvämt att chansa för att 
verka trovärdig framför kunderna. Hon berättar att många av hennes kollegor inte alls 
känner sig bekväma med detta och vissa av dem väljer då att sluta efter en kortare tid på 
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arbetsplatsen. Avslutningsvis berättar Martina att hon kommer att sluta inom 
restaurangbranschen inom kort eftersom hon inte trivs. Detta beror på olika faktorer för 
henne, men framförallt lönen, dålig arbetsmiljö, enformiga arbetsuppgifter och 
arbetstiderna. Martina tillägger mot slutet av intervjun att, “Sen hade jag ju inte som mål 
att göra karriär där, jag orkar inte bry mig som, man visste att det var en sugig bransch” 
Vidare säger hon även att, “Jag tror väl att det är ganska välkänt att restaurangbranschen 
inte är så trevlig.”. 
 
5.4 Stina 
Stina är 26 år gammal och hon har fyra år av erfarenhet inom hotell- och 
restaurangbranschen, under denna tid har hon arbetat på olika ställen runt om i norra 
Sverige. Hon berättar att några av hennes tidigare arbetstitlar har varit servitris, 
hotellreceptionist samt städare. Vidare förklarar hon att hennes huvudsakliga 
arbetsuppgifter har varierat från företag till företag, trots att hon har haft samma titel på 
pappret. För närvarande jobbar Stina huvudsakligen som hotellreceptionist, servitris och 
frukostvärdinna på ett privatägt företag som omfattar både hotell- och 
restaurangverksamhet. Företaget är småskaligt och beläget på en mindre fjällort i 
Västerbotten vars personalstyrka växer under högsäsong då det tillkommer 
säsongsarbetare. Eftersom det är ett mindre företag och hotellet och restaurangen har 
samma ägare berättar Stina att majoriteten av de anställda har varierande arbetsroller 
inom båda verksamheterna och rycker in där det behövs. 
  
För Stina innebär välmående att hon dels ska trivas och känna att hon har tid till det hon 
behöver, såsom att träna och umgås med vänner. Vidare beskriver Stina välmående på 
arbetet genom att betona det är viktigt med bra villkor, roliga arbetsuppgifter, att ha bra 
arbetskamrater som man kan lita på och som är förstående. Hon tillägger även att det är 
viktigt att man inte ska behöva känna sig utnyttjad av chefer. Något som motiverar Stina 
på arbetet är målsättningar, detta för hon vill känna mening av att gå till arbetet samt för 
att hon vill skapa egna planer för hur hon ska planera och lyckas nå respektive 
målsättning. För Stina är det viktigt att hon tillsammans med sina kollegor skapar 
målsättningar eftersom hon tycker det är motiverande om det är cheferna som bestämmer 
gemensamma mål för de anställda. 
  
Stina beskriver hotell- och restaurangbranschen som en rolig bransch att arbeta inom, det 
som hon framförallt tycker om med branschen är att hon dagligen får träffa många gäster 
och att hon får samarbeta med sina kollegor. Däremot upplever Stina att det finns många 
negativa delar av att jobba inom denna bransch, då hon upplever att det alltid förekommer 
någon typ av stress och att hon stundtals för att bemöta gäster som är missnöjda och som 
går över gränsen. Några andra faktorer är att hon inte tillåts vara så kreativ i sitt arbete, 
hon berättar att hon bland annat tycker det är roligt att fixa och göra fint för gästerna men 
att hon sällan har tid til det. Detta är något som hon i sin tur beskriver som nära 
sammankopplat med hennes välmående och motivation på arbetet genom att säga, 
“Motivation innebär att vara motiverad, att drivas framåt i det man gör. När jag är 
motiverad blir jag väldigt kreativ och börjar tänka i banor om hur man skulle kunna göra 
saker på bäst sätt eller så. När jag känner motivation blir jag handlingskraftig så att 
säga.”. Stina tycker om att vara lösningsorienterad i främmande situationer eftersom hon 
känner motivation av att kunna lösa och klara av situationen på egen hand. Hon upplever 
att det både finns enkla och svåra situationer som kan uppstå på hennes arbetsplats, de 
svåra situationerna upplever hon som omotiverade eftersom hon då blir tvingad att lämna 
över ärendet till en chef då hon inte upplever sig ha frihet att hantera svåra situationer. 
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Hon förklarar att enklare situationer därför motiverar henne mer eftersom hon då faktiskt 
får chansen att lösa situationen på egen hand.   
 
För Stina innebär handlingsfrihet, “Frihet att kunna göra saker på eget initiativ”. 
Handlingsfrihet är en betydande faktor för Stina, detta på grund av att på de arbetsplatser 
som hon har trivts bäst på har hon haft mest frihet till eget handlande och därmed har hon 
således även varit motiverad av att göra ett bra arbete. På vissa av hennes arbetsplatser 
har hon blivit tillsagd exakt hur hon ska duka, hur hon ska ställa in i diskmaskinen och 
tillmötesgå kunder, vilket gjort att hon fått en dålig känsla för att hon vet att hon är kapabel 
till att göra detta själv. Samtidigt som Stina menar på att mer handlingsfrihet genererar 
mer motivation för henne, så påpekar hon att det måste finnas en gräns av 
handlingsfriheten. Hon beskriver detta genom, “Jag skulle säga att ju mer frihet desto 
mer motivation, såklart till en viss gräns. För, för mycket frihet så hamnar i något slags 
tillstånd då jag inte vet vad jag ska göra eller var jag ska börja. Det är såklart 
omotiverade. Frihet inom ramar skulle jag säga blir mest motiverande.”. 
  
Stina upplever även att det är viktigt att hennes kollegor är motiverade eftersom det i sin 
tur skapar en starkare lagkänsla och ett roligare klimat att jobba inom. Hon tror att detta 
är extra viktigt inom denna bransch eftersom att arbetsuppgifterna i sig är ganska styrda 
från chefer. Stina upplever att det finns många rutiner och riktlinjer i arbetet som styr, 
detta då det mesta sker dagligen i samma ordning och det påverkar hennes motivation 
negativt. Hon tycker även att det finns fördelar med styrning, “Riktlinjer och likaså 
styrning tror jag även är nödvändigt då det inom branschen är många nya anställda, eller 
rättare sagt det är många personer som är i omlopp, då behövs riktlinjer för att lära de 
nya snabbare.”.  Vidare tycker Stina att stöd från hennes kollegor och chefer är viktigt 
eftersom det ska vara en självklarhet att känna att man exempelvis vågar fråga om hjälp. 
Däremot är det viktigt att stödet inte övergår till tillrättavisande eller att det kommer i 
vägen för hur hon vill utföra sitt jobb.  Eftersom Stina har jobbat rätt länge inom 
branschen upplever hon att hon besitter tillräcklig kompetens idag, men tillägger att hon 
till en början kände brist i sin kompetens. Stina tror att det skulle vara positivt att lägga 
mer fokus på inskolning, detta grundar hon i att varje gång hon varit ny på en arbetsplats 
inom branschen har hon aldrig fått någon inskolning. Stina söker sig för närvarande till 
andra jobb eftersom hon har börjat tänka på familj och då tycker hon inte att det funkar 
branschens dåliga arbetsförhållanden såsom lön, arbetstider, arbetsuppgifter och stress. 
Hon avslutar intervjun med att säga att hon tror att dessa faktorer är anledningen till att 
många av hennes kollegor inte heller väljer att stanna inom branschen. 
  
5.5 Leif 
Leif är 56 år gammal och har över 30 års erfarenhet av att jobba inom hotell- och 
restaurangbranschen. Under denna tid har han jobbat inom många olika företag med 
varierande arbetstitlar. Han har bland annat arbetat som kock och hotellreceptionist på 
olika platser runt om i Sverige samt i två andra europeiska länder.  Idag har Leif 
arbetstiteln köksansvarig inom en stor hotellkedja som både omfattar hotell- och 
restaurangverksamhet. Företaget är börsnoterat och har runt 280 hotell i Europa, varav 
flertalet av hotellen är belägna i nordiska länder.  Idag har företaget totalt sett närmare 20 
000 anställda. Leif är verksam på ett hotell som är belägen i Västerbotten och idag består 
hans arbetsuppgifter mestadels av administration, kundkontakt samt personalansvar. 
  
För Leif består välmående av många komponenter, som inkluderar både arbete och fritid 
då arbetet tar upp en stor del av hans liv eftersom han befinner sig på jobbet mer eller 
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mindre 40 timmar per vecka. Leif förklarar att om inte han tyckte att det var roligt att gå 
till jobbet så skulle han inte heller göra det, för så länge som han varit på sin nuvarande 
arbetsplats, har han aldrig varit förr.  För Leif är det även viktigt att man törs misslyckas 
och att man har en trygg organisation som står bakom med bra supportfunktioner centralt. 
Leif berättar att inom organisationen har de sedan en tid tillbaka jobbat med mål som ska 
vara mätbara och rimliga för alla anställda oavsett arbetstitel, vilket han anser är viktigt 
för alla individer inom en organisation. Leif tycker att det är viktigt att man känner 
motivation på arbetet och för honom är det olika motivatorer som påverkar utifrån vilken 
situation det är. Leif nämner även att människor motiveras av olika saker och behöver 
olika typ av styrning, han beskriver detta genom att säga, “Det beror ju på, det är ju det 
som är grejen, ingen är ju den andra lik. En del är på ruta 1 och en del är på en 4 och är 
självgående. Så väldigt, väldigt olika.”. 
  
Genom att Leif har lång erfarenhet inom branschen så har han nu arbetsuppgifter som 
inkluderar personalansvar, vilket innebär att bland annat genomför rekryteringar. Han 
beskriver att styrningen under sin tid på företaget varierat över tid, från att ha varit relativt 
styrd till att i större utsträckning få bestämma innehållet själv.  Han nämner att han la 
märke till att ju mer det styrdes ju svårare blev det med rekryteringen eftersom de 
anställda då kände att arbetet var likvärdigt som att jobba på en snabbmatsrestaurang. När 
det kommer till handlingsfrihet upplever Leif att han har möjlighet att fatta beslut i 
dagliga driften men att han däremot har han ett ramverk att förhålla sig till. Han nämner 
att han har betydligt större handlingsfrihet än kompisar som jobbar åt andra företag i 
samma bransch. Vidare berättar han att han hade en kollega som slutade för ett tag sedan 
för att börja jobba åt ett annat företag inom samma bransch, men att denne person nu 
kommer tillbaka på grund av att det var för mycket styrning och fyrkantigt på det andra 
företaget.  Leif upplever att det finns en koppling mellan handlingsfrihet och motivation, 
han beskriver detta genom att säga, “Jag tror ju att om handlingsfriheten ökar så skulle 
min motivation också öka på något vis, och vice versa.”. 
  
Vidare berättar Leif att riktlinjer och styrning har sina för och nackdelar, en fördel 
beskriver han genom att säga, “Ja men det underlättar ju när man har mycket ny personal 
och mycket extra personal, då finns det ju lite grunder att ramla ner på, sen hittar ju alla 
sina egna sätt att utföra det på.”.  En nackdel som han anser finns med riktlinjer och 
styrning är att det kan hindra anställda att utvecklas, vilket i sin tur kan påverka andra 
faktorer såsom trivsel, motivation och välmående negativt. Genom Leifs 
arbetslivserfarenhet inom branschen har han lärt sig att det är svårt att få tänka nytt och 
komma med egna idéer, detta beskriver han genom att säga, “Man har ju som insett att 
det inte någon idé att gå emot strömmen, det är som man sa förr i tiden, att det är bara 
att köpa läget. Kommer det styrning, så får man förhålla sig till det, och vill man inte det 
är det bättre man far någon annanstans. Det är ju inte så för den delen att man har fel, 
men i så fall måste man plöja igenom det, alla måste göra fel ett tag tills de inser att det 
var fel.”. 
  
