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Sammanfattning. 
Arbetstillfredsställelse kan påverkas av en rad olika faktorer, och för att uppnå goda resultat 
inom ramen för detta område krävs engagemang från både chefer och anställda. För att ta 
reda på hur arbetstillfredsställelsen ser ut på en arbetsplats kan bl.a. enkätstudier 
genomföras.  
Uppdragsgivare för denna uppsats är ett hotell i Stockholm som årligen arbetar med så 
kallade klimatanalyser, som samtliga anställda på hotellet får fylla i elektroniskt. Enkäten är 
utformad på samma sätt år efter år, för att jämförande analyser ska vara genomförbara. 
Hotellet anser denna analys som mycket givande, men saknar förklaring till varför några av 
frågorna visar sämre resultat än övriga. Denna uppsats behandlar två av de frågor som 
företaget själva kallar ”bottom-drivers”. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av 
teoridiskussioner utforma en enkätstudie, vars resultat kommer att verka som underlag till en 
utformning av konkreta lösningsförslag som kan förbättra arbetstillfredsställelsen på 
hotellet. 

Då studien skrivs på uppdrag har vi valt att formulera ett praktiskt och ett vetenskapligt 
problem.  

Företagets praktiska problem: Vilka åtgärder kan ledningen vid vårt 
uppdragshotell vidta för att förbättra arbetstillfredsställelsen hos de anställda? 

Det praktiska problemet har överförts till ett vetenskapligt genom att vi belyst teorier om 
lärstilar, lärande organisationer, klagomålshantering, belöningssystem, empowerment samt 
ledarskap.  

Slutlig problemformulering: Vilka åtgärder kan en ledning för ett tjänsteföretag 
vidta för att förbättra arbetstillfredsställelsen hos anställda? 

Studien använder en kvantitativ metod i syfte att ta del av hotellpersonalens åsikter 
angående deras arbetsplats. Uppsatsens analys och slutsatser utgår från respondenternas 
enkätsvar, varpå dessa diskuteras i relation till hotellet. Genomgående för hela enkätstudien 
är att majoriteten är nöjda med allt från arbetsklimatet till kommunikationen på 
arbetsplatsen. Dock kan vi se att sammanställningen av enkätsvaren tyder på att vissa 
förändringar skulle kunna genomföras. Diskussioner för hur individernas kunskap och 
kompetens bör kunna utvecklas utmynnar i förslag om arbetsrotation samt ökad motivation 
från de närmaste cheferna. En sådan motivation skulle kunna innebära att de närmaste 
cheferna fokuserar på personalens individuella mål och syften, då det är sannolikt att 
samtliga anställda inte har samma ambitioner. 

Ett situationsanpassat ledarskap är således att rekommendera, där coachning lämpligast sker 
på individuell nivå med delegerande och instruerande egenskaper hos ledaren. Studien visar 
även att många av de anställda önskar större ansvar, vilket skulle kunna avhjälpas genom att 
cheferna uppmuntrar och stöttar ett ökat initiativ- och ansvarstagande. Ledningen för 
hotellet bör inte vara restriktiva när det kommer till att lämna befogenheter genom ansvar, 
dock är det viktigt att tydliga regler och normer finns för att möjliggöra att hela 
organisationen arbetar från en gemensam grund med gemensamma förutsättningar. 
Avslutningsvis väljer vi även att presentera våra egna tankar om huruvida detta underlag 
skulle kunna tillämpas på andra företag inom tjänstesektorn. 



 

Förord. 
 

Blod, svett och tårar! 

Äntligen är vi färdiga med denna uppsats, som både har givit och tagit mycket av oss. Vi är 
stolta över oss själva och ödmjukt tacksamma mot de som hjälpt oss. Stort tack till Owe R 
Hedström för god hjälp på vägen. Vi vill självklart även tacka vår kontaktperson på hotellet, 
samt alla respondenter som bemödade sig att göra denna undersökning möjlig. 

Sist men inte minst vill vi avsluta med att tacka vår gode vän Rikard Hallman som tålmodigt 
stått ut med våra höga toppar och djupa dalar. 

Över och ut. 

 

Mattias Büman och Sara Selberg 
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1. Inledning. 
 

 

Denna uppsats skrivs på uppdrag av ett hotell i Stockholm, och kommer att beröra deras 
interna arbete för en ständig strävan mot ökad arbetstillfredsställelse. Detta kapitel berör 
ämnesvalet, vårt syfte samt en bakgrund till problemet som slutligen resulterar i vår 
problemformulering. 
 Nedan kommer vi även att ge en presentation av hotellet, för att läsaren ska få en inblick i 
vårt projekt. Dock måste vi respektera deras önskan om anonymitet, varpå beskrivningen 
blir mycket kortfattad. 
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1.1 Ämnesval. 
Författarna av denna uppsats studerar i skrivande stund hotell- och 
restaurangmanagementprogrammet på Restauranghögskolan vid Umeå universitet. Detta 
innebär således att vår examen bör grunda sig på ett ämne i anknytning till inriktningen, 
varpå vi valt att fokusera på hotellindustrin.  
Denna studie skriver vi på uppdrag av ett Stockholmshotell, där vi avser behandla deras 
företagskultur samt hur den påverkas av ledningen och påverkar de anställda. Genom årliga 
klimatanalyser på arbetsplatsen verkar hotellets chefer för att identifiera de faktorer som 
leder till minskad arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Vi har genom en kontaktperson på 
chefsnivå fått ta del av denna undersökning, som består av samma frågor år efter år för att 
kunna vara mätbar, men som dock visar sig resultera i svar av bristfällig karaktär. De två 
frågor vi valt att lyfta fram är huruvida arbetsuppgifterna utvecklar de anställda, samt 
personalens åsikter om ledningens förmåga att ta hand om dem. Det är just dessa frågor vi 
syftar att tydliggöra och diskutera för att därmed få kunskap om de anställdas attityder, med 
det slutgiltiga målet att utreda vad svaren på dessa diffusa svar egentligen innebär. Tanken 
med detta är att öka tillfredsställelsen på arbetsplatsen genom att presentera lösningar på ett 
befintligt problem. Tilläggas bör dock att på det stora hela redovisar klimatanalysen goda 
resultat. Anledningen till att dessa frågor är viktiga att diskutera beror på att många 
respondenter riktat bra kritik mot ledningen, samtidigt som de angivit låga betyg för 
ledningens förmåga att ta hand om personalen. Det är alltså viktigt för hotellets egen analys 
att ta reda på vilka faktorer som påverkat de sämre resultaten. 

1.2 Problembakgrund. 
Kultur kommer från det latinska ordet colere, vilket betyder att bearbeta. I kulturvärlden 
betyder bearbeta hur vi samlar kunskap, erfarenheter och intryck, samt hur vi ser på vår 
tillvaro och oss själva. Vi har alla ett behov av att finna en mening och ordning i livet, det 
gör vi genom att se verkligheten på ett personligt sätt. Vissa personer influeras av religion, 
andra av vad det själva har upplevt eller erfarit genom andra.  Personers identitet och 
gruppbildning styrs av vad vi lever i för kultur. Kultur skapar ordning och mening för 
personer och präglar hur vi skapar bilder och uppfattningar om verkligheten, och hur vi 
handlar i olika situationer. (Jacobsen & Thorsvik, 2002:146) 
 
Organisationskultur har liknande karaktär som det generella kulturbegreppet. Det finns dock 
många definitioner på organisationskultur, Jacobsen skriver i sin bok Hur moderna 
organisationer fungerar att Edgar Scheins beskrivning är den definition som refereras inom 
området. Schein menar att organisationskultur egentligen inte är intressant, utan att det är 
kulturen i grupper inom organisationer som är bör studeras . Han menar också att kultur 
bygger på lärande, uppriktighet och att socialisera nyanställda in i organisationen. (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008:141) 
 
Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt 
eller utvecklat av en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med 
extern anpassning och intern integration – som har fungerat tillräckligt bra för att bli 
betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att 
uppfatta, tänka och känna om dessa problem. (Schein, 1985:9) 
 
Enligt Kondra och Hurst (2008:43) kan organisationskultur ha inverkan på värderingar och 
normer inom organisationen, det kan även skapa social tillhörighet och förebilder. Det 
framkommer även att detta fenomen kan frambringa lärande till nya medarbetare på ett 
effektivt sätt på grund av tidigare erfarenheter i organisationen. De tror även att nya 
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medarbetare har lättare att anpassa sig till gruppen och i organisationen om det finns en 
uttalad organisationskultur. Kondra och Hurst (2008:44) skriver enligt Louis definition att 
kultur är en rutin av beteenden, normer och filosofier vilket liknar och styrker den tidigare 
definitionen av Schein.  
 
Huvudanledningen att forska organisationskultur är att det kan vara en nyckel till framgång. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008:135) Det kan även fungera som ett styrmedel, och främja 
samarbete, tillhörighet, gemenskap och koordinering i organisationer, som samtliga är 
bidragande faktorer till förbättrad arbetstillfredsställelse. (Jacobsen & Thorsvik, 2008:135-
136) Dessa komponenter är viktiga att tänka på i alla organisationer, men framförallt på 
hotell där samarbete och service är viktiga delar. När vi talar om organisationer tänker vi på 
många olika saker, allt från företag till idrottsföreningar och i vårt fall hotell. Vad som 
sammanfattar och definierar en organisation är ”ett socialt system som är medvetet 
konstruerat för att uppnå bestämda mål”. (Jacobsen & Thorsvik, 2008:13) De finns fyra 
centrala begrepp i definitionen som har en betydande del i varje organisation. Socialt står för 
samverkan mellan människor, vilket resulterar i att människor blir en viktig del när vi i 
fortsättningen kommer att studera hotell. System syftar till de människor som samverkar och 
bildar en grupp som tillsammans strävar efter att nå organisationens mål, samtidigt som de 
måste integrera med omvärlden för att få tillgång till resurser samt kunder som kan dra nytta 
av resultatet och blir viktiga delar att studera. Det tredje begreppet mål, ses som väldigt 
centralt då organisationen oftast upprättats för att uppnå en funktion i samhället. 
Definitionens sista begrepp är medvetet konstruerande, vilket betyder att organisationer är 
medvetet konstruerade på ett visst sätt för att lösa uppgifter på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Ansvarsområden utdelas och rutiner skapas, detta kallas ofta formella strukturer. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008:13-14)  
 
Alla organisationer har gemensamt att fylla en funktion och lösa en uppgift, i ett hotells fall 
att erbjuda människor övernattningsmöjlighet, där slutar dock deras likheter då 
organisationers tillvägagångssätt är väldigt varierande. (Jacobsen & Thorsvik, 2002:34) På 
grund av detta kan vi konstatera att alla organisationer är konstruerade på olika sätt för att 
passa just deras system, vilket gör ämnet intressant och viktigt för att kunna utveckla 
organisationer. I varje organisation finns det en ledning med personer som utför någon form 
av ledarskap. Dessa personer ansvarar för att förverkliga mål, motivera personal och få dem 
att arbeta och trivas i gruppen. Det här beskrivs som en process mellan människor och 
definieras genom tre aspekter. Det börjar med ledarskap som en rad handlingar, ledarskap 
som har till uppgift att få andra individer att arbeta och ledarskap som ska bidra till att 
organisationen når de mål som de satt upp. (Jacobsen & Thorsvik, 2008:452) Ardichivili 
(2008:620) styrker detta genom att dela upp ledarskap i fyra delar, (1) en process, (2) att 
personen har inflytande, (3) att processen sker i en grupp och (4) att gruppen strävar mot ett 
mål. Han fortsätter genom att citera Northouse ”en process där en individ påverkar en 
grupp av individer att nå ett genensamt mål”. (Ardichivili 2008:620)  
 
Ledarskap är varierande i organisationer och har utvecklats under åren. Den vanligaste och 
äldsta stilen är den hierarkiska styrningen som även kallas för vertikal styrning. Här ligger 
ordergivning i fokus och organisationen styrs från topp till botten. Medarbetarna måste 
under hierarkiskt ledarskap lyda order och acceptera att bli styrda i deras arbete. Den här 
stilen medför att chefen måste befinna sig på arbetsplatsen och verka som en övervakare 
hela tiden, vilket ofta kan leda till ineffektivitet. Det har dock visat sig att på vissa 
arbetsplatser är denna typ av ledarskap det enda som fungerar. (Philipson, 2004:46) Ett 
närliggande ledarskap är målstyrning. Det innebär att organisationen lägger tonvikt på vad 
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arbetet ska leda till och inte så mycket vem som ger order. Fokus ligger då istället på 
medarbetarna i större utsträckning och vad organisationen bör uppnå. En fortsättning på 
detta är det situationsanpassade ledarskapet. Intrycket vi har av hotell är att 
situationsanpassat ledarskap är viktigt för att få en fungerande verksamhet. I slutet av 1990-
talet började den här sortens ledarskap breda ut sig och riktar in sig främst på ledarens 
uppträdande i specifika situationer snarare än personligheten. Det har dock visat sig att 
denna typ av ledarskap inte är optimal då ledaren ofta är obenägen att ändra sitt uppträdande 
och anpassa sig till nya människor och situationer hela tiden. (Philipson, 2004:47-48)  
 
Idag har vissa organisationer utvecklat en tredje typ ledarskap, det kallas för transformativt 
eller utvecklande ledarskap. Detta ledarskap kännetecknas av omtanke, inspiration och 
föredömligt handlande. Även denna typ av ledarskap tror vi kan ha en betydande del i 
framgångsrika hotell. En undersökning från 2004 visar att trovärdighet är en avgörande 
faktor för att ledare ska lyckas i sin roll och få med sig medarbetarna. Inspiration kommer av 
att medarbetare motiveras att sträva mot uppsatta mål, vilket leder in på den tidigare 
målstyrningen. Den sista typen av ledarskap är det som kallas för karaktärsledarskap och 
kan liknas med värdebaserat ledarskap som fokuserar på handlingar och praktiska samt 
teoretiska verktyg, medan karaktärsledarskap fokuserar mer på egenskaper hos ledaren. 
(Philipson, 2004:49) 
 
Det finns undersökningar som visar många varierande typer av ledarskap och lärstilar med 
varierande användningsområden. Sims Jr (2009:150-151) styrker dock Philipsons teorier 
genom att nämna den transformativa ledarskapsteorin som den mest frekvent använda teorin 
tillsammans med den transaktiva, som i korta drag betyder utbyte av relationer genom en 
specifik överenskommelse, och kallar dem för det transformativa eller transaktiva 
paradigmet.  
 
Philipson (2004:50) menar att allt detta resulterar i att om ledningen kan få medarbetare att 
sträva mot uppsatta mål, det vill säga med en vertikal värdegemenskap, kommer de att 
prestera bättre för organisationens bästa. Om ledningen sedan kan få medarbetarna att arbeta 
tillsammans, horisontell värdegemenskap, kommer de att fungera bättre som grupp och nå 
de uppsatta målen. Om den vertikala värdegemenskapen bryts kan det dock leda till 
kontraproduktivitet, detsamma gäller den horisontella värdegemenskapen som kan leda till 
vantrivsel och dåligt klimat på arbetsplatsen vilket vi tror kan resultera i försämrad 
servicekvalitet på hotell. 
 
Lärande kan ske på en rad olika sätt, och två exempel på dessa är ett formellt strukturerat 
lärande som till exempel studier, samt ett informellt lärande som innefattar erfarenheter som 
ofta sker omedvetet. Det strukturerade lärandet är det som vi mest förknippar med lärande 
men det informella är minst lika viktigt inom organisationer. (Honey & Mumford, 2006:8) 
Faktorer som påverkar lärande diskuteras flitigt och hela tiden kommer forskare med nya 
metoder. De har visat sig att personer fokuserar för mycket på teoretiska metoder och 
glömmer bort det individuella sättet att lära. Därmed inte sagt att teoretiska modeller inte är 
bra men genom att ta hänsyn till individuella lärstilar kan lärandet bli mycket bättre, det 
finns dock väldigt många faktorer som kan påverka lärandet, och varierar från organisation 
till organisation. (Honey & Mumford, 2006:9) 
 
Genom samtal med en ledande person inom hotellet har vi konstaterat ett företagsproblem, 
vilket är av praktisk karaktär. Av detta kommer vi nedan att utforma ett 
undersökningsproblem, som därmed blir studiens vetenskapliga problem. De ämnesområden 
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som tagits upp ovan är aktuella som problemområden inom organisationen och dessa önskar 
vi i detta arbete finna en lösning på.  

1.3 Från praktiskt till vetenskapligt problem. 
Som tidigare nämnts så visar hotellets årliga klimatanalys på goda resultat. Dock finns det 
två svar som motsäger varandra, å ena sidan har de anställda svarat att de är mycket nöjda 
med ledningen. Å andra sidan så visar frågan om hur väl de tar hand om personalen 
betydligt sämre resultat. En annan fråga som förbryllar hotelledningen är den som berör 
personalens personliga utveckling. I denna studie kommer vi att diskutera och undersöka de 
specifika orsaker som ligger bakom de två frågorna som är klimatanalysens ”bottom 
drivers”. Vi kommer att utgå från teorier om bl.a. ledarskap, lärstilar, feedback och 
empowerment, och genom en enkätstudie ta reda på hur dessa områden betraktas ur de 
anställdas perspektiv. Genom att först studera dessa teorier, kan vi belysa företagets 
praktiska problem, för att sedan möjliggöra utformningen av ett vetenskapligt problem. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 Egen modell för praktiskt respektive vetenskapligt problem. 

1.4 Problemformulering. 
Vilka åtgärder kan en ledning för ett tjänsteföretag vidta för att förbättra 
arbetstillfredsställelsen hos anställda? 

1.5 Utgångspunkter och syfte. 
Utgångspunkten för vår uppsats är den klimatanalys som genomförs på hotellet varje år, och 
som syftar till att ta reda på hur de anställda uppfattar klimatet på arbetsplatsen. Dock har 
det visat sig att det finns ett par frågor i analysen som både visar sämre resultat än andra 
frågor, samt verkar uppfattas olika av olika respondenter.  

Huvudsyftet med denna uppsats är att redovisa förslag på konkreta åtgärder som ska leda till 
en ökad arbetstillfredsställelse. Inom ramen för detta huvudsakliga syfte avser vi att: 

 
- Inledningsvis diskutera olika teoriramar kring begreppet arbetstillfredsställelse 

inom områden för ledarskap, feedback, kvalitetsutveckling och lärstilar. 
- Kartlägga de anställdas attityder och uppfattningar om de aktuella 

arbetsförhållandena. 
- Analysera det empiriska resultatet utifrån den teoretiska referensramen. 
- Slutligen redovisa lösningsförslag. 

 
Praktiskt problem: 

 
Vetenskapligt problem: 

• Lärande organisationer 
• Lärstilar 
• Klagomålshantering 
• Ledarskap 
• Empowerment 
• Belöningssystem 

Vilka åtgärder kan ledningen vid vårt 
uppdragshotell vidta för att förbättra 
arbetstillfredsställelsen hos de 
anställda? 

 

• Feedback 
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1.6 Begränsningar. 
Denna studie görs på uppdrag av ett hotell i Stockholm och kommer enbart att utföras med 
de anställda som arbetar där. Därmed inte sagt att studien skulle kunna genomföras på något 
annat företag, kanske lämpligast inom tjänstesektorn då våra teoridiskussioner är något 
riktade. Att skriva på uppdrag innebär att vi vill vara tillmötesgående mot vår 
uppdragsgivare, vilket innebär att dennes åsikter visats hänsyn. 

För att uppfylla vårt huvudsyfte krävs att vi analyserar empirin och tillsammans med teorin 
skapar konkreta förslag om lösningar för hotellets räkning. Underlag för slutdiskussionerna 
är således de enkätsvar som de anställda på hotellet har lämnat, vilket betyder att resultatet 
troligtvis inte skulle se ut på samma sätt om studien utfördes på något annat hotell eller 
företag. Våra begränsningar är därmed hotellet som sådant och med undantag från våra egna 
tankar och bidrag i det avslutande kapitlet, kommer vi närmast att beröra hotellets 
organisation. 

1.7 Om hotellet. 
Vår uppdragsgivare är ett hotell beläget i Stockholm. Hotellet önskar anonymitet i denna 
uppsats, varpå vi inte kan ge någon djupare information om organisationen som sådan.  

Hotellet genomför varje år en så kallad klimatanalys i syfte att få underlag till vilka faktorer 
som påverkar personalen positivt och negativt. Genomgående för dessa analyser är att 
majoriteten av frågorna visar goda resultat för arbetsklimatet på hotellet. Dock finns de 
frågor som av ledningen önskas lyfta fram, för att få reda på om vissa förändringar möjligen 
kunde genomföras för att ytterligare förbättra arbetsklimatet.  

Antalet fasta anställda uppgår till cirka 90 stycken, vilka vi avser rikta vår studie mot, och de 
som är extraanställda uppgår till nära det dubbla i antalet. Hotellet har även många olika 
avdelningar, och nästan alla dem har deltagit i vår studie. 
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2. Tillvägagångssätt. 
 

 
Att skriva och forska på en samhällsvetenskaplig nivå kan lätt påverkas av en rad olika 
förhållanden. Allt från forskarens egna värderingar till det praktiska tillvägagångssättet 
berörs av individuella faktorer. Då det i praktiken är orimligt att anses helt objektiv i sin 
forskning, avser vi nedan att ge en bild av vilka vi är. Därmed hjälper vi läsaren på vägen 
genom att förklara om våra förutfattade meningar, samt hur de eventuellt kommer att 
påverka denna uppsats.  
Vi kommer även att presentera för läsaren om hur vi gått tillväga beträffande insamlingen 
av sekundärkällor, samt hur vi granskat dem kritiskt. 
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2.1 Förförståelse. 
En redovisning av forskarens kunskaper och erfarenheter inom forskningsområdet kan 
beskrivas som ett kvalitetskrav för läsaren, som genom denna får en utgångspunkt för hur 
studien ska tolkas. (Olsson & Sörensen, 2007:64) Förutfattade meningar utgörs av 
människans värderingar, och sägs påverka forskningar och studier i diverse skeden från 
ämnesval till slutsatser. Däremellan är det vanligen svårt för forskaren att hålla sig helt 
objektiv, vilket till viss del kan störa delar av projektet. Det är inte helt ovanligt att det växer 
fram vissa känslor eller sympatier för objektet och de människor som involveras i det. Vad 
och hur forskaren upplever under arbetets gång påverkas alltså av tidigare erfarenheter och 
värderingar. Det är av stor vikt att forskaren reflekterar över dessa faktorer samt i vilken 
grad de kan påverka uppgiften. Efter detta kan troligtvis en så kallad värderingsfri forskning 
bedrivas i större grad, och en ökad neutralitet och opartiskhet kan uppnås gentemot 
forskningsprojektet. (Bryman & Bell, 2005:42ff) Vi vill nu därför hjälpa läsaren på vägen 
genom att berätta om våra förutfattade meningar, samt vilka eventuella effekter de kan ha på 
vår studie. 

