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Abstrakt 
Denna studie belyser vilka faktorer som motiverar hotellreceptionister i en svensk kontext, vars 

arbete präglas av emotionellt arbete, relativt låga löner samt obekväma arbetstider. 

Syftet med studien var att undersöka ifall hotellreceptionisters motivation är kopplad till monetära 

eller icke-monetära incitament och om det finns en korrelation mellan de olika faktorerna. 

Utgångspunkten och frågeställningar har varit “Hur motiveras hotellreceptionister på arbetet?“ 

samt “Drivs hotellreceptionister av monetära eller icke-monetära incitament på arbetet och är vissa 

incitament att föredra framför andra?”. Metoden som användes var en kvalitativ undersökning med 

tio djupintervjuer med hotellreceptionister för att få fram vad som motiverar dem att gå till arbetet 

en tidig morgon, sen kväll eller natt. Resultatet visade att det krävdes fler än en motivationsfaktor 

för att motivera hotellreceptionisterna varav minst en var monetär och en var av icke-monetär 

karaktär. Det krävs alltså en kombination av både monetära och icke-monetära incitament för att 

motivera hotellreceptionisterna. Vidare visade sig att det var relationer både till chefer, kollegor 

och gäster och lön som tillsammans utgjorde den bästa kombinationen för optimal motivation. 

Relationer visade sig även ha en viktig del i huruvida de andra motivationsfaktorerna fungerade väl 

eller inte. 

Nyckelord: Motivation, monetära incitament, icke-monetära incitament, hygienfaktorer, 

motivationsfaktorer, lön, arbetsplatstävling, relationer, gemensamma mål, uppskattning, 

utvecklingsmöjligheter. 
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1. Inledning  
Hotellnäringen i Sverige är en växande bransch med många anställda och enligt flera prognoser går 

det framåt för hotell och besöksnäringen (Svenska Dagbladet 2015). Dock framfördes i en intervju 

i branschtidningen Besöksliv som ges ut av Visita att det finns svårigheter att rekrytera kompetent 

personal till branschen (Visita 2016). Svårigheterna att rekrytera personal till hotellbranschen kan 

möjligtvis kopplas till obekväma arbetstider och förhållandevis låga löner jämfört med likvärdiga 

servicearbeten som exempelvis inom handelsbranschen. Sålunda krävs det mycket motivation och 

engagemang för arbetet för att välja den branschen vilket har lett till intresset att genomföra en 

empirisk studie gällande motivation.  

Hotellreceptionister är viktiga för hotellen, de bär ett stort ansvar för att lyckas få nöjda gäster 

under arbetspasset, något som en av våra respondenter Klara (hotell 7) förklarar nedan. 

 

“/.../ man står i receptionen och så checkar man in och man checkar ut folk och 

man är ju första och sista mötet så det är ju ganska viktigt /.../ det är ju som sagt 

det sista och det första man ser.” - Klara, hotell 7 

 

Klaras (hotell 7) citat visar att hotellreceptionister är oerhört viktiga för ett hotells lönsamhet 

eftersom de är den första och sista personen som gästerna möter och de därmed blir hotellets 

ansikte utåt. Det är receptionisterna som ska ge gästerna bra service för att hotellet ska få ett bra 

omdöme och nöjda, återkommande gäster. För att göra detta krävs det att hotellreceptionisterna är 

villiga att ge gästen bra service. Maroudas, Kyriakidou & Vacharis (2008) och Chaurasia och 

Shukla (2013) menar att personalens motivation är nyckeln till att personalen lägger ner energi och 

passion i sitt arbete. Därför förespråkar de att organisationer arbetar för att motivera sin personal så 

att de kan ge bättre service och därmed höja lönsamheten (Chaurasia & Shukla 2013: 466; 

Maroudas, Kyriakidou & Vacharis 2008: 258). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Hur personal bäst motiveras har debatterats i decennier och forskarna är splittrade i frågan vilka 

som är de bästa strategierna för att uppnå optimal motivation bland personal. Är det monetära eller 

icke-monetära incitament som fungerar bäst? Här finner vi ett glapp i tidigare forskning då 

Prendergast (1999) tillsammans med Baker, Jensen och Murphy (1988) menar att monetära 

incitament som lön är det ensamt viktigaste incitamentet för att motivera personal medan andra 
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forskare istället förespråkar icke-monetära incitament. Falgueras Sorauren (2000) antyder att 

gemensamma mål fungerar bäst för att motivera personal samtidigt som Kram och Isabella (1985) 

förespråkar att motivera personalen genom att framhäva relationerna på arbetsplatsen. Grant och 

Gino (2010) däremot anser att uppskattning och tacksamhet från chef och ledning är det bästa 

motivationsverktyget medan Vuta och Farcas (2015) istället anser att utbildning och utveckling på 

arbetsplatsen är motiverande. Herzberg (1966) däremot menar att det krävs både monetära och 

icke-monetära incitament som en kombination för att motivera personalen. Detta glapp i 

forskningen önskar vi undersöka närmare och undrar därmed om det är de monetära eller de icke-

monetära incitamenten som motiverar hotellreceptionister eller rentav av kombinationen av de båda 

som Herzberg (1966) föreslår. Vilken är i så fall den optimala kombinationen av olika 

motivationsfaktorer och skulle effekterna av exempelvis uppskattning och lön som kombination 

vara annorlunda än relationer och lön? Kan personalen tänka sig att arbeta mot icke-monetära 

incitament som relationer eller gemensamma mål eller kräver de även ett monetärt incitament som 

lön? 

 

De studier vi har tagit del av inom ämnet motivation har enbart fokuserat på ett incitament åt 

gången som exempelvis relationer eller gemensamma mål. Vi menar att motivation är mer 

komplext än att endast använda ett incitament åt gången. Vi anser att det behövs flera olika sorters 

monetära och icke-monetära incitament samtidigt för att motivera personalen. En annan intressant 

aspekt är att undersöka relationen mellan monetära och icke-monetära incitament. Påverkar de 

varandra och hur påverkar de personalen? Kan det vara så enkelt att motivera personalen genom att 

lägga till och ta bort incitament eller behövs det en konstant stadig grund av “ständiga” incitament,- 

alltså incitament som alltid måste finnas? Vi ställer oss frågande till hur forskningen kan ha 

förbisett detta faktum att det är fler än en motivationsfaktor som behövs och önskar att ge ett bidrag 

till nuvarande forskning. Vi menar att om ledningen är medvetna om vad som motiverar personalen 

kan de lättare tillgodose deras behov och utveckla personalen till att prestera väl. 

 

Önskan att studera hotellreceptionister kommer ifrån att yrket domineras av dåliga 

arbetsförhållanden, låga löner, outvecklade HR-strategier och hög personalomsättning (Maroudas 

et al. 2008: 259, 263). Vi undrar därmed vad som motiverar människorna i detta yrke som 

karaktäriseras utav flertalet svårigheter. Tidigare forskning inom motivation adresserar inte 

specifikt hotellreceptionister och är utförd i andra länder med andra kulturer. Dessa resultat anses 

inte vara direkt applicerbara i en svensk kontext och därmed finner vi ett tomrum som vi vill 

undersöka närmare och därför bör yrkesgruppen hotellreceptionister belysas. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka ifall hotellreceptionisters motivation är kopplad till monetära eller icke-

monetära incitament och om det finns en korrelation mellan de olika faktorerna.  

 

För att ta reda på detta söktes svar på följande frågor: 

·         “Hur motiveras hotellreceptionister på arbetet?“ 

·         “Drivs hotellreceptionister av monetära eller icke- monetära incitament på arbetet och är 

vissa incitament att föredra framför andra?” 

  

Frågeställningarna har besvarats med stöd ifrån tidigare forskning och med hjälp utav eget 

fältarbete. 

1.4 Disposition 
Inledningsvis presenteras arbetsprocessen i ett metodkapitel som beskriver tillvägagångssättet för 

insamlandet av vår empiri och hur materialet behandlats inför analysen. Därefter presenteras 

tidigare forskning och teorier inom ämnet motivation för att lägga en grund till vår studie. Kapitlet 

är uppdelat i monetära incitament, icke-monetära incitament samt både monetära och icke-

monetära incitament som kombination. Därefter följer analyskapitlet där insamlad empiri 

analyseras med stöd utav tidigare teori. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och på det 

följer en kort diskussion kring möjligheterna för framtida forskning inom samma ämne. 

1.5 Avgränsningar 
I de olika studier om motivation som vi har tagit del av under arbetsprocessen har det framkommit 

att ett mindre antal monetära och icke-monetära incitament återkommer. Därför har valet gjorts att 

begränsa studien till de sex vanligaste motivationsfaktorerna och studera dessa närmare. De 

monetära incitament som framkommit i både tidigare studier och i insamlade empiri är lön och 

tävlingar där personalen kan vinna monetära priser. Av icke-monetära incitament har fokus valts att 

läggas på relationer på arbetsplatsen, gemensamma mål, uppskattning och utvecklingsmöjligheter. 

Vi är medvetna om att flera viktiga faktorer som är motiverande har valts bort som till exempel 

vikten av balans mellan arbete och fritid och yrkets status. Det är ett medvetet val då vi anser att de 

utvalda faktorerna är de vanligaste och därmed av störst intresse för denna studie. 
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2.Metod 

I metodkapitlet beskrivs hur vi gick till väga för att samla in det materialet som behövdes för att 

genomföra vår uppsats. 

2.1 Forskningsansats 
Metodvalet föll på intervjuer eftersom vi anser att det tillvägagångssättet skulle ge oss en möjlighet 

att få djupare och längre svar ifrån våra respondenter för att därmed på bästa sätt kunna besvara 

frågeställningarna. Bryman (2011) beskriver intervjuer som en kvalitativ forskningsmetod som 

innebär att de teoretiska frågeställningarna styr problemformuleringen och därmed styr 

insamlingen och analysen av empirin (Bryman 2011: 344). För vår del innebar det att vår 

frågeställning bäst skulle besvaras med hjälp utav en kvalitativ metod. Användning av intervjuer 

innebär ett induktivt synsätt som betyder att slutsatserna som framkommer bygger på empirin med 

stöd från utvalda teorier (Bryman 2011: 340). Vidare utgår vår studie ifrån en ontologisk 

konstruktionism vilket innebär att det inte finns någon standardmall som alla människor utgår från 

utan varje individ skapar sin egen verklighet. Den ontologiska ståndpunkten innebär att sociala 

egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer samt konstruktionen mellan dem (Bryman 

2011: 340-341). Varje individ som intervjuats har ett eget perspektiv på världen de fått i samspel 

med andra människor och därmed blir vår utgångspunkt ontologisk konstruktionism. 

2.2 Litteratursökning 
För att hitta passande litteratur och tidigare forskning att lägga till grund för studien så användes 

sökmotorn LUBsearch på Lunds universitets biblioteks hemsida. Där har vi utgått ifrån relevanta 

sökord för våra frågeställningar, bland annat: “motivation” “intrinsic reward” “extrinsic reward” 

“education as motivation” “sales contest for motivation” och “monetary rewards”. Genom 

artiklarna som hittades så kunde vi även använda oss av deras källförteckning för att hitta 

ytterligare intressanta artiklar för att generera en bra teoretisk grund. Artiklarna har även 

kompletterats med relevant information ifrån tidigare kurslitteratur samt böcker inom ämnet 

motivations som till exempel Herzbergs “Work and The Nature of Man”.  

2.3 Forskningsstrategi 
Vi har medvetet valt en kvalitativ metod med intervjuer eftersom vi anser att det kommer ge oss de 

bästa svaren till vår frågeställning. Kvantitativa metoder som enkäter valdes bort då vi tror att det 

lett till att vi endast fått reda på vilka incitament som motiverar hotellreceptionisterna. Vi tror inte 

vi hade fått reda på hur eller på vilket sätt de olika faktorerna motiverar och därmed gått miste om 
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viktig empiri. En tredje metod att använda sig av är observation. Även denna metod valdes aktivt 

bort då att studera vad som motiverar hotellreceptionister genom att endast observera hur de agerar 

inte verkade vara en lämplig metod eftersom även då skulle möjligheten att nå djupare och skapa 

förståelse för de olika motivationsfaktorerna gå förlorad. 

2.4 Intervjuerna 
Empirin är insamlad genom djupintervjuer med tio olika hotellreceptionister ifrån Helsingborg. 

Djupintervjuer kallas även semistrukturerade intervjuer och i dessa intervjuer har forskaren med sig 

en intervjuguide. Intervjuguiden ska utformas med öppna frågor för att inte hindra respondenternas 

alternativa tankar (Bryman 2011: 415, 419). Intervjuguiden som användes för denna studie går att 

utläsa i bilaga 1 och den innehåller frågor indelade i olika teman med öppna frågor som Bryman 

(2011) rekommenderar. Intervjuerna började med att respondenterna fick berätta lite om sig själva. 