Nu när han själv fått personalansvar så försöker han få sina kollegor att vara trygga istället 
för att ringa en chef när det uppstår ett problem. Han vill uppmuntra att de ska kunna lösa 
problemet själva, men att de i efterhand ska utvärdera sitt agerande för att se om man 
kunnat handlat på ett bättre sätt. Om en kollega ringer honom brukar han alltid fråga om 
hen har någon lösning själv, vilket han säger att de flesta har. Han brukar alltid stötta 
deras lösningar såvitt det är okej för alla inblandade, detta för att kollegorna som har 
mindre ansvar ska känna att de får komma med sina egna idéer. På detta företag beskriver 
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Leif att alla anställda har tre stycken stora individuella samtal per år som omfattar trivsel, 
målsättningar och annat som berör för den enskilde medarbetaren samt att de även har ett 
kortare samtal varje månad. Han tycker detta är viktigt eftersom man som medarbetare 
måste känna att det finns tid att prata med en chef och att det är en öppen kommunikation. 
  
Enligt Leif är det många faktorer som har betydelse för varför anställda väljer att sluta 
inom branschen. Han nämner dels att det är många unga i branschen som inte riktigt 
bestämt vad de vill göra i liver, andra faktorer som han nämner är arbetstider, lön samt 
att många har jobbet som ett extrajobb. Han säger att chefer oftast vill ge en anställning 
på 70–80%, men att det är svårt att få ihop till en 100% anställningsgrad då det är mer 
flexibelt att ha fler anställda på en lägre anställningsgrad eftersom behovet av personal 
varierar under vissa dagar och tider. Avslutningsvis besvarar Leif frågan om han själv vill 
fortsätta att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen genom att säga att han trivs bra 
men att han har funderat på att testa en annan arbetsplats inom branschen.  
  
5.6 Ylva 
Ylva är 25 år gammal och hon har tre års erfarenhet av att arbeta inom 
restaurangbranschen. Idag är hon verksam inom en nordisk snabbmatskedja som är ett 
svenskt familjeägt företag.  Totalt har de cirka 5000 anställda som är verksamma i olika 
länder, däribland Sverige, Norge, och Danmark. Vidare är det ett företag som arbetar på 
för att jobba på ett hållbart sätt och som huvudsakligen serverar hamburgare. Ylva arbetar 
på en av restaurangerna som ligger i Västerbottens län. Under sina tre år på företaget har 
Ylva haft olika arbetstitlar i form av att både titulera sig som medarbetare och 
kökschef.  Hon började att jobba på restaurangen efter gymnasiet och efter cirka ett år 
fick hon erbjudande att gå en internutbildning för att bli kökschef. Idag har hon ett delat 
ansvar att se till att den dagliga verksamheten fungerar med arbetsuppgifter som bland 
annat inkluderar, kassa, kundbemötande, arbetsledare, tillaga mat och diska.   
 
För Ylva är välmående att hon känner att det är roligt att komma till arbetet och att hon 
har en bra känsla när man går därifrån. Vidare beskriver Ylva att personlig utveckling är 
viktigt på arbetet eftersom hon jobbar heltid och då blir jobbet hennes liv då det är där 
hon spenderar mest tid. Personlig utveckling innebär att hon får förtroende och försvårade 
arbetsuppgifter samt att det finns möjlighet att klättra i hierarkin. Ylva beskriver att det 
finns olika sorts motivation, men en av de viktigaste är att ha viljan att fortsätta komma 
till jobbet, och för att uppnå det måste hon ha egna långsiktiga mål.  Vad som påverkar 
Ylvas motivation är dels hur hon mår själv och hur hennes inställning är men även hennes 
arbetskamraters inställning påverkar. Hon förklarar även att det kan vara andra faktorer 
som påverkar hennes motivation, såsom lön, arbetsförhållanden och arbetstider. Ylva har 
delade meningar om sitt arbete, hon beskriver detta genom att säga, “Ja alltså 
arbetsuppgifterna i sig tycker jag inte är så roliga, men däremot arbetskamraterna, att 
det är jämnåriga, de är mina kompisar även privat. Man kommer dit på samma 
förutsättningar, man kommer dit och alla vet att det inte mest välbetalda och glamorösa 
jobbet.”. Vidare förklarar Ylva att hon upplever främmande arbetssituationer som 
utmanade eftersom hon gillar att lösa problem och situationer.  Hon förklarar detta genom 
att säga: “Jag tror man kan motiveras av att sådana situationer kan komma, att man kan 
komma att behöva tänka utanför ramar och tänka själv.”.  
 
För Ylva innebär handlingsfrihet följande, “Ja men att ens högre chef ger ett ansvar, vad 
säger man, frihet under ansvar, att man har känsla att folk litar på att jag tar beslut som 
är bäst för situationen och att det inte är så strikta ramar när man arbetar.”. Ylva har 
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olika upplevelser när det gäller handlingsfrihet på hennes arbetsplats, hon beskriver 
branschen som händelserik då det dagligen är ett stort antal olika gäster som besöker 
restaurangen vilket innebär att alla behöver ta eget ansvar för att kunna tillmötesgå 
gästerna. Gällande arbetsuppgifterna har hon en annan upplevelse, “Ja då är det inte så 
mycket frihet alls, jag kan ju inte göra en burgare som jag tycker är god... Utan där är 
det strikta regler och likadant kring allt omkring, likadant disken och hur allt de ska 
utföras.”. Hon berättar att detta sätt att arbeta är bara att acceptera i denna typ av bransch 
då det redan är andra personer som tänkt ut hur man ska utföra arbetsuppgifterna på 
effektivaste sättet. Ylva uttrycker att hon inte varit intresserad av att vara med att utveckla 
restaurangen, “När jag jobbar i den här branschen ser jag det som ett mellansteg, inför 
studier, från gymnasiet till planerade studier. Jag har inte tänkt att det här en bransch 
som jag vill vara med och utveckla på det sättet.”. 
 
Vidare förklarar Ylva att hon tror att många förutsätter att ju mer handlingsfrihet man har 
desto roligare har man på jobbet. Ylva däremot stor vikt vid att prata om nackdelarna med 
en högre grad av handlingsfrihet då hon anser att det medför mer krav. För henne skulle 
det innebära att hon blir tvungen att ta mer beslut, vilket skulle generera ett mer krävande 
arbete. Hon uttrycker detta genom att säga, “Ganska enkelt att bara flyta med och inte 
behöva tänka så mycket kanske.”. Ylva upplever att det är bra att det finns tydliga 
riktlinjer i branschen hur man ska utföra arbetsuppgifterna eftersom gästerna kräver att 
maten ska serveras fort och på ett enkelt sätt.  Ylva förklarar dock att man kan uppleva 
denna styrning på olika vis beroende på ens inställning och syfte, “Men sen som sagt 
beror det ju också själv vad man har för inställning, vill jag vara med och påverka är det 
ju tråkigt att det finns väldigt styrda riktlinjer.”.  Ylva motiveras av att det är mer styrt 
då hon känner att det finns ett bästa sätt att utföra arbetsuppgiften på vilket gör att hon 
kan lägga mer tid och energi på annat. Hon känner även en trygghet i att checka av sina 
genomföra arbetsuppgifter i rutinlistor, men tillägger att det samtidigt kan bli ett 
stressmoment i sig då det är väldigt många listor som ska hinnas med under ett arbetspass.  
 
Avslutningsvis besvarar Ylva frågan om hon vill fortsätta arbeta inom 
restaurangbranschen, hon tycker det är ett roligt jobb men att det är väldigt krävande både 
tidsmässigt och arbetsmässigt. Vidare nämner hon att jobba sena kvällar och nätter livet 
ut inte skulle funka för många eftersom man knappt får betalt för det. Ylva berättar att 
hon kan tänka sig att fortsätta arbeta inom branschen men däremot inte inom en 
snabbmatsrestaurang eftersom hon upplever att det är en väldigt stressig miljö.  
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6. Analys 
Följande kapitel behandlar den insamlande empirin i relation till studiens teoretiska 
grund presenterad i kapitel 3 samt vårt perspektiv och analys i egenskap av författare till 
studien. Till en början presenteras en sammanfattning av empirin och dess huvudsakliga 
bidrag till undersökningen av studiens problemformulering. Därefter går vi in på de 
teoretiska kopplingarna från vår teoretiska grund som vi kan finna i det empiriska 
materialet.  
______________________________________________________________________ 
 

6.1 Sammanfattning av empiri  
Den empiriska insamlingen visar på både olikheter och likheter i anställdas erfarenhet 
samt upplevelse av att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. I tabellen nedan 
presenteras dessa skillnader och likheter i respondenternas upplevelser och önskningar, 
detta i avseende på några av de mest centrala teman i empirin med utgångspunkt i studiens 
problemformulering. 
 
Tabell 6.1: Sammanställning av studiens empiri   
 
 

Karin Frida Martina Stina Leif Ylva 

Erfarenhet 6 år 
Hotell & 
restaurang 

4 år 
Restaurang 

3 år 
Restaurang 

4 år 
Hotell & 
restaurang 

30 år 
Hotell & 
restaurang 

3 år 
Restaurang 

Nuvarande 
arbetsroll 

Hotell- 
receptionist  

Servitris 
med 
kökssysslor 

Servitris Hotell- 
receptionist 
servitris & 
frukostvärd  

Köks- 
ansvarig 

Köks- 
ansvarig 

Upplevd 
motivation i 
arbetet 

Hög 
 

Låg 
 

Låg Medel 
 

Hög 
 

Medel 
 

Upplevd 
handlingsfrihet 

Hög Låg Låg Medel Hög Låg 

Önskad 
handlingsfrihet 

Hög Hög Hög Medel Hög Medel 

Upplevd 
styrning 

Låg Hög Hög Medel Låg Hög 

Önskad 
styrning 

Låg Låg Låg Medel Låg Hög 

Vilja att 
fortsätta att 
jobba inom 
branschen 

Ja Nej Nej Nej Ja Nej 
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Med hjälp av det empiriska materialet ser vi att flera av respondenterna inte upplever 
någon långvarig motivation i sitt arbete. Karin och Leif å andra sidan vill fortsätta att 
arbeta inom branschen och det är även dessa två som upplever sig ha mest handlingsfrihet 
och minst styrning i sitt nuvarande arbete. Merparten av respondenterna önskar låg grad 
av styrning men upplever att de har hög grad av styrning i nuläget. Stina och Ylva önskar 
en högre grad av styrning med syfte att arbetet ska fungera och bättre och de ska känna 
sig tryggare i sin arbetsposition. När det gäller önskad handlingsfrihet önskar alla 
respondenter en högre grad av handlingsfrihet utifrån deras nuvarande arbete, men detta 
kan variera utefter olika sammanhang och situationer. Stina och Ylva önskar minst grad 
av handlingsfrihet i form av en medelgrad.  Däremot upplever både Leif och Karin en hög 
grad av handlingsfrihet i nuläget, men önskar än mer i vissa avseenden. Framförallt för 
att kunna utvecklas i sig själva och i sitt arbete.   
 
Syftet med denna empiriska sammanställningen är att ge en överblick och belysa centrala 
delar från det insamlade materialet. Detta utgör en introduktion för kapitlets 
efterkommande del där vi diskutera respondenternas likheter och olikheter som visas i 
tabellen närmare i relation till studiens teoretiska utgångspunkter.  
 

6.2 Teoretiska kopplingar  
 
6.2.1 Personlig utveckling och välmående 
Respondenterna har olika typer av upplevelser gällande personlig utveckling och 
välmående.  Återkommande är att alla respondenter värderar att lära sig nya saker och 
därmed utvecklas i sin arbetsroll, däremot existerar det skillnader kring vad de vill 
utveckla och på vilket sätt. Nedan kommer vi därför att belysa vad respondenterna 
uttrycker gällande deras personliga utveckling och välmående. Syftet är att bidra till en 
övergripande förståelse för respondenterna som individer, vilket i sin tur kan kopplas 
samman med deras motivation.  
 