Båda författarna till denna uppsats läser hotell- och restaurangmanagementprogrammet vid 
Umeå universitet, med inriktning mot företagsekonomi. Detta betyder att vi har läst många 
kurser som berört bl.a. företagskultur och ledarskap, däribland marknadsföring, organisation 
och ledarskap samt marknadsföringsetik. Vi tror att detta kan bidra till ökad förståelse för 
både ledningens perspektiv, men även för de anställda då vi under många år arbetat både 
inom och utanför Sveriges gränser.  

Büman har förutom sin utbildning jobbat inom turismnäringen i både Sverige och England, 
och därigenom samlat på sig erfarenheter från olika kulturer. Han är även i dagsläget 
ordförande i en förening för Chelsea-supporters i Sverige, med närmare 500 medlemmar. 
Detta skulle kunna bidra till en ökad förståelse om vilket ansvar det innebär att ha en 
ledande position inom en organisation.  

Selberg har utöver sin utbildning jobbat många år inom hotell- och restaurangbranschen, 
samt säsongsarbetat på Island. Under sin tid inom restaurangbranschen har Selberg även 
verkat som personalansvarig, med arbetsuppgifter som fått henne att engagera sig i 
arbetstillfredsställelse inom en bransch med relativt mycket stress och daglig hantering av 
diverse kunder.  

Under vårt samarbete med hotellet har vi haft kontakt med en person på chefsnivå. Då vi 
sedan tidigare helt saknar relation till såväl företaget som vår kontaktperson, anser vi oss stå 
som helt neutrala i utgångspositionen vilket bör innebära att vi klarar att hålla oss objektiva 
genom hela projektet. Under studiens gång har vi alltså stått närmast helt öppna för olika 
infallsvinklar och förslag på åtgärder, men samtidigt varit noga med att hela tiden ta hänsyn 
till hotellets eventuella fördelar med våra lösningsförslag.  

Vi menar att genom vår medvetenhet om de faktorer som har påverkat och påverkar oss, 
samt att vi lyft fram och reflekterat över oss själva, kommer studiens förberedelser verka 
med större trovärdighet än om vi inte genomfört detta.  

2.2 Vetenskaplig förhållningssätt. 
Kunskapsområdets paradigm avser det tankesätt eller den uppfattning som finns inom den 
aktuella vetenskapen. Ett paradigm kan förklaras som det mönster som styr forskarens 
kunskapsteoretiska perspektiv, vilket vanligen rör sig om individuella intressen, 
kompetenser och verklighetsuppfattning. Att forskaren uttalar sig om sitt paradigm innebär 
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att ställning tagits inför uppgiften. (Olsson & Sörensen, 2007:33) Bryman och Bell 
(2005:27) behandlar området om kunskapsteoretisk frågeställning, även kallad epistemologi, 
som förklarar vad som är eller kan anses som accepterad kunskap inom ett specifikt ämne, 
samt hur och efter vilka metoder den sociala verkligheten kan förväntas studeras. Detta 
vetenskapsområde delar sig i två grenar vilka vi kommer att diskutera kring. 

Vår studie som baseras på teoretiska fakta bör troligtvis anknytas till epistemologin 
positivism. Dock tror vi att full objektivitet är svår att uppnå, och att helt ta avstånd från sina 
eventuella fördomar tror vi kan vara problematiskt på ett mer omedvetet plan, därmed inte 
sagt att vår strävan efter objektivitet bör underskattas. Positivismen är en naturvetenskaplig 
inriktning av epistemologin, vars karaktärsdrag närmast handlar om ett deskriptivt 
förhållningssätt som förespråkar naturvetenskapen och dess metoder. Kunskap genereras via 
fakta och är endast riktig när den bekräftas via våra sinnen. Att vara objektiv och fri från 
fördomar är av primär karaktär och det positivistiska synsättet kopplas närmast samman med 
en kvantitativ forskningsstrategi. (Bryman & Bell, 2005:26) Då forskaren står i en yttre 
relation till forskningsobjektet ska alltså inga känslomässiga sidor påverka uppgiften. I vårt 
fall så har vi aldrig tidigare varit i kontakt med hotellet, varpå vi heller inte känner någon 
relation till de inblandade. Forskaren ska vara så neutral så att denne skulle kunna bytas ut 
utan att resultatet skulle förändras. (Patel & Davidson, 2003:24) Med hänsyn till det vi 
tidigare beskrivit, tror vi att det är fullt troligt att resultaten skulle bli desamma om någon 
annan genomförde studien. Det är troligt att de avsnitt som påverkas mest av vår egen 
förförståelse är analyserna samt slutsatserna. Då vi använder oss av en kvantitativ 
forskningsstrategi är detta synsätt även det mest logiska.  

Den motsatta kunskapsuppfattningen kallas hermeneutik, och behandlar områden om 
tolkning och förståelse. Trots att svaren från undersökningen är grundade på subjektiva 
uppfattningar kräver sammanställningen av enkätsvaren inga tolkningar från vår sida. 
Svaren anges som siffror, vilka senare kommer att sammanställas via ett statistiskt program. 
Grunden för denna typ av epistemologi står för att forskaren som analyserar eller bearbetar 
en text ska försöka förstå dess innebörd genom ursprungsförfattarens perspektiv och syfte. 
Detta synsätt betyder att forskaren genom sin analytiska förmåga ska förstå 
upphovsmannens avsikter. Denna riktning är närmast förknippad med en kvalitativ 
forskningsmetod, där det gäller för forskaren att förstå och tolka resultaten. (Bryman & Bell, 
2005:442ff) Den hermeneutiske forskaren närmar sig uppgiften subjektivt och utifrån sin 
egen förförståelse, vilket vi försöker bortse ifrån och intar därför en neutral position inför 
hotellet. Här kan också en sorts pendling intas mellan subjektets och objektets synvinkel. En 
klar och förutbestämd utgångspunkt för tolkningsuppgiften saknas, och tonvikt läggs på 
mänskliga faktorer. (Patel & Davidson, 2003:26-27)  

Som tidigare nämnt önskar vi stäva mot en hög grad av objektivitet, men förstår ändå att vår 
förförståelse och våra värderingar kommer att påverka oss mer eller mindre. Genom att vara 
medvetna om detta tror vi ändå att vår förmåga att vara objektiva är större. 

2.3 Perspektiv. 
Backman (2008:53) beskriver två typer av perspektiv som avgör hur forskaren ställer sig i 
förhållande till sin omgivning. Det traditionella förhållningssättet betraktar omvärlden helt 
objektivt, varpå det kvalitativa perspektivet representerar subjektivitet och en verklighet som 
konstrueras av individen som en del av omvärlden. Detta skulle kunna sammankopplas med 
positivismen respektive hermeneutiken som tidigare beskrivits, och på nästa sida följer en 
kort förklaring till hur vi resonerar kring vårt val av perspektiv. 
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Med hänsyn till att denna uppsats är skriven på uppdrag för ett hotell så skulle vi rimligen 
anta ett företagsperspektiv, då vår målsättning är att komma fram till en lösning på ett 
befintligt problem. Vi anser det viktigt att vi tar hänsyn till vår kontaktperson och dennes 
önskemål, och vår dialog under arbetets gång betraktar vi som värdefull. Å andra sidan kan 
vår studie sägas genomföras från de anställdas perspektiv, då det är deras svar vi kommer att 
utgå ifrån då vi analyserar problemet. Detta gör vi då vi antar att det är av största vikt att 
faktiskt ta reda på vad de anställda önskar för att förbättra arbetstillfredsställelsen. Att enbart 
utgå från ledningen skulle troligtvis inte tillföra lika mycket, då de antagligen är svårt för 
dem att betrakta problemet med full objektivitet. 

Vi menar således att vi antar hotellets perspektiv, men vad gäller de anställdas uppfattning. 
Det är alltså deras åsikter som kommer att spegla vår problemlösning, som syftar till att 
förbättra rådande situation inom hotellet. 

2.4 Angreppssätt. 
Syftet med att bedriva forskning är att skapa eller utveckla teorier för att lämna sanna 
kunskaper om verkligheten. Det största problemet som forskaren stöter på är att kunna 
relatera teorin till verkligheten, och detta kan ske genom två olika arbetsmetoder. (Patel & 
Davidson, 2003:20) 

Då denna studie avser att resultera i en problemlösning för hotellet vi studerat, kommer vi 
via teorier att behandla frågor som bl.a. rör ledarskap, lärstilar och feedback, för att vidare 
samla in kvantitativa data som slutligen kommer att resultera i en problemlösning. Detta 
innebär alltså att denna uppsats kommer att anta en deduktiv ansats, som kommer att 
studeras via en kvantitativ undersökning. När teorin påverkar och styr hur data samlas in och 
resultat analyseras, alltså empirin, kallas detta förhållande deduktiv teori och kan närmast 
beskrivas som ”bevisandet väg”. (Patel & Davidson, 2003:21) Det område som forskaren 
behandlar utgår alltså från teoretiska antaganden och vidare utformas hypoteser och metoder 
för datainsamling, samt resultat som slutligen ofta utmynnar i att teorin revideras. (Bryman 
& Bell, 2005:23) Detta angreppssätt kompletteras ofta med en kvantitativ 
undersökningsmetod. (Olsson & Sörensen, 2007:35)  

Motsatsen till detta angreppssätt är den induktiva processen som innebär att teorin är 
forskarens slutsats, alltså resultatet av studien som genomförts via ”upptäckandets väg”. 
(Patel & Davidson, 2003:22) Dock innefattar denna process vissa inslag av deduktion då 
forskaren vanligtvis vill samla in ytterligare information efter teoretiska reflektioner 
utformats för att på så sätt testa om de är hållbara eller inte. Denna strategi kallas för iterativ, 
och innebär att forskaren pendlar mellan data och teori. (Bryman & Bell, 2005:25) Då vår 
studie endast kommer att baseras på de teorier vi berör, kommer detta angreppssätt inte på 
något sätt att beröra oss. Vi vill påpeka att med hänsyn till studiens relativt ringa omfattning 
troligtvis skulle göra en induktiv inriktning problematisk att genomföra. Detta skulle kräva 
mer tid samt en mer omfattande undersökning. 

2.5 Forskningsstrategi. 
Då vi motiverat vårt vetenskapliga förhållningssätt med positivismens värdegrund, kommer 
vår studie att genomföras genom en kvantitativ strategi. Detta förklarar vi genom att vår 
frågeställning troligtvis bäst besvaras genom statistiska bearbetningar från personalens 
åsikter, då vi anar att en kvantitativ metod mot ledningen skulle ge oss fel perspektiv. Att 
genomföra undersökningar kan ske genom en rad olika tillvägagångssätt, två av dessa är via 
kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. Den kvantitativa forskningen avser metoder 
där statisktik anpassad för ämnesområdet bearbetas och analyseras. (Patel & Davidson, 
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2003:12) Denna behandlas vanligen via ett deduktivt angreppssätt, med tyngdpunkt på 
teoriprövning. Inom denna strategi kopplas vanligtvis positivismen och dess objektivitet 
samman med tillvägagångssättet. (Bryman & Bell, 2005:40)  

Att bedriva forskning på en kvalitativ nivå betyder att största vikt läggs vid ord och tolkning, 
varpå hermeneutiken ligger som grund för denna metod. Här förklaras vanligen verkligheten 
via en generering av teorier likt ett induktivt angreppssätt, och här betraktas den sociala 
verkligheten som ständigt föränderlig med hänsyn till individernas skapande. (Bryman & 
Bell, 2005:40) Till skillnad från den kvantitativa strategin är undersökningssammanhangen 
här naturliga och relativt förutsättningslösa, och forskaren uppfattar sina upplevelser som en 
helhet och inte som skilda variabler eller statisktik på att papper. (Patel & Davidson, 
2003:65) Varför vi valt att bortse från denna metod förklaras med vårt mål om att välja att 
vända oss till hotellets anställda. Ambitioner om en kvalitativ undersökning tror vi skulle ge 
oss för litet djup på vilket problem som faktiskt föreligger på arbetsplatsen, alltså alldeles 
för individuella svar som skulle generera i subjektiva lösningsförslag. 

Dessa två inriktningar beskrivs ofta som helt oförenliga med varandra i teorin, men behöver 
inte alls verka så i praktiken. Det är faktiskt så att merparten av all forskning som bedrivs 
inom samhälls- och beteendevetenskapen ligger någonstans mitt emellan dessa två 
tillvägagångssätt. Avgörande faktor för vilken av dessa inriktningar som ska väljas styrs 
vanligtvis av problemformuleringen. (Patel & Davidson, 2003:12) Dock kommer vi enbart 
att hålla oss till den kvantitativt inriktade strategin. 

2.6 Datainsamling. 
Denna kandidatuppsats bygger på en kombination av primärdata och sekundärkällor. 
Studiens primärdata har samlats in med hjälp av de enkäter vi delat ut vid vårt besök på 
hotellet som kommer att beskrivas senare i uppsatsen. Vi började dock med att samla in 
tidigare forskares resultat och teorier och vårt tillvägagångssätt redovisas nedan: 

2.7 Val av sekundärkällor samt källkritik. 
En sekundärkälla är enligt Olsson och Sörensen (2008:31) information som redan samlats in 
av andra forskare, hit hör även registerdata och bokföringsdata. Sekundärdata kan även 
innefatta publicerade vetenskapliga artiklar.  
 
Det finns en rad positiva aspekter med att använda sig av sekundärdata. Framförallt är det 
möjligt att spara tid och pengar som annars ofta är ett problem. Med hjälp av sekundärdata 
fick vi en stor tillgång till kvalitativ data för en bråkdel av vad det skulle kosta att göra 
studien helt på egen hand.  Mängden data från diverse undersökningar är av hög kvalitet och 
bortfall är ofta av betydelselös karaktär när artiklar publiceras. Undersökningarna täcker ofta 
även stora delar av länder eller organisationer vilket ger en bra helhetsbild av de fakta vi 
använt oss av. (Bryman & Bell, 2005: s 231-232) 
 
Det finns naturligtvis även nackdelar med att använda sekundärdata som vi bör vara 
medvetna om. All litteratur och vetenskapliga artiklar vi hämtat in kan vara svåra att koda 
eftersom vi inte gjort undersökningen själva. Det gäller att så fort som möjligt sätta sig in i 
undersökningen och få så god kännedom som möjligt om de olika variablerna. De 
undersökningar som finns att tillgå kan även vara för stora att analysera, därför är det viktigt 
att välja ut data som har betydelse för den befintliga undersökningen som genomförs av 
forskaren. Sekundärdata ger mycket kvalitativ data som är bra att samla in, men vi bör vara 
medvetna om att all sekundärdata inte är bra och att undersökningar som är gjorda på andra 
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områden än vårt egna kan sakna vissa variabler, vilket vi haft i åtanke under arbetets gång. 
(Bryman & Bell, 2005: s 235-239) 
 
Vi har använt oss av ett antal olika sökord som nära relaterar till området 
arbetstillfredsställelse, för att hitta passande sekundärdata. Ledarskap, medbestämmande, 
empowerment, feedback, belöningssystem, kvalitetsutveckling, lärstilar och lärande 
organisationer är de ämnesområdena som vi berörde. Sökresultaten gav oss en mängd 
litteratur och för att sortera ut de viktigaste gick vi efter årtal, där böcker publicerade under 
den senaste tioårsperioden prioriterades, eftersom vi inte ville använda oss av inaktuella 
källor då vi tror att nyare arbetstillfredsställelse forskning har mer att tillföra vår uppsats. 
Den litteratur som är undantaget från den perioden rör endast metod och formalia då vi anser 
dessa behålla fortsatt trovärdighet över en lång tid framåt. Vi valde även att rikta in oss mot 
de forskare som återkommit vid våra sökningar av litteratur och artiklar, då det är en faktor 
som ökar dess trovärdighet. Den litteratur vi valt i första hand är inte kurslitteratur från 
tidigare kurser i företagsekonomi då vi tyckte att litteraturen ligger på för låg nivå för vår 
uppsats, samt bör komma från andra håll än från universitetets egna kursböcker för att få en 
mer blandad och seriös sekundärdata. Exempel på litteratur vi valt är Echeverri & 
Edvardsson och Honey & Mumford då dessa böcker rekommenderades av vår handledare.  
 
Vi har genom den webbaserade databasen Business Source Premier (EBSCO) sökt 
vetenskapliga artiklar. Grundläggande för alla våra artiklar är att de är publicerade som 
”academic journals” d.v.s. som vetenskapliga artiklar och ”peer-rewived” för att öka 
trovärdigheten. En vetenskaplig artikel är ett forskningsresultat skriven av en forskare, och 
artikeln ska vara granskad ”peer-reviewed” före publicering av andra forskare som tidigare 
behandlat samma ämne som forskaren. I urvalet av artiklar där utbudet är större har vi valt 
att använda oss av nypublicerade artiklar från detta år samt föregående år för att även här 
använda oss av ny forskning, med undantag för en artikel som publicerats i början av detta 
årtionde. De sökord vi använt oss av vid denna sökmotor är bl.a. empowerment, human 
resources, learningstyles, job satisfaction, leadership, organizational culture och service 
recovery. Vidare har vi även valt att se till så att sökningarna resulterat i mindre än 50 
träffar, för att på så sätt komma närmare vårt ämnesområde. Detta urval betraktar vi som 
viktigt eftersom artiklarna är beprövade av tidigare forskare vilket ökar dess trovärdighet, 
aktualitet och relevans, än liknande studier som är äldre. Vår ambition har varit att de 
artiklar som vi valt ut ska styrka de teorier och påståenden som litteraturen har gett oss. 
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3. Kunskap grundad på teori. 
 

 
Att möjliggöra genomförandet av en kvalitativ undersökning kräver kunskap inom 
tillhörande teoriområde. Genom detta kapitel avser vi diskutera kring de teoriramar som 
relaterar till vårt praktiska problem. Nedan kommer vi att presentera några av oss utvalda 
teorier som samtliga påverkar arbetstillfredsställelse.  
 