Det är något som Ryen (2004) kallar för uppvärmningsfasen och efter den går hon vidare med 

huvudfasen och avslutningsfasen (Ryen 2004: 48-55). Vår huvudfas utgick ifrån teman som 

tidigare forskning menar påverkar motivationen, exempelvis lön, tävlingar på arbetsplatsen, 

relationer, gemensamma mål, uppskattning och utvecklingsmöjligheter. Ryen (2004) menar att 

inom huvudfasen är det viktigt att låta respondenten berätta sin egen historia och intervjuaren bör 

hålla en låg profil (Ryen 2004: 49). Med tanke på detta ställdes öppna frågor och respondenten 

tilläts att tala till punkt utan avbrott samt att de även fick bestämma intervjuns riktning. Frågor 

under våra teman nämndes först efter att respondenten kommit in på det temat självmant utom i 

vissa fall då respondenten tystnade och en fråga ställdes för att intervjun skulle kunna fortsätta. 

Beroende på vilken riktning som intervjun tog användes inte alla frågor i intervjuguiden utan oftast 

valdes en eller två frågor ut per tema beroende på vart respondenten förde intervjun. Bryman 

(2011) anser att det är positivt att låta respondenten bestämma riktningen på intervjun eftersom det 

då finns möjlighet att ställa frågor som uppkommit under intervjuns gång som inte stod med i 

intervjuguiden (Bryman 2011: 415). Detta var ett tips som vi tog till oss under intervjuerna då 

några respondenter beskrev motivationsfaktorer på ett annorlunda sätt än de vi tänkt på från början. 

Innan intervjun startade informerades respondenten om hur intervjun skulle gå till och vem av oss 

som skulle utföra intervjun eftersom vi båda var närvarande. Valet gjordes att låta båda två vara 

närvarande under intervjun men endast en av oss ställde frågor medan den andra antecknade. Detta 

för att minska förvirringen för respondenten och för att den ena skulle kunna fokusera på intervjun 

medan den andra kunde anteckna. Dock fanns det möjlighet för den som antecknade att i slutet 

ställa frågor som kunde uppkomma under intervjun. Innan intervjun påbörjades berättades det 

också för respondenterna att de kommer att vara anonyma och att varken namn eller arbetsplats 



Emelie Nilsson   KSKK01 

Erika Strandman   VT 2016 

 9 

kommer att nämnas i studien. Därav har alla respondenter och arbetsplatser fiktiva namn. Detta 

enligt Brymans (2011) etiska princip om konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om 

respondenterna ska behandlas konfidentiellt (Bryman 2011: 131-132). Vi valde att använda oss av 

Brymans råd om konfidentialitetskravet då vi menar att det är en säkerhet för respondenterna att 

veta att deras svar behandlades anonymt och att deras arbetsgivare eller kollegor inte fick ta del av 

resultatet. Några av respondenterna arbetar på samma hotell men för att i största möjliga mån 

garantera anonymitet har alla respondenterna tilldelats vars ett hotell numrerat mellan 1-10 efter 

sina fiktiva namn. Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplatser eller på ett café. Största 

delen av intervjuerna genomfördes på arbetsplatserna där resterande personal fanns närvarande. 

Dock anses respondenterna ha givit trovärdiga svar eftersom intervjuerna genomfördes i ett avskilt 

rum där ingen obehörig kunde lyssna och vid de intervjuer som genomfördes på natten fanns endast 

nattportieren närvarande då övrig personal gått hem. Respondenterna fick inte ta del av 

intervjuguiden i förväg för att inte de skulle kunna förbereda svar på frågorna utan istället svara 

impulsivt och fritt. Efter ett medgivande från respondenterna spelades intervjuerna in för att senare 

kunna transkriberas vilket underlättade analysen då precisa citat kunde analyseras. I 

avslutningsfasen gavs respondenterna också möjlighet att dra tillbaka intervjun. Detta i enlighet 

med Brymans (2011) etiska principer om samtyckeskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet 

innebär respondenternas rätt att själva bestämma över deras medverkan medan nyttjandekravet 

innebär att informationen som respondenterna delat med sig av endast kommer att användas till 

forskningsändamålet (Bryman 2011: 131-132). När intervjun var slut erbjöds även respondenterna 

att få ta del av uppsatsen efter färdigställandet av den.  

2.4.1 Urvalet 
Ett målstyrt urval har använts vilket är vanligt bland kvalitativa forskare och det innebär att 

respondenter som har direkt anknytning till forskningsfrågorna väljs ut (Bryman 2011: 350). Vi har 

alltså medvetet valt hotellreceptionister som våra respondenter eftersom de har anknytning till det 

valda forskningsfältet. Urvalet kan även ses som slumpmässigt då den personen som svarade vid 

första kontakt antingen via mail, telefon eller besök tillfrågades om hon ville ställa upp på en 

intervju. I några fall skickades frågan vidare till någon annan i personalstyrkan. Intentionen var att 

intervjua receptionister från hotell som är bemannade dygnet runt. Detta gick inte som planerat då 

det var mycket svårt att få tag i personer som var villiga att ställa upp på en intervju. Många 

hänvisade till att de inte hade tid att göra en intervju varken på arbetstid eller efter arbetet. Därmed 

fick även receptionister ifrån hotell som inte har en nattportier, tillfrågas. Slutligen hittades tio 

personer som var villiga att ställa upp. Ryen (2004) skriver om vikten av variation i urvalet 
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exempelvis vad det gäller kön, ålder och inkomst så länge det är relevant till uppsatsens 

frågeställning (Ryen 2004: 78). Denna variation togs ingen hänsyn till, eftersom det var svårt att få 

tag i tillräckligt många respondenter. De som tackade ja togs tacksamt emot utan att se till aspekter 

som kön och ålder och detta faktum tros inte heller ha någon nämnvärd påverkan på resultatet av 

studien. Slutligen blev det en variation mellan kvinnor och män och människor i olika åldrar och 

med olika lång erfarenhet inom branschen. En variation mellan nattportierer och 

hotellreceptionister valdes dock medvetet ut. Detta för att undersöka om det finns några skillnader i 

deras motivation jämfört med dagreceptionister med tanke på att nattportieren arbetar ensam när 

gäster och kollegor sover. Våra respondenter blev därmed hotellreceptionister som arbetar 

morgnar, kvällar och nätter från både fristående hotell samt hotell som ingår i en kedja. 

2.4.2 Respondenterna 
Totalt tio receptionister valdes ut varav sju receptionister arbetade dagtid och tre var nattportierer. 

Som tidigare nämnt är respondenterna anonyma då namn på respondenterna samt deras arbetsplats 

är irrelevant för studien. Med detta i åtanke och på grund av etiska skäl gjorde valet att använda 

fiktiva namn. Genom att använda fiktiva namn skyddas respondenternas anonymitet och de 

kommer inte behöva försvara sin medverkan i studien.  

 

Hotell 1 Stina                        Hotell 6 Ebba- Nattportier 

Hotell 2 Agneta                                              Hotell 7 Klara 

Hotell 3 Britta                                                       Hotell 8 Rebecka 

Hotell 4 Lars - Nattportier                                        Hotell 9 Malin 

Hotell 5 Henrik - Nattportier                                   Hotell 10 Kim 

2.5 Analyseringsmetod 
Det empiriska materialet som samlades in genom intervjuerna transkriberades noga och citat samt 

viktiga åsikter plockades ut och delades in i olika kategorier. Utifrån denna överblick av materialet 

kunde ett mönster utläsas och relevanta kategorier valdes därefter ut för att tas med i analysen. 

Under arbetets gång har några kategorier slagits ihop och några tagits bort då kopplingen till 

motivation inte visade sig vara så hög som inledningsvis antagits. Det hela resulterade i de sex 

olika teman som valdes ut för att studeras närmare.  
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2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är studiens tillförlitlighet och hur pass resultatet hade kunna visa samma sak om den 

genomfördes igen (Bryman 2011: 49). Då denna studie syftar till att fylla ett tomrum som vi som 

författare har observerat i tidigare forskning är det inte möjligt att i en större utsträckning 

generalisera resultatet. Respondenternas svar har varit beroende på vilka sidospår respondenterna 

har kommit in på samt beroende på vilka följdfrågor som ställts. Det är därmed mindre troligt att 

respondenterna vid ett annat tillfälle med en annan intervjuare skulle svara precis likadant. Vi inser 

att studien är för liten för att kunna dra större generella slutsatser och att resultatet av studien är 

specifikt för kontexten och de individer vi har intervjuat. Därmed blir möjligheten att generalisera 

eller replikera studien något begränsad, dock tror vi att resultatet kan ge en fingervisning kring hur 

hotellreceptionister motiveras. För att försöka upprätthålla så hög reliabilitet som möjligt i 

intervjuerna har samma intervjuguide använts vid alla tillfällen. Alla respondenter har därmed fått 

svara på samma frågor. 

 

Studien antas vara valid eftersom det som inledningsvis skulle undersökas även är det som har 

undersökts. Validitet innebär hur studiens metod, teori och analys hänger ihop för att besvara 

frågeställningarna. Alltså hur väl studiens slutsatser hänger ihop med empiri, teori och analys och 

slutsatser samt att forskarnas personliga värderingar inte speglas i uppsatsen (Bryman 2011: 50, 

355). I denna uppsats har vi som författare varit med och granskat teori, empiri och slutsatser för att 

kunna styrka studiens validitet. Även anhöriga och handledare har läst igenom studien och 

försäkrat att slutsatserna är rimliga och hänger ihop med resultatet samt att det inte finns några 

personliga värderingar i uppsatsen (Bryman 2011: 49).. 

2.6 Metodkritik 
Det kan finnas en viss problematik gällande att några av respondenterna arbetar på samma hotell 

samt att vissa av respondenterna även visste att deras kollega skulle delta i studien. Om det hade 

varit lättare att få tag på respondenter som ville ställa upp så hade respondenter i från tio olika 

hotell valts ut och det är mycket möjligt att empirin då skulle ha sett annorlunda ut. Detta på grund 

av att respondenterna då inte hade hållit tillbaka av rädsla för att kollegor skulle ta del av studien. 

 

Som tidigare nämnts finns ingen jämn fördelning mellan kvinnor och män i studien. Slutsatserna 

hade möjligen blivit annorlunda om hälften kvinnor och hälften män hade intervjuats eftersom 

kvinnor och män möjligen motiveras av olika saker. Dock anses detta inte vara relevant till vår 
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frågeställning samt att studien hade blivit för stor om även ett genusperspektiv skulle ha tillämpats i 

högre grad. 

3. Teoretisk referensram 
Enligt Rothmann och Cooper (2008) är begreppet motivation synonymt med önskningar, mål och 

drivkrafter (Rothmann & Cooper 2008: 41). Det är generellt ansett att motivation är ett inre begär 

eller en kraft som inspirerar personer att utföra den givna uppgiften och kan användas för att styra 

ett beteende i önskad riktning (Mangi, Kanasro, Burdi 2015: 52).  Det har lyfts fram att när 

anställda känner sig motiverade att utföra sina arbetsuppgifter så kommer de också att arbeta 

effektivare även fast uppgifterna i sig inte är givande. Därmed blir det är viktigt att stimulera sina 

anställda till att vara engagerade, produktivare och gladare (Damij, Levnajić, Rejec & Suklan 2015: 

1-2). Vilka faktorer som leder till ökad motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen beror på 

vilken forskare som tillfrågas. Några forskare menar att det är monetära incitament som är viktigast 

medan andra menar att det är de icke-monetära incitamenten som fungerar bäst för att motivera 

personal. Andra diskuterar och förespråkar en blandning av incitament för bästa effekt. I detta 

kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning om motivation. De sex motivationsfaktorerna 

kommer att presenteras i underkapitel om monetära incitament, icke-monetära incitament och 

monetära och icke-monetära incitament som kombination.  

3.1 Monetära incitament som motivation 
I detta avsnitt presenteras teori kring både fördelar och nackdelar gällande monetära incitament. En 

del forskare hävdar att det är monetära incitament som är mest motiverande och att en rättvis och 

marknadsbaserad lön bör vara grunden i organisationers motiveringsstrategier (Rothmann & 

Cooper 2008: 177). De monetära incitament vi kommer att studera närmare är lön och tävlingar på 

arbetsplatsen.  

3.1.1 Lön 
Baker, Jensen och Murphy (1988) med flera menar att finansiella incitament är viktiga för att 

motivera och kompensera de anställda. De menar att anställda ofta är villiga att byta icke-monetära 

belöningar mot monetära belöningar eftersom de anser att pengar är att föredra över en liknande 

summa i vänlighet (Baker, Jensen & Murphy 1988: 594-595; Olafsen, Halvari, Forest & Deci. 

2015: 455). Enligt detta perspektiv är tanken att monetära incitament ska kompensera de anställda 

för tiden, ansträngningen, och kunskaperna de tar in i organisationen (Olafsen et al. 2015: 447). 

Bolman och Deal (2015) menar också att motiverade och engagerade medarbetare som besitter stor 

kompetens är berättigade en hög lön för de viktiga bidrag de ger organisationen (Bolman & Deal 
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2015: 181). Det har även framställts att monetära incitament kan användas för att förtydliga 

arbetsuppgifterna för de anställda samt klargöra chefernas förväntningar på personalen 

(Prendergast 1999: 11). För att anställda ska sträva efter att nå organisationens mål menar Olafsen 

et al. (2015) att de bör belönas med monetära belöningar om målen uppnås. Det kommer motivera 

den anställde att fortsätta med det beteende som gjorde att de uppnådde målet (Olafsen et al. 2015: 

447). Även Taylor (2015) menar att monetära belöningar har visat sig ge en större effekt än icke-

monetära belöningar (Taylor 2015: 32). 