För Karin handlar personlig utveckling om att lära sig nya saker, hon värderar alla nya 
insikter och anser att det är viktigt med framförallt kvalitativa målsättningar i arbetet. Hon 
anser att välmående handlar om balans och att det är varierande arbetsuppgifter som ger 
möjlighet till utveckling. Frida menar även hon att välmående går hand i hand med att 
utföra saker som är utvecklande och önskar tydliga målsättningar. Martina uttrycker att 
välmående på arbetsplatsen involverar arbetsuppgifter som ger energi och genererar 
känslan av att hon är behövd och gör nytta. När det kommer till personlig utveckling 
påpekar hon att både kort- och långsiktiga målsättningar är viktiga. Stina beskriver att det 
är viktigt att trivas med det man gör och att balans mellan fritid och jobb är grundläggande 
för välmående. Vidare anser hon även att det är viktigt med bra villkor, roliga 
arbetsuppgifter, kollegor som hon kan lita på och som är förstående samt att hon inte 
känner sig utnyttjad av sina chefer. För Stina är både personliga och kollektiva 
målsättningar på arbetsplatsen betydande, det är framförallt processen och planeringen av 
hur målen uppnås som är viktigt enligt henne. Leif menar att välmående omfattar både 
fritid och arbete och att det är viktigt för honom att hitta en balans mellan dem som han 
trivs med. Han värderar att ha ett roligt jobb och att en viktig del av personlig utveckling 
är våga misslyckas men samtidigt ha stöd från organisationen. Slutligen menar Ylva att 
välmående handlar om att det känns lustfyllt att gå till jobbet och att den känslan består 
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även när arbetspasset är slut. Personlig utveckling är enligt henne att få förtroende och 
avancera i sina arbetsuppgifter samt klättra inom hierarkin på arbetsplatsen. 
 
Samtliga respondenter berättar även att de i mer eller mindre utsträckning upplever att 
hotell- och restaurangbranschen är en miljö som präglas av stress eller av andra 
förhållanden som är påfrestande för individen. Detta koppla samman med Zhao och 
Ghiselli (2016, s. 306) som menar på att inom yrken där kundkontakt och service är de 
främsta arbetsuppgifterna ställs krav på individens anpassningsförmåga till de människor 
de möter samt att det ofta handlar om stressrelaterade och påfrestande arbetsmiljöer. 
Dessa förutsättningar anser vi kan vara begränsande för anställdas personliga utveckling 
och välmående då verkligheten och de anställdas önskad till stor del står i kontrast till 
varandra.  
 
6.2.2 Motivation 
Enligt SDT har alla människor utvecklat tre grundläggande psykologiska behov i form av 
samhörighet, kompetens och handlingsfrihet (Gagné & Deci, 2000, s. 334). När 
respondenterna besvarade frågan hur de upplever samhörigheten och kompetensen på 
arbetet, fick vi till svars av nästintill alla respondenter att de upplever samhörigheten som 
betydande och tillfredsställande på sina arbetsplatser. Däremot hade respondenterna olika 
upplevelser gällande sin kompetens. Gagné och Deci (2005, s. 332) beskriver att 
begreppet kompetens kännetecknas av känslan att lyckas, förstå och behärska sin 
omgivning. Exempelvis känner Martina, Stina och Frida att de har haft kompetensbrist 
under deras tid inom restaurangbranschen, men att de däremot har lärt med tiden om hur 
de ska hantera situationer som de till en början hade svårt att behärska. Martina beskriver 
att situationer där hon upplevt kompetensbrist tillslut blivit vardag för henne, vilket 
medfört att det blivit bekvämt för henne att verka trovärdig framför kunderna trots 
bristfälliga kunskaper.  Samma respondent berättar att många av hennes kollegor inte alls 
känner sig bekväma med detta, vilket bidragit till att vissa av dem valt att sluta efter en 
kortare tid på arbetsplatsen. Martina, Stina och Fridas upplevelser kan kopplas samman 
med Self-determination theory (SDT), som menar på att kompetens är ett grundläggande 
behov för människans motivation (Gagné & Deci, 2000, s. 334). Samtidigt finns det 
respondenter som har andra uppfattningar gällande kompetensen, exempelvis Leif, Ylva 
och Karin som upplever att de har den kompetens som krävs för att behärska och lyckas 
i sin omgivning på arbetet. 
 
Respondenterna som medverkar i denna studie upplever olika grad av motivation av att 
arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Fyra av respondenterna (Martina, Stina, 
Ylva och Frida) upplever inte att arbetsuppgifterna är tillfredsställande för dem som 
individer, detta då det mesta i deras arbete upplevs som påtvingat. Det här tyder på att 
dessa respondenter inte uppnår inre motivation på sitt arbete, detta då Gagné och Deci 
(2005, s. 334), menar att inre motivation uppnås genom att individen inom organisationen 
upplever att arbetsuppgifterna är stimulerande och utvecklande. Vidare menar Palmer 
(2005, s. 5) att yttre motivation kan ses som påtvingande och manipulerande där 
individens egen vilja hamnar i skymundan, vilket alla dessa fyra respondenter upplevde 
på något sätt. Exempelvis beskriver Martina detta genom att säga, “Det är ju ingen frihet 
alls, man har scheman för allt ifrån att vika dukar, till att putsa bestick, till och att ställa 
ut servetter. Allt är förberett in till minuten vad alla ska göra.”. Vidare beskriver Frida 
detta genom att säga, “Man vågar knappt göra en sådan enkel sak som att hacka 
tomaterna på ett annorlunda sätt, det måste man till och med fråga någon ansvarig om. 
Det ska mycket till om man får göra något utanför rutinerna och jag har insett att det 
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krävs mycket energi från en själv för att få ens egna idéer att bli verklighet. Man blir 
alltså mer åt robothållet.”.  Detta tyder på att dessa personer ej innehar inre motivation 
på arbetet då denna typ av motivation associeras med individens kreativitet, flexibilitet 
och möjlighet till egen problemlösning (Gagné & Deci, 2014, s. 332–333).  
 
Det finns indikationer på att Leif upplever autonom motivation, detta då han anser att det 
flesta av hans arbetsuppgifter är utvecklande och stimulerande för honom. Karin ger 
också en antydan på att hon upplever autonom motivation i vissa avseenden, detta grundas 
i att hon utrycker ett inre driv av att göra karriär inom branschen på sikt. Karin och Leif 
upplever att de utför arbetsuppgifter för att de själv vill det då de tycker om att göra kunder 
nöjda eftersom det är tillfredsställande för dem som personer. Här ser vi skillnader bland 
respondenterna, då resterande fyra personer (Martina, Stina, Ylva och Frida) utför 
arbetsuppgifterna för att de blivit tillsagd att göra det av någon annan på arbetet. Detta 
kan kopplas samman med Gagné och Deci (2014, s. 334–335) och Sheldon et al., (2003, 
s. 360), som menar på att en individs inre drivkraft på arbetet är ett exempel på autonom 
motivation vilket kännetecknas av att den anställde vill det själv, och inte för att den 
anställde blivit tillsagd att göra det av någon annan. Med stöd av detta resonemang ser vi 
antydningar som pekar på att Karin och Leif innehar inre drivkrafter inom sina arbeten 
och därmed autonom motivation. De resterande fyra respondenter uppvisar inte tecken 
för inre drivkrafter i sina arbeten vilket tyder på att de har kontrollerad motivation. I 
figuren nedan illustreras en översikt av hur vi tolkar respondenterna i relation till vår 
analys av deras motivation i arbetet.   
 
 

 
 
Figur 6.1: Analys av respondenternas motivation.  
 
Med hjälp av SDT kan vi se vissa mönster hos respondenterna som kan appliceras i olika 
nivåer av motivation hos dessa. Genom att analysera respektive respondentens svar under 
intervjuerna i relation till teorin kommer vi att gruppera dem utefter nivå av motivation 
som illustreras i figur 6.1 ovan. Enligt SDT finns det olika grader av motivation, där den 
främsta nivån kategoriseras som inre motivation och uppnås genom att individen inom 
organisationen upplever att arbetsuppgifterna är stimulerande och utvecklande (Gagné & 
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Deci, 2005, s. 334). Denna typ av motivation kopplas samman med inneboende 
egenskaper hos individen och associeras bland annat med individens kreativitet, 
flexibilitet och möjlighet till egen problemlösning (Gagné & Deci, 2014, s. 332–333). Vi 
kan se likheter med Karins upplevelse av sitt nuvarande arbete där hon beskriver att hon 
har möjligheten att skapa sin egna värld, att hon kan och får handla från sina egna idéer 
och tankar, vilket i sin tur ökar hennes motivation.  Vi kan även se tecken på att Leif 
känner inre motivation, då han upplever möjlighet till att fatta beslut i dagliga arbetet och 
han går till jobbet för att han tycker att det är genuint roligt. Ryan och Deci (2000, s. 62) 
menar att inre motivation uppstår genom att den enskilde individen på arbetsplatsen är 
engagerad och motiverad av arbetsuppgiften på grund av att det finns ett genuint intresse. 
Även Karin uppvisar ett genuint intresse för att jobba med service och nära kunderna, 
vilken hon får utlopp för i sitt arbete inom branschen. Både Leif och Karin handlar och 
utför arbetsuppgifter för att de själva vill de och inte för att de är tillsagda att göra det av 
någon annan, vilket är ännu ett kännetecken för att de upplever inre motivation (Gagné & 
Deci, 2014, s. 334–335; Sheldon et al., 2003, s. 360).  
 
Trots att det finns indikationer som tyder på att Karin och Leif upplever inre motivation 
i sitt arbete, är det svårt att avgöra det baserat på ett intervjutillfälle då det är beroende av 
en rad faktorer såsom personliga egenskaper, intressen, ålder, erfarenheter, livssituation, 
arbetsuppgifter och medarbetare. Det finns stora likheter med inre motivation och 
integrerad reglering, vilket ingår i kategorin av yttre motivation.  Skillnaden är att 
integrerad reglering uppstår när diverse yttre motivationsfaktorer överensstämmer med 
den anställdes egna åsikter vilket därav uppfattas som en faktor som är autonomt 
motiverande (Deci & Ryan, 2000, s. 62). Vi anser att vi inte har tillräckligt med underlag 
för att göra en särskiljning mellan inneboende egenskaper och integrerad reglering i fråga 
om Karin och Leif, däremot kan vi konstatera att det finns antydan på att båda upplever 
autonom motivation i sitt arbete eftersom de upplever hög grad av handlingsfrihet, 
samhörighet samt kompetens i enlighet med teorin SDT (Deci & Ryan, 2014, s. 13; 
Söderfjäll, 2012, s. 75). 
 
I figur 6.1, visas ännu en form av motivation kallad yttre motivation, vilket enligt SDT 
inkluderar både kontrollerad- och autonom motivation och som grundas i olika nivåer av 
självbestämmande för individen (Ryan & Deci, 2000, s. 61). Identifierad reglering är 
benämningen på den lägsta nivån som innefattas av autonom motivation, vilken präglas 
av en lägre grad av självbestämmande från individen än motivation grundad i integrerad 
reglering samt inneboende egenskaper (Gagné & Deci, 2014, s. 336).  Identifierad 
reglering grundar sig i att den enskilde individen inom organisationen har förståelse och 
tydliga drivkrafter vilket i sin tur genererar i att individen handlar utefter dessa intentioner 
(Sheldon et al., 2003, s. 363). Detta kan vi se exempel på genom Ylva, som menar på att 
det är viktigt att hon känner att det är tillfredsställande att komma till arbetet.  Vidare 
säger hon att hon till viss del motiveras av att arbeta med hjälp av i rutinlistor som hon 
kan bocka av allteftersom arbetsuppgifter slutförts, då ser direkt resultatet av sitt 
handlande. Samtidigt säger Ylva att hon inte har någon ambitionen att stanna inom 
branschen och därmed är hon stundtals likgiltig till sitt arbete, “När jag jobbar i den här 
branschen ser jag det som ett mellansteg, inför studier, från gymnasiet till planerade 
studier. Jag har inte tänkt att det här en bransch som jag vill vara med och utveckla på 
det sättet.”. Detta antyder att Ylva inte har någon långsiktig ambition med att fullgöra 
checklistan, utan att hon snarare känner personlig tillfredsställelse i och med sitt 
handlande, vilket inte överensstämmer med autonom motivation och identifierad 
reglering (Sheldon et al., 2003, s. 363) Vi kan däremot se likheter med respondenten och 
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introjekterad reglering, vilket innebär att hon handlar för att få känna tillfredsställelse i 
sin självkänsla (Gagné & Deci, 2014, s. 334; Deci & Ryan, 2000, s. 62). Vi upplever det 
som att Ylvas tillfredsställelse av att följa rutiner och listor grundas i att hon då utför ett 
bra jobb, och att hon är medveten om arbetet måste genomföras i slutändan enligt 
regleringar som råder på arbetsplatsen. Ylva illustrerar detta genom att berätta att hon 
motiveras av att det är mer styrt i vissa situationer för att hon känner att det finns ett bästa 
sätt att utföra arbetsuppgiften på vilket gör att hon kan lägga mer tid och energi på annat.  
 