Med hjälp av modellen visar vi en översiktsbild för dispositionen av detta kapitel. 
Huvudområdet är arbetstillfredsställelse, och i detta kapitel kommer vi att diskutera de olika 
teoretiska områdena som samtliga berör huvudområdet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Egen modell för teoridisposition. 
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3.1 Arbetstillfredsställelse. 
Arbetstillfredsställelse kan förklaras som den känsla de anställda har till sitt nuvarande 
arbete. I dagens moderna och globala marknad finns olika riktlinjer för de som strävar mot 
stora framgångar, en av dessa är att uppmuntra samtliga anställdas talanger och kreativitet. 
Internt samarbete innebär att alla är delaktiga istället för att ledningen väljer ut specifika 
anställda som de tror mer på. (Akehurst et al., 2008:278) Genom att lära sig om de 
anställdas behov kan ledningen även öka arbetstillfredsställelsen, vilket slutligen genererar i 
bättre kundservice. Dessvärre visar studier att den interna marknadsföringen är ett område 
som många organisationer försummar. (Gounaris, 2008:68) Missnöje hos de anställda kan 
resultera i försämrad prestationsförmåga, ineffektivitet samt disciplinära problem. (Tutunko 
& Kozak, 2007:2) Nedan presenteras några områden som tillsammans är faktorer som direkt 
eller indirekt påverkar arbetstillfredsställelsen hos de anställda: 

3.2 Kvalitetsutveckling. 
Begreppet kvalitet är svårt att definiera och för att skapa och upprätthålla en god kvalitet 
inom organisationer, är det viktigt att ha gemensamma värderingar och synsätt om vad 
begreppet faktiskt står för. Det är även bra att tänka på att definitionen av kvalitet ska vara 
kommunicerbart både intern och externt. Att förklara tjänstekvalitet är ytterligare något 
svårare varpå Echeverri och Edvardsson (2002:297) har formulerat två punkter att utgå ifrån 
för att kunna definiera kvalitetsbegreppet, nämligen: kvalitet för vem eller vilka (subjekten) 
samt kvalitet i vad (objekten). Att sedan kundernas bedömning av kvalitet ser olika ut vet vi, 
och med största sannolikhet stiger förväntningar och krav i takt med priset på tjänsten. För 
att kunna arbeta med kvalitetsutveckling måste företaget klargöra sina kvalitetsdefinitioner 
för den egna verksamheten, därefter kan de omprövas och omformuleras. (Echeverri & 
Edwardsson, 2002:297ff) 
 
Att beskriva tjänstekvalitet innebär inte bara att ta hänsyn till kundernas förväntningar, de 
finns trots allt andra grupper som påverkar produktiviteten och lönsamheten. Dessa är främst 
personalen och ägarna, men även leverantörer och samarbetspartners. För att uppnå 
totalkvalitet krävs att alla dessa intressentgruppers behov tillfredsställs, krav uppfylls och 
förväntningar infrias. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 309) Att skapa kvalitet innebär mer 
än att göra saker på ett logiskt korrekt sätt, det är även viktigt att skapa en värdegrund som 
är emotionellt attraktiv där etik, relationer och företagskultur är områden för att kunna bygga 
förtroende. Detta förtroende berör både interna och externa relationer och styrs av de 
värderingar som bygger upp företagskulturen. Hur den interna kulturen uppfattas av 
kunderna påverkar relationen mellan dem, om företagets värderingar skiljer sig mycket från 
kundens kommer detta att relatera i kvalitetsproblem. Parasuraman m.fl. beskriver i 
Echeverri och Edwardsson (2002:309) fem generellt giltiga kvalitetsfaktorer: 

• Påtaglighet 
• Pålitlighet 
• Villighet, beredskap 
• Säkerhet 
• Empati, inlevelse 

Inom tjänstesektorn är samtliga fem faktorer något som dagligen behandlas, och påverkas 
direkt eller indirekt av personalens kompetens och tillgänglighet. Dessa bestäms av bland 
annat utrustning, korrekthet, effektivitet och förtroende. (Echeverri & Edwardsson, 
2002:302) Detta styrks av Grönroos (2000:97) som förklarar att en mängd olika studier om 
upplevd tjänstekvalitet från olika länder som tillsammans visar liknande resultat. Av dessa 



 

15 
 

resultat har även Grönroos (2000:97) sammanställt sex användbara kriterier för god upplevd 
tjänstekvalitet: 

• Professionalism och skicklighet 
• Attityder och beteende 
• Tillgänglighet och flexibilitet 
• Pålitlighet och tillförlitlighet 
• Återhämtning/återhämtningsförmåga (recovery) 
• Rykte och trovärdighet 

Att det finns ett starkt samband mellan kvalitet, produktivitet och lönsamhet går inte att 
förneka, trots att det finns vissa olikheter beroende på olika tjänster och situationer. 
Generellt gäller att kvalitet i tjänster driver både produktiviteten såväl som lönsamheten 
framåt, vilket är väsentliga områden inom hotellindustrin. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 
308) Experter inom området menar att satsningar på att utveckla personalens kompetenser 
och därmed även en fokusering på arbetstillfredsställelsen bör vara ett första steg innan 
fokus läggs mot kunderna. (Hwang & Chi, 2005:291) Dock tillkommer kostnader om 
misstag begås, och uppskattningar från studier visar att det är relativt vanligt förekommande 
att 30 % av personalens tid går åt till att hantera missnöjda och klagande kunder. Dessa 
kunder medför ytterligare negativa konsekvenser, nämligen negativ ryktesspridning som kan 
resultera i en negativ effekt på både produktivitet och lönsamhet. Utveckling och förbättring 
av tjänstekvaliteten påverkar lönsamheten direkt i form av minskade kundfordringar och 
kortare ledtider, vilket frigör kapital som i sin tur sänker kapitalkostnaderna. 
Kvalitetsutvecklingen påverkar även verksamheten indirekt då de kan förbättra både image 
samt kundlojalitet. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 308)  

3.3 Klagomålshantering. 
Ett sätt att utveckla och förbättra tjänstekvalitet kan ske genom klagomålshantering (service 
recovery). Genom att klaga kan kunden uttrycka sitt missnöje, kunden kan också välja att 
minska sin konsumtion, sluta köpa eller gå till konkurrenten. Det är inte ovanligt att företag 
tycker att klagande kunder jobbigt och något som de gärna vill dölja. Det de inte tänker på är 
att missnöjda kunder som klagar även kan vara en tillgång för företaget. Genom att vara mer 
lyhörd och kundorienterad samt mottaglig för klagomål kan företaget lära känna sina kunder 
och bli bättre på att tillgodose deras behov. Detta kan även stärka relationen mellan företag 
och kund, med förutsättning att klagomålen hanteras på ett sätt att kunden blir nöjd. Att 
hantera klagomål handlar inte om att utreda vem som gjort felet, snarare är det viktigt att 
kunden blir nöjd på ett snabbare och billigare sätt än förväntat. Missnöjda kunder tenderar 
att höras mer än de som är nöjda, dock visar undersökningar att de kunder som är nöjda med 
klagomålshanteringen i större utsträckning är mer lojala mot företaget än om det inte funnits 
något missnöje alls. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 483) 

Arbetstillfredsställelse har länge varit sammanlänkat med prestation, dock visar nyare 
studier att arbetstillfredsställelse snarare är närmast korrelerat med hur kunderna uppfattar 
de anställda, vilket vidare kan förknippas med klagomålshanteringen. Det finns alltså ett 
samband som visar att en högre grad av arbetstillfredsställelse resulterar i en bättre förmåga 
att hantera och kompensera missnöjda gäster. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 484) Att 
arbeta inom servicesektorn innebär vanligen nära kontakt med kunderna, vilket gör att 
klagomålshanteringen bör inkluderas i den dagliga verksamheten. 

Att det är kostsamt att göra misstag och korrigera dem vet vi, men det är faktiskt så att det är 
långt mer kostsamt att förlora en kund. Att uppmuntra kunderna är ett bra första steg, men 
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ännu viktigare är det att de som tar emot klagomålen har kunskap och resurser att agera 
engagerat och professionellt. Det optimala är att alla i verksamheten ska ha befogenheter att 
kompensera gäster för att känna sig motiverade att hantera klagomålen. (Echeverri & 
Edwardsson, 2002: 484) Ashill m.fl. (2008:438) förklarar att genom träning och belöningar 
samt stöd från chefer och ledning kan personalen lättare ta hand om klagande kunder, vilket 
bidrar till större arbetstillfredsställelse och mer lojal personal. När kunder presenterar sina 
klagomål för företaget har de också vissa förväntningar om att bli lyssnad till samt få 
information om vem som bär ansvaret. Det kan vara klokt av företagen att sätta upp 
tidsramar för hur snabbt klagomål ska besvaras och behandlas. För det kundorienterade 
företaget är klagomålshantering en del av affärsutvecklingen, och resulterar ofta i 
förbättrade och helt nya tjänster. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 484) 

3.4 Lärande organisationer. 
Begreppet lärande betraktas av många som något fundamentalt och i allmänhet enkelt att 
både ge ut och ta emot. Verkligheten säger dock att vi människor är olika både vad gäller 
lärstilar och lärförmågor, och detta betyder att det är individernas olikheter som måste visas 
hänsyn om lärandet ska kunna ske på ett effektivt varaktigt sätt. (Honey & Mumford, 
2006:7-8) 
 
Lärande inom organisationer kan se ut på många olika sätt som tenderar att variera med 
tiden, och idag talas det om så kallade management- eller organisationsmoden. Exempel på 
dessa moden är Total Quality Management (TQM), just-in-time (JIT), balanced scorecard 
(balanserade styrkort) samt empowerment. Dessa beskrivs som relativt snabbt övergående 
trender av kritikerna, vilka även ifrågasätter om det ens är möjligt för organisationer att lära, 
då många menar att det endast är möjligt att lära på individnivå. Lärande organisationer 
beskrivs och försvaras av Österberg (2009:28) och kan tolkas med hjälp av fyra olika 
synsätt: lärande i arbetet, klimat för lärande, lärande struktur samt organisatoriskt lärande. 
Trots en rad olika modeller och synsätt är det som regel svårt att hitta en modell som passar 
alla, och varje organisation måste hitta en unik lösning av det lärande som lämpligast passar 
den specifika organisationen. (Örtenblad, 2009:13ff) Det råder viss mystik och stor 
komplexitet över begreppet lärande organisationer och organisatoriskt lärande, vilket Argote 
(2005:43) önskar tydliggöra. Ett första steg i rätt riktning beskrivs av Friedman et al genom 
att skilja mellan organisatoriskt och individuellt lärande. Organisationer kan likt individer 
lära av tidigare erfarenheter samt av andra organisationer (Argote, 2005:44) vilket vidare 
motsäger kritikernas röster om att organisationer inte är kapabla att lära. 
 
Backlund et al (2001:21) beskriver lärande organisationer som en integration mellan arbete 
och lärande, där arbetet står för produktionen av produkter, och lärande representerar 
utveckling av kunskap och kompetens samt andra mänskliga resurser så som personliga 
sociala och emotionell behov. Syftet med detta är att tillgodose individers behov som 
slutligen avser gynna organisationens verksamhet. Inom tjänstesektorn skulle detta kunna 
vara av stor vikt då personalen vanligen har daglig kundkontakt, och på så sätt representerar 
företaget. Dock är det viktigt att poängtera att lärande inte alltid är positivt för individen och 
organisationen, då lärande även kan minska motivationen och öka passiviteten hos 
individen, vilket styrker Örtenblads resonemang om att lärande måste anpassas efter varje 
organisation. Att företag måste utveckla kunskap och kompetens är idag en nödvändighet 
för att klara av konkurrens, och detta sker vanligast genom att människor kontinuerligt lär av 
själva arbetet samt genom interaktionen med dess omgivning. För att kunna behärska en 
sådan utveckling är det från företagets perspektiv mycket viktigt att anpassa sig efter 
förändringar och att arbeta med gemensamma förutsättningar. (Backlund et al, 2001:69) 
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3.5 Lärstilar. 
Lärande är en livslång process som påverkas av en mängd olika faktorer, däribland: tidigare 
erfarenheter, inverkan av chefer och kollegor, belöningar samt personliga lärstilar. 
Benämningen lärstilar beskriver och står för de attityder och beteenden som avgör hur vi 
helst lär oss, och är ofta något som individen själv är omedveten om. Genom att ha kunskap 
om lärstilar och preferenser för dessa kan individen uppnå en mer allsidig och effektiv 
inlärning. (Honey & Mumford, 2005:8ff). 
 
Honey och Mumford (2005:12) har tillsammans utformat en lärcykel i fyra stadier som 
syftar till att beskriva den oavbrutna processen av lärande. Cykelns stadier stödjer varandra, 
och det går bra att börja vid vilket som helst av dessa, med det slutliga målet att öka 
medvetenheten om individers lärstilspreferenser. Vidare beskriver Honey och Mumford 
(2005:12-15) fyra olika lärstilar att applicera vid de olika stadierna, karaktärerna för dessa är 
aktiv, reflekterande, teoretisk eller pragmatisk.  
 
 

Fig. 3 Lärstilar. Egen bearbetning: Honey & Mumford (2005:12) 
 

Den mest signifikanta källan till lärande på en arbetsplats är själva arbetsuppgiften i sig, 
samt interaktionerna med kollegor och kunder. För tjänstesektorn (och framför allt hotell) 
gäller att de dagliga mötena mellan personal och gäst måste fungera. Detta lärande kan ske 
mer eller mindre omedvetet eller med hjälp av speciellt utformade program för lärande, likt 
Honey och Mumfords modell om lärcykeln. Genom att implementera program för lärande 
kan organisationer öka de anställdas prestationer, kvaliteter, lojalitet samt personliga 
utveckling. Dessa program skulle kunna utformas via mer utmanande arbetsuppgifter med 
större ansvar, förbättrade relationer och arbetsmiljö samt med ökat stöd och kontinuerlig 
feedback från både kollegor och chefer. (Berings & Poell, 2008:418) Likt Honey och 
Mumford förklarar Bering och Powell (2008:419) att lärande beror på individuella faktorer, 
och en ökad medvetenhet om dessa möjliggör förbättringar och anpassningsmöjligheter till 
individers lärande. Dock råder viss okunskap inom ämnet, då de flesta teorier är utformade 
för utbildningssammanhang och saknar inriktning mot företag. 

Uppleva. 
Stadium 1 

(aktiv) 

Observera. 
Stadium 2 

(reflekterande) 

Planera.  
Stadium 4 

(pragmatisk) 

Dra slutsatser. 
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3.6 Ledarskap. 
Definitionerna på ledarskap är många och det finns en uppsjö av litteratur kring ämnet. 
Forskare som koncentrerar sig på situationskolan menar att ledarskapet måste betraktas som 
en situationsbestämd företeelse. Detta betyder att det inte finns några generella råd till 
ledaren utan att de krav som ställs på ledaren avgörs i varierande omständigheter. 
(Andersson, 1994: 120) Beroende på detta består en stor del av den senare 
ledarskapsforskningen om hur ledaren ser på sin omgivning och dennes mentala processer i 
olika situationer. (Andersson, 1994: 121) Vi har därför valt att titta närmare på 
situationsanpassat ledarskap som är nödvändigt för att åstadkomma bra empowerment i 
företag. (Blanchard et al, 2008: 21) Situationsanpassat ledarskap är en kraftfull och enkel 
modell för ledare att använda sig av i olika situationer (Blanchard et al, 2008: 25). Denna 
typ av ledarskap skapades för att hjälpa människor att utvecklas och nå sin högsta 
prestationsnivå genom direktkontakt mellan individer. För att åstadkomma detta skapas 
överenskommelser mellan den anställdes utvecklingsnivå (som kan vara olika uppsatta mål 
eller varierande projekt) och den ledarstil som ledningen väljer. (Blanchard et al, 2006: 27) I 
det situationsanpassade ledarskapet finns det fyra grundläggande ledarstilar kombinerat med 
fyra olika utvecklingsnivåer.  
 
 

Hög Stödjande – mycket stöd och lite 
instruktion. 

Coachande – Mycket instruktion 
och mycket stöd. 

Stödjande 
beteende 

Låg Delegerande – Lite stöd och lite 
instruktion. 

Instruerande – Mycket 
instruktion och lite stöd. 

Låg Hög 
 

Instruerande beteende 

 
Fig. 4 Modell situationsanpassat ledarskap. Egen bearbetning: Blanchard et al. (2006:28) 

 
Syftet med det situationsanpassade ledarskapet är att skapa en miljö där medarbetarna kan 
förflytta sig fritt mellan de olika utvecklingsnivåerna, från utvecklingsbar till självgående. 
Överallt i modellen används olika sorters ledarstilar som passar den specifika medarbetaren 
för just den uppgiften. När medarbetaren är redo för nästa nivå måste även ledaren ändra stil 
för att följa med den anställdes utveckling. Det finns alltså ingen optimal ledarstil utan den 
varierar från person till person. (Blanchard et al, 2006: 28) Detta styrker Sims Jr genom att 
påpeka att alla ledare har möjlighet att välja sin ledarstil, om det resulterar i empowerment 
eller en direkt ledarstil varierar beroende på situation. (Sims Jr, 2009: 158) 
 
Situationsanpassat ledarskap riktar in sig på personers utveckling, där utvecklingsnivån står i 
centrum och är beroende av två faktorer, kompetens och engagemang. Kompetens är de 
färdigheter och kunskap som den anställda har med sig till de uppgifter som de ställs inför 
och bidrar till stor del hur framgångsrikt slutresultatet blir. De anställda kan få kompetens 
genom utbildning, arbete och yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenheten kan de anställda bära med 
sig från tidigare arbeten och kan vara förmågan att lösa problem, kommunicera och planera. 
Alla dessa färdigheter och erfarenheter är viktiga och ofta nödvändiga för att kunna lösa de 
uppgifter som anställda ställs inför. (Blanchard et al, 2006: 29) 
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Den andra faktorn engagemang styrs av medarbetarens motivation och självförtroende. Både 
motivationen och självförtroendet hos de anställda måste vara hög för om någon av dessa är 
låg blir även resultatet lidande. För att lösa detta problem kan ledning och medarbetare 
arbeta med olika ledarstilar. Som exempel kan instruerande vara en bra lösning för att 
utveckla och höja kompetensen, medan en stödjande ledarstil kan vara bra för att höja 
motivationen och engagemanget hos de anställda. (Blanchard et al, 2006: 30) 
 
Ett optimalt ledarskap kan redogöras med hjälp av tre nycklar. Den första nyckeln är 
strategiskt tänkande och handlande, vilket betyder att ledningen arbetar med visioner och 
mål som ett verktyg för företagets långsiktiga mål. Det handlar även om att hitta en strategi 
som fungerar som styrmedel för att nå de mål företaget satt upp. Det är också ledningens 
uppgift att genom engagemang få medarbetarna motiverade att utföra de handlingar som 
arbetsuppgifterna kräver. (Nilsson & Gustafsson, 2006: 118-119) Den andra nyckeln är 
kommunikativt förhållningssätt vilket är ett vanligt inslag i en ledares vardag. 
Kommunikation sker varje dag mellan ledning och medarbetare, både formellt och 
informellt. Problem kan uppstå i kommunikationen om inte budskap kommer fram, till 
exempel om informationen går i många led och hinner ändras tills den når den sista 
individen av kommunikationskedjan. Detta kan medföra att de personer som får 
informationen sist och något förvrängd, kan uppleva sig mindre delaktiga och kan däeför 
inte påverka resultat och frågor i större utsträckning som de andra. (Nilsson & Gustafsson, 
2006: 120-121)  
 
Den tredje och sista nyckeln för optimalt ledarskap är personlig mognad, vilken aldrig kan 
bli fullständig. Den personliga mognaden kan ta ett helt liv att komma fram till, men ju mer 
vi lär känna oss själva desto mer ökar förståelsen och möjligheten att föra dialoger med 
andra människor på ett så bra sätt som möjligt. Ett bra ledarskap bygger på samhörighet och 
respekt för andra medarbetare. (Nilsson & Gustafsson, 2006: 123-124) 

3.7 Empowerment. 
Empowerment kan i korta drag sammanfattas som mer makt till anställda. (Sagie & 
Koslowsky, 2000: 81) I de flesta fall vill både anställda och ledning i företag uppnå 
gemensamma mål på arbetsplatsen med motiverad personal och bra resultat. Genom att 
använda sig av empowerment på arbetsplatsen kan detta uppnås. (Sagie & Koslowsky, 2000: 
81) Personal som känner sig delaktiga har högre motivation, vilket i sin tur leder till bättre 
resultat och effektivitet. (Drake, 2007: 72) Faktum är att det skapar ett strategiskt övertag 
som ledningen söker och ger samtidigt anställda möjlighet att utvecklas. Empowerment 
hjälper även ledningen att utnyttja medarbetarnas färdigheter, kunskaper och motivation 
som förhoppningsvis leder till bättre resultat. Denna typ av ledarskap leder till att 
medarbetarna får mer ansvar och högre förväntningar på sig, vilket kan vara både positivt 
och negativt. (Blanchard et al, 2008: 13-14 
 
Empowerment är inget ”snällt” ledarskap som många tror, medarbetarna får ett stort ansvar 
för det slutgiltiga resultatet istället för att ledningen ansvarar för allt. Den viktiga delen i 
empowerment är inte att ge anställda befogenhet att fatta viktiga affärsmässiga beslut utan 
att frigöra kunskap, erfarenheter och motivationskrafter som de anställda kan ha men som 
inte tas tillvara på. (Blanchard et al, 2008: 13-14) Ledningen kan styrka de anställdas känsla 
av medbestämmande genom att ge feedback på prestationer och använda sig av 
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belöningssystem till de anställda, vilka kommer at diskuteras senare i detta kapitel. (Drake, 
2007: 72) 
 
Organisationer tror sig ofta använda sig av empowerment men det är få som arbetar på rätt 
sätt. I många ledningsgrupper tror cheferna att egenmakt och medbestämmande kommer av 
sig själv men faktum är att empowerment är mycket mer komplicerat. Tidigare 
undersökningar visar att om inte empowerment genomförs på rätt sätt finns det stor risk att 
det bara blir ”mode” och att det försvinner med tiden. Chefer som förespråkar befogenhet 
till anställda och frihet på arbetsplatsen, i kombination med att de anställda vill ha mer 
kontroll över sina beslut och känna sig mer delaktiga i företaget är inte bra. Attityder, 
relationer, beteenden och rutiner måste ändras, både hos ledningen samt personalen för att 
företaget ska uppnå bra empowerment. (Blanchard et al, 2008: 16-17) 
 
Ken Blanchard (1999: 17-18) beskriver tre nycklar som behövs för att skapa bra 
empowerment i företaget. Informationsspridning är den första nyckeln till framgång, och 
betyder i korta drag att ledningen inte bör starta resan mot bra empowerment med att 
informera medarbetarna om deras visioner, utan istället informera medarbetarna om 
företaget. Det har visat sig att när anställda får all information om företaget uppnås en bättre 
tillit mellan varandra som är viktig för ett bra arbete. Utan information om företaget kan den 
anställde inte förväntas fatta lika bra beslut som en person med fullständig information om 
företaget, men med fullständig information blir medarbetaren mer ansvarsfull och företagets 
empowerment får större chans att lyckas.  
 
