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Sammanfattning 
 

Motivation kräver engagemang, mål och att ha kunskap att agera. En anställd behöver alla tre 

delarna för att bli motiverad. I hotell- och restaurangbranschen är det viktigt med motiverade 

anställda, då de är organisationens ansikte utåt. 

Syftet med studien var att undersöka hur motivation fungerar och bör användas inom hotell- 

och restaurangbranschen. 

Fem vetenskapliga artiklar i ämnet valdes ut, studerades och diskuterades med avsikt att 

besvara syftet. 

Resultatet visade att anställdas beteenden så som leende, artighet, ärlighet, respekt, renlighet, 

vänskap och förståelse för en gäst spelar en stor roll för gästnöjdhet. Det visade på hur 

betydande det är för en organisations framgång att motivera sin personal för att de skall vilja 

stanna kvar i branschen. 

Slutsatsen visade att hotell- och restaurangbranschen är beroende av motiverade och 

engagerade anställda. Det är dessa anställda som bemöter och ger service till gästen. 

Nyckelord: Drivkraft, gäst, ledarskap och motivation. 
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1. Inledning 
I hotell- och restaurangbranschen är det viktigt med motiverade anställda, då de är 

organisationens ansikte utåt. En organisationsledare frågar: Hur kan jag motivera mina 

anställda? Det vanligaste svaret blir ofta: Du kan inte göra det själv! Motivation är ett 

fenomen som är komplicerat. Ständig kommunikation mellan ledning och anställd är en grund 

till motivation. Är det en chockartad löneförhöjning, beröm eller lojalitet som bidrar till 

motivation? För att ge god service till en gäst krävs en drivkraft och ett engagemang som 

genomsyrar hela organisationen. 

 

 

2. Bakgrund 
”Motivation kan definieras som orsaken till agerandet” (Forslund, 2009, s.173). Motivation 

kräver engagemang, mål och att ha kunskap att agera. En anställd behöver alla tre delar för att 

få motivation (O’Malley, 2000). 

Stjernström (2004) förklarar att FAMM, the five aspects meal model, innehåller viktiga 

komponenter för att en organisation skall bli framgångsrik. De fem aspekterna är: mötet, 

rummet, produkten, stämningen och styrsystemet. Aspekterna är inte beroende av varandra. 

Däremot menar hon att organisationen vinner mycket på att utnyttja de på ett bra sätt. 

Stjernström (2004) förklarar vidare att gästens förväntan återspeglas på den typen av hotell 

eller restaurang den väljer att besöka. Gummesson (2002) betonar att en nöjd gäst är en 

återkommande gäst och att de gästerna blir värdefulla för organisationen. 

 

2.1 Motiverad anställd 
Mål behövs för att en anställd eller en organisations strävan hela tiden ska leda till bättre 

resultat (Forslund, 2009). Det kan gälla bland annat bättre hälsa och stabil ekonomi. Mål gör 

att anställda naturligt blir motiverade att prestera på en högre nivå (Tesone, 2005). Forslund 

(2009) formulerar ett tydligt mål genom fem punkter: specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant 

och tidsbestämt. Detta för att förstå vad som ska uppnås med organisationens existens. Om en 

anställd inte förstår, inte känner att det är relevant eller misstycker med målet kan det uppstå 

problem när den personen ska prestera menar Forslund (2009). Han fortsätter beskriva att när 

målet blir för svårt kan hela organisationen presterar sämre, vilket kan minska effektiviteten 

och kvalitén på utförandet. Forslund (2009) menar att utan en tidsram för målet finns det en 
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risk att organisationen inte presterar lika effektivt på lång sikt. Gunnarsson och Blohm (2010) 

belyser att en tydlig affärsidé, så som tydliga mål, speglar det faktum att personalen fyller ett 

behov och löser problem åt andra människor. Därmed har alla kollegor en möjlighet att känna 

ansvar och delaktighet i organisationens framgång. Forslund (2009) förtydligar att det oftast 

är ledningen som bestämmer målet och formulerar det för att skapa bra förutsättningar för de 

anställda. Hanefors (2010) poängterar att personalen inte ska hämmas utan måste våga släppa 

fram sina talanger och uttrycka sin personlighet. Ledningen stödjer personalen i att ha 

kunskap och skicklighet för att läsa av gästens krav och förväntningar. Kraven är outtalade 

men påverkar oftast resultatet av mötet mellan personal och gäst, vilket Hanefors (2010) 

menar att ledningen bör ha stort intresse av. Tesone (2005) argumenterar för att om målet blir 

uppfyllt kan de anställda komma att prestera sämre och motivationen och engagemanget kan 

sänkas. Därför anser hon att det är viktigt att kontinuerligt utveckla och skapa nya mål. 