En annan respondent som visar på en liknande typ av motivation är Stina. Hon motiveras 
av att ha frihet inom vissa ramar i sitt arbete, hon värderar framförallt att kunna ge uttryck 
för sina kreativa sidor på jobbet vilket hon sällan har möjlighet till. Vi uppfattar det som 
att Stina har en del handlingsfrihet på sin nuvarande arbetsplats men att hon inte känner 
optimal tillfredsställelse av det då hon inte har utrymme att tillämpa sin frihet bland annat 
på grund av stress och tidsbrist. Hon nämner även att det finns begränsningar i hennes 
behörigheter och befogenheter som är nära sammankopplat med handlingsfrihet 
(Aronsson et al., 2012, s. 260). Stina beskriver att då svårare situationer uppstår tvingas 
hon många gånger att lämna över ärendet till en chef då hon inte upplever sig ha frihet att 
hantera det vilket minskar hennes motivation. Detta tyder till viss del att hon handlar för 
att de yttre omständigheterna styr henne i en viss riktning (extern reglering), samtidigt 
upplever vi att Stina tycker att det är viktigt att hon står bakom sina handlingar på arbetet. 
Vi kan urskilja vissa likheter med introjekterad reglering i Stinas skildring av sin 
arbetssituation där hennes handlingar genomsyras av att tillgodose god service och göra 
ett bra jobb, vilket vi tolkar som att hon handlar för att få känna tillfredsställelse i sin 
självkänsla (Gagné & Deci, 2014, s. 334; Deci & Ryan, 2000, s. 62). Som vi ser i 
exemplen rörande Ylva och Stina, är det framförallt yttre faktorer som bidrar till att 
individerna upplever kontrollerad motivation (Ryan & Deci, 2000, s. 61).  
 
Extern reglering innefattar minst självbestämmande hos individen och SDT beskriver 
denna form av reglering som kontrollerad motivation (Gagné & Deci, 2014, s. 335–336). 
Frida beskriver att hon drivs av att lösa problem och inneha stor handlingsfrihet, vilket 
inte tillhör hennes dagliga arbete som hon beskriver som följande, “Alltså alla 
rutinuppgifter tycker jag är tråkiga, men det är ju jag som person. Jag motiveras inte av 
rutinarbete alls, utan motiveras mer när det dyker om saker som ska lösas.”. 
Respondenten menar även att det är stor del av hennes arbete är rutinbaserat och hon 
upplever att det krävs mycket tid och energi av henne som anställd för att påverka 
rutinerna. Vi tolkar detta som att Frida handlar genom att följa rutinerna för att hon måste 
göra det, inte för att hon själv vill och motiveras av det. Sheldon et al. (2003, s. 363) 
menar att denna typ av motiv, där individen handlar för att få någon sorts belöning eller 
för att den externa situationen upplevs som tvingande, kan kopplas samman extern 
reglering (Sheldon et al., 2003, s. 363).  Fridas arbete är inte uteslutande rutinartat, hon 
beskriver bland annat att hon har haft mer handlingsfrihet under vissa situationer såsom 
vid större evenemang som restaurangen arrangerar. Vid dessa tillfällen beskriver sig 
respondenten som mer motiverad. Vi anser dock att denna motivation inte är långvarig 
då handlingsfriheten fungerar som en tillfällig, yttre påverkande faktor. Därför överväger 
vi att Frida är kontrollerad motiverad inom ramen för extern reglering. Då detta är den 
lägsta nivån av motivation enligt modellen bör även diskussionen om huruvida Frida är 
motiverad eller inte tas i åtanke i analysen. Vi argumenterar för att Frida är motiverad 
men till en lägre grad. Detta då respondenten säger att hon framförallt arbetar för att det 
är roligt att vara med både kollegor och träffa kunder vilket vi tolkar som att hon upplever 
samhörighet på sin arbetsplats (Gagné & Deci, 2005, s. 337). Vidare upplever Frida att 
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hon har den kompetens som krävs för att behärska sitt arbete men att hennes handlande 
många gånger begränsas av styrningen. Detta indikerar att hon upplever kontrollerad 
motivation då hennes behov av samhörighet och kompetens är tillgodosedda, dock till en 
lägre grad på grund av bristande handlingsfrihet.    
 
Då en individ upplever icke-motivation är inte behoven av samhörighet, kompetens och 
handlingsfrihet således inte tillfredsställda (Deci & Ryan, 2014, s. 13; Söderfjäll, 2012, 
s. 75). I detta tillstånd är kompetens och samhörighet de mest grundläggande behoven för 
att känna motivation till en första början (Gagné & Deci, 2000, s. 334). Vi kan se exempel 
på detta genom Martina, trots att hon uttrycker att restaurangbranschen är en social miljö 
med många kunder och kollegor upplever hon bristande samhörighet, bland annat på 
grund av att många av hennes kollegor slutar inom någon månad. Hon ger ett exempel på 
sin relation till hennes nuvarande chef, “När jag nu börjat söka nytt jobb så gav jag min 
chef som referens, men hon minns knappt mitt namn då det är så mycket folk som rör sig, 
det blir så opersonligt, de tar in folk bara för att.”. Detta tolkar vi som att Martina 
upplever sig utbytbar, och därmed att hon saknar en betydande roll på arbetsplatsen vilket 
hon uttrycker som betydande för hennes motivation. Stundtals upplever Martina att hon 
saknar kompetens i sitt arbete inom restaurangbranschen. Martina berättar exempelvis att 
varken hon eller hennes kollegor aldrig har erbjudits någon utbildning, trots detta ställs 
det höga krav på kunskap om viner och mat i den typ av finare restauranger som hon 
arbetar inom. Martina upplever dessutom begränsningar och missnöje med sin 
handlingsfrihet, “Jag vill kunna veta att jag kan fatta de beslut jag vill, alltså frihet att 
kunna fatta de beslut jag vill så länge jag kan motivera dom. Så är det inte att jobba på 
restaurang, inte där jag har jobbat i alla fall.”. Vidare berättar hon att hon ibland känner 
sig pressad att handla på egen hand, exempelvis i arbetsuppgifter bakom kulisserna där 
kunderna inte ser vilket vanligtvis endast bidrar till den dagliga driften.   Detta kan ses 
som en typ av handlingsfrihet men enligt vår analys grundar sig den övervägande yttre 
påtryckningar där arbetsgivarens förväntningar av att personalen ska se till att den dagliga 
driften av restaurangen fungerar utan hänsyn till individens behov.  Vi tolkar det som att 
ingen av de situationerna eller erfarenheterna som Martina beskriver i relation till   
samhörighet, kompetens och handlingsfrihet är tillfredsställande för henne som individ, 
vilket därmed kan ge en antydan om att Martina är icke motiverad på sitt arbete.  
 
För att uppnå en mer långvarig och autonom motivation krävs även att behovet av 
handlingsfrihet är tillfredsställt. Enligt SDT uppnås inte långvarig motivation på 
arbetsplatsen av yttre faktorer såsom vad det är för jobb, vilken status det har eller vilken 
lön det ger, däremot hur väl individen får utlopp för sina inre behov i sitt arbete (Ankli & 
Palliam, 2012, s. 9). Detta kan kopplas samman med Leif och Karin, då de får de utlopp 
för sina inre behov på arbetet enligt vår analys. Dessutom uppger de båda att de vill 
fortsätta att arbeta inom branschen, därmed kan det vara rimligt att anta att de är långvarigt 
motiverande.  Samtidigt är det av vikt att belysa att flera av respondenterna anser att lön, 
arbetstider och vad det är för typ av arbete spelar roll gällande långvarig motivation vilket 
gör att detta påstående kan ifrågasättas.  
 
6.2.3 Handlingsfrihet 
Enligt Söderfjäll (2012, s. 74) är en av de mest betydelsefulla faktorerna för en individs 
motivation graden av tillfredsställelse av handlingsfrihet. I figur 6.2 nedan har vi 
grupperat respondenterna genom att analysera deras upplevelser i relation till Bowen och 
Lawlers (1992, s.  36) modell för nivåer av handlingsfrihet.  
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Figur 6.2: Analys av respondenternas nivåer av handlingsfrihet. 
 
Längst ner i figuren har vi placerat Frida, Martina och Ylva, detta grundar vi på att de 
berättar att de upplever en låg grad av handlingsfrihet på arbetet. Exempelvis upplever 
Frida att hon agerar likt en robot på jobbet på grund av omfattande rutiner. Således som 
Martina beskriver att det finns en mängd rutiner och styrning på hennes arbetsplats, vilket 
bidrar till att det oftast inte finns något val för henne att kunna handla genom egna idéer 
och tankar.  Även Ylva upplever att hennes arbete är styrt, men däremot upplever hon att 
det till viss del är positivt eftersom någon annan redan tänkt ut hur hon ska utföra 
arbetsuppgifterna på bästa sätt. Detta indikerar att dessa tre respondenter befinner sig på 
den lägsta nivån av handlingsfrihet eftersom den nivån kännetecknas av att de anställda 
upplever låg grad av handlingsfrihet och att det existerar en hög grad av styrning från 
organisationen (Bowen & Lawler, 1992, s. 35–36).  
 
Stina är en respondent som vi upplever befinner sig på nästa nivå av handlingsfrihet, 
denna nivå kallas för förslaget engagemang (Bowen & Lawler, 1992, s.  36). Det här 
grundar vi i att Stina berättade under intervjutillfället att hon upplever det som att hon kan 
ge förslag till hennes chefer men att generellt sett upplever hon inte frihet till att handla 
utifrån sina egna tankar. Denna nivå omfattas av kontroll från ledningen vilket genererar 
i att anställdas arbetsuppgifter vanligtvis är desamma varje dag och att anställdas 
handlingsfriheten är relativt låg vilket innefattar att de anställda enbart får ge 
rekommendationer till ledningen som i sin tur tar beslut (Bowen & Lawler, 1992, s. 35–
36). Stina beskriver att handlingsfrihet är en betydande faktor för henne. Hon uttrycker 
det bland annat genom att säga att på de arbetsplatser som hon har trivts bäst på har hon 
haft mest frihet till eget handlande och därmed har hon således varit motiverad av att göra 
bra ifrån sig på arbetet.  
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En respondent som vi anser befinner sig på nästa nivå är Karin. För oss finns det 
svårigheter med att urskilja om denna respondent befinner sig på nivån som kallas för 
förslaget engagemang eller för nivån som kallas för arbetsengagemang. Detta på grund 
av att det stundtals är det lite som skiljer sig mellan nivåerna, och på grund av att 
respondenten upplevt olika grad av handlingsfrihet på de arbetsplatser hon arbetat på 
inom branschen gör det ännu svårare att säga var hon befinner sig på denna skala. På 
respondentens föregående arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen har hon 
upplevt att en lägre grad av handlingsfrihet då ledningen styrt mycket för de anställda. 
Detta indikerar på att Karin befunnit sig inom nivån föreslaget engagemang på hennes 
tidigare arbetsplatser inom branschen då denna nivå omfattas av kontroll från ledningen, 
vilket genererar i en relativt låg handlingsfrihet bland anställda (Bowen & Lawler, 1992, 
s. 35–36). På respondentens nuvarande arbetsplats upplever hon en högre grad av 
handlingsfrihet, detta då hon beskriver att hon har befogenhet att få fatta vissa beslut på 
egen hand vilket gör att hennes arbetsuppgifter känns väsentliga och meningsfulla för 
henne. Det ger en indikation på att Karin för tillfället befinner sig på nivån som kallas för 
arbetsengagemang, detta då denna nivå omfattas av att de majoriteten av de anställda 
upplever arbetsuppgifterna som betydelsefulla och att de anställda får möjlighet till att 
fritt bestämma hur de vill utföra arbetet (Bowen & Lawler, 1992, s. 35–36). Karin berättar 
att hon inte stimuleras av en styrd arbetsmiljö vilket varit en anledning till att hon inte 
arbetat kvar länge på sina tidigare arbetsplatser där hon inte haft möjligheten till att få 
handla utifrån egna idéer och tankar.  
  