Den andra nyckeln till fungerande empowerment är fastställande av gränser. Trots att 
empowerment handlar om att ge medarbetare mer ansvar och fria tyglar måste ledningen 
börja med att fastställa en struktur för företaget med normer och regleringar. Detta brukar 
betyda att ledningen sätter gränser för hur medarbetare får agera och hur de ska utföra olika 
arbetsuppgifter, men inom empowerment handlar det mer om att visa för medarbetarna inom 
vilka gränser de kan arbeta självständigt inom. Detta kan beskrivas som mål för samverkan, 
regler för beslut och gemensamma visioner. Inom dessa områden får dock medarbetarna 
agera hur de vill. (Blanchard et al, 1999: 18-19)  
 
Den tredje och sista nyckeln som bör finnas är att tillåtelse av självstyrande grupper. Denna 
nyckel handlar mycket om att ersätta den gamla tidens hierarki och ersätta den med 
självstyrande grupper i företaget. Beslut som tas i företaget ska därför fattas utifrån en 
mängd information från olika personer. Ett ”lag” med anställda har av naturliga skäl större 
kunskap än enskilda personer och ger dessutom stöd till varandra att agera självständigt. 
Dessa ”lag” ska arbeta självständigt och genomföra beslut, eftersom detta kräver mycket av 
medarbetarna måste dessa ”lag” få utvecklas under tid och ledningen måste lära sig att 
samarbeta med dessa. (Blanchard et al, 1999: 19) 

3.8 Belöningssystem. 
Ett sätt att effektivisera arbetsplatsen och motivera personalen att prestera bättre kan vara att 
använda sig av belöningssystem. (Alas, 2007: 29) Ledningen bör dock tänka på att 
belöningssystem inte enbart handlar om att ge betalt för uppnådda mål. För det första måste 
ledningen ge personalen återkoppling (feedback) på de insatser som de gjort i företaget. Det 
betyder att ledningen måste informera vad som varit bra och dåligt, och ge förslag på vad 
som kan göras annorlunda nästa gång. Kritiken ska vara saklig, konstruktiv och rättvis, 
annars finns risken att systemet faller. Med belöningssystemetsystemet i åtanke uppnår 
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företaget en större effektivitet och de anställda kan utvecklas och blir på så sätt mer 
tillfredställda. (Echeverri & Edvardsson, 2002: 355)  
 
Belöningssystem är i många fall inriktade på fel områden och borde mer handla om 
kundtillfredsställelse, för om ledningen vill uppnå så bra service som möjligt bör de också 
belöna efter det. För att skapa arbetsglädje och engagemang på arbetsplatsen bör ledningen 
eller cheferna vara delaktiga i det dagliga arbetet och informera, engagera personalen och ge 
belöningar efter de prestationer som är även gynnar företaget. Motiverad personal leder till 
långsiktig framgång. (Drake, 2007: 72) Ledningens dagliga arbete leder även till stimulerad 
och kunnig personal som i längden kan minska behovet av chefer på lång sikt. (Echeverri & 
Edvardsson, 2002: 355)  

3.9 Feedback. 
Det finns en mängd olika vägar för ledningen att gå för att få rätt mängd feedback av deras 
anställda. Det mesta handlar dock om god kommunikation istället för att enbart lita och 
använda sig av Human Resources Management (HRM). Det finns många sätt för ledningen 
att få reda på vad deras anställda tycker om deras chefer, arbetsuppgifter, arbetskamrater, 
arbetsmiljö och förväntningar. (Blundel & Ippolito, 2008: 49) 
 
”360 graders utvärdering” har blivit populär bland organisationer på grund av att den i 
mindre utsträckning än liknande modeller leder till problem. ”360 graders utvärdering” är en 
uppskattning baserad på feedback från olika undersökningar om de anställda, mellanchefer, 
deras egna uppfattningar och ibland externa undersökningar från kunder. Den här sortens 
omfattande undersökningar täcker alla områden på arbetsplatsen och blir på så sätt ett 
värdefullt redskap för organisationen. Den blir också pålitlig och övertygande när den ska 
presenteras för de anställda. Den här typen av undersökning kan även skapa en mer öppen 
kommunikation på arbetsplatsen, någonting som kan vara viktigt för nyetablerade företag. 
(Blundel & Ippolito, 2008: 150-151) Undersökningen innehåller fyra viktiga 
kommunikationskanaler som tillsammans bildar ”360 graders utvärdering”. (Blundel & 
Ippolito, 2008: 149)  
 
Arbetstillfredsställelse är den första av de fyra undersökningarna som tar reda på i vilken 
grad de anställda trivs på sin arbetsplats. Undersökningen görs ofta av en konsultfirma, för 
att de anställda ska förbli anonyma och känna att de kan vara så ärliga som möjligt. 
Undersökningen kan både vara kvalitativ och kvantitativ för att ta reda på specifika problem 
på arbetsplatsen eller anställdas attityder gentemot sitt arbete. Data analyseras sedan av 
konslutfirman som därefter presenterar resultaten för ledningen och de anställda. Den här 
sortens undersökningar ger en övergripande syn på de anställdas arbetstillfredsställelse på 
olika avdelningar och i organisationen. Ledningen bör ha i åtanke att information kan 
försvinna under undersöknings gång och därmed inte visa ett resultat med fullständig 
trovärdighet. (Blundel & Ippolito, 2008: 149) 
 
De anställdas värderingar under en längre tid är den andra undersökningen som ledningen 
bör genomföra för att få maximal feedback. Med detta menas att de anställda bör ställas till 
svars anonymt om de gillar att arbeta för organisationen, om de är oroliga inför framtiden 
och vice versa. De anställda bör även få svara på uppföljningsfrågor angående projekt de 
deltagit i eller om de blivit förflyttade till andra avdelningar eller helt enkelt är nya. Genom 
att utforma frågor likt dessa får lednigen reda på om deras anställdas värderingar ändras över 
tid och vad det i så fall kan bero på. Den här sortens frågor kan även innefatta utvärderingar 
och uppföljning av kunder, som till exempel om försäljningssiffror för en produkt eller tjänst 
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sjunker, varför sjunker dem och vad kan de göra för att förhindra det? Alla dessa frågor tar 
reda på och visar ledningen olika trender av händelser inom organisationen under en viss tid. 
(Blundel & Ippolito, 2008: 149-150)  
 
Vad som också är en viktig del av feedback är de svar ledningen får när de ska rekrytera 
nya medarbetare. Det är viktigt för ledningen att veta hur arbetsmarknaden ser ut för deras 
bransch, genom att mäta hur många, vem och vilka specialiteter de sökande har. Till 
exempel är marknaden för företaget attraktivt, vilket kan baseras på antalet ansökningar om 
arbete. Ett annat mätinstrument kan vara utbildning och specialiteter på de sökande, vill 
människor arbeta inom just deras bransch? Genom att föra statistik på platsansökningar kan 
organisationen även förhindra att någon ansvarig diskriminerar något av könen eller någon 
med annan etniskbakgrund. (Blundel & Ippolito, 2008: 150) 
 
Den fjärde och sista delen av modellen är djungeltelegrafen, även kallad ”word-of-mouth”. 
Detta är ingen formell undersökning, utan mer ett sätt att lyssna som kan ge den bästa och 
mest användbara informationen från de anställda. Åsikter och tankar kommer i första hand 
fram genom samtal personer emellan i korridoren, matsalen och på fritiden. Ledningen kan 
dock ha problem att tyda informationen om det når dem, då informationen kan vara falsk, 
flyktig och inkonsekvent. Den här sortens information är mer vänlig när medarbetare tycker 
att någonting är dåligt eller om de upplever sig hotade, som till exempel vid nedskärningar. 
Rykten kan därför komma fram, men försvinna lika snabbt. Det gäller därför för ledningen 
att sortera informationen och ta till sig det som är viktigt, för informationen kan i vissa fall 
ge en bra inblick i de anställdas vardag och problem. (Blundel & Ippolito, 2008: 150) 
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4. Genomförande. 
 

 
I detta kapitel avser vi att redogöra för läsaren om vårt praktiska tillvägagångssätt. Vi 
kommer att förklara och motivera vårt urval och bortfall, samt våra förberedelser och etiska 
ställningstaganden. Detta avsnitt förklarar empirins grunder och syftar till att ge läsaren en 
inblick i genomförandet av vår studie. 
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4.1 Val av enkätstudie. 
Med vår hotell- och restaurangmanagementutbildning i åtanke var valet av 
undersökningsområde självklart. Vi var båda två intresserade av att genomföra en studie på 
ett hotell, och gärna med inriktning mot intern marknadsföring. Genom kontakter på 
restauranghögskolan på Umeå Universitet fick vi information om hotellet i Stockholm som 
vi sedan tog kontakt med. Hotellet kändes både intressant och relevant att arbeta 
tillsammans med, beträffande våra egna önskemål men även hotellets. 
 
När vi tog kontakt med hotellet fick vi prata med en ansvarig person på chefsposition, 
tillsammans med denne tog vi ett gemensamt beslut som innefattade ett praktiskt problem 
som resulterade i de frågor vi ville studera, i syfte att hjälpa hotellet med de viktiga 
områdena som de själva tidigare funderat över. 
 
Det visade sig att hotellet ville ha en mer djupgående undersökning om personalens 
arbetstillfredsställelse, då de fanns vissa punkter som varit svårtolkade i deras egna årliga 
klimatanalys. Det var speciellt två frågor som de tyckte var extra viktiga att lyfta fram, dessa 
handlade om personlig utveckling och lednings förmåga att ta hand om personalen. Vi valde 
därför att utgå från dessa frågor under denna uppsats gång. Nedan presenteras en närmare 
redovisning över den praktiska metodens tillvägagångssätt.  

 

4.2 Förberedelser och databildning. 
Vid vetenskapliga undersökningar är kravet att resultaten för studien måste vara 
generaliserbara, och berör såväl den teoretiska och empiriska delen. Empiriskt arbete är den 
process där verkliga objekt eller företeelser undersöks, och fordrar teoretiska antaganden 
som utgångspunkt. (Wallén, 1996:63) Att möjliggöra genomförandet av en undersökning 
kräver att de individer som ska ingå i studien bestäms, samt att teknik och tidsplan för detta 
planeras.  
 
Då vårt huvudsyfte med denna uppsats är att konkretisera lösningar för ökad 
arbetstillfredsställelse på vårt undersökningsobjekt har vi samlat information från 
litteraturen om hur enkätstudier lämpligast genomförs. Med hjälp av enkätstudier kan 
forskaren ges en inblick i otydliga eller annorlunda förhållanden som råder inom 
undersökningsgruppen (Olsson & Sörensen 2007:86) vilket varit vår utgångspunkt för 
uppsatsen och studien. Utifrån de frågor i hotellets klimatanalys som resulterat i de sämsta 
svaren för hotellets räkning, har vi utformat ytterligare frågor med syfte att öka förståelsen 
för vad ”problemfrågorna” faktiskt innebär.  
 
Frågorna utformades efter de teoriområden (Patel & Davidson, 2003:65) vi behandlat i det 
föregående kapitlet, och lades upp som delfrågor i ett frågeformulär om 40 påståenden, med 
fasta svarsalternativ. Att formulera frågor med färdiga svarsalternativ är av strukturerande 
karaktär (Patel & Davidson, 2003:61) vilket också önskades av vår kontaktperson. Vi 
diskuterade tillsammans huruvida öppna frågor skulle vara givande, men kom snart fram till 
att det fanns en risk att ge oss ”fel” information. Vidare talade vi även om att risken för 
eventuella missförstånd vid tolkning av öppna frågor, vilket ytterligare bidrog till valet att 
inte inkludera frågor av denna karaktär. Då en enkätstudie inte ger några möjligheter till 
kompletteringar har vi arbetat noggrant med att täcka in problemets olika delområden med 
noggrant formulerade frågor, där samtliga områden diskuterats i teoriavsnittet. Vanligast vid 
utformningen av en enkät är att inleda med neutrala frågor (Patel & Davidson, 2003:64) 
vilket i vårt fall berörde individernas personliga utveckling. Vidare fortsatte vi med frågor 
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av något känsligare karaktär som berörde respondenternas syn på dess chefer, och avslutade 
likt Patel & Davidsons (2003:64) rekommendationer med en neutral och frivillig fråga om 
vilken avdelning de arbetar på. 
 
Enkäten gavs ut genom ett besök på hotellets personalmatsal som en s.k. gruppenkät 
(Dahmström, 2005:86) som vanligen genomförs på uppdrag av en utomstående arbetsgivare. 
Med informationskrav menas att försökspersonerna ska få information om undersökningens 
syfte, och den ska vara begriplig och ha samtycke. (Olsson & Sörensen, 2008:55) 
Tillsammans med vår kontaktperson informerades personalen om syftet med enkäten samt 
uppmuntrades att delta, detta skedde via hotellets intranät. Personalmatsalen verkade som ett 
lämpligt ställe att genomföra studien på, då i princip samtliga anställda äter där en gång 
under varje arbetspass. Matsalen sköts av en heltidstjänst och är således en trivsam plats för 
de anställda.  
 
Det är även viktigt att informera om att undersökningen är frivillig samt den förväntade 
nyttan av undersökningen. (Olsson & Sörensen, 2008:56) För att undvika missförstånd och 
snabbt kunna besvara eventuella frågor från respondenterna, valde vi att stanna kvar på 
hotellet hela dagen. Vad gäller gruppenkäter är det viktigt att ge tillräckligt med tid för att 
minimera mätfel och bortfall (Dahmström, 2005:87), varpå vi informerade respondenterna 
om att de inte behövde fylla i den under sin rast, utan att de kunde lämna in enkäten till oss 
när de hade tillfälle.  
 
Rent estetiskt utformades hela enkäten enhetligt, där svarsalternativen angavs horisontellt. 
För att underlätta för respondenterna valde vi även att ha lite luft mellan frågorna för att den 
inte skulle uppfattas för tät och tidskrävande. (Bryman & Bell, 2005:168) 

4.3 Urval av respondenter. 
Enkäten delades ut under två dagar i maj, vilket innebär att endast de personer som arbetade 
under de två dagarna hade möjlighet att fylla i enkäten. De personer som p.g.a. tillfälle finns 
till hands för en forskare kallas bekvämlighetsurval. (Bryman & Bell, 2005:124) Ett problem 
med denna typ av urvalsstrategi är att resultaten blir omöjliga att generalisera, då det kan bli 
svårt att avgöra vilken population detta blir representativt för. (Bryman & Bell, 2005:126)  
 
Populationen i vårt fall är hotellets heltidsanställda, anledningen till att vi valde att enbart ta 
med de heltidsanställda i vår enkät var för att vår kontaktperson på hotellet ansåg 
extrapersonal och deltidsanställda som mindre representativa för undersökningen. Att 
majoriteten av respondenterna redan gallrats bort av vår kontaktperson, och att vårt bortfall 
trots omständigheterna blev relativt lågt, anser vi respondenterna som representativa för 
företaget. De heltidsanställda uppskattas i dagsläget till 90 personer och arbetar på ett antal 
olika avdelningar i hotellets verksamhet. Vår urvalsram blev därför de anställda som 
arbetade under onsdag och torsdag vecka 19, 2009. Vi kunde inte bestämma urvalets storlek 
i förväg då vi inte fick ta del av personallistor av hotellet, men genom att göra urvalet på 
plats i personalmatsalen tror vi att de flesta heltidsanställda som arbetade under de dagarna 
deltog.  
 

4.4 Databearbetning och bortfall. 
Vår enkät som enbart består av slutna frågor har många fördelar, bl.a. är svaren lätta att 
bearbeta och jämföra. (Bryman & Bell, 2005:178) Efter undersökningen på hotellet avslutats 
numrerade vi alla enkäter för att underlätta inmatningen samt eventuella felsökningar i det 
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statistiska databearbetningsprogrammet SPSS. Med hjälp av programmet kunde vi 
sammanställa data och genom den få fram grafer och diagram för en lättare överskådlig bild 
över respondenternas svar. Då samtliga påståenden i enkäten besvarades efter en skala från 
ett till tio kodades siffrorna om till en tregradig skala för att underlätta vid inmatningen. 
Svarsalternativ 1-3 blev (1), 4-7 blev (2) och 8-10 blev (3), samtidigt som det blev lättare att 
föra in data så kategoriserade vi också svaren i kolumner efter den tregradiga skalan (1) = 
instämmer inte alls, (2) = instämmer delvis och (3) = instämmer helt. 
 
Vid datainsamlingen bör forskaren vara beredd på att inte få svar från samtliga respondenter, 
detta brukar kallas externt bortfall och bör inte vara för omfattande. Det finns även risk för 
att några respondenter inte svarar på samtliga frågor i undersökningen vilket innebär ett 
internt bortfall. (Wallén, 1996:63) Eftersom korta enkäter visar ett lägre bortfall än längre 
och mer omfattande enkäter såg vi till att göra en så kort enkät som möjligt. Vad som är en 
kort eller lång enkät är en dock bedömningsfråga och därför är det svårt för oss att veta hur 
enkäten upplevdes av våra respondenter. Det är även svårt att veta hur viktiga enskilda 
frågor upplevs av respondenten, vår ambition har varit att alla frågor ska vara lika viktiga för 
det slutgiltiga resultatet och därför ska inte frågorna ha någon betydelse i eventuella interna 
bortfall. Vi kunde efter undersökningen konstatera att vi inte hade några interna bortfall, 
vilket var vår ambition i ett initialt skede. För att minska det externa bortfallet numrerade vi 
inte frågorna från 1 till 42, istället delade vi in frågorna i nio kategorier efter de 
teoriområden vi valt ut i tidigare kapitel, och organiserade sedan dem som bokstäver för att 
lämna intrycket av en kortare enkät. (Bryman & Bell, 2005:165) Efter vi fått tillbaka 
samtliga ifyllda enkäter kunde vi konstatera att det externa bortfallet uppgick till cirka 35 %. 
Detta beror troligtvis på att alla de 90 heltidsanställda inte befann sig på arbetsplatsen just de 
dagarna vi var på hotellet och gjorde undersökningen. På grund av att vi genomförde 
undersökningen i personalens gemensamma matsal under ett antal timmar under lunchtid 
förmodar vi att alla som arbetade under dagen deltog i undersökningen.  
 

4.5 Etik. 
Med forskningsprocessen följer flera etiska problematiseringar som bl.a. berör de 
inblandades integritet och eventuella skadliga följder. (Wallén, 1996:129) Då vår 
kontaktperson för hotellet sitter på en ledande position bad vi denne ta ställning till graden 
av önskad anonymitet. Att respondenterna skulle få vara anonyma var redan från början en 
självklarhet, och efter diskussion förts om insyn av bl.a. konkurrenter tog vi ett gemensamt 
beslut om att även ge hotellet full anonymitet i uppsatsen, vilken även rekommenderas av 
Bryman och Bell (2005:356). Trots visad öppenhet från hotellet har vi full förståelse för 
önskemålet om anonymitet då studien omfattar interna faktorer som kan vara känsliga för 
insyn. 
 
För att ge undersökningsgruppen information om vår studie valde vi att formulera en kort 
inledning i formuläret innan frågorna, där vi presenterade vårt syfte med studien. Oavsett 
om informationen för studien hämtas av respondenterna eller om de lämnar de själva är det 
mycket viktigt att deras individuella integritet respekteras, och alla uppgifter måste 
behandlas konfidentiellt. (Patel & Davidson, 2003:51) Detta har vi tagit hänsyn till då vi 
garanterat samtliga respondenter full anonymitet. Den enda frågan som skulle kunna leda till 
identifikation är den om vilken avdelning de jobbar på. Anledningen till att vi valt att ha 
med den frågan är för att kunna se eventuella samband mellan de olika avdelningarna, men 
med hänsyn till integritetskravet valde vi att informera respondenterna om att uppgiften var 
frivillig att lämna. Dock finns det inte någon direkt koppling mellan etik och krav på kvalitet 
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i forskningen. (Wallén, 1996:129) Vi vill slutligen poängtera att de syften vi deklarerat för 
företaget är de enda avsikter vi haft med uppsatsen. 
 

4.6 Kritik av primärkällor. 
Det finns vissa nackdelar med att ge ut gruppenkäter, vilka bl.a. är påverkan från chef eller 
övriga kollegor som en form av grupptryck. Chefen kan med ordval och tonfall endera 
engagera eller få personalen att ta avstånd från enkäten, detta kan ske både medvetet och 
omedvetet. (Dahmström, 2005:87) Vår kontaktperson var noggrann med att meddela 
personalen om studien och uppmuntrade dem att delta. Detta tror vi kan ha bidragit till att så 
många svarade och att de som gjorde det var engagerade och positiva till sitt deltagande, 
vilket bekräftades av noll interna bortfall som tidigare beskrivits. Vi har vidare diskuterat 
över att respondenterna kan ha påverkat och påverkats av varandra, då de fyllde i enkäten 
tillsammans i personalmatsalen. Dock tror vi att den risken minimerades då samtliga var 
fullt medvetna om dess totala anonymitet. Det kan även ha varit något av ett stressmoment 
för dem då de ombads fylla i enkäten under deras lunchrast, med risk att de inte skulle läsa 
alla påståenden fullständigt och besvara dem helhjärtat. Detta försökte vi också undkomma 
genom att ge alla respondenter den tid de behövde, och lovade dem att det gick bra att lämna 
in den nästkommande dagen. 
 
Trots många fördelar med att ha slutna frågor i en undersökningsenkät finns även vissa 
nackdelar. Det kan t.ex. vara så att ord och begrepp kan uppfattas olika av olika 
respondenter (Bryman & Bell, 2005:181), då teoretiska begrepp översattes till enkätfrågor 
via en s.k. operationalisering. (Patel & Davidson, 2003:52) Vidare förklarar Bryman och 
Bell (2005:181) att det finns risk att respondenternas engagemang blir av bristande karaktär 
om de känner att något av de färdiga svarsalternativen inte passar in på dem. Detta har vi 
eliminerat genom att inte använda oss av alternativ, utan samtliga frågor utformades som 
påståenden (utom den sista) som skulle besvaras genom en tiogradig skala om hur väl de 
stämmer in på individen.  
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5. Kunskap grundad på verkligheten.  
 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra empiriska resultat, genom att presentera 
svaren från enkätstudien. Kapitlet avser endast att redovisa statistiska resultat, och vi 
kommer inte att analysera svaren eller koppla dem till teorierna. Syftet med kapitlet är att 
ge läsaren samt vår uppdragsgivare en överblick över studiens resultat. 
 
Totalt besvarades enkätstudien av 59 respondenter, som alla är heltidsanställda på hotellet. 
Samtliga enkäter är fullständiga, med detta menar vi att inga enstaka frågor lämnats 
obesvarade.  
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5.1 Lärande organisationer. 
Enkätstudien inleddes med frågor i anknytning till teoriavsnittet om lärande. 
Respondenterna ställdes fyra frågor inom området och nedan följer en sammanställning av 
resultaten. 
 

Första frågan handlar om 
huruvida de anställda ges 
möjlighet att utveckla sin 
kompetens på arbetet. Hälften av 
respondenterna svarade att de 
instämmer helt, och närmare 20 
% instämmer inte alls. Resultatet 
tyder således på att majoriteten 
verkar nöjda med den personliga 
utveckling som följer av arbetet 

och arbetsuppgifterna. 
 
Vidare ställde vi frågan om 
respondenterna kunde hålla med om 
att arbetet utvecklar deras kunskaper. 
I förhållande till föregående fråga 
kan vi se att det är färre som inte alls 
instämmer, och fler som instämmer 
helt. Detta betyder alltså att fler 
personer tycker att de kan utveckla 
sina kunskaper på arbetet, än de som 
även känner att de utvecklar sin 
kompetens. 