 

Prendergast (1999) menar att personal lockas till organisationer som belönar bra prestationer och 

han anser att om anställda har en högre lön är de mindre benägna att sluta. Arbete med 

löneförhöjningar leder också till att de äldre anställda har högre löner än de yngre, eftersom de har 

jobbat där längre. Detta menar Prendergast (1999) ger de yngre arbetarna incitament att arbeta 

effektivare eftersom de vill uppnå den lönenivån som de äldre har (Prendergast 1999: 7-10). 

Lindmark och Önnevik (2012) håller inte med utan de menar att om äldre har högre löner skapar 

det orättvisa och stärker hierarkier och maktförhållanden inom organisationen (Lindmark & 

Önnevik 2012: 159). Prendergast (1999) menar vidare att fördelen med monetära incitament är att 

de dessutom kan göras individuella och höjas eller sänkas beroende på hur den anställda presterar 

(Prendergast 1999: 12-15). Baker et al. (1988) menar dock att individuella lönesättningar och 

bonusar kan skapa orättvisa på arbetsplatsen vilket kan sänka de anställdas motivation. Detta är 

vanligt när organisationer ger ut olika stora bonusar (Baker et al. 1988: 96). Taylor (2015) 

förespråkar gemensamma belöningar i större utsträckning eftersom hon menar att det har en 

mycket större påverkan på motivation än vad individuella belöningar har (Taylor 2015: 32). Några 

organisationer har istället resultatlön, detta innebär att alla anställda får mer i lön om det går bra för 

organisationen (Lindmark & Önnevik 2012: 158). 

 

Enligt Baker et al. (1988) kan dock monetära belöningar bli kontraproduktivt eftersom de menar att 

arbeta för pengar sänker den anställdas motivation genom att minska de inre belöningarna de får ut 

av att arbeta (Baker et al. 1988: 596). De menar vidare att det finns en risk att monetära incitament 

blir en för stark motivator för de anställda. Genom att betala de anställda efter deras prestation 

kommer de anställda endast att göra vad de har blivit tillsagda att göra och inget mer utöver det, 

vilket sänker organisationens produktivitet (Baker et al. 1988: 597). Hammerman & Mohnen 

(2014) håller med då de menar att de psykologiska effekterna av monetära incitament förändrar 

människor på två sätt. Dels som Baker et al.(1988) menar, att personalen blir mer 

resultatorienterade vilket i längden kan sänka kvaliteten på deras arbete och dels genom att 
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personalen blir mer själviska och mindre känsliga för andras behov. Endast monetär belöning kan 

också göra att människor saknar den uppmärksamheten som fås när de presterat väl och att de 

istället snarare känner sig överkompenserade än tackade (Hammerman & Mohnen 2014: 2, 10). 

Vad för incitament som önskas kan bero på personens kulturella bakgrund. Exempelvis vill 

européer ha betalt för sina arbetsinsatser och kan känna sig obekväma om de pekas ut för att ha 

gjort en god prestation, något som istället är vanligt i Nordamerika. Européer skulle hellre ta emot 

en anonym bonus (Hammerman & Mohnen 2014: 11-12). Dessa skillnader kan visa varför mycket 

av tidigare forskning kan vara svår att generalisera över hela världen. Taylor (2015) pekar på 

forskning som säger att vad en människa motiveras av även beror på hennes ålder och kan skifta 

under livet. Äldre personer tenderar exempelvis att inte drivas utav utbildning, karriär och 

avancemang och oftast bryr de sig även mindre om lönen eftersom de har arbetat längre och nått 

upp till en högre lönenivå än yngre medarbetare (Taylor 2015: 34). 

3.1.2 Tävlingar på arbetsplatsen 
Tävlingar mellan personalen där monetära vinster delas ut används också som ett monetärt 

motiveringsverktyg i många verksamheter (Taylor 2015: 30). Säljtävlingar är vanligt för att 

motivera personalen att göra en bättre arbetsinsats eftersom de får extra incitament att arbeta för 

utöver deras ordinarie kompensation (Beltramini & Evans 1988: 35). Syftet med en säljtävling är 

att den ska motivera personalen att agera utöver sina vanliga arbetsuppgifter som de får betalt för. 

Alltså går det ut på att öka personalens prestation, uppnå organisationens mål samt säkerställa 

personalens engagemang gentemot dessa mål. När tävlingsmålen sedan har uppfyllts utses den 

vinnare som har presterat bäst (Poujol, Fournier & Tanner 2011: 664-665).   

Olika delar av säljtävlingen leder även till förväntningar och förhoppningar hos personalen, det 

måste finnas en önskan om att vinna för att det ska fungera (Poujol et al. 2011: 665). Tävlingar har 

visat sig ha en positiv effekt på arbetsmotivationen om personalen anser att incitamenten de får ut 

av tävlingen är tilltalande. Om priset från tävlingarna skulle gynna personalens personliga behov är 

det större chans att de vill delta och försöka uppnå målet. Förutom själva priset är ära och 

igenkännande mycket motiverande bland vinnarna samt att bara möjligheten att vinna tävlingen 

höjer arbetsmotivationen (Beltramini & Evans 1988: 37-38, 40).  

 

All personal vet att ledningen förväntar sig att de ska vara med och nå tävlingens mål men de med 

högre engagemang hos organisationen har en högre motivation att arbeta efter ledningens 

förväntningar (Murphy & Dacin 2009: 109-110). För att få personalen att engagera sig krävs det att 

ledningen skapar tävlingen så den genererar en positiv attityd hos personalen eftersom det i sin tur 
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skapar goda intentioner att uppfylla målet. För att uppnå detta spelar relationen mellan personalen 

och ledningen en viktig roll. Om personalen har en god relation till deras chef är det större chans att 

de kommer att arbeta för att nå de uppställda målen. Genom att göra det visar de sitt stöd för målen 

som deras chef har gett dem. Murphy och Dacin (2009) menar att det är viktigt för personalens 

motivation och därför blir relationen mellan chef och anställd något som kommer att kunna förmå 

dem att anstränga sig mer i både tävlingar och andra arbetsuppgifter. Om ledningen däremot 

presenterar tävlingar som inte är av intresse för personalen kan relationen mellan personalen och 

chefen ta skada vilket påverkar deras arbetsmotivation och engagemang negativt (Murphy & Dacin 

2009: 116).  

 

Det finns vissa svårigheter med att utforma tävlingar som passar all personal. Det är svårt för 

chefen att veta vad som egentligen motiverar samt vad som är viktigt för personalen och vad de 

personligen önskar att få ut av tävlingen (Beltramini & Evans 1988: 41; Poujol et al. 2011: 665). 

Det viktigaste blir således att personalen accepterar tävlingen i sig och inte vad de potentiellt kan få 

ut av tävlingen (Poujol et al.2011: 664-665). Om personalen endast fokuserar på vad de potentiellt 

kan få ut av tävlingen motiverar och engagerar de sig inte i tävlingen utan de väntar hellre på en 

tävling vars pris gör att de vill delta (Beltramini & Evans 1988: 41). Det finns även en risk att 

personal som inte är bekväma med att tävla med andra istället kommer att prestera under deras 

ordinarie kapacitet (Taylor 2015: 30). Tävlingarna ger då en motsatt effekt på personalen i form av 

att de känner missnöje över jobbet, eller besvikelse över att inte vinna (Beltramini & Evans 1988: 

35). Trots svårigheterna med säljtävlingar är de numera en del av vardagen och personalen måste 

anpassa sig efter detta, vare sig de vill eller inte. Det blir därför viktigt att i största möjliga mån 

utforma tävlingar som accepteras av alla i personalen (Poujol et al. 2011: 664-665, 668). 

3.1.3 Sammanfattning monetära incitament 
Som visats i föregående stycke har monetära incitament en stor påverkan på personalens 

motivation enligt Prendergast (1999) med flera. Det är upp till organisationen att betala ut monetära 

incitament som matchar personalens prestation och betala dem för den kunskap de tar med sig till 

organisationen. Vi anser att det är rimligt att lön betraktas som ett sätt att kompensera de anställda 

för deras arbete. Det är även ett rimligt antagande att äldre personer som arbetat längre ska ha 

högre löner vilket ger de yngre ett incitament att prestera bättre. Högre löner har även visat sig göra 

anställda mindre benägna att sluta och lönesättning kan användas som ett sätt att förtydliga 

arbetsuppgifterna. Dock förhåller vi oss kritiskt till individuella lönesystem eftersom det finns 

många svårigheter med att mäta olika individers prestationer i en tjänsteverksamhet. 
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För att motivera personal att prestera bättre har det blivit vanligare att anordna tävlingar med 

monetära medel som belöning. Beltramini och Evans (1988: 37-38) visar i sin studie att tävlingar 

har visat sig ha en positiv effekt på motivation hos personalen om de tycker att priserna är bra och 

gynnar dem. Det blir därför svårt för ledningen att utforma tävlingar som passar alla inom 

organisationen (Beltramini & Evans 1988: 41; Poujol et al. 2011: 665) men det blir lättare om 

chefen har goda relationer till personalen och om ledningen skapar en positiv attityd gentemot 

tävlingarna (Murphy & Dacin 2009: 116). Vi inser svårigheterna med att utforma tävlingar som 

passar alla inom organisationen och tror precis som Taylor (2015) och Beltramini och Evans 

(1988) att personal som inte är bekväm med tävlingar istället kan påverkas negativt. Dock är 

troligen den positiva effekten på övrig personal övervägande i denna fråga. 

3.2 Icke-monetära incitament som motivation 
För många anses det vara en norm att bli uppmärksammad med någon sorts icke-monetära 

incitament eller belöningar för en god prestation. Detta är en viktig aspekt eftersom de anställdas 

prestation kommer att ge en negativ känsla om de förväntar sig en belöning och sedan inte får den. 

Därför är det viktigt att organisationen förser sina anställda med belöningar samt att de tänker på 

hur belöningar levereras och hur det tas emot (Taylor 2015: 32). Belöningarna måste involvera alla 

i organisationen, dock är det näst intill omöjligt att skapa ett belöningssystem som alla är nöjda 

med (Lindmark & Önnevik 2012: 164). I följande stycken kommer vi att presentera de utvalda 

icke- monetära faktorerna relationer, gemensamma mål, uppskattning och utvecklingsmöjligheter. 

3.2.1 Relationer 
Chaurasia och Shukla (2013) menar ett en bra relation mellan de anställda och deras ledare är 

positiv för de anställdas motivation och deras prestation. Ett bra förhållande mellan de båda 

parterna utvecklar förtroende, vilket leder till att de anställda presterar bättre i sina arbetsroller och 

känner sig mer motiverade. Detta är troligtvis på grund av att de anställda känner att de har chefens 

stöd samt ett förtroende för att ledningen inte kommer att straffa dem om de skulle göra fel 

(Chaurasia & Shukla 2013: 465, 467-468). Relationen till chefen präglar även arbetsklimatet, de 

signaler som chefen sänder ut verbalt och icke-verbalt påverkar personalens beteende (Lindmark & 

Önnevik 2012: 276). Chaurasia och Shukla (2013) menar att en god relation som inger förtroende 

och hälsosamma band mellan den anställda och arbetsgivaren främjar personalen i deras prestation 

som en individ, i ett lag och som en medlem inom organisationen (Chaurasia & Shukla 2013: 483-

484). Taylor (2015) menar att relationen till kollegor är viktig för motivationen eftersom att 

medarbetaren känner engagemang när hon skapar relationer med sin arbetsgrupp, till kunder och 
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leverantörer (Taylor 2015: 29-30). Vidare menar hon att stämningen och motivationen på 

arbetsplatsen präglas av personligheten och känslorna bland människorna runt omkring (Taylor 

2015: 30). Lindmark och Önnevik (2011) menar också att relationen till kollegor är viktig för 

motivationen eftersom att medarbetaren känner engagemang för sin arbetsgrupp och den 

uppskattning de ger varandra (Lindmark & Önnevik 2011: 161-162). 

 

Inom social-psykologin anses personlig utveckling ske genom relationer till andra. En grupp 

människor kan lära individen nya beteenden och ge henne en positiv självkänsla. Vikten av bra 

relationer blir därmed central i en människas utveckling både personligt och yrkesmässigt (Kram & 

Isabella 1985: 111). Kram och Isabella (1985) valde att undersöka vikten av relationer på 

arbetsplatsen och de kom fram till att relationerna till kollegorna var minst lika viktiga som 

relationer till överordnade. Med en kollega är det dessutom lättare att skapa en bra relation 

eftersom de båda har likvärdiga positioner inom organisationen. Till skillnad ifrån relationen till en 

överordnad blir denna typ av relation ömsesidig och eftersom en människa ofta har fler kollegor än 

överordnade är det även så att de relationerna kommer att betyda mer för individen (Kram & 

Isabella 1985: 112, 118). En bra relation med en kollega kan leda till flera positiva effekter. Det 

finns positiva effekter på arbetsutövandet så som delande av information kollegor emellan vilket 

gör att de lättare kan klara av sitt arbete. Kollegor kan även hjälpa varandra i skapandet av 

karriärsstrategier och både ge och ta jobb-relaterad feedback för att utvecklas inom sitt arbete. 