Leif är den respondent som upplever sig att ha högst grad av handlingsfrihet bland 
respondenterna som medverkar i vår studie. Det finns även här svårigheter för oss att 
kategorisera vilken nivå av handlingsfrihet som respondenten befinner sig inom då han 
under sin tid på sin nuvarande arbetsplats fått en ny arbetstitel som bland annat inkluderar 
ledningsansvar och ökade befogenheter. Som ny på sin nuvarande arbetsplats, anser vi att 
det är troligt att Leif befann sig på nivån som kallas för arbetsengagemang. Vi tolkar det 
även som att Leif stundtals befinner sig på den nivån även idag, detta då nivån 
arbetsengagemang omfattas av att anställda till största del får handla fritt utifrån egna 
tankar men att det trots allt stundtals kan existera såväl återkoppling som styrning från 
ledningen i organisationen (Bowen & Lawler, 1992, s. 35–36).  Detta på grund av att han 
vanligtvis upplevt sig besitta handlingsfrihet men att han däremot i vissa situationer känt 
både i sin nuvarande roll och föregående roll att, “Man har ju som insett att det inte någon 
idé att gå emot strömmen, det är som man sa förr i tiden, att det är bara att köpa läget. 
Kommer det styrning, så får man förhålla sig till det, och vill man inte det är det bättre 
man far någon annanstans.”. Samtidigt befinner sig Leif för tillfället i en arbetsroll där 
han fått ökade befogenheter och ledningsansvar där han på daglig basis får chansen att 
vara med och utveckla både verksamheten och sin ledarroll. Detta talar för att Leif idag 
befinner sig till största del på den högsta nivån av handlingsfrihet som kallas för högt 
engagemang eftersom denna nivå omfattas av att den anställde ges möjligheten till 
handlingsfrihet genom att bland annat utveckla problemlösningar, affärsverksamheten 
samt gruppsamarbete (Bowen & Lawler, 1992, s.  36). 
 
6.2.4 Styrning 
Som tidigare nämnt i kapitel 3, finns det olika kategorier av styrning, dessa är 
resultatstyrning och handlingsstyrning (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 35). Kärnan 
i resultatstyrningen handlar om att det ska finnas fastställda mål som de anställda har 
vetskap om samt förståelse över vad som krävs för att uppnå det aktuella målet (Merchant 
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& Van der Stede, 2007, s. 29). Samtliga respondenter upplever att det är viktigt för dem 
att ha målsättningar i sitt arbete, men de beskriver detta på olika vis. Exempelvis berättar 
Martina att hon gärna arbetar med egna mål i såväl privatliv som arbetsliv, hon berättade 
under intervjutillfället att målsättningar för henne är en viktig del av hennes liv och att 
det är något som har varit betydelsefullt för henne under lång tid.  Vidare berättar Martina 
att hon tror att det är olika från person till person hur man arbetar med sina målsättningar 
och vad man motiveras av. En annan respondent, Frida, berättar att hon motiveras av 
tydliga målsättningar i sitt arbete, vilket är något som hon saknat inom denna bransch då 
hon aldrig haft något mål utan mest bara arbetat för att det är roligt att vara med kollegor 
och träffa kunder.  Vidare beskriver Ylva att det är viktigt för henne att ha viljan att 
fortsätta komma till jobbet och för att uppnå detta måste hon ha egna långsiktiga mål. För 
Karin är det viktigt att det finns saker att jobba mot. Framförallt tycker hon att kvalitativa 
målsättningar är motiverande, det vill säga mer mjuka värden än att mäta till exempel hur 
många hotellrum hon har lyckats boka.  Under intervjutillfället ställde vi öppna frågor 
kring målsättningarna på arbetet och dessa personer pratade i första hand om deras egna 
tillvägagångssätt med att arbeta med målsättningar. Trots följdfrågor kring hur 
organisationen arbetar med målsättningar för anställda så blev det aldrig fokus på det 
under intervjutillfällena, detta tolkar vi som att respondenterna inte upplever att 
organisationen skapar mål för dem. Respondenterna uttrycker att de motiveras av 
målsättningar på arbetet, detta kan vara en möjlig anledning till varför de utformar egna 
mål. Detta tyder på att resultatstyrningen mest troligt har varit bristfällig, då dessa 
respondenter inte har vetskap om organisationens målsättningar och vad som krävs av 
dem själva för att nå det mål som är skapade av organisationen (Merchant & Van der 
Stede, 2007, s. 29).  
 
Leif utmärker sig bland respondenterna genom att han ofta arbetar med målsättningar som 
styrs via företaget.  Han berättar att organisationen som han är verksam inom har sedan 
en tid tillbaka aktivt arbetat med mål som ska vara mätbara och rimliga för alla anställda 
oavsett arbetstitel, vilket Leif uppskattar och anser är viktigt för alla individer inom en 
organisation. Detta tyder på att Leif har resultatstyrning från organisationen eftersom det 
existerar både fastställda mål som de anställda har vetskap om och att de anställda faktiskt 
har förståelse över vad som krävs för att uppnå det aktuella målet (Merchant & Van der 
Stede, 2007, s. 29).  
  
Samtidigt benämner Stina att det viktigaste för henne gällande målsättningar är att hon 
och hennes kollegor ges möjligheten att vara delaktiga i att bestämma målsättningarna, 
hon blir varken tillfredsställd och motiverad av att få ett mål från en chef som hon inte 
har varit delaktig i att bestämma. Detta är nära sammankopplat med den andra kategorin 
av styrning som kallas för handlingsstyrning, då Merchant och Van der Stede (2007, s. 
76–79) menar på att i det fall en organisation har en hög nivå av handlingsstyrning kan 
det leda till besvikelse och irritation bland de anställda eftersom de inte ges möjligheten 
till egna idéer vilket kan påverka motivationen negativt.  Denna kategori av styrning är 
den mest direkta formen på grund av den omfattar hur individernas handlingar ska utföras 
till organisationens fördel och där det är ledningens uppgift är att avgöra vilka handlingar 
som genererar värde till organisationen (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 76). Inom 
handlingsstyrning finns det i sin tur olika nivåer, ju mindre noggrann styrningen är desto 
mer handlingsfrihet besitter den enskilde individen på arbetsplatsen (Merchant & Van der 
Stede, 2007, s. 76–77). Detta är nära sammankopplat med figur 3.3 som är skapad av 
Bowen och Lawler (1992, s. 35–36) eftersom den också fokuserar på visar på olika nivåer 
av handlingsfrihet. Vi kan se ett samspel bland respondenternas svar kring handlingsfrihet 
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och styrning som indikerar att ju mer det existerar av den ena faktorn ju mindre existerar 
av denna andra faktorn. Det vill säga, mer styrning bidrar till mindre handlingsfrihet och 
vice versa. Detta samspel stöds av Bowen och Lawler (1992, s. 36–39), då de belyser att 
det existerar ett samspel mellan handlingsfrihet och styrning som innefattar att ju högre 
grad av styrning som är etablerad, desto lägre grad av handlingsfrihet besitter individen. 
 
Vidare belyser Merchant och Van der Stede (2007, s. 92) att styrningen från 
organisationen ska tolkas som ett stöd i arbetet och inte som bestämmelser. Det finns 
olika tillvägagångssätt att åstadkomma möjligheter för anställdas handlingsfrihet. Enligt 
Grönroos (2015, s. 386), finns det tre tillvägagångssätt som är avgörande, vilket som 
tidigare nämnt studiens teoretiska utgångspunkter är ledningsstöd, kunskapsstöd samt 
tekniskt stöd. Respondenterna upplever att det existerar ledningsstöd men i olika 
utsträckning, där vi kan vi se en stark koppling till figur 4.1 eftersom den figuren belyser 
olika nivåer av handlingsfrihet vilket är nära sammankopplat med denna form av stöd 
som omfattar anställdas frihet att handla i beslut (Grönroos, 2015, s. 386). Det andra 
stödet, kunskapsstödet är i sin tur nära sammankopplat till begreppet kompetens som är 
ett utav de grundläggande behoven som SDT belyser (Gagné & Deci, 2000, s. 334). 
Gällande kunskapsstödet finns det både likheter och olikheter kring respondenterna 
upplevelser, Frida, Martina och Stina är tre respondenter som upplever att de inte besitter 
tillräckliga kunskaper på sitt arbete, vilket kan tyda på att dessa tre respondenter har 
bristfälligt kunskapsstöd från deras ledning (Grönroos, 2015, s. 386). De andra tre 
respondenterna, Karin, Ylva och Leif upplever däremot att de besitter tillräckliga 
kunskaper på sitt arbete vilket ger indikationer på att de har kunskapsstöd då detta stöd 
omfattar att anställda bör få tillgång till att besitta tillräckliga kunskaper som är 
nödvändiga för att kunna fatta framgångsrika beslut i diverse situationer (Grönroos, 2015, 
s. 386).   
 
Det tredje och sista stödet är teknikstödet, när respondenterna besvarade frågan gällande 
hur de upplever stödet på deras arbetsplats var det främst mjuka värden som betonades, 
vilket i sin tur bidrog till att det blev ett mindre fokus på hårda värden såsom teknik. 
Respondenterna berättar att det finns stöd i materiella saker, bland annat datorer och 
system som underlättar för dom att utföra arbetsuppgifterna, vilket kan tyda på det finns 
ett relativt bra teknikstöd på respondenternas arbetsplatser eftersom detta stöd handlar om 
att personal som arbetar med kundkontakt ska erhålla hjälpmedel i form av diverse 
databaser och teknik för att kunna utföra situationer på bästa möjliga sätt (Grönroos, 2015, 
s. 386). Nämnvärt är att Karin berättar att på hennes tidigare arbetsplatser hade hon inte 
tillgång till att ändra minsta lilla i kassan eller i hotellbokningssystemet, det här bidrog 
till att teknikstödet snarare blev ett irritationsmoment som i sin tur var en bidragande 
anledning till att hon tappade motivationen och valde att sluta på företagen. Detta är något 
som Grönroos (2015, s. 386) belyser genom att han påstår att anställdas upplevelser av 
stöd är betydande för motivationen och arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen eftersom 
handlingsfrihet som inte implementeras på genomtänkt sätt med tillräckliga resurser kan 
framkalla irritation och otydligheter bland de anställda. Vidare kan Karins upplevelse 
även kopplas samman med det Bowen och Lawler (1992, s. 34) belyser, detta då de menar 
på att det finns kritik angående hur vissa serviceorganisationer arbetar med anställdas 
handlingsfrihet och att det är vanligt förekommande att det finns interna motstridigheter 
kring hur funktionaliteten fungerar i praktiken.  
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6.2.5 Balansen mellan handlingsfrihet och styrning 
Gällande respondenternas upplevelser respektive behov av balansen mellan 
handlingsfrihet och styrning kan vi se såväl likheter som olikheter. Ylva är en respondent 
som utmärker sig gällande hur hon beskriver hennes behov. Hon ser balansen mellan 
styrningen och handlingsfriheten på ett annorlunda sätt gentemot de andra respondenterna 
då hon tycker det till viss del är positivt med styrning. Hon beskriver sin relation till sitt 
arbete genom att säga följande, “Ganska enkelt att bara flyta med och inte behöva tänka 
så mycket kanske.”. Detta gör att hon upplever styrningen som en trygghet och hon 
berättar att hon blir tillfredsställd av att checka av rutinlistor som styr hennes arbete. 
Enligt SDT (Deci & Ryan, 2014, s. 26–27) bidrar mer handlingsfrihet till mer motivation, 
vilket är ett samband som går att ifrågasätta då denna respondent i vissa situationer inte 
upplever handlingsfrihet på arbetet som något positivt och stärkande för henne. Samtidigt 
är det viktigt att poängtera att Ylva ser sitt arbete inom restaurangbranschen som något 
som bara är tillfälligt och där hon inte vill göra karriär, vilket hon själv nämner har 
betydelse för hur mycket styrning hon efterfrågar och har behov av. Respondenten 
förklarar detta genom att säga, ”När jag jobbar i den här branschen ser jag det som ett 
mellansteg, inför studier, från gymnasiet till planerade studier. Jag har inte tänkt att det 
här en bransch som jag vill vara med och utveckla på det sättet.”.  
 