 

2.2 Motivationsprocessen 

Det lättaste sättet att se på motivationsprocessen är att se den som en stimulans-respons 

mekanism menar Riley (1995). Han beskriver att en individ uppfattar en viss stimulans i till 

exempel ett intressant jobb eller en bra lön och responderar med att jobba hårdare för att få 

detta. Ledare kan manipulera stimulansen för att kunna ändra på sin personals beteende. Riley 

(1995) poängterar att det inte är lika lätt som det låter. En grupp människor kan alla reagera 

och agera på olika sätt fast de har samma utgångsläge. Han fortsätter med att en ledare kan 

implementera en strategi som ska motivera personalen, men det är inte säkert att den strategin 

är något som motiverar alla. Hansen (2004) beskriver att styrsystem handlar om ledningens 

och personalens arbete bakom kulissen, det gästen inte tar del av. Han menar vidare att den 

attityd som den anstallda bemöter gästen med är av stor betydelse för den totala upplevelsen. 

Författaren understryker dessutom att en nöjd gäst sprider ett gott rykte vilket resulterar i 

organisationens ökade popularitet. Riley (1995) förklarar att om strategin inte motiverar 

personalen kan den ge motsatt effekt och skapa missnöje eller sämre arbetsambition vilket kan 

påverka gästen negativt. Motivation är en konstant process av nya försök och misslyckanden. 

Han påstår att det är bättre att försöka och misslyckas än att inte våga försöka alls. 

 

2.3 Inre och yttre motivation 

Motivation kan beskrivas utifrån två beståndsdelar: inre- och yttre motivation (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003). En anställd som upplever inre motivation känner större 
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tillfredsställelse genom att delta och att utförandet i sig är nöjesfullt fortsätter författarna. 

Möjligheten att enbart nå känslomässiga belöningar kan räcka för denna typ av anställd. 

Dessutom är nöjet av att lära sig, upptäcka och försöka någonting nytt viktiga förutsättningar 

för att uppnå tillfredsställelse (Hassmén et al., 2003). Författarna menar att de som uppnår 

inre motivation också har benägenhet till att anstränga sig mer. De betonar att det är viktigt 

för en ledare att vara uppmärksam på om en uppgift eller aktivitet upplevs som tråkig eller 

ointressant. De belyser också att om resultatet av en hög inre motivation uppnås bidrar det till 

många positiva effekter och ökad prestation. 

Yttre motivation inbegriper att individen blir mer fokuserad om deltagandet grundar sig på 

eventuella fördelar (Hassmén et al., 2003). Författarna förklarar att det i större utsträckning 

handlar om en drivkraft mot sociala eller materiella belöningar. Det kan också vara ett medel 

för att nå ära, berömmelse och priser menar författarna. Hassmén et al. (2003) beskriver att 

desto mer den anställda är motiverad av materiella belöningar riskerar den att förlora 

ambitionen att börja respektive fortsätta sitt deltagande. 

 

2.3.1 Motivationsteorier 

Belöning är ett annat sätt av motivera anställda förklarar Forslund (2009). Det kan vara 

monetära belöningar, till exempel lönetillägg och anställningsförmåner eller icke-monetära 

belöningar så som uppmärksamhet, erkännande och ökat ansvar (Forslund, 2009). För de 

flesta anställda är pengar ingen effektiv drivkraft menar Tesone (2005). Om en anställd får 

bonus på lönen en månad så skapas en förväntan att det ska ske regelbundet. Tesone (2005) 

förklarar att om den förväntan inte uppnås kommer den anställde inte känna sig värdefull för 

organisationen. Forslund (2009) hävdar att med särskilt utformade system tittar ledningen på 

en anställds prestation, kompetens, bidrag, färdigheter och marknadsvärde. Han menar att 

utefter dessa faktorer belönar ledningen den anställde och skapa motivation för att förbättra 

dennes effektivitet och därmed nå organisationens mål. 