 
Då lärande är något som rimligtvis bör 
anpassas efter individen, valde vi att 
undersöka i vilken utsträckning de 
anställda på hotellet anser att deras 
personliga behov beaktas. Resultatet visar 
att lite drygt hälften av respondenterna 
helt instämmer om att deras personliga 
behov visas hänsyn, ca 40 % instämmer 
delvis och 10 % anser att så inte alls är 
fallet. 

Följande fråga kan relateras till 
den ovan, och berör personalens 
uppfattning om att självständigt 
kunna påverka planeringen av sitt 
arbete. Av diagrammet kan vi 
utläsa att 56 % instämmer helt, 
37 % instämmer delvis och 7 % 
instämmer inte alls. I syfte att se 
om hänsyn till personliga behov 
samt påverkan av det egna 
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arbetet har något samband har vi nedan sammanställt dessa två frågor i en korstabell. 
Resultatet av de båda frågorna visar 
att samtliga som anser att de kan 
påverka sitt arbete tillräckligt också 
anser helt eller delvis att de visas 
hänsyn till personliga behov. De 
som inte alls håller med om att de 
kan påverka arbetet anser således 
att de inte alls eller delvis att deras 
personliga behov visas hänsyn. 

 

5.2 Lärstilar. 
Vilken typ av lärstil de anställda föredrar på sin arbetsplats är väldigt varierande. Genom en 
rad frågor hoppas vi kunna redogöra för vad de anställda har för uppfattning om hotellet. Ett 
antal cirkel och stapeldiagram kommer att redovisa de viktigaste resultaten.  
 

Att fråga om vad personalen tycker om deras 
arbetsuppgifter tror vi kan ge en bra 
övergripande bild över vad de anställda 
känner för sitt arbete. Det visade sig att hälften 
av de tillfrågade på hotellet är nöjda med sina 
arbetsuppgifter, medans enbart 17 % av 
personalstyrkan är direkt missnöjda med dem. 
 

För att ta reda på vad som gör personalen så nöjda med sina arbetsuppgifter, handlade 
nästkommande fråga om kollegor. Majoriteten som bestod av hela 83 %, svarade att de har 
god kontakt med sina arbetskollegor, 15 % av de anställda svarade varken eller och bara en 
person (2 %) svarade att kontakten inte är god. Av resultatet att döma kan kollegorna vara 
en bidragande orsak till att så många är nöjda med sina arbetsuppgifter. Vidare frågade vi 
om de anställda tycker att arbetsklimatet är trivsamt. Även här svarade enbart en av 
tillfrågade att denne är missnöjd, medan hela 70 % svarade att de tycker arbetsklimatet är 
trivsamt. Nästa fråga gav också positiva resultat för hotellet. På frågan om personalens 
lojalitet till hotellet visade det sig att hela 80 % är överrens om att de känner lojalitet 
gentemot sin arbetsgivare. Bara två personer (3 %) svarade att de inte instämmer, och 17 % 
svarade att de instämmer delvis.  
 
För att kontrollera om de anställa 
verkligen är så lojala som de påstår i 
enkäten har vi valt att sammanställa 
frågan mot en av våra övriga frågor. 
Frågan handlade om personalen tror att 
de kommer att arbeta kvar på hotellet om 
tre år. Jämförelsen visade att en stor del 
av personalen inte tror sig jobba kvar på 
hotellet om tre år, samtidigt påstår de sig 
vara lojala mot företaget. Svaren på 
dessa frågor går därför isär och kommer att analyseras vidare.  
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De positiva svarsresultaten fortsatte även på 
frågan som berör hur stolta de anställda känner 
sig över att arbeta på företaget. Ingen anställd 
på hotellet svarade instämmer inte på frågan 
vilket även det tyder på att personalen är nöjda 
att arbeta på hotellet. 47 personer (88 %) 
svarade att de känner sig stolta över att arbeta 
för hotellet. Siffrorna som pekar på att stora 

delar av personalstyrkan tror sig ha lämnat hotellet inom tre år blir därför än mer intressanta.   
 
Vi valde sedan att fokusera på huruvida personalen anser sig vara informerade om företagets 
värderingar, för att ta reda på om personalen vet vad hotellet står för och vad de arbetar för. 
78 % svarade att de instämmer helt och 22 % instämmer delvis, även på den här frågan 
svarade ingen av personalen att de inte instämmer alls.  
 
För att förtydliga svaren från föregående fråga valde vi att ta med frågan rörande delaktighet 
i utformningen av avdelnings mål.  Det visade sig att de negativa svarsfrekvenserna var 
något högre än de tidigare frågorna, 9 % svarade att de inte anser sig vara delaktiga och 30 
% svarade instämmer delvis, och således 61 % svarade att de instämmer helt.  
 
Den sista frågan om lärstilar 
handlade om personalens 
hjälpmedel. 47 % svarade att de 
instämmer delvis på frågan, 5 % 
svarade instämmer inte alls, vilket 
resulterar i att mindre än hälften av 
personalen anser sig helt nöjda med 
deras hjälpmedel.  
 

5.3 Klagomålshantering. 
De anställda på hotellet svarade även två frågor om klagomålshantering. Att som anställd ha 
kunskaper och befogenheter att hantera missnöjda gäster gynnar såväl kunderna som 
organisationen genom att personalen motiveras till arbetsuppgiften. Detta är även en faktor 
som är bidragande till den totala arbetstillfredsställelsen, varpå vi avsåg ta reda på om så var 
fallet inom denna organisation. Svaren från enkäten redovisar vi nedan med hjälp av två 
cirkeldiagram. 

 
Resultatet visar att majoriteten 
instämmer helt om huruvida de 
känner till hur de ska hantera en 
eventuellt missnöjd gäst. Endast 
ett fåtal om fem personer (9 %) 
instämmer inte alls på påståendet. 
För att få perspektiv på denna 
fråga undrade vi även över 
huruvida de anställda känner att 

de har befogenheter om de skulle ställas inför en situation med en missnöjd gäst. Resultatet 
följer på nästkommande sida: 
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Det vi kan utläsa av detta svar är att 
varannan anställd instämmer delvis och 
12 % instämmer inte alls beträffande 
befogenheter för kompensation. 
Sambandet mellan dessa två frågor kan 
vara intressant för nästkommande 
kapitel, och nedan avser vi kontrollera 
om det finns något samband mellan den 
totala trivseln och befogenheter att 
hantera missnöjda gäster. 
 
Nedan presenterar vi underlag för en diskussion om huruvida den totala trivseln kan 

relateras till gapet mellan 
befogenheter att hantera 
klagomål och den totala 
trivseln på arbetsplatsen.  
Resultatet visar en stor 
spridning, och trots att 
merparten av de som är 
nöjda eller mycket nöjda 
med sin arbetsplats anser 
att de har befogenheter 
att hantera klagomål, är 
det närmare var femte 
anställd som inte 
instämmer eller delvis 

instämmer om att de har tillräckligt med befogenheter. Denna tabell medför således vissa 
svårigheter att utläsa ett tydligt samband från. 

5.4 Ledarskap. 
Detta avsnitt har vi som mål att undersöka hur personalen på hotellet upplever deras 
närmaste chefer och om det kan visa några samband med ökad eller försämrad trivsel.  
 

Vi ställde frågan om personalen ansåg 
sin närmaste chef som coachande och 
fick resultatet att 59 % instämmer helt, 
27 % instämmer delvis, och 14 % 
instämmer inte alls. Vi fortsatte att ställa 
frågor om personalens närmaste chef för 
att försöka hitta några eventuella 
samband. Därför handlar nästföljande 
fråga om de anställda upplever sin chef 

som delegerande, vilket visade sig resultera i liknande siffror som frågan om coachande 
chefer. Hela 62 % anser deras närmaste chef som delegerande, medans 10 % inte instämmer 
alls. Den tredje frågan om ledarskap visade sig återigen resultera i liknande siffror som de 
ovan. Även här instämde 62 % helt på frågan om deras chef är stödjande. De personer som 
svarade instämmer delvis räknades till nästan en tredjedel, vilket resulterar i att de personer 
som svarat instämmer inte alls är 9 %.  
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Den sista frågan om ledarskap kan uppvisa en brist i ledarskapet på grund av att hälften av 
de anställda anser sin närmaste chef vara instruerande. Detta kan tyckas anmärkningsvärt då 
en större andel av personalen tycker att sin närmaste chef är delegerande. Att de anställda 
anser sin chef vara mindre 
instruerande än delegerande 
tror vi kan härledas till en 
bristande kommunikation 
mellan chef och anställd. Vi 
har därför valt att ställa den 
frågan mot påståendet om hur 
de anställde ser på sin 
kommunikation med sin 
närmaste chef. Tabellen visar 
att majoriteten av de som helt 
instämmer att 
kommunikationen med 
närmaste chefen är god, är desamma som svarat att de anser sin chef vara instruerande. De 
som inte alls anser sig ha god kommunikation med chefen, anser således att denne inte 
agerar instruerande. 

5.5 Empowerment. 
I detta avsnitt redovisas data från de frågor som rör empowerment. Här söker vi samband 
och avvikelser i motivation, ansvar och befogenhet hos de anställda. 
 
Den första frågan handlade om de anställda och om de tycker att ledningen tar till vara på 
deras kunskaper och färdigheter.  Närmare hälften instämmer helt och är således nöjda med 
ledningens sätt att tillvarata deras kompetens. 8 % svarade att hotellet inte alls tar vara på 
personalens kompetens, medan resten av personalen om 46 % instämmer delvis på frågan. 
Att så många ur personalen svarade att de instämmer delvis visar att det finns kompetens 
inom hotellet som organisationen lämnar outnyttjad, enligt de anställda.  
 
Vidare fick de anställda svara på frågan om de tycker att deras arbetsuppgifter motiverar 
dem. Majoriteten (49 %) svarade att de delvis motiveras. 8 % anser sig inte alls motiverade 
på arbetsplatsen, medan de 42 % anser sig motiverade. Intressant är att så många som 
varannan av personalen svarade att deras arbetsuppgifter delvis motiverar dem. 
 
Med denna information valde 
vi att ställa frågan mot hur de 
anställda ser på sin 
arbetsplats som helhet, för att 
se om motivation och hur 
nöjda de är på arbetsplatsen 
har något samband. 
Diagrammet på följande sida 
visar att de personer som 
svarat att de är mycket nöjda 
med sin arbetsplats som 
helhet har svarat att de är 
motiverade och instämmer 
helt eller delvis på motivationsfrågan. Majoriteten av de personer som svarat att de är nöjda 
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på sin arbetsplats har svarat att de instämmer delvis på motivationsfrågan, och de som är 
missnöjda eller tycker varken eller har svarat instämmer inte alls eller instämmer delvis på 
motivationsfrågan. Detta visar att ju mer motiverad en anställd är på arbetsplatsen, ju mer 
nöjd är personen på sin arbetsplats som helhet. 

 
Vi har även valt att studera om 
personalen skulle vilja ha mer 
personligt ansvar på sin arbetsplats. 
Varannan anställd på hotellet svarade 
att de skulle vilja ha mer ansvar och 
enbart tre personer (5 %) svarade att de 
inte instämmer. Resultaten visar tydligt 
att personalen skulle vilja ha mer 
ansvar.  

 
På frågan om de anställda anser sig ha en bra inblick i hotellets verksamhet svarade 60 % 
patt de instämmer helt, 3 % svarade att de inte har någon inblick i hotellet. 37 % återstår 
som således ansåg sig delvis ha en bra inblick i verksamheten.  
 
För att ta reda på mer om ledningen 
och vad de anställda har för 
uppfattning om dem ställde vi frågan 
om huruvida de anställda begränsas 
av företagets normer och regler. 41 
% svarade att de inte hämmas av 
några normer eller regler på hotellet. 
22 % svarade att de hämmas, medan 
37 % personer kunde instämma delvis.  
 

På grund av den stora 
andelen av personalen 
som anser sig hämmade 
eller delvis hämmade 
valde vi att ställa frågan 
mot svaren på frågan 
om personalen har 
befogenheter att 
kompensera en missnöjd 
gäst, från avsnittet om 
klagomålshantering. Det 
visade sig att 
spridningen var stor och 

de personer som svarade att de har befogenhet att kompensera en missnöjd gäst, begränsas 
helt eller delvis av företagets normer och regler. De personer som svarat att de inte har 
någon befogenhet att kompensera en missnöjd gäst svarade konstigt nog att de inte 
begränsas av företagets normer och regler.  
 
På den sista frågan för empowerment frågade vi 
om personalen skulle vilja arbeta mer 
självständigt. Det visade det sig att det råder 
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delade meningar om detta, 37 % personer svarade att de instämmer helt, 32 % instämmer 
delvis och 31 % instämmer inte alls. Frågan splittrar de anställda vilket är intressant. Vi 
förutsätter att de personer som svarat att de önskar arbeta mer självständigt kan känna sig 
hämmade av någon eller något. Därför har vi valt att ställa frågan mot den föregående frågan 
om regler och normer för att studera om det är sådana saker i hotellets verksamhet som 
hindrar de anställda från att arbeta mer självständigt eller inte.  
 
Ett tydligt samband vi 
kan finna i det 
jämförande diagrammet 
är att de personer som 
anser sig begränsas av 
företagets regler och 
normer vill arbeta mer 
självständigt på hotellet. 
Däremot de som inte 
önskar att arbeta 
självständigt anser sig 
heller inte begränsade av 
några regler på sin avdelning.  

5.6 Feedback. 
I enkäten ställdes tio påståenden direkt anknutna från teoridiskussionen om feedback, där de 
flesta berör de anställdas uppfattning om kommunikation och feedback från chefer och 
ledning. Nedan presenteras resultat av jämförande karaktär: 
 

Vad gäller återkopplingen från 
närmaste chefen är mer än hälften 
av respondenterna nöjda. Vi 
finner att endast 9 % inte håller 
med, 37 % instämmer delvis 
vilket således lämnar 54 % som 
instämmer helt. Vad detta kan 
bero på kommer vi att beröra i 
nästa kapitel. 
 

Frågan om återkopplingen från 
ledningen visar däremot att en av fem 
inte instämmer (22 %), och drygt hälften 
instämmer delvis (54 %) om att den är 
tillräcklig. Det är således 24 % som 
instämmer helt att återkopplingen är 
tillräcklig. Vidare ställde vi frågan om 
de anställda tycker att de blir rättvist 
bedömda för sitt arbete. Resultatet visar 
att närmare hälften av respondenterna 
(47 %) instämmer helt. En liten skara på 7 % av de resterande svarade att de inte alls 
instämmer och 46 % instämmer delvis. Vad gäller engagemanget från de närmaste cheferna 
svarade majoriteten av respondenterna att de tycker att nivån är tillräcklig. Ungefär var 
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tionde (12 %) är inte nöjda med närmaste chefens engagemang, vilket lämnar 37 % som 
instämmer delvis. 

 
Sammanställningen av frågan om 
de anställda är nöjda med den 
information eller feedback de får 
för sina arbetsprestationer, visar 
att drygt hälften (56 %) instämmer 
helt. Det lämnar således endast 10 
% av de anställda som inte 
instämmer, och 34 % som 
instämmer delvis. 

 
Vidare kan vi se att var fjärde (25 
%) har svarat att de tror sig 
prestera bättre om dess närmaste 
chef skulle vara mer delaktig. 
Denna faktor skulle kunna 
betyda att de anställda önskar 
mer feedback och återkoppling 
från sina chefer. Om det finns 
önskemål att ha fler formella 
respektive informella samtal 
kommer vi att beröra i en senare fråga. 
 
Beträffande kommunikationen på arbetsplatsen kan vi rent generellt konstatera att 
respondenterna är nöjda. Nedan presenterar vi de tre cirkeldiagram som berör de anställdas 
kommunikation med medarbetare, närmaste chef samt ledningen. Som diagrammet visar 

svarar en tydlig majoritet på 81 % av 
de anställda att de helt instämmer att 
de har god kommunikation med sina 
kollegor. Det är förstås 
eftersträvansvärt med en fungerande 
kommunikation inom organisationen 
varpå vi vill visa hur resultaten ser ut 
på övriga nivåer. 
 

 
Kommunikationen mellan de 
anställda och dess närmaste chef 
uppvisar även dem goda siffror. 
Endast fyra personer (7 %) 
instämmer inte alls på påståendet om 
god kommunikation och 22 % 
instämmer delvis. Om detta kan ha 
något samband med tillfredsställande 
återkoppling från närmaste chefen återkommer vi till i nästa avsnitt. 
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Även på frågan om god kommunikation 
med ledningen, är det endast några få (8 
%) som svarat att de inte instämmer. 
Däremot kan vi se att det är betydligt 
färre som instämmer helt än de tidigare 
kommunikationsfrågorna som berör både 
medarbetare och närmaste chefen (39 % 
mot föregående fråga på 71 %). 

Sammanfattningsvis kan vi tillägga att kommunikationen på hotellet generellt sett verkar 
god.  

5.7 Övriga frågor. 
De enkätfrågor som ligger under rubriken övrigt består av frågor som är av sådan karaktär 
att vi inte direkt kunnat härleda dem till våra teoridiskussioners olika ämnesrubriker. 
Frågorna är nära relaterade till samtliga områden vi berört i teoriavsnittet och direkt 
relevanta för vår undersökning. Nedan följer en kortare resultatsammanställning av de 
övriga frågorna. 
 
På frågan om det är troligt att respondenten 
arbetar kvar på arbetsplatsen om tre år 
svarade majoriteten på 46 % att de 
instämmer delvis. 34 % svarade att det inte 
är troligt att de kommer att arbeta kvar, och 
den minsta delen om 20 % svarade att det är 
fullt troligt att de stannar. Denna fråga var 
en av de få där respondenterna var relativt 
många till antalet att inte instämma.  

För att få perspektiv på denna 
fråga har vi valt att ställa den 
tillsammans med den totala 
trivseln. Tabellen visar att 
majoriteten av de som är 
nöjda med sin arbetsplats 
även svarat att de troligtvis 
inte kommer att arbeta kvar på 
hotellet om tre år. Även en 
stor del av personalen som 
anser sig mycket nöjda har 
svarat att det är troligt att de 
inte kommer att stanna kvar.  

 
Med hänsyn till rådande världsekonomi 
och arbetsmarknadssituation valde vi att 
genom efterföljande fråga ta reda på om 
de anställda var oroliga inför framtiden 
beträffande deras arbete. Det skulle visa 
sig att närmare hälften (49 %) inte alls är 
oroliga, medan 14 % kunde instämma 
helt. Resultatet visar att det är betydligt 
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fler som inte tror att de kommer att arbeta kvar om tre år än de som är oroliga inför 
framtiden, dock saknar vi en kanske lämplig följdfråga om de tror att de inte kommer arbeta 
kvar för att de är oroliga inför framtiden, eller om beslutet att inte arbeta kvar ligger hos 
respondenterna själva. 
 
Vidare i enkäten berör vi frågan om de anställda är nöjda med graden av välbehövlig 
information de får. Här har majoriteten respondenterna på 58 % svarat att de instämmer helt, 
vilket uppvisar goda resultat. Endast två (3 %) personer svarar att de inte instämmer alls och 
39 % av de anställda instämmer delvis, vilket får anses som ett relativt bra svarsresultat för 
hotellet. Efterföljande fråga tar upp huruvida relationen med närmaste chefen är bra. 
Resultatet uppvisar återigen goda resultat med 68 % som instämmer helt och endast 5 % 
instämmer inte alls. Detta kan relateras till frågan om de anställda önskar mer kontakt med 
cheferna under mer informella omständigheter, vilka endast åtta personer (14 %) önskar. 
Däremot svarar närmare var tredje (32 %) att de önskar mer kontakt med cheferna under 
mer formella omständigheter. 

5.8 Helhetsperspektivet. 
Som näst sista fråga i enkäten undrar vi över hur de anställda ser på sin arbetsplats som 
helhet. Endast en person (2 %) uttryckte sig som missnöjd, medan närmare hälften (47 %) 
svarade att de var nöjda. Även en stor skala om närmare 40 % uttryckte sig som mycket 
nöjda vilket torde vara anledningen till de generellt positiva svaren vi sett genom hela 
studien. Dock vill vi i det senare kapitlet diskutera hur det kommer sig att mer än var tionde 
(12 %) av respondenterna väljer att svara varken eller. 
 

Slutligen så väljer vi att för redovisningens skull visa ett diagram över svarsfördelningen 
mellan de olika avdelningarna. Eftersom uppgiften var frivillig ser vi att den överlägset 
största kategorin, är de som valde att lämna frågan blank. Vad detta kan bero på kommer vi 
att diskutera vidare i nästa kapitel. 
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6. Tolkning av teori och verklighet. 
 

 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin från föregående avsnitt. Vi avser med detta 
kapitel att redogöra för läsaren över våra tankegångar som resultatsammanställningen 
medfört. Vi kommer i diskussionen att analysera de empiriska resultaten utifrån de 
teoretiska referensramarna i syfte att presentera våra återkopplingar för läsaren samt vår 
uppdragsgivare. 
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6.1 Lärande organisationer. 
Det finns många olika typer av lärande inom organisationer vilka måste anpassas efter varje 
specifikt företag. Likväl som individer kan även organisationer lära av erfarenheter samt av 
andra företag. (Argote, 2005:44) Genom att ta hänsyn till individerna inom organisationen 
och dess behov, kan organisationer lära sig att växa sig starkare och få ut så mycket som 
möjligt av de anställda. Genom att diskutera områden för kunskap och kompetens kan 
företaget öka sin konkurrenskraft. (Örtenblad, 2009:13ff)  

Utvecklar hotellets anställda sina kunskaper och kompetens? 
 
Närmare hälften av respondenterna instämmer helt om att deras arbete utvecklar deras 
kompetens, vilket troligtvis ökar deras motivation och välbefinnande inför 
arbetsuppgifterna. Dock håller drygt var tionde anställd inte med om detta varpå vi tror att 
ökat ansvar och större variation mellan arbetsuppgifterna skulle öka dessa individers 
uppfattning om personlig kompetensutveckling. Efterföljande påstående berör personalens 
möjlighet att utveckla sina kunskaper, vi ser att fler respondenter har svarat att de instämmer 
helt vilket tyder på att kunskapsutvecklingen sker i större utsträckning än 
kompetensutvecklingen. De slutsatser vi kan dra av dessa är att utvecklingen av 
problemlösning och mer praktiska färdigheter, sker i lägre grad än den mer teoribaserade 
utvecklingen. 