Frida, Stina och Martina är tre respondenter som beskriver sina behov av balansen på ett 
likartat sätt. Frida anser att det måste finnas både styrning och handlingsfrihet för 
individens motivation, hon uttrycker sig genom att säga, ”Jag tror på tydliga riktlinjer 
för att skapa en ram, men det måste ju finnas utrymme för handlingsfrihet inom ramen. 
Jag tror det måste finnas en ram på något sätt.”. Stina beskriver balansen på ett liknande 
sätt genom att säga, “Jag skulle säga att ju mer frihet desto mer motivation, såklart till en 
viss gräns. För, för mycket frihet så hamnar i något slags tillstånd då jag inte vet vad jag 
ska göra eller var jag ska börja. Det är såklart omotiverade. Frihet inom ramar skulle 
jag säga blir mest motiverande.”. För Martina är det viktigt att, “Jag vill kunna veta att 
jag kan fatta de beslut jag vill, alltså frihet att kunna fatta de beslut jag vill så länge jag 
kan motivera dom. Så är det inte att jobba på restaurang, inte där jag har jobbat i alla 
fall.”, detta är något som hon upplever att hon inte får möjlighet till av att jobba inom 
restaurangbranschen. Det här gör att vi kan se ett mönster mellan dessa tre anställdas 
upplevelser inom branschen, i och med att de inte får den handlingsfrihet som de har 
behov av för att bli motiverad, så upplever de låg grad av motivation då det mesta i deras 
dagliga arbete är styrt från ledningen. Detta är något som Grönroos (2015, s. 285–286) 
belyser, han påstår att den huvudsakliga anledningen till att ge anställda i en 
serviceorganisation handlingsfrihet är på grund av att det kan skapa motivation hos de 
anställda.  
 
Karin upplever att hon har handlingsfrihet på sin nuvarande arbetsplats. Hon berättar att 
det är viktigt för henne att det finns frihet till att handla men att det även bör finnas en 
gräns för att hon ska bli motiverad, detta beskriver hon genom att säga, “Det är två delar, 
att man har befogenhet att göra saker och man vet var gränsen går, men framförallt att 
man känner att ledningen litar på en så pass mycket att man har fria händer men att man 
vet att här borta är gränsen.”. Karin beskriver det således på ett likartat sätt som 
respondenterna Frida, Stina och Martina, då hon önskar att ha handlingsfrihet men till en 
viss gräns för att uppleva motivation. Leif upplever att handlingsfriheten på arbetet har 
koppling till motivationen på arbetet, han beskriver detta genom att säga, “Jag tror ju att 
om handlingsfriheten ökar så skulle min motivation också öka på något vis, och vice 
versa.”. Detta är nära sammankopplat med vad Grönroos (2015, s. 285–286) påstår, då 
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han anser att handlingsfrihet bidrar till att skapa motivation. Samtidigt tycker 
respondenten att styrning underlättar när man har stor andel ny personal och extra 
personal, men trots detta tycker Leif att det är viktigt att de anställda får chansen att 
komma med egna idéer hur uppgiften eller situationen ska lösas på bästa sätt.  
 
Som beskrivits ovan, finns det skillnader och likheter gällande upplevelser och behov av 
balansen mellan handlingsfrihet och styrning, vilket vi i sin tur kan se har ett samband 
med den upplevda motivationen på arbetsplatsen. Detta kan kopplas samman med vad 
Grönroos (2015, s. 387) påstår om individer, han menar på att vissa individer inte har 
någon önskan om att utvecklas och vill engagera sig så lite som möjligt i sitt arbete, och 
andra mår bra av tydlighet och ramar i sitt arbete, samtidigt som det finns individer som 
vill vara så fria som möjligt i sina arbetsuppgifter. Det här är således något vi kan se 
mönster av bland respondenterna som medverkar i vår studie, för som ovan beskrivits, är 
det individuellt hur man uppnår motivation.  
 
6.2.6 Branschen och skillnader i erfarenheter   
Slutligen är det viktigt att belysa att respondenterna har varierad erfarenhet av att arbeta 
på olika typer av organisationer inom hotell- och restaurangbranschen vilket medför olika 
förutsättningar i arbetet. Exempelvis har Ylva erfarenhet från en snabbmatskedja medan 
Martina har arbetat på en välrenommerad restaurang samt vid större arrangemang med 
servering och i bar. Detta medför således skillnader i arbetsuppgifter, även kollegor och 
status för själva arbetet och arbetsplatsen kan vara av betydelse. Vidare skiljer sig 
responderas verksamma tid inom branschen. Leif har 30 års erfarenhet vilket skiljer sig 
markant från de andra respondenterna som vardera har tre till sex års erfarenhet. Även 
det kan medföra skillnader i motivationen, exempelvis uttrycker Leif högst grad av 
handlingsfrihet på sin arbetsplats. Likaså kan lång erfarenhet medföra att personen inte 
utmanas på samma sätt i sina arbetsuppgifter och sällan ställs inför för främmande 
arbetssituationer och minska motivation, vilket således kan innebära att denne upplever 
sig kunna hantera fler typer av situationer. Däremot kan vi inte avgöra om det är Leifs 
arbetstitel eller hans långa erfarenhet som bidrar till att han har mer handlingsfrihet än 
resterande respondenter. Bland respondenterna vi har undersökt kan vi se ett positivt 
samband mellan år av erfarenhet i branschen och upplevd handlingsfrihet samt 
kompetens.  Vi bedömer dock att det finns begränsningar i studien då majoriteten av 
respondenterna har erfarenhet som sträcker sig mellan tre till sex år och en av 
respondenterna 30 år och sambandet kan se annorlunda grundat i en annan variation av 
erfarenhet.  
 
Vissa av respondenterna har vitt skilda arbetstitlar från varandra, såsom Karin som är 
hotellreceptionist och Frida som är servitris samt arbetar en hel del i köket. Mellan dessa 
två respondenter kan vi av naturliga skäl se skillnader i arbetsuppgifter då syftet och 
förutsättningar är olika för respektive arbete. Däremot är både Leif och Ylva 
köksansvariga och även deras titlar skiljer sig åt på grund av olika förutsättningar inom 
organisationerna. Studien är begränsad i antalet respondenter och skillnader av erfarenhet 
inom branschen. Ylva som arbetar inom en snabbmatskedja och delar köksansvar och 
personalansvar med flera andra kollegor, hon har inte det yttersta ansvaret för 
restaurangen och organisationen har ett utarbetat koncept och präglas av strikta rutiner 
som ligger bortom hennes inverkan. Inom organisationen är de köksansvarig främsta 
uppgifter att se till att rutinerna följs av personalen och att den dagliga verksamheten 
fungerar enligt bestämmelser från ledningen. Leif å andra sidan har det yttersta ansvaret 
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i en hotellrestaurang, han har personalansvar och inflytande på hur restaurangen ska 
drivas och vad som ska serveras men att han ett ramverk att förhålla sig till. Dessa faktorer 
kan ha betydelse för områdena som undersöks i denna studie, nämligen upplevd 
handlingsfrihet, styrning och därmed motivation. Detta betonar således Leif då han   
upplever att han har betydligt större handlingsfrihet än bekanta som jobbar åt andra 
företag i samma bransch. Leif berättar att han hade en kollega som slutade för ett tag 
sedan för att börja jobba åt ett annat företag inom samma bransch, men att denne person 
nu kommer tillbaka på grund av att det var för mycket styrning och fyrkantigt på det andra 
företaget.  Leif upplever att det finns en koppling mellan hans handlingsfrihet och 
motivation, han beskriver detta genom att säga, “Jag tror ju att om handlingsfriheten ökar 
så skulle min motivation också öka på något vis, och vice versa.”. Detta styrker att egen 
arbetstitel samt organisationens egenskaper kan ha en påverkan på de anställdas 
motivation.  
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7. Slutsatser  
I detta kapitel presenteras studiens resultat, detta genom att skapa förståelse kring vår 
problemformulering. Vidare kommer vi att ge praktiska rekommendationer till företag 
inom hotell- och restaurangbranschen. Avslutningsvis kommer vi att diskutera och ge 
förslag gällande framtida forskning inom ämnet motivation bland anställda. 
______________________________________________________________________ 
  
 
7.1 Balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess 
inverkan på anställdas motivation 
I denna studie har vi utfört en kvalitativ undersökning för att skapa förståelse kring vilken 
inverkan balansen mellan handlingsfrihet och styrning har på anställdas motivation inom 
hotell- och restaurangbranschen. Den empiriska insamlingen visar att både 
handlingsfrihet och styrning är nödvändigt för att anställda ska känna sig motiverade på 
arbetsplatsen. Däremot är behovet av handlingsfrihet och styrning varierande mellan 
individer samt utefter olika situationer. Således påverkar dessa faktorer 
(handlingsfriheten och styrningen) den upplevda motivationen hos individer på olika sätt. 
Studien utfall understryker att det är av vikt att se till anställdas enskilda behov för att 
skapa mer förståelse om hur motivationen gynnas på arbetsplatsen då vår undersökning 
pekar på att motivation är bristande bland anställda inom branschen. 
  
Genom vår undersökning av anställdas motivation i relation till deras upplevda 
handlingsfrihet och styrning kan vi se återkommande mönster bland respondenterna.  I 
vår analysprocess, där vi går från enskilda individers upplevelser till mer generella 
mönster har sin grund i vår analys av de mest centrala delarna i undersökningen av vår 
problemformulering. Det vi benämner som studiens centrala delar är baserat på studiens 
teoretiska utgångspunkter samt återkommande delar ur det empiriska materialet som vi 
anser är relevant för att skapa förståelse av fenomenet och dess inverkan på anställdas 
motivation. Vi kan se följande effekter och samband: 
  
Handlingsfrihetens inverkan på motivationen inom hotell- och restaurangbranschen 
Den teoretiska grunden till denna studie har till stor del baserats på SDT och utfallet av 
studien indikerar att det finns begränsningar i antagandet om att mer handlingsfrihet 
uteslutande bidrar till högre motivation. Vi ser indikationer som tyder på att de personer 
som ha hög grad av handlingsfrihet upplever högre grad av motivation, autonom 
motivation. Enligt vår analys av den empiriska insamlingen kan vi således ifrågasätta 
huruvida handlingsfrihet i sig bidrar till mer motivation, detta då vi identifierat personer 
som inte tillfredsställs av sin handlingsfrihet i samma utsträckning i sina arbeten. Vi ser 
snarare tendenser till att graden av motivation som upplevs av handlingsfriheten beror på 
hur den paketeras, att handlingsfrihet upplevs som positivt då den tillämpas utan 
förväntningar och press på anställda.  Således uppfattas handlingsfrihetens påverkan av 
välmående och motivation utifrån individuella preferenser. 
  
Branschen och behovet av styrning 
Studien indikerar att samtliga respondenter efterfrågar viss grad av styrning. Vidare kan 
vi se en tendens till att behovet av styrningen delvis är kopplat till yttre omständigheter i 
form av egenskaper och förutsättningar inom branschen. Flera av respondenterna nämner 
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att branschen präglas av hög personalomsättning vilket kräver att det finns riktlinjer som 
underlättar för nya att komma in i arbetet samt för den befintliga personalen, detta så att 
den dagliga verksamheten fungerar trots att personalstyrkan förändras. Andra yttre 
faktorer som är återkommande bland respondenternas upplevelser av branschen är hög 
grad av stress, krävande arbetsmiljö samt arbetstider. Dessa förutsättningar kan således 
ställa krav på viss struktur i arbetet för att de anställda ska orka med det dagliga arbetet. 
Flera av respondenterna påtalar även att det är viktigt att ha en balans mellan arbete och 
fritid, om arbetsmiljön är slitsam kan det påverka privatlivet i större utsträckning. Enligt 
vår analys indikerar det empiriska materialet att det finns ett samband mellan branschens 
förutsättningar och individuella egenskaper som bidrar till behov av viss styrning. Detta 
då styrning och riktlinjer kan fungera som ett verktyg att stabilisera inre och yttre 
påfrestningar genom att göra arbetet rutinmässigt i viss utsträckning. Det tyder på att 
behovet av styrning bland anställda inom hotell- och restaurangbranschen kan komma 
från yttre faktorer för att arbetsplatsen ska vara fungerande. Detta tenderar således att 
fungera som en yttre motivationsfaktor hos dessa personer. Vi ser inte att behovet av 
styrning bland anställda utesluter önskan om en hög grad av handlingsfrihet. Det 
empiriska materialet indikerar att det finns behov av grundläggande styrning för att skapa 
bättre förutsättningar för anställda att utföra sitt arbete, vilket antyder att anställda inom 
hotell- och restaurangbranschen efterfrågar handlingsfrihet inom vissa ramar för att uppnå 
en högre grad av motivation. 
  