Utöver dessa ger även relationer psykosociala fördelar som bekräftelse vilket leder till en känsla av 

ökat självförtroende och kompetens inom yrkesrollen (Kram & Isabella 1985: 117). Vidare kan 

kollegorna ge varandra emotionellt stöd och uppbackning under perioder kantade av stress och 

även ge råd inom yrket och i privata angelägenheter. Relationen kan också leda till att kollegorna 

börjar ge varandra personlig feedback vilket utöver att hjälpa mottagaren dels ger givaren en insikt 

i hennes egna ledaregenskaper och hur hon påverkar andra inom organisationen. Till sist kan även 

relationen utvecklas till vänskap där kollegorna utvecklar ett förtroende för varandra och börjar bry 

sig om varandra (Kram & Isabella 1985: 118). Fördelarna som Kram och Isabella (1985) lägger 

fram menar Sila och Cahill (1998) i sin tur leder till att arbetstillfredsställelsen ökar hos de 

anställda. Bra relationer kan göra arbetet trevligare samt leder till ökad kreativitet och högre 

arbetsmoral (Sila & Cahill 1998: 273-274). Ett sätt att få personalen att skapa relationer och knyta 

an till varandra är att använda humor i arbetet och att arbeta gemensamt med olika uppgifter samt 

att ha gemensamma aktiviteter utanför organisationens väggar (Silas & Cahill 1998: 276).  
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Studier har visat att personal som är kundorienterade, alltså har en önskan att uppfylla kundens 

behov och trivs med att göra det, också oftast har en högre jobbtillfredställelse, genererar bättre 

service och lyckas få kunder nöjda i högre utsträckning (Menguc, Auh, Katsikeas & When 2016: 

65). Menguc Auh, Katsikeas & When (2016) menar vidare att relationer mellan kollegor är viktiga 

för den service de levererar till kunderna. Personalen tenderar att utveckla bättre relationer om de 

har gemensamma värderingar och gemensamma mål att sträva efter eftersom det leder till en högre 

social interaktion. Samarbete, kommunikation och koordination leder sedan vidare till tillit 

kollegorna emellan vilket leder till högre motivation (Menguc et al. 2016: 67-68). 

3.2.2  Gemensamma mål 
Falgueras Sorauren (2000) menar att gemensamma mål är den starkaste motivationsfaktorn för de 

anställda. Om de anställda strävar efter samma mål kommer de vara motiverade att arbeta även när 

de inte tycker om sitt arbete eller under hårda tider samt att de kan arbeta mer för samma lön 

(Falgueras Sorauren 2000: 936). Om organisationens mål inte delas av alla anställda kommer det 

skapa en intressekonflikt där de anställda hellre fullföljer sina egna mål framför organisationens, 

detta i sin tur leder till att de anställda inte kan motiveras av något annat än monetära incitament. 

Det måste alltså finnas flera orsaker för att arbeta än att bara tjäna pengar. Tricket blir således att 

använda motivation på ett sådant sätt att det ökar de anställdas engagemang i organisationen 

(Falgueras Sorauren 2000: 927-928; 939). Mangi, Kanasro och Burdi (2015) lägger tonvikten på att 

organisationers mål behöver vara klara och tydliga. När personalen vet vad som förväntas av dem 

och även vad som förväntas av organisationen leder det till bättre resultat (Mangi, Kanasro, Burdi 

2015: 56). Även Wynter-Palmer (2011) menar att det kan underlätta och motivera de anställda att 

ha ett genomensamt mål att sträva efter (Wynter-Palmer 2011: 178-179). Gruman & Saks (2011) 

inser också vikten av gemensamma mål och förespråkar att chefen och den anställde ska skriva ett 

prestationskontrakt där den anställde ska få förståelse för organisationens mål och utarbeta 

personliga mål som går i enlighet med organisationens. Om de anställda dessutom får vara med och 

sätta målen ökar deras motivation att faktiskt uppnå dem eftersom deras egna värderingar och 

åsikter har tagits i beaktning och därmed speglar målen dem själva (Gruman & Saks 2011: 128). 

3.2.3 Uppskattning 
Grant och Gino (2010) menar att människor känner tacksamhet om de belönas och det kan vara 

med små saker som gåvor, stöd, hjälp och gentjänster. Dessa känslor av tacksamhet hjälper sedan 

till att gynna personalen eftersom de blir mindre mottagliga för stress och stärker relationerna på 

arbetsplatsen. När en anställd får ett tack för sin insats känner de att de är behövda och har gjort väl 
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ifrån sig vilket motiverar dem till att fortsätta arbeta (Grant & Gino 2010: 946). Psykologisk 

forskning visar på att människor har ett behov av att känna sig behövda och känna att deras arbete 

har en betydelse för någon annan. Att de gör skillnad på sitt arbete och känslan av hur andra 

människor ser på dem är en stor drivkraft. Ett tack kan göra att de känner att de är behövda och 

minska risken att de känner sig osäkra på sin kompetens och huruvida de är uppskattade. Grant och 

Gino (2010) menar att tacksamhet indirekt leder till ökad motivation hos de anställda (Grant & 

Gino 2010: 947). Grant & Gino (2010) beskriver vidare att personer som har fått ett tack för sin 

insats ifrån personen de har hjälpt ofta är mer villiga att ställa upp igen. Att visa tacksamhet är en 

del av en social norm och har stor inverkan på hur personen som ställt upp ser sig själv. Grant och 

Gino (2010) anser att visad tacksamhet ökar personers självkänsla och effektivitet (Grant & Gino 

2010: 954). Även Maroudas et al. (2008) menar att det är bra att uppmuntra och uppmärksamma 

sina anställda eftersom personalen presterar som bäst när de mår bra (Maroudas et al. 2008 s. 259). 

 

Lindmark och Önnevik (2012) presenterar andra sätt att visa uppskattning till sin personal. Det kan 

vara att ge ut olika förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, personalpriser inom organisationen, 

biocheckar, presentkort eller middagar. Förmånerna stimulerar och motiverar personalen att 

utvecklas på sin arbetsplats samt belönar dem för en väl genomförd prestation. De menar vidare att 

detta resulterar det i en positiv, produktiv och motiverad personal (Lindmark & Önnevik 2012: 

153, 159).  

 3.2.4 Utvecklingsmöjligheter 
Utbildning syftar till att öka de anställdas prestation och deras kunskaper samt till att öka lojaliteten 

och arbetsmoralen hos de anställda (Rothmann & Cooper 2008: 161; 165-166). Utbildning gör att 

deltagarna blir motiverade att utveckla sig och lära sig mer samt skapar möjligheter till 

karriärsutveckling både inom organisationen och i yrkesutövandet (Lindmark & Önnevik 2011: 

177). Vuta och Farcas menar att utbildning och träning är viktigt för både den karriärmässiga och 

personliga utvecklingen och är ett nödvändigt instrument för att svara på förändringar i omvärlden 

(Vuta & Farcas 2015: 368). Vuta och Farcas (2015) pekar på flera fördelar med att utbilda 

personalen då de menar att det leder till en kvalitetsförbättring av kommunikationen mellan chefer 

och anställda och även kollegor emellan. Vidare hjälper det personalen att ta sig an ny 

ansvarsområden och samt är utvecklande för arbetsplatsen. Utbildad personal leder också till bättre 

resultat och effektivitet för organisationen och till sist gynnar det även personalens 

sammanhållning och förmåga att arbeta väl ihop. Dessa effekter av utbildning menar Vuta och 
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Farcas (2015) leder till ökad trivsel på arbetsplatsen och en högre motivation bland de anställda 

(Vuta & Farcas 2015: 369) 

 

Rothmann och Cooper (2008) talar om vikten av självutveckling och menar att människor oftast 

vill ha intressanta och meningsfulla arbeten där de kan utveckla sina kunskaper och färdigheter. De 

menar vidare att genom karriärsutveckling främjas både organisationen och individens utveckling 

och de anställda tenderar att prestera bättre när deras förmågor utnyttjas fullt ut av organisationen 

(Rothmann & Cooper 2008: 212-213). Genom karriärsutveckling visar organisationen också att de 

bryr dig om de anställdas behov och deras mål (Rothmann & Cooper 2008: 238). Taylor (2015) ser 

också vikten av möjligheter till avancemang och utveckling och menar att anställda ofta byter 

arbete när de inser att de inte längre kan utvecklas på sin nuvarande arbetsplats (Taylor 2015: 34). 

3.2.5 Sammanfattning 
Det finns flera olika icke-monetära incitament som kan upplevas som motiverande av personalen. 

Relationer lyfts fram som något mycket motiverande utav Chaurasia och Shukla (2013: 465, 467-

468) eftersom de menar att en bra relation mellan de anställda och ledningen är positivt för 

motivation eftersom det främjar förtroende och tillit. Kram och Isabella (1985) pekade vidare på 

vikten av goda relationer mellan kollegor för att känna motivation på arbetsplatsen. Kollegorna kan 

ge varandra ny kunskap, hjälpa varandra i karriären och ge varandra feedback men även ge 

varandra psykosociala fördelar som bekräftelse, uppskattning och emotionellt stöd (Kram & 

Isabella 1985: 117-118). Falgueras Sorauren (2000) med flera menar att gemensamma mål är det 

starkaste motivationsfaktorn eftersom det får personalen att sträva åt samma håll och vilja uppnå 

samma mål tillsammans. Gruman och Saka (2011) håller med och menar också att personalen bör 

få vara med och sätta målen för att uppnå bästa effektivt. Grant och Gino (2010) förespråkar 

uppskattning, de menar att ledningen måste visa uppskattning till sin personal eftersom det leder till 

ökad arbetsmotivation. Utvecklingsmöjligheter är också motiverade enligt Vuta och Farcas (2015) 

eftersom det leder till en effektivare arbetsplats och därmed högre trivsel och motivation. Vi anser 

att detta är rimligt och tar med oss dessa resonemang till analysen. Vi förhåller oss dock kritiskt till 

Vuta och Farcas (2015) beskrivning av utvecklingsmöjligheter då vi anser att alla inte har en 

önskan att stiga i graderna på arbetsplatsen utan trivs bra med arbetssituationen som den är. 

3.3 Monetära och icke-monetära incitament som kombination 
Ett tredje förslag på vad som motiverar anställda är både monetära och icke-monetära incitament 

som kombination. Detta perspektiv menar att det är de monetära incitamenten som gör det möjligt 
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att uppfylla basala behov och utöver monetära incitament kan icke-monetära incitament skapa det 

lilla extra som ger ett mervärde i vardagen (Lindmark & Önnevik 2012: 168-169). 

En av grundarna till detta synsätt är Herzberg (1966) och grunden i hans teori är att människan 

behöver både monetära och icke-monetära incitament för att känna motivation. Han väljer att kalla 

dem för hygien - och motivationsfaktorer där hygienfaktorer är monetära incitament och 

motivationsfaktorer är icke-monetära incitament (Herzberg 1966: 178). Herzberg (1966) menar att 

hygienfaktorer kan minska eller motverka missnöje men att de inte ger upphov till tillfredsställelse 

(Herzberg 1966: 74-76). Exempelvis genererar en dålig lön mycket mer missnöje än vad en bra lön 

generar tillfredsställelse (Herzberg 1966: 126). Effekten av hygienfaktorer som motivation är 

dessutom så kortvarig att de konstant skulle behöva förbättras (Herzberg 1966: 74, 80-82). 

Motivationsfaktorer däremot ger till skillnad ifrån hygienfaktorer en varaktig känsla av 

tillfredsställelse samt beskriver känslorna kring själva arbetet (Herzberg 1966: 73-74). 

Uppfyllandet av motivationsfaktorerna ger tillfredsställelse genom psykologisk utveckling 

(Herzberg 1966: 193-194). Herzberg (1966) är medveten om att det kan vara svårt för en 

organisation att uppfylla alla hygien- och motivationsfaktorer samtidigt men han poängterar att det 

är viktigt att åtminstone några eftersträvas och uppfylls för att öka motivationen hos personalen 

(Herzberg 1966: 178). 

 

Herzbergs (1966) teori får stöd av Kosfeld, Neckermann & Yang (2014) och Wynter-Palmer 

(2011) som alla menar att både icke-monetära och monetära incitament behövs för att motivera de 

anställda. Även Bolman och Deal (2015) inser vikten av att använda både monetära och icke-

monetära incitament. De menar att pengar är ett enkelt sätt att få människor att göra vad de ska men 

genom att bara använda sig av monetära incitament går organisationen miste om andra 

motivationsfaktorer (Bolman & Deal 2015: 156). 