Då lärande och utveckling ständigt sker finns vissa kriterier organisationer kan arbeta med, 
vilka bl.a. är att kontinuerligt anpassa sig efter förändringar samt att se till att alla inom 
företaget arbetar efter gemensamma förutsättningar. Dock menar teorin att lärande även kan 
minska motivationen och öka passiviteten varpå det återigen är otroligt viktigt att anpassa 
lärandet efter individen. (Backlund et al, 2001:69) I förlängningen så tror vi att det är 
viktigare att sträva efter att utveckla individernas kompetenser, vilket skulle innebära en 
ökad problemlösningsförmåga, vilket i sin tur skulle kunna upplevas som ett större 
ansvarstagande, vilket vi tror skulle resultera i en ytterligare ökad kunskapsutveckling. 

Visar hotellet hänsyn till personliga behov och självständigt arbete? 
 
Personliga och emotionella behov är faktorer som bör gå hand i hand för att optimera 
individens och slutligen organisationens lärande (Backlund et al 2001:21). Genom att 
självständigt kunna påverka planeringen av sitt arbete skulle rimligtvis kunna relateras till 
huruvida företaget visar hänsyn till personliga behov. Sambandet mellan dessa frågor 
ställdes upp i en korstabell (se tabell sid. 30) och visar att de relativt få till antalet som inte 
alls håller med om att de tillräckligt självständigt kan planera sitt arbete, också är de som 
inte tycker att hotellet visar hänsyn till deras personliga behov.  

Återigen tror vi att ett större personligt ansvar skulle kunna förändra de som har en negativ 
uppfattning. Trots att de flesta respondenter lämnat positiva svar, vilket ger mycket goda 
omdömen till organisationen som helhet, anser vi att det är viktigt att hotellets ledande 
personal engagerar sig i de individer som är förhållandevis missnöjda med dessa frågor. För 
att ringa in dessa krävs naturligtvis en öppenhet och tillit från personalens sida för att kunna 
göra sina röster hörda. Detta kan givetvis inte uppnås genom anonyma enkätundersökningar, 
men fungerar som en del i ledet att uppmärksamma eventuella problem. 

6.2 Lärstilar. 
Många faktorer påverkar lärande på en arbetsplats, och de mest betydelsefulla är 
arbetsuppgiften i sig samt interaktionen med kollegor och kunder. För att stimulera lärande 
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bör organisationen, i detta fall hotellet, implementera program för lärande. Dessa program 
skulle kunna påverka personlig utveckling, lojalitet samt förhöjda arbetsprestationer. 
(Berings & Poell, 2008:418)  

Hur förhåller sig personalen till organisationen? 

Som övergripande fråga om hotellens personal är nöjda med sina arbetsuppgifter svarade 
hälften att de instämmer helt, vilket vi återigen anser visar att personalen är nöjda. Dock 
finns det ett fåtal som inte instämmer, och för dem kanske det skulle vara nyttigt att få prova 
på andra positioner på hotellet. Som nämnts ovan så spelar interaktionen mellan 
medarbetare en viktig roll för individens lärande. Svarsfrekvenserna speglar återigen goda 
resultat då enbart en person inte alls kunde instämma. Stämningen på arbetsplatsen måste 
sägas vara mycket god, och frågan lämnar inte mycket mer att önska. Vidare verkar även de 
allra flesta mycket nöjda med arbetsklimatet på hotellet, vilket vi tror påverkas av den goda 
kontakten som finns mellan kollegorna. 

Områden som direkt eller indirekt påverkas av lärande är bl.a. lojalitet. Enkätstudien visar 
att fyra av fem instämmer helt på att de är lojala mot företaget. Intressant för denna faktor är 
att trots lojalitet till företaget, svarar endast 20 % att det är troligt att de arbetar kvar på 
hotellet om tre år. Vi förstår att lojalitet inte enbart handlar om viljan att stanna kvar på en 
arbetsplats, dock anser vi att frågorna tar sig en märklig vändnig och svaren förhåller sig till 
varandra på ett oväntat sätt. Det sambandet vi kan utläsa av korstabellen (se tabell sid. 30) är 
att alla utom en av de som instämmer helt på att de troligtvis kommer att arbetar kvar, även 
svarat att de instämmer helt på lojalitetsfrågan.  

Trots att hotellet har många lojala röster så väljer många att svara att de inte är troligt att de 
kommer att arbeta kvar. Vi tror att detta kan ha mycket att göra med att hotell- och 
restaurangbranschen har relativt hög omsättning på personal. Vidare tror vi även att vi skulle 
kunna finna vissa samband mellan olika avdelningar, där positioner med mindre ansvar 
troligtvis är de som tror att de inte kommer att arbeta kvar. Detta behöver i sig inte betyda 
att de som svarat att de är lojala inte svarat ärligt, utan snarare att lojalitet nödvändigtvis inte 
måste mätas av individens önskan att arbeta kvar på samma arbetsplats. 

Ett annat sätt att mäta lojalitet kan beröra den stolthet personalen känner inför sin 
arbetsplats. Ingen av de anställda på hotellets svarade att de inte instämmer, och hela fyra av 
fem svarade att de instämmer helt. Återigen kan detta kopplas samman med frågan om 
personalen tror att de kommer att arbeta kvar, men är troligtvis inte heller en trovärdig faktor 
som skulle verka avgörande i ett beslut att stanna kvar på företaget. 

Att känna till företagets värderingar är viktigt för att som tidigare nämnt kunna arbeta efter 
gemensamma förutsättningar. Svaren från enkäten visar att antalet som helt instämmer är 
överlägset representativa, och återigen är det ingen som svarat att de inte instämmer. Detta 
borde betyda att majoriteten av hotellets personal arbetar från en gemensam värdegrund, 
vilket i sin tur torde innebära en ökad trygghet på arbetsplatsen. Vidare visar enkätsvaren att 
majoriteten av personalen anser sig vara delaktiga i respektive avdelnings mål. Återigen blir 
vi varse om att hotellet värnar om sina anställda i avseende att göra dem delaktiga. Vi tror 
att många faktorer påverkas av delaktighet och god kännedom om verksamheten, och bl.a. 
så tror vi att detta är bidragande faktorer till säkerhet i sin yrkesroll samt har en positiv 
inverkan på kommunikationen på arbetsplatsen. 
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Kan materiella hjälpmedel påverka trivseln på hotellet? 
 
Det finns ytterligare en faktor som direkt eller indirekt berör individens lärande, nämligen 
den fysiska utrustningen de har till sitt förfogande. Anmärkningsvärt på frågan om 
personalen är nöjda med sina materiella hjälpmedel är att vi för fösta gången ser relativt låga 
siffror av de som instämmer helt. Då denna fråga saknar följdfrågor stöter vi på vissa 
problem då vi önskar ta reda på dess bakomliggande orsaker. Eftersom respondenterna 
troligtvis inte kan ha missuppfattat frågan då vi förtydligat den med exempel så som datorer, 
förutsätter vi att de varit införstådda om frågans innebörd. Rent konkret så torde svaren 
betyda att de anställda önskar mer hjälpmedel i form av teknisk utrustning, och kanske 
skulle frågan även kunna innebära att de vill ha egna utrymmen, så som ett skrivbord, ett 
kontor eller dylikt. 
 
Dock så verkar inte denna faktor spela så stor roll i ett större perspektiv, eftersom den totala 
trivseln på hotellet är förhållandevis hög. Vi tror ändå att det kan vara värt att tillfråga 
personalen om de saknar något materiellt, och kanske skulle en investering av sådan 
karaktär kunna bidra till ökad arbetstillfredsställelse. Att ha väl fungerande och 
ändamålsenliga hjälpmedel kan troligtvis spela större roll än vad vi själva tror, och en 
förändring i postiv riktning märks sällan innan den beprövats. 

6.3 Klagomålshantering. 
Genom en kundorienterad klagomålshantering kan relationer mellan företag och kund 
stärkas, vilket även är en bidragande faktor för arbetstillfredsställelse och lojalitet. Att kunna 
ta emot klagomål är en sak, dock är det betydligt viktigare att ha kompetens och 
befogenheter att hantera dem. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 484) 
Hur ser personalen på deras möjligheter att hantera klagomål? 
 
Då närmare hälften av respondenterna helt instämmer på påståendet om att de har kunskap 
att hantera gäster som klagar, där samtliga övriga utom fem personer instämmer delvis, 
torde detta betyda att hotellet är kundorienterade samt lägger vikt vid att informera 
personalen om hur de ska bemöta missnöjda gäster. Enligt teorin är detta en mycket viktig 
del för att på så sätt kunna utveckla sin tjänstekvalitet och genom detta även få nöjdare 
kunder. Dock är det mycket viktigt att alla inom organisationen har befogenheter att hantera 
klagomålen för att känna sig motiverade, och detta kan ses som ett led i den totala 
arbetstillfredsställelsen. (Echeverri & Edwardsson, 2002: 483)  
 
På följdfrågan om befogenheter att kompensera missnöjda gäster svarade drygt hälften att de 
inte alls eller delvis instämmer. I förhållande till föregående fråga så visar detta resultat på 
ett mindre bra förhållande mellan dessa två variabler. Enligt teorin så är det optimalt att alla 
ska ha befogenheter att hantera situationer med klagomål, vilket i detta fall inte uppfylls. 
Detta skulle kunna åtgärdas genom att chefer och ledning stöttar och belönar personalen, för 
att på så vis öka deras motivation vilket i förlängningen skulle resultera i lojalitet mot 
företaget. (Ashill et al., 2008:438) Uppfyllda krav leder inte bara till ökad 
arbetstillfredsställelse, med hjälp av en fungerande klagomålshantering blir även kunderna 
mer nöjda och lojala.  
 
I korstabellen (se tabell sid. 32) visas de två variablerna för befogenheter att hantera 
klagomål samt den totala trivseln på arbetsplatsen. Resultaten av denna tabell uppvisar en 
viss spridning, men vi kan ändå se att merparten av de som är nöjda eller mycket nöjda 
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också instämmer helt att de har befogenheter att behandla klagomål. I enlighet med teorin så 
finns alltså ett samband mellan trivsel och klagomålshantering. Som en del i 
helhetsperspektivet om arbetstillfredsställelse tror vi att tydligare stöd och uppmuntran från 
närmaste chefen, och kanske även ledningen, skulle öka svarsfrekvensen på de som 
instämmer helt angående befogenheter, samt skapa en större balans mellan kunskap och 
befogenheter beträffande klagomålshantering, 

6.4 Ledarskap.  
Som vi tidigare redogjort i teoriavsnittet finns det fyra grundläggande ledarstilar kombinerat 
med fyra utvecklingsnivåer i det situationsanpassade ledarskapet. I teorimodellen används 
olika sorters ledarstilar som är tänkt ska passa den specifika medarbetaren. (Blanchard et al., 
2008: 25) 

Hur ser personalen på ledarskapet inom hotellet? 

Stödjande är den första ledarskapsstilen som fick stort genomslag i vår enkät. De visade sig 
att personalen anser hotellets chefer som väldigt stödjande, vilket är positivt då stödjande 
anses vara en viktig del av ledarskapet. Den andra ledarskapsstilen som är coachande fick 
liknande svarsfrekvenser som stödjande. Med enkätresultaten och modellen i åtanke ser vi 
ett samband i dessa frågor. Med mycket stöd och coachande från sin närmaste chef får 
hotellets anställda en chef som ger stöd, visar omtanke och coachar fram personalen vilket 
är urtypen av ett situationsanpassat ledarskap. Vi tror att detta ledarskap är bra för både nya 
och gamla medarbetare, då situationsanpassat ledarskap lämpar sig för en mängd olika 
situationer. (Blanchard et al., 2008:25)  
 
Den tredje ledarskapsstilen som vi diskuterat kring är delegerande och fick även den stort 
genomslag i enkäten. Majoriteten svarade även här att de anser sin chef delegerande vilket 
både kan vara positivt och negativt beroende på hur ledarskapet ser ut i övrigt. För att en 
delegerande ledarskapsstil ska upplevas som positiv bör chefen även vara instruerande (se 
Fig.2, sid. 18) som är den fjärde ledarskapsstilen. I det här fallet verkar det råda delade 
meningar då enkätsvaren visade att en mindre skala medarbetare anser sin chef vara 
instruerande än delegerande. För att komma underfund med vad det kan bero på har vi 
tittade närmare på hur kommunikationen mellan personal och deras närmaste chef ser ut. 
Det visade sig att majoriteten ansåg sig ha en bra kommunikation med sin chef, det 
anmärkningsvärda var dock att de personer som ansåg sin chef som delvis instruerande även 
hade svarat att deras kommunikation med sin närmaste chef bara är delvis bra (se tabell sid. 
33). Problemet vi ser är att dålig kommunikation mellan anställd och chef kan vara en 
bidragande orsak till att personer anser sin chef vara mer delegerande än instruerande, vilket 
bidrar till ett lågt instruerande beteende (Blanchard et al, 2006: 29).   
 
Situationsanpassat ledarskap är nödvändigt för att åstadkomma bra empowerment i företag. 
Typen situationsanpassat ledarskap skapades för att utveckla människor till en högre 
prestationsnivå genom direkt kontakt med individen. (Blanchard et al, 2008: 21) Vi har 
tidigare av resultatdelen fått reda på att de anställda tycker att de har möjlighet att utveckla 
sin kompetens och kunskap på hotellet som också styrker tesen om att de 
situationsanpassade ledarskapet fungerar i stora drag på hotellet, då kompetens och kunskap 
är en förutsättning för att ledarskapet ska fungera. (Blanchard et al, 2006: 29) Andra faktorer 
som spelar in är motivation och självförtroende. För att skapa motivation och 
självförtroende kan chefen använda sig av olika ledarskapsstilar beroende på vilken anställd 
denne har att göra med. Därför ser vi det som positivt att alla de fyra ledarskapsstilarna är 
representerade och att majoriteten av de anställda anser sig nöjda enligt enkätsvaren. 
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Motivation kan även åstadkommas genom belöningssystem, som är ett sätt att effektivisera 
arbetsplatsen. (Alas, 2007:29) Hälften av respondenterna anser att de blir rättvist bedömda 
för sina prestationer, vilket lämnar resterande hälft som instämmer delvis eller inte alls. 
Detta skulle kunna innebära att cheferna ökat engagemang och feedback, belöna personalen 
efter de prestationer som är gynnsamma för hotellets räkning. 
 
Ledarskapet kan tyvärr aldrig bli optimalt, men för att nå en så hög grad som möjligt finns 
det tre nycklar som en chef bör tänka på. Den första nyckeln innebär mål och visioner 
uppfylls då en stor del av respondenterna svarade att de motiveras av sina arbetsuppgifter. 
(Nilsson & Gustafsson, 2006: 118-119) Kommunikationen som är den andra nyckeln 
uppfylls även den då majoriteten svarade att de har god kommunikation med sin närmaste 
chef. Dessa två områden kommer att beröras mer ingående i nästkommande avsnitt om 
empowerment. Den sista nyckeln som är personlig mognad hos de anställda är svår att 
analysera utifrån den information vi har samlat in, och vi har därför valt att inte göra någon 
närmare analys i denna uppsats. 

6.5 Empowerment. 
Empowerment kan kort sammanfattas som mer makt till de anställda (Sagie & Koslowsky, 
2000: 81) samtidigt som ledningen frigör kunskap, erfarenheter och motivationskrafter hos 
personalen som annars inte används. Det krävs tre nycklar för att skapa ett bra 
empowerment, den första nyckeln är informationsspridning och innefattar information om 
arbetsuppgifter, mål, regler och normer för hotellet. (Blanchard et al, 2008: 13-14)  

Använder hotellet sig av empowerment på rätt sätt? 

Vi kan från våra respondenters enkätsvar utläsa att hotellets informationsspridning är god då 
personalen anser sig väl informerade om hotellets värderingar. Anledningen till detta kan 
vara att personalen får vara med i utformningen av avdelningens mål, detta styrker vi genom 
enkätsvaren från avsnittet om empowerment. De positiva siffrorna gör att vi tror de anställda 
känner sig delaktiga i hotellets verksamhet, och på så sätt ökar även motivationen och 
tilliten hos de anställda. (Drake, 2007: 72) Att motivationen hos de anställda är hög är vi 
medvetna om då bara en liten del av personalen svarade negativt på frågan huruvida de 
känner sig motiverade eller inte på sin arbetsplats. Hälften av personalen (49 %) svarade 
dock att de instämmer delvis på frågan, vilket vi tolkar som att det finns något på 
arbetsplatsen som kunde förbättras för att få en större del av personalen mer motiverade. Av 
svaren i enkäten att döma så avgör motivation hos de anställda av hur hög grad personalen 
är nöjda med sitt arbete.  

Nästa del vi valt att diskutera närmare på fastställande av gränser på hotellet, som även är 
den andra nyckeln i empowerment. När medarbetare får mer ansvar och fria tyglar av deras 
chefer måste det även sättas gränser för hur självständigt personalen tillåts att arbeta. 
(Blanchard et al, 1999: 18-19) Vad som är intressant är om personalen hämmas i sitt arbete 
på grund av dessa normer och regler och hur det kan lösas. Av svarsenkäterna att döma kan 
det mycket väl vara så att vissa personer känner sig hämmade. Personalen var nämligen 
splittrad i frågan och vi valde att titta närmare på om det kunde ha något med arbetet mot 
kunderna att göra. Det visade sig dock att det inte i så stor utsträckning handlade om 
begränsningar när en kund skulle kompenseras, då majoriteten ansåg att de hade befogenhet 
att kompensera en missnöjd gäst. En enkel anledning som vi ser det kan vara att mer än var 
tredje av personalstyrkan önskar att arbeta mer självständigt, och kan på grund av det 
svarat att de hämmas utav regler och normer på deras avdelning. Ett tydligt samband vi 
kunde utläsa från sambandstabellen på sida 35, var att de personer som önskar att arbeta mer 
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självständigt på hotellet även känner sig begränsade av de regler och normer som hotellet 
satt upp. Vi tror att personer som har en önskan om att arbeta mer självständigt kan uppleva 
sig begränsade på grund av att de vill utföra arbetsuppgifter och eller enklare uppgifter i 
tjänsten som de inte har befogenhet till. Vi tror att hotellet bör släppa fram dessa personer 
och låta dem utvecklas för deras arbetstillfredsställelses skull.  

Personer som hämmas på sin arbetsplats har en tendens att förlora motivation som tidigare 
tagits upp i analysen. De personer som svarat att de inte har någon önskan om att arbeta 
självständigt tycker heller inte att de begränsas, vilket styrker påståendet om de som vill 
arbeta självständigt. Vi tror att det är först när personalen känner sig understimulerade av 
sina arbetsuppgifter på grund av låg självständighet, som personer kan känna sig hämmade 
av saker som i detta fall.  

Den sista delen i empowerment berör självstyrande grupper vilket handlar mycket om att 
ersätta den gamla hierarkin med självständigt arbete i grupp. (Blanchard et al, 1999: 19) På 
hotellet vill en stor del av personalen arbeta mer självständigt som vi tagit upp ovan. Vad 
som är intressant i sammanhanget är att personalen även skulle vilja ha mer personligt 
ansvar på sin avdelning. Endast en liten del av respondenterna svarade att de inte vill ha mer 
ansvar vilket tyder på att cheferna på respektive avdelning inte ger personalen det ansvar de 
skulle vilja ha. Mer ansvar och självständigt arbete leder dock till mer ansvar och högre 
krav, och frågan är om de anställda är medvetna om detta när det svarat på frågorna, vilket 
vi enbart kan spekulera om. Att arbeta självständigt kan både vara positivt och negativt. Det 
primära inom empowerment ska inte vara att släppa på regler och normer, utan att frigöra 
kunskaper och motivationskrafter till de anställda, vilket vi tror hotellet skulle kunna göra i 
större utsträckning av resultatet i enkäten att döma. 

6.6 Feedback. 
Feedback handlar till stora delar om god kommunikation mellan två eller flera parter. 
(Blundel & Ippolito, 2008:149) Vi har valt att analysera hotellets feedback från chefer och 
ledning till anställda genom en 360 graders utvärdering.  

Hur fungerar hotellets feedback? 

Utvärderingen har till uppgift att hitta var kommunikationen brister på hotellet, och för att ta 
reda på hotellets arbetstillfredsställelse med tyngdpunkt på kommunikation och feedback har 
vi valt att titta närmare på huruvida personalen är nöjd med kommunikationen på hotellet 
och vilka värderingar de har över en längre tid, från steg ett till tre i 360 graders utvärdering.  

Personalen visade sig vara väldigt splittrade i frågan om de skulle prestera bättre med en 
mer aktiv och delaktig chef. Däremot är personalen väldigt måna om en bra kommunikation 
vilket motsäger sig en aning då de inte vill ha en mer delaktig chef. Kanske tycker 
respondenterna att en delaktig chef är något negativt medan de tycker att kommunikation är 
något positivt. Vad som styrker påståendet är att personalen på frågan om de får tillräcklig 
återkoppling från deras närmaste chef svarade att de är mycket nöjda eller nöjda. Vi tror att 
detta tyder på att personalens närmaste chefer i dagsläget gör ett bra jobb och är tillräckligt 
delaktiga som det är, där utav är personalen nöjda med deras kommunikation och 
återkoppling av chefen.  