Handlingsfrihet inom ramar 
Som ovan nämnt, indikerar denna studie att anställda har behov av både handlingsfrihet 
och styrning i sitt arbete. Vidare tyder vår undersökning på att utsträckningen av behovet 
av handlingsfrihet och styrning bland anställda varierar mellan individer, situationer samt 
andra förutsättningar inom branschen. Återkommande är att behovet av handlingsfrihet 
är mer framträdande än behovet av styrning i den undersökta kontexten. Utifrån det 
empiriska materialet tolkar vi det som att samtliga respondenter upplever att det måste 
finnas ramar att förhålla sig till i fråga om handlingsfrihet. Däremot ser vi skillnader 
mellan de anställda, i vilken omfattning dessa ramar ska utgöra för att skapa 
förutsättningar till en högre grad av motivation. De anställda som efterfrågar högst grad 
av styrning visar på att det tillför en nödvändig struktur till arbetsplatsen genom att 
styrning kan fungera som en typ av effektivisering av arbetet samt bidra till en känsla av 
trygghet. Vidare kan vi se indikationer för att dessa personer har i mindre utsträckning 
behov av att ha inflytande i alla aspekter av arbetet och såldes upplever att det är skönt 
att inte behöva ta ansvar i dessa situationer. 
  
Personer som visar på hög efterfrågan av handlingsfrihet i studien efterfrågar generellt 
lägre grad av styrning för att känna sig motiverade. Vi kan se en koppling genom att dessa 
personer således har längst erfarenhet inom branschen och upplever sig ha högst grad av 
kompetens bland respondenterna. Undersökningen indikerar att dessa personer önskar 
styrning som framförallt avser ett ramverk och övergripande målsättning för 
verksamheten och som samtidigt tillåter dem att handla självständigt i specifika 
situationer. Vi ser att denna grupp tenderar uppleva det som betydande att balansen 
mellan handlingsfrihet och styrning består av en högre grad av handlingsfrihet och lägre 
grad av styrning. Det vill säga att dessa personer uppvisar en önskan om att inneha mycket 
handlingsfrihet respektive begränsad styrning. Vidare antyder studien att anställda inom 
hotell- och restaurangbranschen som upplever att de har hög grad av handlingsfrihet och 
låg grad av styrning på sin arbetsplats utvecklar en autonom motivation som tenderar att 
vara mer långsiktig. 
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Undersökningen i denna studien indikerar att en hög grad av styrning och låg grad av 
handlingsfrihet har en viss tendens att påverka motivationen negativt genom att anställda 
upplever kontrollerad motivation, alternativt icke-motivation. Undersökningen pekar på 
att respondenter som kontrollerad motivation och icke-motivation upplever bristande 
tillfredsställelse av de tre grundläggande behoven i enlighet med SDT (Deci & Ryan, 
2014, s. 13; Söderfjäll, 2012, s. 75): samhörighet, kompetens och handlingsfrihet. Vidare 
uttrycker denna grupps behov av att dessa tre faktorer tillgodoses i större utsträckning på 
arbetsplatsen. I vår studie ligger fokus på handlingsfrihet och den empiriska insamlingen 
indikerar att efterfrågan av handlingsfrihet bland dessa personer framförallt handlar om 
att få en annan grad, respektive typ av handlingsfrihet än den som upplevs på deras 
arbetsplatser idag. Detta för att de anställda upplever bristande stöd samt kompetens för 
att hantera handlingsfriheten vilket inte stimulerar deras behov som individer. Vi ser 
tecken på att respondenterna önskar en känsla av förtroende och tillit av exempelvis sina 
chefer i och med sin handlingsfrihet. Respondenterna berättar således att många av deras 
kollegor har liknande upplevelser av att arbeta inom branschen, därmed kan vi se 
tendenser till att dessa erfarenheter är förekommande inom hotell- och 
restaurangbranschen. Intervjuerna visar att handlingsfrihet betonas bland denna grupp av 
personer vilket kan kopplas till deras arbetssituationer som präglas av en hög grad av 
styrningen. På så sätt är det svårt för oss att avgöra vilken grad av styrning som 
efterfrågas, då lämplig implementering av handlingsfrihet som grundas i stöd, kompetens 
samt samhörighet prioriteras i första hand. Detta för att sträva mot en balans mellan 
handlingsfrihet och styrning och därmed gynna motivationen enligt de effekter och 
samband som studiens utfall antyder.   
 
7.1.1 Sammanfattning 
I denna studie har forskning genomförts för att undersöka problemformuleringen, Skapa 
förståelse kring vilken inverkan balansen mellan handlingsfrihet och styrning har på 
anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen. Resultatet av 
undersökningen pekar på att inverkan av balansen mellan handlingsfrihet och styrning 
kan vara av olika karaktär beroende på den enskilda individens behov, samt yttre faktorer 
såsom organisationen och branschen förutsättningar och således påverkar motivationen 
med varierande effekter. Vi kan därigenom betrakta att vad som anses som optimal balans 
mellan handlingsfrihet och styrning inte är statiskt och därmed varierar i relation till 
individen samt situationen. Genom vår undersökning kan vi se en antydan till att hög grad 
av handlingsfrihet och låg grad av styrning bidrar till en högre grad av motivation, vilket 
kan benämnas som autonom motivation. I motsats tyder upplevelsen av låg grad av 
handlingsfrihet och hög grad av styrning kan inverka till en lägre grad av motivation, 
vilket benämns som icke-motivation samt kontrollerad motivation. Utifrån dessa insikter 
kan vi urskilja ett mönster, att då det råder balans upplevs graden av handlingsfrihet 
respektive styrning som optimal för den anställde och därmed påverkar motivationen 
positivt. Slutligen pekar studiens resultat på att det är viktigt att det finns tillräckligt med 
stöd samt kompetens i samband med anställdas handlingsfrihet, annars tenderar 
handlingsfriheten att påverka motivationen negativt. 
 
7.2 Praktiska rekommendationer 
Anställda med kundkontakt inom hotell- och restaurangbranschen har en viktig roll för 
företagets tjänsteerbjudande, därför är det viktigt att ledare inom denna bransch lägger 
fokus på att skapa förståelse kring vad som motiverar personalen på arbetsplatsen. Vi kan 
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se att det både finns individuella likheter och skillnader gällande vad som påverkar 
anställdas motivation inom denna bransch. Handlingsfrihet är ett verktyg som kan bidra 
till att öka individens motivation, men samtidigt kan vi se att individer har olika behov 
gällande balansen mellan handlingsfrihet och styrning. Därför vill vi rekommendera 
ledare inom hotell- och restaurangbranschen att lägga fokus på att anpassa sig och försöka 
förstå vad varje enskild individ på arbetsplatsen efterfrågar för att minska de negativa 
effekterna på anställdas motivation och således skapa en arbetsmiljö där de vill stanna. 
Vidare kan vi se indikationer för att samhörighet och kompetens är viktiga faktorer för 
anställdas motivation, vilket dessutom är en förutsättning för att det kan finnas en 
fungerande handlingsfrihet. Därmed bör ledare således ta hänsyn till dessa faktorer då de 
arbetar med sin personal och deras motivation. Ännu en praktisk rekommendation vi kan 
ge till ledare inom hotell- och restaurangbranschen är att skapa förståelse om hur 
betydelsefullt personalen upplever att stöd är för arbetet. Detta då brister i stöd tenderar 
att sänka individens motivation på arbetsplatsen. Det är viktigt att ledare har förståelse att 
ett stöd kan ge utrymme för individens påverkan men att det samtidigt kan uppfattas som 
styrande eftersom stöd och styrning är två begrepp som stundtals är svåra att åtskilja från 
varandra. På så sätt kan förståelse bidra till att fatta välgrundade beslut angående när stöd 
bör tillämpas och när det bör undvikas utifrån olika situationer och individer. 
  
Vidare har vi i studien identifierat att anställda värdesätter målsättningar i stor 
utsträckning och att det är betydande för motivationen, däremot indikerar vår empiriska 
datainsamling att det är få verksamheter som sätter upp mål för de anställda. Vi 
rekommenderar därför ledare inom hotell- och restaurangbranschen att arbeta med 
målsättningar i större utsträckning samt på ett genomtänkt sätt, då det är betydelsefullt att 
anställda har förståelse för målsättningarna och att de har vetskap om hur du ska gå 
tillväga för att kunna uppnå dessa. Om arbetet med målsättningar tillämpas på ett 
konstruktivt sätt där de anställda är involverade i processen möjliggör detta att 
handlingsfrihet bland anställda uppmuntras samtidigt som målet i sig bidrar till ramar i 
arbete. Detta är ett sätt tillgodose individuella behov gällande handlingsfrihet och styrning 
för att påverka motivation på ett positivt sätt inom organisationen. Detta då vår studie 
indikerar att många anställda önskar handlingsfrihet inom ramar för att gynna 
motivationen, anser vi att målsättningar utgör en bra grund till att tillmötesgå det 
identifierade behovet. För att stärka motivation ytterligare krävs dock djupare förståelse 
och åtgärder utifrån den anställde som individ. 
 
7.3 Framtida forskning 
Denna studie syftar till att skapa mer förståelse om vilken inverkan balansen mellan 
handlingsfrihet och styrning har på anställdas motivation inom hotell- och 
restaurangbranschen. Vårt resultat visar att det finns individuella skillnader i behovet av 
handlingsfrihet och styrning och därmed hur dessa faktorer påverkar anställdas 
motivation. Vår studie har inte gått djupare på olika typer av personligheter, därför skulle 
ett bra komplement till framtida forskning vara att skapa mer förståelse om de individuella 
skillnaderna och hur de kan bemötas för ökad motivation i arbetslivet. Vidare är denna 
undersökning utförd under begränsad tid och omfattning. Vi ser därför att studier med 
fördel kan genomföras under en längre tidsperiod än denna studie (>4 månader), där det 
finns möjlighet att göra återkommande intervjuer. Detta för att få djupare samtal med 
respondenterna samt undvika att samtalen färgas av yttre omständigheter såsom miljön 
för samtalet samt respondenternas dagsform. Vi tror att respondenterna kan ge en mer 
nyanserad bild av hur det är att arbeta inom hotell- och restaurangbranschen om de 
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återkommande kan bidra med sina erfarenheter och insikter. Antalet respondenter kan 
således utökas för att tillföra en bredd till materialet. 
  