3.3.1 Sammanfattning monetära och icke-monetära som kombination 
Den drivande bakom detta synsätt är Herzberg (1966) och hans teori har fått stöd av nutida forskare 

och därför menar vi att den fortfarande är högst aktuell. Forskarna med Herzberg (1966) i spetsen 

menar att det behövs en kombination av icke-monetära och monetära incitament för att generera 

motivation. Här tar vi med oss det faktum att det krävs en kombination av olika incitament för att 

motivera personalen samt att minst ett av dessa incitament är monetärt.  
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4. Analys 
I analysen kommer vår insamlade empiri att analyseras med hjälp utav tidigare forskning. Analysen 

är uppdelad enligt de sex motivationsfaktorer vi valt ut och redogjort för i inledning och 

teoriavsnitt, nämligen lön, tävlingar på arbetsplatsen, gemensamma mål, relationer, uppskattning 

och utvecklingsmöjligheter. Först redogör vi för monetära incitament och därefter för icke-

monetära incitament.  

4.1 Lön 
De monetära incitamenten ska ge de anställda kompensation för tiden, ansträngningen och 

kunskapen de tar in i organisationen (Olafsen et al. 2015: 447, 455). Dock anser många av våra 

respondenter att de lägger ner mycket tid och kunskap på sin organisation som de inte blir betalda 

för. De får helt enkelt ingen kompensation för tiden och kunskapen de tar med sig in i 

organisationen och lägger på dess gäster. Därmed anser respondenterna att de är underbetalda. 

Precis som Prendergast (1999) menar är monetära incitament grunden i de anställdas motivation. 

 

“Lönen spelar ju stor roll, det gör det ju, man vill ju gärna ha en bra lön och det 

är det därför man arbetar.“ - Stina, hotell 1 

 

Precis som Stina (hotell 1) säger spelar lönen en stor roll och är en bidragande orsak till varför 

någon arbetar. Trots att hotellreceptionisterna har löner enligt kollektivavtalet tyckte några av våra 

respondenter att den lönen inte var tillräcklig för det arbete de faktiskt utförde. 

 

“Jag tycker alltid att vi har varit underbetalda. Jag menar, man ger så mycket 

service till gästen och gästen kräver så pass mycket service. Man ska vara 

tillgänglig hela tiden. Och det tycker jag inte vi får betalt för. Så man jobbar inte 

i denna branschen för att tjäna några pengar.” - Britta, hotell 3 

 

Britta (hotell 3) hävdar att hotellreceptionister har mycket ansvar och ibland krävande 

arbetsuppgifter eftersom de är hotellets ansikte utåt. De förväntas göra de lilla extra för gästerna 

utan att denna extra prestation syns i lönekuvertet. Vi anser att för att receptionisterna ska känna sig 

motiverade att ge gästservice bör de även bli belönade för det. Många av våra respondenter 

jämförde hotellbranschen med handelsbranschen där OB-tillägget är mycket högre än inom 

hotellbranschen. Här uppfattade vi att våra respondenter inte har något emot arbeta kvällar och 
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helger men de vill dock bli kompenserade för detta i form av högre OB-tillägg. Därmed kan vi 

utläsa att receptionisterna känner att den tid och kunskap de lägger på hotellens gäster inte 

kompenseras med en skälig lön, något som enligt Olafsen et al. (2015) är grundidén med monetära 

incitament. Trots att receptionisterna är missnöjda med sina löner ansåg de ändå inte att en högre 

lön skulle påverka deras motivation i någon större utsträckning. Detta är precis vad Herzberg 

(1966) säger när han menar att hygienfaktorerna inte genererar någon långvarig motivation men 

avsaknaden av dem leder till missnöje (Herzberg 1966: 74-76). Rebecka (hotell 8) ger i sitt 

resonemang i nedanstående citat ytterligare stöd till Herzbergs teori om att högre lön inte genererar 

högre motivation. Ur Rebeckas citat kan vi utläsa att hon anser att trivseln är viktigare än högre 

lön. 

 

“Har jag inte kul så hade inte det spelat någon roll att jag tjänar 20.000 mer. 

För har jag inte kul på jobbet så hade inte det spelat nån roll. Men visst ibland, 

vissa lägen undrar man ju varför man gör det för. Det är verkligen dåligt betalt, 

det är det inom hotell och restaurangbranschen.” - Rebecka, hotell 8 

 

Hotellbranschen präglas av låga löner och hög personalomsättning (Maroudas et al. 2008: 263). Vi 

ser ett samband där emellan och vi tror att högre löner skulle leda till lägre personalomsättning. I 

detta resonemang får vi stöd av Prendergast (1999) som anser att om de anställda har en högre lön 

är de också mindre benägna att sluta. Vi menar om det hade funnits en möjlighet för 

hotellreceptionisterna att få en gradvis löneförhöjning hade det lett till att de blir motiverade att 

stanna inom organisationen. Även respondenterna stödjer vårt resonemang att högre löner leder till 

lägre personalomsättning.   

 

“Vad tror du högre löner kan leda till?”  

“Mer trygghet, att folk stannar mer på samma ställe.” - Britta, hotell 3 

 

Som Britta (hotell 3) säger så tror hon att högre lön leder till att minska risken för att personal söker 

sig till nya utmaningar när de erbjuds högre lön någon annanstans, något som vi uppfattat är vanligt 

inom hotellbranschen. I nuläget anser vi tillsammans med Henrik (hotell 5) att den låga lönen ses 

som en fot in på arbetsmarknaden för personalen för att sedan bli en språngbräda till nya 

utmaningar.  
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Taylor (2015) menar att monetära belöningar har en större effekt på de anställda än icke-monetära 

(Taylor 2015: 32). Trots detta resonemang är det inte vanligt att belöna sin personal med bonusar i 

Sverige men det nämns mycket i tidigare forskning, dock i en annan kulturell kontext. Av våra 

respondenter var det endast Klara (hotell 7) som blivit belönad med en bonus. Det var ett allmänt 

svar från våra respondenter att de inte kände sig mer motiverade av att få en bonus. Vi menar att 

detta beror på den svenska kontexten eftersom det i Sverige finns lagar som reglerar hur stor lönen 

ska vara. Därför behövs inga bonusar i en svensk kontext eftersom det istället finns vedertagna 

löner. Som Hammerman och Mohnen (2014) menar kan européer ofta känna sig obekväma om de 

pekas ut för en god arbetsinsats och belönas med en bonus (Hammerman & Mohnen 2014: 11-12). 

Utifrån våra respondenter kunde vi istället utläsa att hotellreceptionister motiveras av en gemensam 

bonus som går till en gemensam aktivitet och inkluderar hela arbetsgruppen. 

 

“Jag hade nog hellre sett att det gick gemensamt till receptionen, en pengakassa 

till en AW (after work författarnas anmärkning) eller liknande. För mig är det 

inte motiverade att få pengar.“ - Malin, hotell 9 

 

Malin (hotell 9) menar att hon hellre ser att hennes bonus går till att stärka gemenskapen på 

arbetsplatsen med kollegor än till henne personligen eftersom det är något som hon anser vara mer 

motiverande. Taylor (2015) förespråkar gemensamma incitament eftersom hon menar det har större 

påverkan på motivation än individuella belöningar (Taylor 2015: 32). Precis som Malin (hotell 9) 

säger motiveras inte hotellreceptionister inte av en individuell bonus, de vill ha något som hela 

arbetsgruppen gynnas av. Ett sätt att gemensamt belöna hela arbetsstyrkan kan vara som Lindmark 

och Önnevik (2012) nämner, att införa en resultatlön. Det innebär att alla anställda får mer i lön om 

det går bra för organisationen (Lindmark & Önnevik 2012: 158). En resultatlön anser vi kan 

motivera hela arbetsgruppen istället för bara ett fåtal individer. Konsekvenserna av detta skulle 

kunna vara att några individer slutar att anstränga sig på arbetet eftersom de vet att andra inom 

organisationen gör det. 

4.2 Tävlingar på arbetet 
En annan sorts monetära incitament är olika sorters tävlingar på arbetet, framför allt olika 

säljtävlingar.  Beltramini och Evans (1988) menar att säljtävlingarna ska motivera personalen att 

prestera det lilla extra och få en kompensation för denna insatsen (Beltramini & Evans 1988: 35). 

Säljtävlingarna har som syfte att säkerställa personalens engagemang och motivation samt 

när tävlingen är utförd kommer en vinnare att utses och belönas (Poujol et al. 2011: 664-665), 
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vilket är motiverade för personalen. Säljtävlingar som monetära incitament var något som våra 

respondenter hade delade meningar om. Dels eftersom chefen inte alltid vet hur tävlingen ska 

utformas och vad som egentligen motiverar personalen samt vad personalen personligen vill få ut 

av tävlingen (Beltramini & Evans 1988: 41). Dels eftersom några respondenter ansåg att tävlingar 

var något som kickade igång motivationen medan andra kände att de helst ville skippa 

tävlingsmomenten. 

 

“Tävlingar! Då triggar jag ju igång. Där man kan vinna något. Inte för att jag 

vinner så där himla ofta.”- Britta, hotell 3  

 

Britta (hotell 3) menar att hon motiveras av att delta i tävlingar. Precis som Poujol et al. (2011: 

665) säger så ger säljtävlingarna Britta förväntningar och en önskan om att vinna. Här har tävlingen 

en positiv påverkan på Britta och hennes motivation. Eventuella vinster som tävlingen genererar 

skulle gynna hennes personliga behov och därför har hon en större önskan om att delta och försöka 

vinna. Det kanske inte bara är priset som lockar Britta utan även möjligheten till ära och 

igenkännande bland resterande personal och ledning vilken Beltramini och Evans (1988) menar är 

minst lika viktigt (Beltramini & Evans 1988: 37-38, 40). Några av våra respondenter kände att de 

inte hade sälj inom sig och hade svårt att tävla vilket istället drog ner deras motivation.   

 

“Ja alltså vi har ju såna här tävlingar med att få in så mycket förtag som möjligt 

och värva så mycket medlemmar som möjligt och det är inte heller så lätt. En del 

har ju liksom sälj i sig och en del har kanske inte det.” Kim, hotell 10 

 

Här menar Kim (hotell 10) att hon inte har sälj inom sig och därmed upplevs tävlingarna som en 

börda för henne. Som Beltramini och Evans (1988) menar ger tävlingarna en motsatt effekt genom 

att de istället leder till missnöje över jobbet, eller besvikelse över att aldrig vinna (Beltramini & 

Evans 1988: 35) samt att de anställda presterar under sin ordinarie kapacitet (Taylor 2015:30). Som 

Murphy & Dacin (2009) säger är personal med högre motivation och intresse för sin organisation 

mer benägna att arbeta med säljtävlingarna (Murphy & Dacin 2009: 109-110). Att Kim känner 

olust inför tävlingarna går även ut över hennes arbetsmotivation och det leder till att hon drar sig 

för tävlingarna och inte satsar för att vinna. Eftersom hon inte gillar tävlingar och därför inte 

engagerar sig gör det att hon syns mindre bland personalstyrkan. Det kan leda till att hon blir 

bortglömd av cheferna vilket ytterligare påverkar hennes arbetsmotivation negativt. En annan orsak 

till bristen på engagemang kan vara att Kim inte helt har accepterat tävlingen och därav känns det 
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endast som något betungade. För att öka Kims motivation blir det viktigt att hon accepterar 

tävlingen och ser vad hon potentiellt kan få ut av den, precis som Poujol et al. (2011: 664-665) 

menar och inte väntar till en tävling med ett pris hon tycker om. Som Murphy och Dacin (2009) 

menar ger en god relation större chans att de anställda arbetar i enlighet med säljtävlingen. En god 

relation mellan chef och anställd kommer alltså kunna öka de anställdas motivation inom 

tävlingarna medan en dålig relation kan påverka de anställdas motivation negativt (Murphy & 

Dacin 2009: 116).  

 

Tävlingar på arbetet var även en grund till orättvisa då det visade sig att nattportiererna ofta glöms 

bort när tävlingar och andra belöningsverktyg utformas. Då de jobbade nattetid hade de inte lika 

stora möjligheter att delta i tävlingen och vara med att vinna. Detta sänkte deras arbetsmotivation 

och blev istället en källa till irritation.  

 

“Ja, det är väldigt svårt för oss som jobbar natt. Vi har ju haft några olika 

tävlingar på jobbet och vinner man den så blir man ju belönad men vi som jobbar 

natt blir lite utstötta när det kommer till dom tävlingarna”. - Lars, hotell 4 

 

“Men för oss som jobbar natt som mer eller mindre chanslösa när det kommer 

till sådana grejer (tävlingar, författarnas anm.). För då har gästerna lagt sig”. - 

Henrik, hotell 5 

 

Här menar Lars (hotell 4) och Henrik (hotell 5) att det är orättvist för nattportiererna. De kan inte 

tävla på samma sätt som de andra receptionisterna. Pujol et al. (2011) och Lindmark och Önnevik 

(2012) menar att tävlingar måste involvera alla i organisationen samt att tävlingen måste accepteras 

av alla i personalen (Pujol et al. 2011: 668; Lindmark & Önnevik 2012: 164). Vi ser att tävlingar är 

ett motiverade incitament men att det behöver kompletteras för att nattportiererna ska kunna 

inkluderas. Vi frågade Lars om han skulle vilja se mer tävlingar för nattpersonalen. 