Forslund (2009) beskriver en teori som bygger på lojalitet mot en organisation. Han menar att 

den anställda blir ovärderlig enbart genom att vara lojal mot organisationen och vad den står 

för. Dessa anställda drivs utav en stark önskan att få tillhöra och bidra till organisationens 

framgång och behöver därmed ingen utförligare behovstillfredsställelse, menar han. ”Den 

relativa styrka som individens identifikation med och engagemang i en viss organisation har” 

(Forslund, 2009, s.181). Motiverade anställda behöver inte vara övervakade av ledningen utan 

kräver endast tydliga riktlinjer för att vara fokuserade och arbeta mot det givna målet (Tesone, 
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2005). Ledningen i en del organisationer tar hand om och främjar lojaliteten hos sina anställda 

genom att skapa samhörighet i och runt organisationen menar Forslund (2009). Ett delat 

ansvar kan ge upphov till lagkänsla och hjälpa en grupp om problem uppstår hävdar 

Gunnarsson och Blohm (2010). Anställda i branschen måste ha i åtanke att det antingen är de 

som tjänar gästen direkt eller så tjänar de någon annan som tjänar gästen. Författarna betonar 

att ett gott arbetsklimat är av stor vikt. En kollega som är trevlig mot en annan kollega kan 

visa sig vara betydande i mötet med gästen. 

Forslund (2009) beskriver att förväntningsteorin bygger på att människor högpresterar om det 

finns en möjlighet att uppnå något de starkt önskar sig. Om inte arbetet en anställd gör leder 

till något kan motivationen sjunka och arbetet kännas meningslöst. ”Finns det ingen mening i 

det vi gör kan var och en av oss användas bättre här i världen.” (Gunnarsson & Blohm, 2010 

s.140). 

I en studie förklarar Mossberg (2004) att anställda har visat sig ha en stark påverkan på 

gästens uppfattning av både organisationen och vad den står för. En del organisationer i 

hotell- och restaurangbranschen använder belöningar så som firmafest och andra evenemang 

som en motivationsfaktor för sina anställda. En anledning till det kan vara att de anställda ska 

kunna identifiera sig med företaget och dess varumärke skriver författaren. 

 

 

3. Syfte 
Studien undersöker hur motivation fungerar och bör användas inom hotell- och 

restaurangbranschen. 

 

 

4. Metod och material 
Studien bygger på en beskrivande litteraturstudie, en så kallad deskriptiv studie (Patel & 

Davidsson, 2011). Fem vetenskapliga artiklar (se bilaga 2) i ämnet valdes ut, studerades och 

diskuterades med avsikt att besvara syftet. Det samlade resultatet kombinerades med teori så 

som publicerad litteratur i ämnet. Patel och Davidsson (2011) diskuterar detta 

tillvägagångssätt genom att belysa relationen mellan teori och empati.	  
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4.1 Vetenskaplig insamling 
De artiklar som bearbetades kom från databaserna Leisure and tourism database och 

Sociological abstracts. De sökord som användes och kombinerades var: Bad, commitment, 

driving force, employee, employer, feedback, future, goal, hospitality, hotel, incentive, 

leadership, management, motivation, organization, relationship, reward, sport, team, 

teamwork och workplace. 

 

4.1.1 Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

• Artiklar skrivna på svenska eller engelska. 

• Artiklar skulle vara granskade det vill säga peer-reviewed publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. 

• Artiklarna skulle innehålla utvalda nyckelord. 

  

4.1.2 Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

• Artiklarna som inte fanns att tillgå i full text. 

• Artiklar som var avgiftsbelagda. 

• Artiklar som publicerades före år 2000.  

 
4.2 Urval 
För att en relevant selektering skulle vara möjlig lästes till en början rubriker. Därefter lästes 

abstracten om rubriken hade en antydan till att kunna besvara syftet. Slutligen granskades hela 

texten. Genom att sökorden kombinerades (se Bilaga 1) på ett bra sätt blev träffbilden mer 

specifik då syftet främst fokuserar på användningen och funktionen av motivation i hotell- 

och restaurangbranschen. För att fokusera studien mot hotell- och restaurangbranschen 

gjordes sökningarna mestadels i Leisure and tourism database. 