Vidare bedömer vi att studien är begränsad i sin överförbarhet till andra branscher och 
rekommenderar därför att framtida forskning bör bedrivas inom andra 
verksamhetsområden inom servicesektorn. Vi anser att det skulle kunna berika 
forskningsområdet genom att genera djupare förståelse om balansens inverkan på 
anställda generellt. Dessutom finns det skäl att undersöka forskningsfrågan endast inom 
hotellverksamheter respektive restaurangverksamheter. Detta då vi konstaterat att det är 
stora skillnader i arbetsuppgifter och förutsättningar inom branschen samt organisationer 
emellan. Ytterligare avgränsningar skulle därför kunna bidra med djupare förståelse 
gällande balansens inverkan på motivationen inom den studerade kontexten. Då denna 
studie går in på flera aspekter av handlingsfrihet och styrning skulle det även vara 
intressant att gå in djupare på var och ett av dessa områden. Inom styrningen ser vi 
exempelvis att undersökningen av stöd är begränsad i denna studie då den empiriska 
insamlingen pekade på positiva effekter av stöd bland anställda. Framtida forskning kan 
förslagsvis utföra mer djupgående undersökningar om vilka typer av stöd som tillämpas 
inom organisationer och vad det har för effekter på motivationen för att ta reda på hur 
tillämpningen av stöd kan utvecklas. Detta då vi tror att det har en god effekt på anställdas 
motivation. 
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8. Sanningskriterier och samhälleliga 
implikationer 
I detta avslutande kapitel kommer vi att bedöma studiens kvalitet i form av trovärdighet, 
detta med hjälp av fyra delkriterier. Vi kommer vidare att föra en diskussion gällande 
studiens samhälleliga implikationer. 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
8.1 Sanningskriterier  
Inom kvalitativa forskningsstudier används ett kriterium som kallas för trovärdighet för 
att bedöma forskningsstudien (Bryman & Bell, 2017, s. 380). Trovärdigheten består av 
fyra kriterier som kallas för; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftelse/konfirmering (Bryman & Bell, 2017, s. 380). Dessa kriterier kommer vi nedan 
att beskriva och redogöra för. 
  
Tillförlitlighet omfattas enligt Bryman och Bell (2017, s. 381) av att forskningsstudien är 
utförd genom att följa de regler som existerar, ett vanligt förekommande sätt att 
kontrollera detta är att respondenterna som deltagit i studien får chansen att ta del av det 
framtagna resultatet. Vi har därför erbjudit samtliga respondenter som medverkat i vår 
studie att läsa vår framställning av data. De har då fått chansen att uttrycka sig gällande 
hur vi framställer dem och deras upplevelser samt om de ville att något skulle ändras i 
framställningen. I och med att alla respondenter gavs denna möjlighet, har vi skapat 
förutsättningar för att kunna uppfylla tillförlitligheten i studien. Nästa kriterium, 
överförbarhet, är viktigt i kvalitativa forskningsstudier eftersom fokus vanligtvis är på ett 
mindre antal respondenter (Bryman & Bell, 2017, s. 382). Därför menar Bryman och Bell 
(2017, s. 382) att det är viktigt att bedöma huruvida studiens resultat är överförbart till 
annan miljö än den som är undersökt i studien. Denna studie har bland annat syftat till att 
studera individen utifrån hotell- och restaurangbranschens egenskaper och 
förutsättningar, således har fokus inte varit på att kunna generalisera det till andra miljöer 
eller branscher.  Det finnas begränsningar med att generalisera vårt resultat till andra 
kontexter då vi som forskare inte besitter kunskap om andra branscher i samma 
utsträckning. Däremot anser vi att det kan finnas likheter inom servicesektorn hur 
anställda upplever att balansen mellan handlingsfrihet och styrning påverkar dess 
motivation.  
  
Vidare menar Bryman och Bell (2017, s. 382) att pålitlighet är ännu ett kriterium att ta 
hänsyn till. Detta kriterium innebär att forskarna ska kontrollera att det skapas en komplett 
och disponibel redogörelse av studieprocessens samtliga delar, detta kan exempelvis vara 
argumentation för val av respondenter eller utformning av forskningsfrågor. Under 
forskningsprocessens gång har vi bland annat fört en argumentation för våra val av våra 
respondenter och kontext. Vidare har vi redogjort hur vi resonerat gällande utformningen 
av våra forskningsfrågor som ställdes under intervjutillfällena, vilket stärker studiens 
pålitlighet. Det sista delkriteriet benämns enligt Bryman och Bell (2017, s. 381–382) som 
bekräftelse/konfirmering.  Detta kriterium handlar om att forskarna försöker garantera att 
de agerat i god tro, vilket innebär att forskaren inte med avsikt ska påverka studien genom 
egna värderingar (Bryman & Bell, 2017, s. 382–383). Det finns svårigheter för oss att 
bedöma detta kriterium då det är stundtals är komplicerat att avgöra vår objektivitet 
genom forskningsprocessens gång samt vad det kan ha för påverkan på studien. Vi menar 
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att det är inte är rimligt att vara helt objektiv som forskare och människa, då ingen process 
börjar som ett blankt blad enligt vår hermeneutiska kunskapssyn (Johansson, 2011, s. 96). 
Vidare har vi i kapitel 2 förklarat dels vårt val av ämne och våra förkunskaper, detta för 
att ge läsarna möjligheten att skapa förståelse hur våra erfarenheter kan påverka studien 
som helhet. Vi har försökt att agerat i god tro under studiens gång genom att ha i 
objektiviteten i åtanke men vi anser inte att vår subjektivitet nödvändigtvis är negativt för 
studien, utan snarare berikande genom bland annat vår förförståelse av branschen som 
bidragit till förmågan att relatera till respondenterna i större utsträckning. Men vi är fullt 
medvetna om att våra personliga åsikter respektive erfarenheter påverkar studien, men 
stundtals är det svårt att avgöra vad som sker medvetet och omedvetet. 
 
8.2 Samhälleliga implikationer 
Svensson och Ahrne (2015, s. 28) menar på att forskning kan mynna ut i samhälleliga 
implikationer vilket gör att forskare ställs inför olika moraliska frågor gällande sin 
forskningsutveckling. Dessa moraliska ställningstagande är emellertid en fråga som kan 
inneha flera svar (Svensson & Ahrne, 2015, s. 28).  Med anledning av detta, kommer vi 
föra en diskussion huruvida vår forskning kan påverka samhället. Att skapa förståelse 
kring vilken inverkan balansen mellan handlingsfrihet och styrning har på anställdas 
motivation inom hotell- och restaurangbranschen är viktig förutsättning för att såväl 
organisationen som samhället ska fungera på ett bättre sätt. Detta bland annat för att skapa 
bättre villkor inom branschen och därmed motverka den höga personalomsättningen som 
råder inom hotell- och restaurangbranschen, vilket påverkar såväl de anställda och 
företagen inom branschen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. 
  
Trots att vår studie är avgränsad till hotell- och restaurangbranschen kan resultatet till viss 
del även användas inom andra branscher som omfattas av service. Detta då servicesektorn 
har flera gemensamma egenskaper där anställda är en betydande del för företagets 
tjänsteerbjudande vilket innebär att det existerar särskilda förutsättningar inom 
servicesektorn som präglas av bland annat anställdas anpassningsförmåga samt stress 
(Grönroos, 2015, s. 388; Zhao & Ghiselli, 2016, s. 306). Människor är en viktig del av 
organisationer som finns i samhället, däribland servicesektorn, därför är det viktigt att 
anställda känner motivation och välmående när de befinner sig på arbetet.  De 
samhälleliga implikationer vi har med vår studie är att bidra och uppmärksamma hur 
ledare kan utveckla arbetet med sin personal för att öka såväl motivation som välmående. 
Detta kan i sin tur leda till att organisationer antingen fortsätter att vara eller blir väl 
fungerande, vilket således avspeglas i samhället. 
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Appendix: Intervjuguide 
 
Hej! 
 
Vi båda vill börja med att tacka dig för att du ställt upp med att delta i denna studie. Vi 
vill återigen nämna att intervjun beräknas att ta ca 45–60 minuter. Denna intervju kommer 
att behandla hur du som anställd upplever motivation på arbetsplatsen. Som vi tidigare 
berättat för dig, så kommer din önskan om anonymitet att tas till hänsyn under hela 
intervjutillfället samt framställningen av materialet i studien. Du ska även vara medveten 
om att du får avbryta intervjun när som helst. En kort sista fråga innan vi startar med 
intervjun, är det okej för dig att vi spelar in intervjun? Syftet med att spela in intervjun är 
för att vi ska kunna ha möjlighet att gå tillbaka och höra ifall vi missade något som du 
berättade för oss. 
 
 
Intervjuguide  
 
Fråga Teori  Analys  

Information till respondenten enligt 
stycket ovan 

  

Respondentens profil 
  

Berätta kortfattat om dig själv och hur 
gammal du är?  
 
Berätta om din erfarenhet inom hotell- 
och restaurangen branschen? 
 
Vad är dina huvudsakliga 
arbetsuppgifter inom den organisation 
du verkar i? 
 

 
Bakgrund och erfarenhet 
inom hotell- och 
restaurangbranschen  

Personlig utveckling och välmående 
  

Vad innebär välmående för dig i livet? 
 
Vad innebär välmående för dig på 
arbetet?  
 
Vad betyder personlig utveckling i 
arbetet för dig?  
 
Hur motiveras du av målsättningar i ditt 
arbete? 
 

Gagné & 
Deci (2005; 
2014)  
 
Ryan & Deci 
(2000) 
 
Sheldon et 
al. (2003) 

Motivation 
  
Individens perspektiv 
 
Betydelsen av välmående på 
arbetsplatsen 
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Motivation 
  

Upplever du att har ett roligt jobb?  
• Är det något som du upplever är 

roligare på jobbet? 
• Är det något som du upplever är 

mindre roligt på jobbet? 
 
Vad innebär motivation för dig? 
 
Vad påverkar din motivation på 
arbetet? 
 
Hur upplever du främmande 
arbetssituationer?  

• Hur påverkas din motivation av 
dessa arbetssituationer? 

Bowen & 
Lawler 
(1992) 
 
Gagné & 
Deci (2005; 
2014) 
 
Grönroos 
(2015) 
 
Ryan & 
Deci, (2000; 
2014)  
 
Sheldon et 
al., (2003)  
 
Söderfjäll 
(2012) 
 

Motivation  
 
Individens perspektiv 

Handlingsfrihet 
  

Vad innebär handlingsfrihet för dig på 
arbetet? 
 
Hur mycket frihet upplever du att du 
besitter på din arbetsplats? 

• Påverkar det din motivation på 
något sätt?  

 
Har du någon gång upplevt svårigheter 
att tillmötesgå kunderna på bästa sätt? 
 
Berätta om någon gång som du upplevt 
att du eller dina kollegor varit pressade 
att hantera situationer på egen hand?  
 
Om din handlingsfrihet på arbetsplatsen 
skulle öka respektive minska, hur 
skulle det påverka din motivation? 
 

Aronsson et 
al., (2012) 
 
Bowen & 
Lawler 
(1992) 
 
Grönroos 
(2015) 
 
Gagné & 
Deci (2005; 
2014) 
 
Ryan & 
Deci, (2000; 
2014) 
 
Sheldon et 
al., (2003)  
 
Söderfjäll 
(2012) 

Behov av handlingsfrihet 
hos individen 
 
Motivation 
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Styrning 
  

Känner du dig styrd i hur dina 
arbetsuppgifter ska utföras?  
 
Vilka fördelar respektive nackdelar 
anser du det finns med riktlinjer av hur 
arbetsuppgifter ska utföras? 

• Hur påverkar det din 
motivation?  

 
Upplever du att det finns stöd för att 
kunna utföra arbetsuppgifter?  

• Finns det fördelar/nackdelar 
med en hög grad av stöd?  

 
Upplever du att du och dina kollegor 
har tillräcklig kompetens för att utföra 
ert arbete?  

• Om nej, känner du att det finns 
stöd att tillgå? 

• Känner du dig bekväm att fråga 
chefer och kollegor i situationer 
då din kompetens brister?  

 
Om styrningen av utförandet av 
arbetsuppgifter skulle öka respektive 
minska, hur skulle det påverka din 
motivation? 
 

Aronsson et 
al., (2012) 
 
Bowen & 
Lawler 
(1992) 
 
Merchant & 
Van der 
Stede (2007) 
 
Ryan & 
Deci, (2014) 

Motivation  
 
Behov av styrning, riktlinjer 
samt stöd 
 
Kompetens och 
samhörighet  

Avslutningsvis  
  

Vill du fortsätta arbeta inom hotell- och 
restaurangbranschen? 

• Varför?  
 
Vad tror du gör att andra slutar inom 
branschen?    
 
Har du något mer att tillägga?  
 

 
Motivation  
 
Personalomsättning  
 
Samla in upplevelser och 
erfarenheter som ej tidigare 
berörts i intervjun 
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