 

“Det hade nog varit roligt och säga ja men det hade nog varit jäkligt svårt tror 

jag.” - Lars, Hotell 4 

 

Här menar Lars (hotell 4) att han gärna vill vara med att tävla, men att han också ser svårigheterna 

med det. Hur motiveras då nattportiererna när de inte har möjlighet att delta i tävlingar på 

arbetsplatsen? Detta är något som kan diskuteras. Vi menar att risken med att viss personal 
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medvetet utesluts från vissa motivationsfaktorer är att det påverkar sammanhållningen bland 

personalen negativt. I det långa loppet tror vi att personal som utesluts kan känna en olust att gå till 

arbetet vilket är negativt för deras motivation. 

 

Det finns även andra sorters tävlingar som motiverar personalen. Det är rankningstävlingar där 

hotell inom samma kedja tävlar mot varandra samt att alla hotell tävlar mot varandra på sociala 

medier som TripAdvisor. Det är ett relativt nytt fenomen och hur rankningarna används till att 

motivera personalen är ett förhållandevis nytt forskningsområde men vi ser att det har en påverkan 

på motivationen hos vissa respondenter. 

 

“Vi fick från 11 till 2 började man fundera, „är vi verkligen så här bra?‟ Allt går 

bara vilja finns. Det är inspirerande.” - Henrik, hotell 5 

 

“Oftast ligger vi väldigt högt. Går vi ner lite vill vi komma upp igen. Då försöker 

man sätta lite extra smile kanske /.../.” - Ebba, hotell 6 

 

Både Henrik (hotell 5) och Ebba (hotell 6) satte ord på vad de flesta respondenterna kände inför 

rankningssystem, att det är en spännande motivationsaspekt som gör att de vill prestera bättre. Att 

försöka klättra lite högre och bli bättre än konkurrenter eller andra hotell inom samma kedja var 

något de flesta respondenterna motiverades av. Det finns ännu lite forskning om hur 

gästkommentarer och rankningssystem påverkar motivationen hos hotellreceptionister men vår 

studie visar, även om den är något begränsad, att rankningssystem är motiverande. Det finns även 

interna rankningstävlingar där hotell inom samma kedja tävlar om vem som ligger bäst till. 

 

“Vi har det internt inom XXX, och då blir man också raknad och den tittar vi mer 

på. Ser hur vi ligger till jämt till andra XXX. Det är väldigt motiverande. - Malin, 

Hotell 9 

 

Som Malin (hotell 9) menar är det motiverade att se hur sin egen arbetsplats ligger till jämfört med 

andra inom samma koncern. Att jämföra sig tillsammans med hela koncernen blir en stor 

gemensam tävling för hela personalstyrkan som är motiverande.  
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4.3 Relationer på arbetsplatsen 
Alla respondenter menade att en god relation till chefen är viktigt och att chefens engagemang har 

en stor betydelse för deras motivation. Chaurasia och Shukla (2013) menar att det krävs en glad 

och engagerad chef, eftersom hennes humör smittar av sig på personalen och deras arbete. Det är 

därför viktigt att chefen lägger ner tid och engagemang i organisationen för att de anställda ska bli 

motiverade och inte känna att deras arbete är onödigt.  

 

“Har man dålig relation till sin chef och känner att man inte kan prata med 

henne då kan det ju vara att man mår dåligt och man kan inte komma med 

problem som kanske uppstår till henne. Och då mår jag dåligt, och då blir det 

liksom en bakåtcykel. Det är a och o att ha en bra relation till kollegor och chef.” 

- Ebba, hotell 6 

 

Ebba (hotell 6) tycker att en öppen relation till chefen är viktigt. Har hon inte en bra relation till 

chefen där hon känner att hon kan prata om sina problem kommer hon att må dåligt på arbetet och 

detta kommer i sin tur påverka hennes motivation negativt. Britta (hotell 3) däremot känner att hon 

har den relationen med sin chef och att hon vågar uttrycka sina åsikter utan konsekvenser ifrån 

ledningen, vilket Gruman och Saks (2011) förespråkar. 

 

“Jag vågar vara ännu ärligare och säga vad jag tycker och tänker och göra vad 

som känns rätt i situationen. Och känna att man har stöd bakom sig.” - Britta, 

hotell 3 

 

Den öppna relationen mellan Britta och hennes chef har lett till att Britta vågar ta egna initiativ och 

lösa situationer som uppstår på arbetsplatsen. Detta påverkade hennes motivation positivt i den 

bemärkningen att hon kunde känna stöd och få uppbackning av sin chef.  Som Chaurasia och 

Shukla (2013) tidigare konstaterat kommer chefens agerade och humör att smitta av sig på 

personalen. Både Klara (hotell 7) och Henrik (hotell 5) blev påverkade av sina respektive chefers 

agerande. De menar att om inte chefen är motiverad, varför ska då hennes personal engagera och 

motivera sig? 

 

“Min närmsta chef är väldigt positiv och väldigt glad och väldigt trevlig som jag 

känner henne nu och det är klart att det påverkar receptionen också. Man blir 

motiverad att göra ett bra jobb också.” - Klara, hotell 7 



Emelie Nilsson   KSKK01 

Erika Strandman   VT 2016 

 29 

 

“Det är ju så att han är ju ytterst ansvarig för hur vi ska agera. Så att sköter inte 

han det han ska göra. Då är man inte motiverad att arbeta. Om inte han lägger 

ner energi, varför ska då vi göra det?” - Henrik. hotell 5 

 

Här kan vi tydligt se hur viktigt chefens agerande är och hur mycket det påverkar de anställdas 

motivation. Klara blir väldigt motiverad om hennes chef kommer med positiv och glad energi 

medan Henrik beskriver att när hans chef inte anstränger sig blir inte han motiverad till att göra ett 

bra jobb. Vi kan alltså utläsa att chefens agerande och engagemang påverkar de anställdas 

motivation. Vi tror även att chefens agerande påverkar viljan att skapa en god relation till chefen. 

Har chefen ett dåligt agerade kommer det att påverka relationen och hela dynamiken på 

arbetsplatsen till något som påverkar de anställdas motivation negativt.  

 

Relationen till arbetskollegor visade sig också vara oerhört viktig för motivationen för samtliga 

respondenter. Ett tråkigt jobb kunde bli roligt tack vare trevliga kollegor eftersom personalen 

känner engagemang och glädje när de skapar relationer med människor på arbetsplatsen. 

Stämningen och känslorna i arbetsgruppen smittar av sig på dess medlemmar. Relationen till 

kollegor är viktig eftersom att personalen kan visa uppskattning till varandra samt känner 

engagemang för sin arbetsgrupp. Kram och Isabella (1985: 117) menar att uppskattningen kollegor 

emellan leder till ökat självförtroende och därmed även verkar höjande på de anställdas motivation.  

 

“Vad som är det viktigaste, det är kollegor. /---/. Det kan vara världens skitjobb 

egentligen, men så länge du har bra kollegor gör det jättemycket.” - Stina, hotell 

1 

 

Som Stina (hotell 1) säger så fungerar inte arbetet om det inte finns en god relation mellan 

kollegorna. Det är kollegorna som gör arbetet, det kan vara ett väldigt tråkigt jobb men så länge 

personen har rätt kollegor runt sig blir det roligt och motiverade ändå, och detta var något alla 

respondenterna höll med om. Finns det en gemenskap mellan kollegorna på arbetsplatsen menar vi 

att det stärker motivationen. Det kommer kännas positivt att gå till arbetet för att träffa kollegorna 

samt att personalen kan hjälpa varandra antingen med arbetsuppgifter eller att hantera 

problematiska gäster. Kollegorna blir således ett ovärderligt stöd i vardagen för hotellreceptionister 

vilket även stöds av Kram och Isabella (1985: 118) som menar att personal med bra relationer 

skapar ett stöttande nätverk för varandra. Detta gäller också nattportiererna, även om de ofta 
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arbetar ensamma möter de sina kollegor i samband med skiftbyte vilket de anser är motiverade. På 

samma sätt som goda relationer var positivt var dåliga relationer något negativt för motivationen. 

 

“/.../ märker jag att mina kollegor är lata och inte hjälper till så påverkar det mig 

negativt.” - Lars, hotell 4 

 

Lars (hotell 4) blir påverkad av sina kollegor, hjälper de inte honom har han ingen lust att göra 

gentjänster. Han beskriver det hela som ett hjul som går runt där kollegor kan påverka varandra 

antingen positivt eller negativt. Även Klara (hotell 7) kände igen sig i detta och menade att dåliga 

relationer till kollegor påverkade hennes motivation negativt. Därmed anser vi att det är viktigt att 

personalen känner att de har en god relation till sina kollegor, eftersom styrkan att göra något 

gemensamt är motiverade för många. 

 

De flesta av respondenterna ansåg att det bästa och roligaste med deras jobb var att möta gästerna. 

De trivdes med ett socialt yrke där de kunde skapa relationer till gästerna. 

 

“Det är kundkontakten. /---/ Det är roligast, ja det är därför jag är här.” - 

Agneta, hotell 2 

 

Som går att utläsa av citatet menar Agneta (hotell 2) att hon arbetar för gästkontakten, det är något 

som motiverar henne. Utöver de vanliga gästerna var det att bygga relationer med hotellets 

återkommande stamgäster som var det roligaste. Många beskrev dem som vänner som kom och 

hälsade på och som de lärde känna på ett djupare plan. 

 

“Jag blir glad så fort jag ser dem, och de blir glada av att vissa av oss 

fortfarande jobbar kvar här. Lyckan och glädje där att de fortfarande kommer, 

för min skull och de är glada att prata med en.“ - Stina, hotell 1 

 

Stina (hotell 1) menar här att hon tycker bäst om att återse sina stamgäster. Hon blir glad av träffa 

dem och de blir glada av att se att hon fortfarande arbetar kvar. Dessa gäster tar sig även tid att 

prata med hotellreceptionisterna, något som Stina (hotell 1) anser är motiverande. Nattportiererna 

motiverades också av gästkontakten men av naturliga skäl träffade de inte lika många gäster. De 

ansåg dock att de träffade tillräckligt många gäster för att anse att det var motiverade. Menguc et al. 

(2016: 65) menar att personal som är kundorienterad också trivs bättre med sitt arbete. Vi menar att 
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denna kundorientering även är en källa till motivation och inte bara trivsel, för de som arbetar inom 

service. Av våra respondenters svar kunde vi utläsa att nio av tio motiverades av gästkontakten och 

var väldigt kundorienterade.  

 

Har man en bra relation till dem så blir man ju motiverad till att jobba. /---/ Har 

man en dålig relation blir det jobbigt att arbeta tillsammans och försöka hålla 

skenet uppe. /---/. När man trivs så bra med kollegor och gäster så vill man 

arbeta även när man är ledig. Ebba, Hotell 6 

 

I Ebbas citat kan vi utläsa att hon även inkluderar gästerna på hotellet när hon talar om relationer 

på arbetsplatsen. För henne är relationen till dem en självklar del i hennes vardag. Att gästkontakt 

är något som kan motivera personalen är inget som det har resonerats kring i tidigare forskning i 

större utsträckning. Taylor (2015) är dock inne på spåret att även relationer till kunder kan vara 

motiverande eftersom alla relationer på arbetsplatsen väger in (Taylor 2015: 29-30). Vi kan dock i 

våra respondenters svar se att i relationer till gästerna är minst lika viktiga som övriga relationer på 

arbetsplatsen vilket har förbisetts av tidigare forskning.  

4.4 Gemensamma mål   
Gemensamma mål har lyfts fram som en viktig källa till motivation utav flera forskare bland annat 

Falgueras Sorauren (2000) som menar att tydliga mål är den starkaste motivationsfaktorn 

(Falgueras Sorauren 2000: 936). Mangi et al. (2015) menar vidare att målen bör vara tydliga 

eftersom när personalen vet vad som förväntas av dem kan de prestera bättre (Mangi et al. 2015: 

56)  

 

“/---/ att han har klara och tydliga mål. Så det gör ju också att man har lättare 

att jobba.” - Britta, hotell 3 

 

Precis som Britta (hotell 3) säger är tydliga mål en bra motivationsfaktor samt att det blir lättare för 

personalen att arbeta när de vet vad som ska uppnås. Under arbetspassen möter de krävande gäster 

men eftersom de strävar mot ett gemensamt mål känner de sig motiverade att uppfylla målet. Vi 

anser att när personalen arbetar med gemensamma mål kommer motivationen att hållas uppe även 

under stressiga och tråkiga perioder vilket Falgueras Sorauren (2000: 936) förespråkar. Detta är 

något som vi känner igen i Brittas (hotell 3) resonemang som menar att det är lättare att arbeta mot 

gemensamma mål. Gruman & Saks (2011) inser också vikten av gemensamma mål och förespråkar 
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att den anställde ska få förståelse för organisationens mål och utarbeta personliga mål som går i 

enlighet med organisationens. Om de anställda dessutom får vara med och sätta målen ökar deras 

motivation att uppnå dem eftersom deras egna värderingar och åsikter har tagits i beaktning 

(Gruman & Saks 2011: 128). Detta var inget som respondenterna tog upp utan de verkade känna 

glädje av att även uppfylla gemensamma mål som sattes upp av ledningen utan deras delaktighet. 