Däremot är personalen betydligt mer tveksam till ledningens sätt att kommunicera med de 
anställda. Endast 24 % av personalstyrkan anser sig nöjda med ledningens sätt att återkoppla 
deras arbete, vilket torde betyda att de har en betydligt sämre uppfattning om ledningen än 
om deras närmaste chefer. Naturligtvis är det svårare om inte omöjligt för ledningen på 
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hotellet att ha samma kontakt med personalen som deras närmaste chef. Däremot kan det 
vara negativt om personalen inte är nöjda med kontakten mellan dem och ledningen. Så 
verkar dock inte vara fallet då majoriteten av personalen anser sig nöjda med 
kommunikationen till ledningen. Vi tror att resultaten om återkoppling blev sämre än de 
andra på grund av att ledningen kommunicerar med mellanchefer som i sin tur förmedlar 
information vidare till de anställda, och på så sätt får de anställda aldrig återkoppling från 
ledningen direkt. Då många ur personalen svarat att de får information om deras 
arbetsprestationer av sin närmaste chef styrker det vår diskussion om att informationen på 
hotellet går i olika led inom hotellet, och är anledningen till respondenternas svar.  

Kommunikationen mellan de anställda fungerar väldigt bra av svaren från enkäten at döma. 
Majoriteten av personalen på hotellet tyckte att kommunikationen mellan varandra fungerar 
väldigt bra, vilket också styrks i frågan om personalen anser sig ha en god kontakt med sina 
kollegor, där en stor majoritet svarade att de hade en mycket god kontakt.  Där utav drar vi 
slutsatsen att ingen på arbetsplatsen vantrivs, vilket också märks då mer än tre av fyra anser 
sig nöjda eller mycket nöjda på sin arbetsplats.  

Den sista delen i utvärderingen som vi kopplar till kommunikation på hotellet är den så 
kallade djungeltelegrafen. De anställda önskar ingen mer informell kommunikation med 
sina chefer vilket vi tror beror på att den redan fungerar som den ska. Det grundar vi på det 
som skrivits ovan om god kontakt med sin närmaste chef. Mellan de anställda verkar ingen 
annan kommunikation heller efterfrågas då en stor majoritet på hotellet är mycket nöjda med 
kontakten till sina kollegor.  

6.7 Analys av övriga frågor. 
De övriga frågorna syftar till att ge större djup till undersökningen i form av frågor som vi 
valt att korrelera med andra frågor i enkäten. Nedan följer en sammanfattning av hur vi 
diskuterat kring sambanden mellan dem. 

Finns det något samband mellan personalens totala trivsel och sannolikheten att de arbetar 
kvar på hotellet i framtiden? 

Vad vi kan utläsa av korstabellen (se tabell sid. 37) är att majoriteten ( 48 %) av de som 
anser sig vara mycket nöjda på arbetsplatsen instämmer delvis om att det är troligt att de 
kommer att arbeta kvar på hotellet om tre år. Merparten av de som är nöjda på hotellet tror 
sig inte alls arbeta kvar i framtiden. Detta tror vi, som vi även nämnt tidigare, kan ha att göra 
med att det är relativt många unga människor arbetar inom hotell- och restaurangbranschen 
samt att personalomsättningen generellt sett är hög. Sedan tror vi även att individernas 
personliga målsättning kan förklara att svarsfördelningen ser ut som den gör.  Personer som 
är drivna kanske i tanken inte ser sig själv arbeta kvar på samma arbetsplats en längre tid, 
utan vill byta uppgifter och/eller arbetsgivare över tiden. De som tror att de kommer att 
arbeta kvar representeras av allt från de som är mycket nöjda till personer som inte har 
någon åsikt, vilket eventuellt också kan förklaras av individens mål. Trygghet att ha ett 
arbete, speciellt under rådande arbetsmarknadssituation kan även ha en inverkan på 
svarsfrekvensen, vilket leder in oss på nästa fråga om eventuell framtidsoro. 

Om vi sammanställer resultaten av de som inte instämmer och delvis instämmer om både 
framtidsoro samt tron om att arbeta kvar, ser vi att de är betydligt fler till antalet som inte 
tror att de kommer att arbeta kvar, än de som är oroliga inför framtiden. Såhär i efterhand 
önskar vi att vi hade formulerat en följdfråga i stil med om de som inte tror att de kommer 
att arbeta kvar beror på eget val eller annan orsak. Eftersom svarsfrekvenserna ser relativt 
olika ut för de båda frågorna, kan vi inte direkt anta att där finns något samband. 
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Är relationen med närmaste chefen tillfredsställande? 

Personalen på hotellet verkar nöjda med relationen till sin närmaste chef, vilket 68 % 
anställda bekräftar via enkäten. Vi anser att detta är en mycket viktig och bidragande faktor 
till den totala arbetstillfredsställelsen. Att känna trygghet och förtroende till sin chef tror vi 
även kan spegla personalens förmåga att ta egna initiativ, och en stöttande chef bör 
uppmuntra till eget ansvar. Vidare frågade vi över huruvida hotellets personal önskar mer 
kontakt med cheferna under mer informella omständigheter, vilket önskades av åtta personer 
(14 %). Detta kan betyda att cheferna håller en lagom nivå vid informella sammanträffanden 
med personalen, eller att de anställda helt enkelt inte vill hålla samtal under informella 
omständigheter. Här tror vi att det är av vikt att cheferna ändå håller på sina roller och inte 
”blir vän” med sina underordnade, med risk för bristande respekt och auktoritet. 

Vi efterfrågade även om personalen skulle önska mer formella möten med cheferna, vilket 
närmare var tredje svarade att de ville. Detta tror vi kan ha att göra med att genom sådana 
sammanträden ges personalen möjlighet att ventilera åsikter, vilket även skulle kunna öka 
deras inflytande. Här anser vi att det är viktigt att cheferna är lyhörda inför sådana 
önskemål, för att på så sätt få sina anställda att känna att deras röst är viktig. Dock är det 
viktigt att personalmöten eller liknande träffar arrangeras på ett sådant sätt att personalen 
uppmuntras att ha åsikter, och kanske t.o.m. förslag på eventuella förändringar och 
förbättringar. Vi tror även att sådana träffar skulle stärka relationen till den närmaste chefen. 

Hur kommer det sig att 12 % av respondenterna har svarat ”varken eller” på frågan om hur 
de som helhet ser på sin arbetsplats? 

Trots genomgående positiva svar i enkätstudien är det ett antal av de anställda som inte har 
någon åsikt i frågan om helhetsperspektivet. Att detta skulle kunna bero på att de inte kan 
identifiera sig med något av svarsalternativen ser vi som föga troligt. Vi anser att de som 
inte har någon åsikt troligtvis inte är speciellt intresserade att påverka sina arbetsuppgifter, 
eftersom det tyder på bristande engagemang. En person som är direkt missnöjd gör troligtvis 
en ansträngning för att förbättra sin arbetssituation, vilket vi även tror att de som är mycket 
nöjda också gör. Att ha en stark åsikt, vare sig den är positiv eller negativ, tror vi ökar viljan 
att påverka sina arbetsförhållanden. Ur ledningens perspektiv så anser vi det viktigt att fånga 
upp dessa personers åsikter, då dem kan bidra med synpunkter vid ett eventuellt 
förändringsarbete.  

Vi vill dock inte förringa det faktum att enkätstudien genomsyras av positiva resultat, och 
hotellpersonalen som helhet uppvisar en god arbetstillfredsställelse.  

Varför har så många respondenter valt att inte svara på frågan om vilken avdelning de 
arbetar på? 

Trots att de flesta lämnat positiva resultat för hotellets räkning är det ändå ett relativt stort 
antal som inte velat lämna ut uppgiften om vilken avdelning de arbetar på. Om detta enbart 
beror på att frågan var frivillig vet vi inte, men vi tror att det ändå kan ha att göra med att 
möjligheten (eller risken) att bli identifierad. Att uttrycka sina åsikter kan nog vara känsligt 
för många, speciellt om de rör uppgifter en person annars inte skulle yttra. Avsaknaden av 
denna information har således inneburit att vi inte diskuterat om olika avdelningar, då dessa 
inte skulle anses representativa för studien. 
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7. Förslag till hotellet. 
 

 

 

I detta avsnitt redogör vi för de slutsatser empirin och analysen lett oss fram till. Här 
presenterar vi även de rekommendationer vi har för hotellet, i form av konkreta 
lösningsförslag på tidigare problemformulering. 

Syftet med kapitlet är att konkretisera uppsatsens huvudsyfte för läsaren samt vår 
uppdragsgivare. 
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Studiens praktiska problem: 
Vilka åtgärder kan ledningen vid vårt uppdragshotell vidta för att förbättra 
arbetstillfredsställelsen hos de anställda? 

Vi ser en tydlig tendens att personalen på hotellet vill utveckla sin kunskap och kompetens. 
Som det ser ut i dagsläget anser vi att hotellet ger de anställda möjligheter till detta, men vi 
tror också att stora delar av personalen skulle kunna utveckla sin kompetens ännu mer. För 
att åstadkomma detta tror vi framförallt att de närmaste cheferna måste inrikta sig mer på 
individen för att se till vad de enskilda personerna på hotellet har för mål och syfte med sin 
anställning. Vissa individer kan dock påverkas negativt av detta, som t.ex. för högt uppsatta 
mål och stress. Därför tror vi att en lösning kan vara att införa fler och mer djupgående 
medarbetarsamtal där de anställda kan uttrycka sina personliga åsikter. Medarbetarsamtalen 
bör inte vara styrda av några strikta frågeformulär från chefen, utan vara mer fokuserade på 
vad individen vill lyfta fram och få svar på. Vi tror att detta sätt kan få chefen att 
uppmärksamma små saker om varje person och på så sätt arbeta mer individanpassat. Av 
enkätundersökningen att döma ser vi helt klart att viljan att utvecklas bland de anställda 
finns, vilket vi tycker är en av de viktigaste delarna på vägen mot en bättre 
arbetstillfredsställelse, med förutsättning att hotellets ledning och chefer ser till att uppfylla 
deras anställdas önskningar.  
 
En annan viktig del för att öka arbetstillfredsställelsen tror vi kan vara arbetsrotation. Som 
vi diskuterat ovan märker vi att majoriteten av de anställda vill utveckla sina kunskaper och 
sin kompetens, men för att i praktiken lyckas åstadkomma detta behövs förändringar i 
arbetet. Vi tror därför att en lösning på problemet kan vara just arbetsrotation inom de olika 
avdelningarna. Som på alla arbeten behöver personalen variation i sitt arbete, då ensidigt 
arbete leder varken till bättre prestationer eller högre motivation.  Arbetsrotation behöver 
dock inte betyda dramatiska förändringar i arbetet, vi tror att byte av arbetsstationer, 
arbetstider och ansvarsområden i till exempel restaurangdelen kan vara nog så bra och 
viktigt. Vad hotellet måste ta hänsyn till vid förändringar som dessa är att vissa personer 
kanske inte vill byta sitt morgonskift mot ett kvällsskift. Därför måste individerna själva få 
vara med och bestämma om de vill genomföra små förändringar i sitt arbete. Genom att göra 
detta tror vi att de anställda får ökad förståelse för organisationen samt blir mer insatta i vad 
deras kollegor gör på sitt arbete. På de mer administrativa avdelningarna kan det naturligtvis 
vara svårare att rotera på respektive arbetsuppgifter, men vi tror att det även där går att 
rotera arbetsuppgifter i mindre grad. Även här är det viktigt att välja ut de personer som 
verkligen vill lära sig mer och vara en delaktiga vid ett utbyte av arbetsuppgifter. Personer 
som inte är intresserade av förändringar ska få möjlighet att arbeta som vanligt, att tvingas 
till förändringar kan leda till missnöje, stress och dålig motivation. 
 
Vi är medvetna om att en förändring i arbetet kan vara väldigt tidskrävande och innebära 
höga kostnader, men vi tror dock att det kan vara oerhört viktigt att sätta sig in i andras 
arbetsuppgifter på samma avdelning för att få en bättre inblick i kollegornas och 
avdelningens verksamhet. Att lösningen är tids- och kostnadskrävande tror vi inte ska ha 
någon större betydelse då hotellet på sikt får tillbaka pengarna i allsidiga och kompetenta 
medarbetare som även kan vikariera på andra arbetsuppgifter om det skulle behövas. Vi tror 
även att arbetsrotationen som vi föreslagit ovan skulle kunna leda till mer motiverad 
personal. Även om enkätsvaren visade att personalen i stora drag känner sig motiverade av 
sina arbetsuppgifter tror vi att motivationen skulle kunna öka om de anställdas närmaste 
chefer tillsammans med ledningen kunde hitta ett sätt att stimulera dem ytterligare. 
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Vi tror att strävan efter att utveckla de anställdas kunskap och kompetens kan vara ett sätt, 
men vi tror även att en varierande och personligt inriktad ledarskapsstil kan vara en 
motivationskälla. Det situationsanpassade ledarskapet som vi tagit upp tidigare i vår teori är 
en bra lösning då den fokuserar på individen och enstaka situationer istället för helheten. 
Genom att fokusera på individen kan cheferna ge coachning, instruera, delegera och 
uppmuntra individen beroende på när han eller hon behöver det. Alla personer fungerar och 
reagerar olika beroende på vilket ledarskap det ställs inför, och eftersom hotellet innehåller 
en rad olika avdelningar med personal och chefer drar vi slutsatsen att ett situationsanpassat 
ledarskap är optimalt på grund av alla personligheter med varierande ålder och erfarenhet 
som finns på hotellet. I enkäten visade det sig att personalen ansåg sig mindre instruerade än 
delegerande vilket vi inte förespråkar. Vi vill mena att en chef som är delegerande måste 
instruera lika ofta om vad som ska göras för att skapa jämvikt i ledarskapet. Vi tror även att 
kombinationen stödjande och coachande gör de anställda mer motiverade. Ett annat sätt att 
öka motivationen på hotellet tror vi är belöningssystem. Många företag har individuella 
belöningssystem som har en tendens att skapa osämja och egoism bland personalen. Vi tror 
istället på ett mer grupporienterat belöningssystem som har till uppgift att skapa 
vinnarkänsla, samarbete och arbete mot gemensamma mål. Belöningen behöver inte alltid 
vara något som blir ekonomiskt kännbart för hotellet, små saker kan vara minst lika 
effektiva för att skapa framgångsrika team. Dessa aktiviteter får inte missbrukas och 
användas för ofta då vi själva har erfarenheter av att de kan framkalla stress och 
prestationsångest hos vissa.  
 
Genom att använda sig av den situationsanpassade ledarskapsstilen tror vi även att de 
anställda kan uppmuntras till att ta fler egna initiativ och beslut. Av svaren från 
enkätundersökningen att döma så vill de flesta på hotellet ta mer ansvar vilket tyder på att 
personalen vill vara med och påverka samtidigt som vi drar slutsatsen att de flesta har höga 
mål med sitt arbete. Därför tror vi att de närmaste cheferna bör uppmuntra de anställda till 
att ta mer initiativ och eget ansvar för att stimulera dem att göra bra ifrån sig på 
arbetsplatsen. Detta kan vara att ge personalen mer ansvar som är tänkt att stimulera dem 
och som gör att de känner sig delaktiga. En annan lösning tror vi kan vara att de anställda får 
arbeta månads eller kvartalsvis på nya positioner på deras avdelning där de får vara med och 
lära samt utveckla sina kunskaper och kompetens likt det vi förklarade ovan i arbetsrotation. 
Ett sådant system tror vi inte bara utvecklar de enskilda personerna, utan samtidigt hela 
hotellet som får mer kompetent personal som en följd av detta. Cheferna måste dock läsa av 
varje individ för att se huruvida han eller hon vill ta mer ansvar och beslut. Lärande behöver 
inte alltid vara positivt, för mycket lärande kan nämligen orsaka passivitet och bristande 
motivation.  
 
Bättre kompetens på respektive avdelning och fler anställda som är insatta i hotellets 
verksamhet leder in oss på området om befogenheter. Vi tror nämligen att ju högre 
kompetens och eget ansvar de anställda får desto mer befogenheter är det möjligt för 
personalen att få av sina närmaste chefer. Ett tydligt exempel finner vi i 
enkätundersökningen där vi ser att majoriteten av personalen anser sig ha kunskap att 
hantera en missnöjd, men en betydligt mindre andel anser sig ha befogenheter till agera i en 
sådan situation. Detta tror vi att hotellet enkelt skulle kunna ändra på genom att låta de 
anställda prova på under en tidsperiod att ställas inför dessa situationer, och på så sätt 
uppmuntra till eget initiativ som både vi och de anställda tycker är viktigt. Desto fler 
anställda med befogenheter att arbeta mer självständigt tror vi skapar bättre förutsättningar 
för de anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Naturligtvis är det inte självklart för hotellet 
att enbart släppa deras anställda fria i sina arbetsuppgifter. Det behövs tydligt uppsatta regler 
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och normer över hur hotellet ska arbeta och bemöta sina kunder. Regler och normer skapar 
även en jämn servicekvalitet som är viktig för att alla kunder ska känna sig lika behandlade. 
Vi tror att hotellet skulle kunna förbättra sina tjänster från kundens perspektiv, genom att 
agera mer kundorienterat och ta tillvara på de synpunkter de lämnar. 

Delaktighet är ytterligare en faktor som vi tror mycket på, med delaktighet menar vi i stora 
drag mycket av det vi redan nämnt tidigare så som arbetsrotation, befogenheter och 
situationsanpassat ledarskap. I stora drag tycks majoriteten av de anställda vara nöjd med 
delaktigheten på hotellet, vilket är mycket positivt. Eftersom bara ett fåtal av personalen 
önskar vara mer delaktiga i sitt arbete och tror sig kunna prestera bättre om de fick bli mer 
delaktiga drar vi slutsatsen att hotellet redan är duktiga på att få all personal delaktiga. En 
rekommendation som hotellet ändå skulle kunna använda sig av för att få ännu mer 
delaktighet tror vi kan vara fler formella och informella möten mellan anställd och chef. 
Med formella möten menar vi gemensamma avdelningsmöten där de anställda tillsammans 
med sina chefer får vara med att sätta upp gemensamma mål samt hur de vill arbeta. Genom 
att vara en delaktiga vid utformningen av arbetsuppgifterna, tror vi att personalen skulle 
känna sig mer involverade i verksamheten och på så sätt prestera bättre. Informella möten 
kan vara allt från träffar i fikarummet till personalaktiviteter. Med tanke på hotellets storlek 
och antalet anställda tror vi att det är extra viktigt att det finns samlingsplatser, som till 
exempel en gemensam matsal eller fikarum där personal från olika avdelningar kan träffas 
och prata. I dagsläget är relationen mellan de anställda mycket bra av enkäterna att döma, 
vilket vi direkt kan styrka genom det intryck vi fick i hotellets gemensamma matsal. Mer 
informella möten kan vara aktiviteter personalen emellan på fritiden som hotellet arrangerar. 
Detta kan vara utflykter, team-building eller lagsporter. Att få personalen aktiva tillsammans 
tror vi skapar mer delaktighet och ett öppnare arbetsklimat på arbetsplatsen.  

Kommunikationen på hotellet verkar fungera bra av enkäterna att döma. Det finns dock 
några kommunikationskanaler som skulle kunna förbättras menar vi. Den första delen som 
vi tycker kan förbättras är återkopplingen på de anställdas arbetsprestationer. En lösning på 
detta kan vara det tidigare nämnda situationsanpassade ledarskapet och den coachning som 
utövas av chefen. Genom coachning av sin personal tror vi också att personalen får den 
återkoppling (feedback) som vissa personer eftersöker i enkäten. Vi tycker att återkoppling 
visar de anställda att chefen bryr sig och är intresserade av hur det går på arbetet. Även 
ledningen behöver se till att ta mer kontakt med personalen och informera dem om vad som 
händer i företaget. Endast en liten del av personalen anser kommunikationen med 
ledningsgruppen vara bra, men förväntar sig verkligen personalen en bra kommunikation 
med ledningen? Vi tror att personalen mycket hellre har en bra kommunikation med sin 
närmaste chef. Vi tror dock att fler personalmöten där ledningen är involverad skulle kunna 
vara en bra lösning. Genom detta tror vi att de anställda känner att de har möjlighet att 
påverka sin egen arbetssituation mer än om de enbart får diskutera med sin närmaste chef. 
En annan sak som vi tror kan vara bra för de anställdas kommunikation är återkommande 
klimatanalyser där personalen får svara anonymt på frågor om deras arbetssituation på 
respektive avdelning. En klimatanalys om året som är fallet idag på hotellet känns för lite då 
många problem kan uppstå och försvinna under ett år. Naturligtvis är det kostsamt för 
hotellet att göra analyser med tätare mellanrum, men vi tror att fler problem skulle komma 
upp till ytan och kunna lösas på ett tidigare stadium än vad som är fallet idag.  

Avslutningsvis vill vi tillägga att enkätstudien rent generellt visade på goda uppfattningar 
om hotellorganisationen, och arbetsklimatet verkar generellt sett mycket trivsamt. Vi avser 
inte att förringa de goda resultaten, och som helhet anser vi att hotellet bör vara mycket 
nöjda med resultaten – men alla kan väl bli ännu bättre? 
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8. Våra tankar, vårt bidrag. 
 

 
 
Vårt vetenskapliga problem gäller generellt för organisationer, och inte enbart för vårt 
uppdragshotell. I detta avsnitt avser vi därför lämna rekommendationer som skulle kunna 
tillämpas på andra tjänsteföretag. 
 
Syftet med detta kapitel är att besvara vårt vetenskapliga problem. 
 

 

 
Fig. 5 Egen modell för teorier samt vårt bidrag. 

Ledarskap. 

Feedback. Lärstilar. 

   Empowerment. 

Belöningssystem. Lärande 
Organisationer. 

 

Klagomålshantering. 

Kvalitetsutveckling. 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE. 

  Arbetsrotation. 

Motivation. 

  Team. 