Det viktigaste var att målen var gemensamma och skapade en samlad arbetsstyrka som strävade 

efter samma konkreta mål. Gemenskapen och ökad sammanhållning var något respondenterna tog 

fasta vid vilket stödjer Wynter-Palmers (2011) tankar kring att gemensamma mål leder till bättre 

sammanhållning och därmed även bättre motivation (Wynter-Palmer 2011: 178-179). Hotell 9 

använder sig av gemensamma mål som motivationsstrategi och om målet uppfylls får personalen 

en gemensam belöning som kan öka sammanhållning bland kollegorna, vilket var mycket 

uppskattat. Här kan vi utläsa att de gemensamma målen betyder mycket för respondenterna. De vill 

arbeta tillsammans som ett arbetslag och även bli gemensamt belönade.  

 

Skulle organisationens mål inte delas utav alla anställda kan det skapa en intressekonflikt där de 

anställda hellre strävar efter personliga mål. Detta leder i sin tur till att de anställda inte kan 

motiveras av något annat än monetära incitament (Falgueras Sorauren 2000: 927-928). Detta kan 

stämma in på Lars (hotell 4) som direkt svarade att han arbetar för att tjäna pengar. 

 

“Vad är det som motiverar dig till att arbeta?” 

“Motiverar eh... enkelt svar pengar.” - Lars, hotell 4 

 

Om Lars (hotell 4) helst arbetar för pengar, kan det vara ett tecken på att organisationen han arbetar 

för och hans egna mål inte stämmer överens och att han hellre följer sina egna mål genom att arbeta 

för att tjäna pengar precis som Falgueras Sorauren (2000) menar. Detta är något som Lars (hotell 4) 

själv bekräftade senare i intervjun. 

 

“Har du tänkt på dina egna värderingar passar ihop med företagets 

värderingar? 

“Ja, dom spricker.” - Lars, hotell 4. 

 

Här menar Lars (hotell 4) att hans mål och värderingar inte stämmer överens med organisationen 

han arbetar för, vilket förstärker att han inte motiveras av gemensamma mål utan av monetära 

incitament. Här menar vi att organisationens mål och värderingar och den anställdes mål och 
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värderingar bör stämma överens för att generera så bra motivation för de anställda som möjligt. 

Dock kan vi se svårigheter med detta i praktiken då alla människor har olika mål. 

4.5 Uppskattning 
Att visa uppskattning är något som visade sig motivera hotellreceptionisterna. Vi menar att visa 

uppskattning är ett sätt för ledningen att visa att de bryr sig om sin personal och deras välmående. 

Ofta räcker det med enkla medel som ett tack eller en gåva. 

 

“Det är trevligt. När man blir uppskattad om man hoppar in, tar något pass som 

nyår. Då fick vi biobiljetter. /.../ Vi har även fått frukostbiljetter. Det är alltid 

trevligt med små belöningar och uppskattningar. Det behöver inte vara mycket”. 

- Ebba, hotell 6 

 

Ebba (hotell 6) menar att det finns flera enkla och billiga alternativ som chefer kan använda sig av 

för att visa uppskattning till sina anställda och därmed öka deras motivation. När någon av 

hotellreceptionisterna på hotell 6 gick in och arbetade under storhelger visade deras chef 

uppskattning genom att ge ut en gåva. Detta var något som var mycket motiverande för personalen 

och vi anser att det leder till att personalen gärna ställer upp igen om det skulle behövas. Därmed 

kan vi utläsa att uppskattning är en annan mycket viktigt motivationsfaktor. Grant och Gino (2010) 

menar att när personalen får uppskattning för sin prestation känner de sig behövda vilket ökar deras 

motivation. Tacksamhet och uppskattning kan därmed indirekt leda till ökad motivation hos 

personalen (Grant & Gino 2010: 946-947). Ebba (hotell 6) beskriver vidare vilken skillnad ett 

”tack” kan göra för arbetsmotivationen: 

 

“Att man blir ju motiverad på att ställa upp då om man får ett tack eller om får 

någonting för det. /.../. Det är klart man blir motiverad då. /---/. Det behöver inte 

vara så mycket, utan det kan vara något litet bara. „Tack för att du ställde upp‟.” 

- Ebba, hotell 6 

 

Uppskattning leder också till att personalen mår bra vilket enligt Maroudas et al. (2008: 259, 262) 

också leder till att personalen presterar bra. Vi anser att det räcker långt med att chefen visar sin 

uppskattning och tacksamhet till personalen för att de ska känna sig motiverade och vara positivt 

inställda till att arbeta. Precis som Herzberg (1966) menar motiveras anställda när hon får beröm 

och erkännande för sitt arbete (Herzberg 1966: 193-194). Med stöd av Herzberg (1966) menar vi 
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att om chefen tar sig mer tid att uppskatta personalen kommer detta ge positiv effekt på de 

anställdas motivation. Dock har vi upptäckt ett problem och det är att cheferna glömmer bort att 

visa uppskattning till nattportiererna. De kan inte motiveras på samma sätt som ordinarie personal 

eftersom de arbetar ensamma när alla andra sover och ingen kan ge dem uppskattning eller 

tacksamhet. Ebbas chef hade löst detta problem genom att regelbundet höra av sig för att se hur 

arbetet fortskred. 

 

Uppskattning fungerar också åt andra hållet, skulle chefen inte visa uppskattning till sin personal 

kan det påverka deras motivation negativt. 

 

“Om inte han är liksom trevlig mot personalen mot personalen så tänker man 

„jaha vad gör jag här då‟. Så kan det ju kännas ibland faktiskt.” - Kim, hotell 10 

 

Här kan vi utläsa att Kims (hotell 10) motivation påverkas negativt om inte hennes chef visar 

någon uppskattning. Hon får medhåll av Britta (hotell 3) som också kan känna att hennes arbete 

ibland tas för givet på grund av brist på uppskattning ifrån chefen. Enligt Gruman och Saks (2011) 

kommer detta att påverka deras förmåga att prestera väl på arbetet (Gruman & Saks 2011: 126). 

Grant och Gino (2010: 946) menar vidare att uppskattning och känslor av tacksamhet utöver 

motivation även kan hjälpa till att stärka relationerna på arbetsplatsen vilket vi menar är positivt 

även för motivationen. 

 

Även gäster kan visa uppskattning som motiverar personalen. Detta visar sig vanligtvis i 

kommentarer som gäster har lämnat på diverse bokningssidor och sociala medier som 

Booking.com och TripAdvisor. 

 

“Påverkas du av olika gästkommentarer från olika bokningssidor och sånt?” 

“Absolut! Tar verkligen åt mig om det är något positivt, /---/. Det är jättekul, man 

blir så lycklig om man får positiv feedback. /---/. Man känner ibland att nu orkar 

jag inte le mer, och så kommer en sån (positiv återkoppling). Så tar man åt sig.” 

- Malin, hotell 9 

 

Malin (hotell 9) tyckte att recensioner var oerhört motiverande och att en positiv kommentar kunde 

ge nya krafter en slitsam arbetsdag. Att gästernas uppskattning och beröm också påverkar personal 

är något som förbisetts i tidigare forskning om uppskattning där endast ett ledningsperspektiv 
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tillämpats. Vi menar att gästerna är en stor del av hotellreceptionisternas arbete och därmed blir det 

även motiverande att höra positiv återkoppling och uppskattning därifrån.  

4.6 Utvecklingsmöjligheter 
En motivationsfaktor för människan är att hela tiden utvecklas och lära sig nya kunskaper. 

Utbildning blir således ett hjälpmedel för att öka lojaliteten och motivationen hos de anställda 

Flera av respondenterna menade att den dagen de kände sig fullärda på en arbetsplats är det dags att 

byta jobb. Vuta och Farcas (2015) menar att utbildning bidrar till den personliga utvecklingen samt 

ökar möjligheten för en framtida karriär (Vuta & Farcas 2015: 368). De flesta av respondenterna 

ansåg att utbildning samt kontinuerlig fortbildning var viktigt men även motiverande.  

 

“Det tror jag nog, att någon form av vidareutbildning är nog ganska viktigt. Men 

det är de ju i dagens samhälle när allting är datorstyrt. Uppdatering och 

systembyte. Det är ofrånkomligt att du hela tiden måste iväg på nya 

utbildningar.” - Henrik, hotell 5 

 

Henrik (hotell 5) pekar på vikten av kontinuerlig utbildning och uppdatering eftersom branschen 

och teknologin hela tiden utvecklas. Han får här stöd av Vuta & Farcas (2015) som även de menar 

att utbildning blir extra viktigt i dagens samhälle när tekniken ständigt utvecklas och personalen 

måste utbildas för att svara på ändringar i omvärlden (Vuta & Farcas 2015: 368). Här ser vi en 

antydan till att utbildning ökar motivation i form av att hotellreceptionisterna lär sig nya saker som 

de har användning för i sitt arbete. Vuta och Farcas (2015) menar vidare att utbildad personal 

gynnar organisationen dels genom att det leder till bättre resultat men även genom att det stärker 

sammanhållning bland personalen eftersom de lär sig att arbeta tillsammans på bästa sätt (Vuta & 

Farcas 2015: 369).  

 

Något vi däremot inte märkte av var skillnaden mellan åldersgrupper som Taylor (2015: 34) 

diskuterade. Hon menade att äldre personer inte drivs lika mycket av utbildning och avancemang 

som yngre men detta var inget som gällde våra äldre respondenter. De ville alla gärna fortsätta att 

utvecklas och lära sig mer. Vi menar att detta kan bero på att personlig utveckling är en grund till 

människors välmående. Människor vill fortsätta att utvecklas oavsett vilket stadie i livet de 

befinner sig i. Detta resonemang kan vi se stämmer väl överens med Rebecka (hotell 8) som hade 

en önskan att fortsätta utvecklas. 
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“Tycker du att det är bra med vidareutbildning på arbetsplatsen för 

personalen?” 

“Ja alltså det är en liten morot för att fortsätta liksom och kunna än en gång 

utvecklas så det tycker jag absolut. /---/. Det tycker jag är viktigt för annars blir 

det ju lätt att man står still och trampar utan jag tror mer på att vidareutbilda.” - 

Rebecka, hotell 8 

 

Rebecka (Hotell 8) tyckte att vidareutbildning var viktigt för hennes motivation. Vuta och Farcas 

(2015) menar att utbildning är en viktig del i att hjälpa personalen att ta sig an nya utmaningar och 

ansvarsområden (Vuta & Farcas 2015: 369). Rebecka (Hotell 8) gav stöd åt deras resonemang då 

hon menade att få frihet under ansvar var mycket viktigt och en stor motivationsfaktor för henne. 

Även andra respondenter talade om vikten av att hela tiden fortsätta att växa och få ta sig an nya 

utmaningar för att inte känna att de stod still i utvecklingen som människa. Precis som Lindmark 

och Önnevik (2012) säger är utbildning en grund till motivation i form av personlig utveckling och 

möjligheten till karriärsutveckling (Lindmark & Önnevik 2012: 177). Några av respondenterna 

drevs även av framtida karriärmöjligheter och precis som Taylor (2015: 34) varnade för hade flera 

av dem bytt arbete från andra organisationer när de kände att de inte längre kunde utvecklas eller 

avancera där. Vi tror att en organisation som har en strategi för personalens utveckling kommer att 

ha motiverad personal eftersom de visar att de bryr sig om sina anställda.  

4.7 Sammanfattning 
I detta stycke sammanfattar vi det resultat vi kommit fram till i analysen gällande 

motivationsfaktorer som lön, tävlingar på arbetsplatsen, relationer, gemensamma mål, uppskattning 

och utvecklingsmöjligheter. 

 

Lön är en viktig faktor för våra respondenter men de känner sig missnöjda med lönen de har idag. 

De arbetar mer än vad de får betalt för och känner att de inte blir tillräckligt kompenserade för den 

kompetens de tar med sig in i organisationen. Respondenterna menade vidare att en högre lön dock 

inte skulle leda till någon högre motivation då de ansåg att andra motivationsfaktorer var viktigare. 

Tävlingar på arbetsplatsen däremot togs emot ytterst individuellt av våra respondenter. En del 

tyckte att det var väldigt motiverande att få tävla och bara möjligheten att vinna var inspirerande. 

Andra kände att de inte hade sälj inom sig och fick då svårigheter att prestera och kunde istället 

känna att deras motivations drogs ner. Vad för typ av pris det rörde sig om verkade inte påverka 

lusten att tävla nämnvärt men några respondenter hade gärna sett gemensamma priser om de 
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uppnådde något gemensamt. Det visade sig också att nattportiererna hade svårt att delta på samma 

villkor som övrig personal och ibland kunde känna sig åsidosatta och bortglömda. Andra tävlingar 

som motiverade var rankningssystem på olika bokningshemsidor, det var en ny och spännande 

motivationsfaktor för flera av respondenterna. De flesta av respondenterna tyckte att det var 

motiverande att tävla mot andra hotell antingen inom samma kedja eller inom samma stad. Viljan 

att klättra på rankninglistor gjorde att de ville prestera bättre på arbetet. 

 

Relationer på arbetsplatsen var en av de viktigaste källorna till motivation bland 

hotellreceptionister. Relationen till chefen var viktigt eftersom hennes agerande och humör 

påverkade respondenternas motivation både positivt och negativt. Gemensamt för alla våra 

respondenter var att de motiveras utav sina kollegor. Gemenskapen och de nätverk som skapades 

på arbetsplatsen var den största källan till motivation för merparten av våra respondenter. Vidare 

fann vi att relationer till gästerna var minst lika viktiga och en stor del av hotellreceptionisternas 

motivation. De vill bemöta gästerna och deras personliga önskemål samt blir extra glada när 

stamgäster checkar in eftersom de får en möjlighet att skapa en annan sorts relation med dessa 

gäster. Gemensamma mål är också viktigt för motivationen. Även om målet i sig inte är motiverade 

för den enskilda individen händer det ändå att personen anstränger sig lite extra om denne vet att 

målet är viktigt för den resterande personalen. När gemensamma mål finns underlättar det för 

personalen att prestera under arbetspasset eftersom de vet vad som förväntas av dem. Våra 

respondenter menade att gemensamma mål var viktigt för sammanhållning och att de fann en 

styrka i att sträva efter något tillsammans.  

 

Vidare visade det sig att det är motiverande för hotellreceptionisterna om chefen eller kollegor 

visar uppskattning och tacksamhet. Ett litet tack räcker långt för att visa uppskattning och samtidigt 

höja personalens motivation. Vår studie har visat att nattportierer ofta inte får samma 

uppmärksamhet som övrig personal vilket i längden kan bli problematiskt.  Utvecklingsmöjligheter 

däremot visade sig påverka respondenterna ytterst individuellt. De flesta menade att fortbildning 

var viktigt för att hela tiden utvecklas som person, dock kände inte alla samma behov av att stiga 

karriärmässigt. För en del av respondenterna var det dock en viktig motivationsfaktor att det fanns 

möjligheter till utveckling på arbetsplatsen. Den dagen de kände att de inte längre utvecklades eller 

fick några nya utmaningar så var de benägna att hitta ett nytt jobb. 
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5. Slutsats 
I denna avslutande del kommer studiens slutsatser att diskuteras och frågeställningarna att 

besvaras. Utöver svaren kommer andra intressanta upptäckter diskuteras samt förslag till framtida 

forskning ges. 

5.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen var att söka svar på om hotellreceptionister motiveras utav monetära eller 

icke-monetära incitament på arbetet. För att ta reda på detta studerades flertalet forskares studier 

gällande incitament som lön, tävlingar på arbetsplatsen, relationer, gemensamma mål, utbildning 

och utveckling samt uppskattning. Prendergast (1999) var den största förespråkaren av lön som den 

enskilt viktigaste motivationsfaktorn medan Falgueras Sorauren (2000) ansåg att gemensamma mål 

är det bäst fungerande verktyget för att motivera personal. Kram och Isabella (1985) menade att 

relationer var den viktigaste motivationsfaktorn medan Grant och Gino (2010) istället ansåg att 

uppskattning och tacksamhet från chef och ledning är det bästa motivationsverktyget. Vuta och 

Farcas (2015) presenterade istället utbildning och utveckling på arbetsplatsen som det bästa 

motivationsfaktorn. Till sist presenterades Herzbergs (1966) studier där han menar att  det krävs 

både de monetära och icke-monetära incitament som en kombination för att motivera personalen. 

Utifrån detta utformades frågeställningarna som uppsatsen kretsat kring: 

 

·         “Hur motiveras hotellreceptionister på arbetet?“ 

·         “Drivs hotellreceptionister av monetära eller icke-monetära incitament på arbetet och är 

vissa incitament att föredra framför andra?” 

5.2 Den optimala kombinationen och grundincitament 
Hotellreceptionisterna visade sig motiveras utav flera olika faktorer varav de största 

motivationsfaktorerna är just lön, tävlingar på arbetsplatsen, relationer, uppskattning, gemensamma 

mål, och utvecklingsmöjligheter. 

 

Det visade sig att hotellreceptionister motiveras av kombinationen av monetära och icke-monetära 

incitament, vilket var precis vad Herzberg (1966) förespråkade. Det behövdes minst två incitament 

för att motivera receptionisterna, varav de ena måste vara ett monetärt incitament som exempelvis 

lön. För att uppnå den optimala kombinationen av incitament behövde åtminstone ett av 

incitamenten vara lön. Vilket betyder att Prendergasts (1999) teorier om lön till viss del fortfarande 

är aktuella. Detta eftersom det är ett vad vi valt att kalla “grundincitament” till motivation, alltså ett 
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incitament som ständigt måste finnas och inte går att ta bort då ingen av våra respondenter var 

beredd att arbeta gratis. Sedan behöver detta incitament kompletteras med andra incitament för att 

uppnå den optimala motivationen. Här upptäcktes att relationer är det andra incitamentet för att 

uppnå den optimala motivationen. Alla respondenter kom överens om att kollegor och relationer 

till gäster gjorde arbetet roligt, meningsfullt och motiverande. Vi menar att även relationer är ett 

“grundincitament” eftersom relationer påverkade huruvida väl övriga incitament fungerade.  

 

Om vi tittar tillbaka på tävlingar på arbetsplatsen tenderar personal som har en god relation till sin 

chef att anstränga sig mer i tävlingarna vilket Murphy och Dacin (2009) diskuterar. Personal som 

har en mindre bra relation till chefen tenderar alltså att inte anstränga sig eller motiveras av 

säljtävlingar. Vi tror att om personalen har en bra relation med sin chef är de mer benägna att 

anstränga sig vilket också ökar deras motivation. Angående relationerna inom gemensamma mål 

motiveras personalen att arbeta gemensamt och de kan tänka sig att anstränga sig mer och arbeta 

mer för samma lön om de vet att målet är viktigt för en kollega. Hade det däremot inte funnits en 

god relation kollegor emellan hade personalen inte brytt sig om den andras värderingar och fortsatt 

att jobba på utan att ta hänsyn till det gemensamma målen. Där spelar även uppskattning en stor 

roll eftersom att uppskattning stärker relationerna och motivationen på arbetsplatsen. Visar 

kollegor, chef eller gäster hur mycket det uppskattar varandra och får ett tack för en god insats blir 

de motiverade att ställa upp igen eller prestera bättre till nästa gång. För att motivera personal 

genom utvecklingsmöjligheter krävs det bra relationer. En person som har en god relation till 

chefen motiveras och vill visa upp sin bästa sida. Det kan resultera i att personen diskuterar med 

chefen om eventuella utbildningar som kan gynna personen samt att de gemensamt kan diskutera 

eventuella karriärmöjligheter. Samma sak gäller för relationen mellan kollegor eller gäster. Har de 

en god relation till dem kan de skapa ett nätverk av kontakter samt blir mycket bättre på att ge och 

ta återkoppling. Något som kan resultera i att personen utvecklas och blir både säker på sig själv 

och sitt arbete, vilket höjer personens arbetsmotivation. Vidare var det även så att utbildning i sig 

ledde till bättre relationer eftersom de anställda lärde sig att arbeta bättre tillsammans. 

Nu kan vi se tillbaka till forskningsfältet och kan bekräfta tidigare nämnda teorier om de olika 

incitamenten, att de är viktiga som motivation. Dock inser vi att tidigare forskning har missat att 

inget incitament fungerar utan “grundincitamenten” som lön och relationer. Detta är något som vi 

anser är mycket viktigt och att det bör läggas mer fokus på i framtida forskning. Vår slutsats blir 

därmed att arbetsmotivation inte fungerar utan “grundincitamenten” som är lön och relationer, utan 

dessa incitament skulle inga andra incitament fungera. Vilka övriga incitament som föredrogs av 
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olika personer för att motivera visade sig vara högst individuellt. Det fanns inga skillnader mellan 

receptionister och nattportierer. 

5.3 Framtida forskning 
Att motivera personal förknippas ofta med höga kostnader och därmed skulle vara intressant att 

studera motivation utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hur höga är kostnaderna för motivation 

jämfört med hotellets resultat och hur mycket pengar går det att avvara till personalens motivation 

och ändå gå med vinst? Går det att räkna ut hur mycket pengar en organisation kan tjäna på lång 

sikt om de väljer att satsa på personalens motivation?  
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7. Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Inledningsfas 

 Berätta om dig själv! (ålder, utbildning, boende, familj, intressen) 

 Hur kom det sig att du sökte dig till denna branschen? 

 Hur länge har du varit verksam inom denna branschen, och hur länge har du varit på detta 

företaget? 

 

Huvudfas 

    Beskrivning av arbetet 

 Beskriv dina arbetsuppgifter! 

 Vilka delar av jobbet tycker du mest om? 

 Vilka delar av jobbet tycker du minst om? 

 Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

 I vilken grad är arbetet utmanande? 

 I vilken grad är arbetet psykologiskt givande? 

 I vilken grad är ditt arbetet repetativt? 

 Ser du några fördelar eller nackdelar med ditt arbete? Vill du utveckla det? Väger 

fördelarna eller nackdelarna tyngst? 

    Positiva aspekter 

 Vad får dig att må bra på jobbet? 

 Berätta mer hur kände du då? 

 Har det påverkat hur du ser på ditt arbete? 

 Har det påverkat hur du ser på yrket som helhet? 

    Negativa aspekter 

 Vad får dig att må dåligt på jobbet? 

 Berätta mer hur kände du då? 

 Har det påverkat hur du ser på ditt arbete? 

 Hade något kunnat göras annorlunda? 

 Har det påverkat hur du ser på yrket som helhet? 

Motivation och drivkrafter 

 Berätta vad som motiverar dig till att arbeta! 

 Vilka är dina drivkrafter? 
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 Vad är det som får dig att gå till jobbet varje dag? 

 Är det något som saknas för att din motivation ska kunna bli ännu bättre? Vad anser du 

saknas för att öka din motivation? 

 Emotionellt arbete och stress 

 Du är hotellets ansikte utåt. Hur tänker du om det? 

 Har du tänkt på om dina egna värderingar passar ihop med företagets värderingar? 

 Finns det några regler eller policys på hur du ska agera mot gästerna? 

 Finns det några incitament för att fullfölja detta? 

 Känner du något personligt ansvar att se till att gästerna blir nöjda? 

 Hur påverkar olika gästers agerande dig ( på ett personligt plan/professionellt plan) ? 

 Uppkommer det många stressiga situationer? 

 Hur hanterar du stressiga situationer? 

    Status 

 Beskriv hur du känner dig när du berättar för vänner och bekanta om ditt yrke? 

 Vad innebär det för dig att känna stolthet över ditt yrke? 

 Finns det något som skulle kunna förbättras? 

    Balans 

 Skulle du beskriva dig själv som en människa som lever för att arbeta eller som en 

människa som arbetar för att leva? 

 Kan du utveckla dina tankar? 

 Hur ser du på balansen mellan jobb och fritid? 

 Påverkar skiftarbete din vardag positivt eller negativt? 

Relationer och uppskattning 

 Påverkar din chefs agerande din motivation på något sätt? 

 Berätta mer! Har du något exempel? 

 Känner du förtroende för din närmsta chef? Är du bekväm i eran relation? 

 Känner du att ditt arbete uppskattas? 

 Är uppskattning något som är viktigt för dig? 

 Har du fått vad som krävs för att kunna utföra ditt arbete till fullo? (upplärning, kunskap) 

 Berätta lite om vikten av kontinuerlig utbildning? 

 Relationer och rättvisa 

 Påverkar dina kollegor din motivation på något sätt? 

 Vilken roll spelar dina kollegor för trivseln / motivationen på arbetsplatsen? 

 Känner du dig rättvist behandlad på din arbetsplats? 
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 Finns det någon orättvisa mellan kollegor? (belöningsmässigt) 

Lön och bonusar 

 Berätta mer om hur ser du på belöningar? 

 Vilka effekter tror du belöningar och bonusar kan ha på anställda? 

 Berätta om dina förmåner! 

 Påverkar dessa dig positivt eller negativt? 

 Anser du att lönen för en receptionist är skälig för det arbete hon eller han utför? 

    Avancemang och utveckling 

 Känner du att det finns utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? 

 Önskar du att avancera på ditt arbete? 

 Andvänds det några metoder för att utvärdera receptionisternas arbete? Om ja, vilka är dom 

och hur påverkar dom ditt sätt att arbeta? 

    Lojalitet 

 Har du för avsikt att stanna på detta företaget? Varför/varför inte? 

 Känner du någon lojalitet gentemot företaget? Varför / varför inte? 

 Har du för avsikt att stanna inom branschen? Varför/varför inte? 

 Berätta lite om hur du tror att branschen behöver utvecklas när det kommer till 

personalfrågor? 

 

Avslutningsfasen 

 Sammanfattning av intervjun 

 Vill du ta tillbaka intervjun? 

 Tacka för ett gott samarbete 

 

 