  Gemensamma mål. 
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Vi har valt ut fyra lösningar som vi tror kan bidra till förbättrad arbetstillfredsställelse på 
många andra företag inom servicesektorn. Dessa har vi kommit fram till under uppsatsens 
gång och är något som vi tror skulle vara möjligt att applicera på de flesta företag. 
Lösningarna måste naturligtvis utvecklas och korrigeras utifrån det specifika företagets 
problem och på så sätt anpassas efter just deras behov. Vidare vill vi påpeka att studiens 
resultat troligtvis skulle se helt annorlunda ut om den genomfördes på att annat företag, 
varpå analysen och diskussionerna även de skulle ta en annan rikting.  Rent generellt kan vi 
sammanfatta våra diskussioner i fyra viktiga punkter: 

• arbetsrotation 
• team 
• gemensamma mål 
• motivation 

Vi tror att arbetsrotation är en stor bidragande faktor till en högre arbetstillfredsställelse. Att 
som anställd få prova på nya saker inom företaget är bra både för motivationen och för 
engagemanget. Det behöver inte vara några dramatiska förändringar som kostar företagen 
både tid och pengar, utan små saker som gör att personalen känner sig delaktiga och viktiga 
på arbetsplatsen. Dock lär det troligtvis innebära vissa kostnader att lära upp personalen på 
olika positioner, men i förlängningen kan det antagligen betraktas som en investering. 
Dessutom bidrar arbetsrotationen till mer kunnig och allsidig personal som inte bara är 
stimulerande för individen utan också för företaget som får mer kompetent personal.  
 
Att forma team på arbetsplatsen är en annan viktig del i arbetet mot högre 
arbetstillfredsställelse.  Vi tror att gemensamma luncher och fikaraster är viktigt i den 
utsträckning det går för att få en gemenskap på arbetsplatsen, för att försöka minska 
uppdelningen mellan olika avdelningar som nog inte är ovanligt inom större organisationer. 
Vi tror även att aktiviteter utanför arbetet kan vara en bra lösning för att skapa 
sammanhållning, både arrangerat av ledningen men även av de anställda. Hit hör team-
bildning, fritidsaktiviteter och andra evenemang som kan föra samman de anställda.  
 
När en organisation har skapat en bra gemenskap på arbetsplatsen är det också lättare att 
sätta sig ner och forma gemensamma mål som företaget ska sträva mot. Med gemensamt 
uppsatta mål tror vi att både personal och chefer känner sig mer delaktiga i det dagliga 
arbetet och på så blir resultaten för företaget bättre.  
 
För att få personalen ännu mer resultatinriktade och få dem att stäva mot de uppsatta målen 
tror vi att motivation är viktig. Motivation kan skapas på många olika sätt och vi tror att ett 
alternativ kan vara att använda sig av belöningssystem. Dessa kan både vara individ- och 
gruppbaserade under korta och långa perioder. Beroende på företagets utformning kan det 
ibland vara bättre att använda sig av gruppbaserade belöningssystem för att få en hel 
avdelning att prestera till sitt yttersta. Detta skapar ofta en tävling mellan olika avdelningar 
som både kan vara positiv och negativ. I hotell- och restaurangbranschen tror vi definitivt att 
gruppbaserade belöningssystem är att föredra då det teamarbete blir allt viktigare.  
 
Dessa rekommendationer tror vi alltså är tillämpbara på en mer generell basis, och inte 
enbart riktade mot vår uppdragsgivare. Vi tror att det är möjligt att genomföra denna studie 
på andra organisationer, och dessa fyra områden är relevanta att inkludera vid diskussioner 
om arbetstillfredsställelse. 
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9. Sanningskriterier. 
 

 

 
 
När företagsekonomisk forskning ska bedömas finns tre viktiga kriterier: validitet, 
replikation samt reliabilitet. Detta kapitel avser att redogöra för läsaren hur vi diskuterat 
kring dessa begrepp. Syftet med detta kapitel är att diskutera studiens trovärdighet samt visa 
huruvida den skulle kunna överföras på andra organisationer. 
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9.1 Reliabilitet.  
Reliabilitet är ett krav på mätning som står för att olika mätningar på samma objekt ger 
samma resultat och kan beskrivas som frihet från slumpmässiga fel. (Wallén, 1996:66) Detta 
innebär att resultaten från en undersökning skulle bli desamma om undersökningen 
genomfördes på nytt, och är speciellt intressant för den kvantitativa forskningen. (Bryman & 
Bell, 2005:48) Då studien fokuserar på arbetstillfredsställelse är det ör vår del är det 
sannolikt att resultaten från studien inte helt skulle överensstämma om den genomfördes 
igen, då vi till misstänker att respondenternas svar kan påverkas av aktuella händelser på 
arbetsplatsen. Då många frågor berör närmaste chefen och ledningen finns risk att en 
eventuell händelse i form av en befordran eller en konflikt, skulle kunna påverka 
respondenterna i både positiv och negativ riktning. Dock så tror vi att arbetsklimatet upplevs 
relativt konstant av individen, och vi tror att en upprepning av studien skulle uppvisa lika 
eller mycket lika resultat. 

9.2 Replikation. 
För att uppfylla kravet om reliabilitet finns ett liknade mått som innebär att undersökningen 
måste vara möjlig att upprepa d.v.s. vara replikerbar. För att detta ska fungera måste hela 
tillvägagångssättet för studiens genomförande beskrivas i detalj. (Bryman & Bell, 2005:48) 
Då vi genom hela arbetet varit ärliga och genom beskrivningar av tillvägagångssätt försöka 
vara både tydliga och detaljrika, tror vi att denna studie sannolikt ska kunna upprepas vidare. 

9.3 Validitet. 
Validitet är ytterligare ett krav på mätning och handlar om att mäta det som förväntas mätas 
samt att inget irrelevant påverkar resultatet, vilket kan beskrivas som frihet från 
systematiska fel. (Wallén, 1996:65) Bryman och Bell (2005:48) förklarar validitet 
(mätningsvaliditet) som det viktigaste forskningskriteriet som utreder huruvida 
undersökningens slutsatser hör samman eller inte. Intern validitet handlar om utformningen 
av frågor och begrepp verkligen mäter det som efterfrågas, samt om de slutsatser som dras 
mellan två variabler är hållbara eller inte. (Bryman & Bell, 2005:49) Enkätstudiens frågor 
syftar till att relatera till våra utvalda teoriområden, varpå vi efter diskussioner om dem 
formulerat frågor som direkt har samband med de olika teorierna. De frågor som har nära 
samband har vi sedan valt att jämföra för att på så sätt studera eventuella samband, med 
syfte att kunna dra slutsatser från dem. Vid jämförandet av två frågor studerades vi först 
Chi-tvåvärdet, som är en statistisk signifikansnivå som visar huruvida det verkligen finns ett 
samband mellan de två variablerna. Våra kriterier för att använda oss av 
korrelationstabellerna är att de ska ligga på en nivå av 0,05 eller under, vilket innebär att 
riken att dra felaktiga slutsatser är en på 20 eller mindre. Extern validitet förklarar om 
relationen mellan resultaten från undersökningen samt det specifika sammanhanget för 
undersökningen kan generaliseras. Om en sådan relation finns ska alltså studiens resultat 
generellt stämma även utanför studiens kontext. Avgörande för denna typ av validitet berör 
urvalet. (Bryman & Bell, 2005:49) De respondenter som tillfrågades i vår studie valdes ut av 
vår kontaktperson, som önskade en så representativ målgrupp av organisationen som 
möjligt. De som tillfrågades var enbart de som har heltidsanställning, vilket ökar 
tillförlitligheten av respondenternas svar.  
 
Vi har även tagit hjälp av vår handledare för kommentarer samt justeringar av hur vi 
formulerat frågorna. Viktigt för oss har också varit att tillsammans med vår kontaktperson 
noggrant gått igenom samtliga frågor, varpå ytterligare korrigeringar ägde rum. Detta var 
viktigt då vårt syfte med studien dels innebär att tillgodose uppdragsgivarens önskemål. 
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Bilaga 1. 

Till dig som är anställd på hotellet: 

Vi är två ekonomistudenter som skriver vår kandidatuppsats och önskar 
tillsammans med Er genomföra en studie om arbetstillfredsställelse på Er 
arbetsplats. Uppsatsen är vårt slutexaminerande projekt och är en del av vår 
utbildning på Hotell- och Restaurangmanagementprogrammet vid Umeå 
Universitet. Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss att få fram underlag för vårt fortsatta 
arbete som skrivs på uppdrag av hotellet. 

Vi bedömer att enkäten tar cirka 5-10 minuter att fylla i, och vi vill uppmärksamma 
Er om att vi behandlar svaren helt anonymt. 

 
Vi tackar vänligast för Er medverkan,  
Mattias Büman 
Sara Selberg 
 
Nedan följer att antal påståenden där Ni ska motivera hur väl de stämmer in på Er. 
Ni ringar in lämpligast siffra mellan 1-10, där 1 instämmer inte alls och 10 
instämmer helt: 

 

 

1. Lärande: 

Instämmer                             Instämmer 

inte alls                                             helt 

       1                                              10 

 

a) Mitt arbete ger mig möjlighet att utveckla min 
kompetens.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

b) Mitt arbete ger mig möjlighet att utveckla mina 
kunskaper.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

c) Jag visas hänsyn till mina personliga behov.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

d) Jag kan i tillräcklig utsträckning påverka hur 
jag ska lägga upp mitt arbete.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

 

2. Lärstilar: 

Instämmer                             Instämmer 

inte alls                                             helt 

       1                                              10 

 

a) Jag är nöjd med mina arbetsuppgifter.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

b) Jag har god kontakt med mina kollegor.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

c) Arbetsklimatet är trivsamt.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

  



 

 

 

d) Jag känner lojalitet mot företaget. 

       1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

e) Jag är stolt att arbeta på företaget.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

f) Jag är väl informerad om företagets 
värderingar.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

g) Jag är delaktig i utformningen av 
avdelningens mål.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

h) Jag har ändamålsenliga och väl fungerande 
materiella hjälpmedel. (t.ex. datorer och annan 
utrustning)        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

3. Klagomål: 

Instämmer                             Instämmer 

inte alls                                             helt 

       1                                              10 

a) Jag har kännedom om hur jag ska hantera en 
missnöjd gäst.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

b) Jag har befogenheter att kompensera en 
missnöjd gäst.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

 

4. Empowerment: 

Instämmer                             Instämmer 

inte alls                                             helt 

       1                                              10 

a) Mina kunskaper och färdigheter tas tillvara på 
ett bra sätt av ledningen.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

b) Mina arbetsuppgifter motiverar mig.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

c) Jag skulle vilja har mer ansvar på arbetet.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

d) Jag anser mig ha en bra inblick i hotellets 
verksamhet.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

e) Jag begränsas av företagets regler och 
normer.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

f) Jag önskar arbeta mer självständigt.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

5. Ledarskap: 

Instämmer                             Instämmer 

inte alls                                             helt 

       1                                              10 

 

a) Min närmaste chef är coachande.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

b) Min närmaste chef är delegerande.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 



 

 

 

c) Min närmaste chef är stödjande. 

       1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

d) Min närmaste chef är instruerande.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

 

6. Feedback: 

 

Instämmer                             Instämmer 

inte alls                                             helt 

       1                                              10 

 

a) Jag får tillräckligt med återkoppling för mitt 
arbete av min närmaste chef.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

b) Jag får tillräckligt med återkoppling för mitt 
arbete av ledningen        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

c) Jag blir rättvist bedömd för mitt arbete.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

d) Min närmaste chef är tillräckligt engagerade i 
mitt arbete.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

e) Min närmaste chef informerar mig om vad de 
tycker om mina arbetsprestationer.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

f) Jag skulle prestera bättre om min närmaste 
chef var mer delaktig.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

g) Jag har god kommunikation med min 
närmaste chef.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

h) Jag har god kommunikation med ledningen.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

i) Jag är nöjd min närmaste chefs uppföljning av 
det jag gör.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

j) Jag har god kommunikation med mina 
medarbetare.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

 

7. Övrigt: 

Instämmer                             Instämmer 

inte alls                                             helt 

       1                                              10 

 

a) Det är troligt att jag jobbar kvar här om tre år.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

b) Jag är orolig inför framtiden vad gäller mitt 
arbete.        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 



 

 

 

 

8. Som helhet, hur ser du på din arbetsplats?  

Mycket missnöjd  Missnöjd  Varken eller  Nöjd
  Mycket nöjd 

 

 

9. Slutligen, vilken avdelning jobbar Ni på? (frivillig uppgift) 

 

………………………………………………………………….. 

 

Tack för visat intresse! 

 

c) Som anställd får jag ta del av den information 
jag behöver. 

 

 

       1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

 

d) Jag anser mig ha en bra relation med min 
närmaste chef. 

 

       1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

e) Jag skulle önska mer kontakt med mina 
chefer under mer informella omständigheter 
(t.ex. samtal i korridor, personalmatsal etc.).        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 

f) Jag skulle önska mer kontakt med mina chefer 
under mer formella omständigheter (t.ex. 
medarbetarsamtal).        1    2   3    4   5    6   7   8    9  10 



 

 

Bilaga 2. 

Sammanställning av enkätsvar 

 

1. LÄRANDE ORGANISATIONER: 

a) Mitt arbete ger mig möjlighet att utveckla min kompetens 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 10 16,9 16,9 16,9 

Instämmer delvis 21 35,6 35,6 52,5 

Instämmer helt 28 47,5 47,5 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

b) Mitt arbete ger mig möjlighet att utveckla mina kunskaper 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 7 11,9 11,9 11,9 

Instämmer delvis 21 35,6 35,6 47,5 

Instämmer helt 31 52,5 52,5 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

c) Jag visas hänsyn till mina personliga behov 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 6 10,2 10,2 10,2 

Instämmer delvis 23 39,0 39,0 49,2 

Instämmer helt 30 50,8 50,8 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

d) Jag kan i tillräcklig utsträckning påverka hur jag ska lägga upp mitt arbete 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 4 6,8 6,8 6,8 

Instämmer delvis 22 37,3 37,3 44,1 

Instämmer helt 33 55,9 55,9 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   



 

 

2. LÄRSTILAR: 

a) Jag är nöjd med mina arbetsuppgifter 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 10 16,9 16,9 16,9 

Instämmer delvis 21 35,6 35,6 52,5 

Instämmer helt 28 47,5 47,5 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

b) Jag har god kontakt med mina kollegor 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 1 1,7 1,7 1,7 

Instämmer delvis 9 15,3 15,3 16,9 

Instämmer helt 49 83,1 83,1 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

c) Arbetsklimatet är trivsamt 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 1 1,7 1,7 1,7 

Instämmer delvis 17 28,8 28,8 30,5 

Instämmer helt 41 69,5 69,5 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

d) Jag känner lojalitet mot företaget 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 2 3,4 3,4 3,4 

Instämmer delvis 10 16,9 16,9 20,3 

Instämmer helt 47 79,7 79,7 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 



 

 

e) Jag är stolt att arbeta på företaget 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer delvis 12 20,3 20,3 20,3 

Instämmer helt 47 79,7 79,7 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

f) Jag väl informerad om företagets värderingar 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer delvis 13 22,0 22,0 22,0 

Instämmer helt 46 78,0 78,0 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

g) Jag är delaktig i utformningen av avdelningens mål 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 5 8,5 8,5 8,5 

Instämmer delvis 18 30,5 30,5 39,0 

Instämmer helt 36 61,0 61,0 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

h) Jag har ändåmålsenliga och väl fungerande hjälpmedel 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 3 5,1 5,1 5,1 

Instämmer delvis 28 47,5 47,5 52,5 

Instämmer helt 28 47,5 47,5 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 



 

 

3. KLAGOMÅLSHANTERING: 

a) Jag har kännedom om hur jag ska hantera en missnöjd gäst 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 5 8,5 8,5 8,5 

Instämmer delvis 8 13,6 13,6 22,0 

Instämmer helt 46 78,0 78,0 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

b) Jag har befogenheter att kompensera en missnöjd gäst 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 7 11,9 11,9 11,9 

Instämmer delvis 12 20,3 20,3 32,2 

Instämmer helt 40 67,8 67,8 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

4. EMPOWERMENT: 

a) Mina kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bra sätt av ledningen 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 5 8,5 8,5 8,5 

Instämmer delvis 27 45,8 45,8 54,2 

Instämmer helt 27 45,8 45,8 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

b) Mina arbetsuppgifter motiverar mig 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 5 8,5 8,5 8,5 

Instämmer delvis 29 49,2 49,2 57,6 

Instämmer helt 25 42,4 42,4 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 



 

 

c) Jag skulle vilja ha mer ansvar på arbetet 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 3 5,1 5,1 5,1 

Instämmer delvis 26 44,1 44,1 49,2 

Instämmer helt 30 50,8 50,8 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

d) Jag anser mig ha en bra inblick i hotellets verksamhet 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 2 3,4 3,4 3,4 

Instämmer delvis 22 37,3 37,3 40,7 

Instämmer helt 35 59,3 59,3 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

e) Jag begränsas av företagets regler och normer 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 24 40,7 40,7 40,7 

Instämmer delvis 22 37,3 37,3 78,0 

Instämmer helt 13 22,0 22,0 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

f) Jag önskar arbeta mer självständigt 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 18 30,5 30,5 30,5 

Instämmer delvis 19 32,2 32,2 62,7 

Instämmer helt 22 37,3 37,3 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 

 



 

 

5. LEDARSKAP: 

a) Min närmaste chef är coachande 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 8 13,6 13,6 13,6 

Instämmer delvis 16 27,1 27,1 40,7 

Instämmer helt 35 59,3 59,3 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

b) Min närmaste chef är delegerande 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 6 10,2 10,2 10,2 

Instämmer delvis 16 27,1 27,1 37,3 

Instämmer helt 37 62,7 62,7 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

c) Min närmaste chef är stödjande 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 5 8,5 8,5 8,5 

Instämmer delvis 17 28,8 28,8 37,3 

Instämmer helt 37 62,7 62,7 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

d) Min närmaste chef är instruerande 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 8 13,6 13,6 13,6 

Instämmer delvis 21 35,6 35,6 49,2 

Instämmer helt 30 50,8 50,8 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 



 

 

6. FEEDBACK: 

a) Jag får tillräcklig med återkoppling för mitt arbete av min närmaste chef 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 5 8,5 8,5 8,5 

Instämmer delvis 22 37,3 37,3 45,8 

Instämmer helt 32 54,2 54,2 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

b) Jag får tillräcklig med återkoppling för mitt arbete av ledningen 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 13 22,0 22,0 22,0 

Instämmer delvis 32 54,2 54,2 76,3 

Instämmer helt 14 23,7 23,7 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

c) Jag blir rättvist bedömd för mitt arbete 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 4 6,8 6,8 6,8 

Instämmer delvis 27 45,8 45,8 52,5 

Instämmer helt 28 47,5 47,5 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

d) Min närmaste chef är tillräcklig engagerad i mitt arbete 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 7 11,9 11,9 11,9 

Instämmer delvis 22 37,3 37,3 49,2 

Instämmer helt 30 50,8 50,8 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 



 

 

e) Min närmaste chef informerar mig om vad de tycker om mina arbetsprestationer 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 6 10,2 10,2 10,2 

Instämmer delvis 20 33,9 33,9 44,1 

Instämmer helt 33 55,9 55,9 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

f) Jag skulle prestera bättre om min närmaste chef var mer delaktig 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 22 37,3 37,3 37,3 

Instämmer delvis 22 37,3 37,3 74,6 

Instämmer helt 15 25,4 25,4 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

g) Jag har god kommunikation med min närmaste chef 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 4 6,8 6,8 6,8 

Instämmer delvis 13 22,0 22,0 28,8 

Instämmer helt 42 71,2 71,2 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

h) Jag har god kommunikation med ledningen 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 5 8,5 8,5 8,5 

Instämmer delvis 31 52,5 52,5 61,0 

Instämmer helt 23 39,0 39,0 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 

 



 

 

i) Jag är nöjd med min närmaste chefs uppföljning av det jag gör 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 8 13,6 13,6 13,6 

Instämmer delvis 28 47,5 47,5 61,0 

Instämmer helt 23 39,0 39,0 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

j) Jag har god kommunikation med mina medarbetare 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 1 1,7 1,7 1,7 

Instämmer delvis 10 16,9 16,9 18,6 

Instämmer helt 48 81,4 81,4 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

7. ÖVRIGA FRÅGOR: 

a) Det är troligt att jag jobbar kvar här om 3 år 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 20 33,9 33,9 33,9 

Instämmer delvis 27 45,8 45,8 79,7 

Instämmer helt 12 20,3 20,3 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

b) Jag är orolig inför framtiden vad gäller mitt arbete 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 29 49,2 49,2 49,2 

Instämmer delvis 22 37,3 37,3 86,4 

Instämmer helt 8 13,6 13,6 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 



 

 

c) Som anställd får jag ta del av den information jag behöver 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 2 3,4 3,4 3,4 

Instämmer delvis 23 39,0 39,0 42,4 

Instämmer helt 34 57,6 57,6 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

d) Jag anser mig ha en bra relation med min närmaste chef 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 3 5,1 5,1 5,1 

Instämmer delvis 16 27,1 27,1 32,2 

Instämmer helt 40 67,8 67,8 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

e) Jag skulle önska mer kontakt med mina chefer under mer informella omständigheter 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Instämmer inte alls 20 33,9 33,9 33,9 

Instämmer delvis 31 52,5 52,5 86,4 

Instämmer helt 8 13,6 13,6 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

8. Som helhet, hur ser du på din arbetsplats 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Missnöjd 1 1,7 1,7 1,7 

Varken 
eller 7 11,9 11,9 13,6 

Nöjd 28 47,5 47,5 61,0 

Mycket 
nöjd 23 39,0 39,0 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   

 

 



 

 

 

9. Vilken avdelning arbetar Ni på? (frivillig uppgift)) 

 

  
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Reception 9 15,3 15,3 15,3 

Meeting & 
Event 1 1,7 1,7 16,9 

Spa 2 3,4 3,4 20,3 

Guest Service 4 6,8 6,8 27,1 

Bankett 4 6,8 6,8 33,9 

Sälj 5 8,5 8,5 42,4 

Säkerhet 2 3,4 3,4 45,8 

Restaurang 6 10,2 10,2 55,9 

Bokning 1 1,7 1,7 57,6 

Konferans 1 1,7 1,7 59,3 

Kök 2 3,4 3,4 62,7 

Ej uppgift 22 37,3 37,3 100,0 

Vali
d 

Total 59 100,0 100,0   
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