 

4.3 Dataanalys	  
De fem utvalda artiklarna sammanfattades i respektive artikelmatriser (se Bilaga 2). Där 

diskuterades och slutligen sammanställdes informationen för att tydligt visa på dess relevans 
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för studien.	  

	  

	  

5. Resultat 
Resultatet baseras på fem vetenskapliga artiklar (se bilaga 2). Resursen av arbetskraft i hotell- 

och restaurangbranschen är viktigare än i någon annan bransch (Şükrü, 2011). Anställdas 

beteenden så som leende, artighet, ärlighet, respekt, renlighet, vänskap och förståelse för 

gästen spelar en stor roll för gästnöjdhet fortsätter Şükrü (2011). Resultatet visar på hur 

betydande det är för organisationens framgång att motivera sin personal för att de skall vilja 

stanna kvar i branschen (Wildes, 2008). Dessa undersökningar är utförda främst i hotell och 

restaurangnäringen, likväl kan teorierna gärna appliceras på andra professioner (Wildes, 

2008). 

 

5.1 Affektivt engagemang	  
Inre- och yttre motivationsfaktorer har ett betydelsefullt samband med det affektiva 

engagemanget, det känslomässiga engagemanget, i en hotell- och restaurangverksamhet 

beskriver Şükrü (2011). Han betonar vikten av engagerade anställda i en organisation. Ledare 

bör därför stödja och bygga på den inre motivationen med hjälp av en lämplig yttre 

motivationsfaktor menar Şükrü (2011). Anställda som tror på organisationen har inga avsikter 

att lämna den, menar han. Karatepe och Tizabi (2010) belyser att inre motivation och positiva 

affekter är två personliga egenskaper som kan minska risken för känslomässig utmattning. 

Vilket i sin tur kan leda till minskad risk för depression. Författarna definierar positiva 

affekter till något som visar i hur stor omfattning en individ känner sin motiverad, aktiv och 

engagerad. Författarna förklarar vidare att anställda med inre motivation hanterar 

känslomässigt relaterade problem bra. Şükrü (2011) understryker att om engagemanget saknas 

och utmattning uppstår kan det finnas en risk att en anställd lämnar organisationen. Ur en 

ekonomisk synvinkel kan det bli ett problem för organisationen om en anställd slutar då det 

kan kosta mer att rekrytera ny personal (Şükrü, 2011). 

De inre motivationsfaktorerna är de som har störst inverkan på det affektiva engagemanget 

beskriver Şükrü (2011). I dagsläget jobbar ledare mest med de yttre motivationsfaktorerna så 

som straff och belöning (Şükrü, 2011). Han förklarar att de yttre motivationsfaktorerna spelar 

en stor roll i det affektiva engagemanget men inte en lika stor som de inre. Det är alltså viktigt 

att ledningen ser till att ha en social kontakt med sina anställda och inte enbart se de som 
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produktionsfaktorer fortsätter han. Erven (2010) förklarar att en anställds behov spelar en 

kritisk roll när det kommer till dennes motivation. Han säger att den anställdas motivation 

bäst kommer fram när det är ett partnerskap mellan anställd och ledare. Samarbetet har som 

huvuduppgift att finna ett tillvägagångssätt för att fylla behoven och skapa en positiv 

förstärkning. Författaren belyser vidare att de två parterna uppnår mer genom att jobba med 

varandra än vad de skulle göra på egen hand. Samarbetet i sig är viktigare än summan av 

varje del. 

Erven (2010) förklarar vidare att den anställda kan ha med sig motivation från tidigare 

erfarenheter och arbeten. Författaren poängterar ut hur viktig en anställds egen motivation är 

för en organisation och hur en ledare måste ta vara på och försöka förstärka denna motivation. 

Ledaren skall uppmuntra personalens olika förmågor, skapa mod hos dem att vilja genomföra 

sina idéer (Hon, 2011). Ledarna måste finna och eliminera de orsaker som skapar missnöje 

hos de anställda genom att sätta in faktorer som kan leda till motivationsskapande (Erven, 

2010). 

I hotell- och restaurangbranschen ges service till människor av människor det vill säga service 

ges till gäster av anställda (Şükrü, 2011). Det är väldigt svårt för en anställd med låg 

arbetsmotivation att ge ordentlig service till en gäst förklarar Şükrü (2011). Författarens studie 

visar på att arbetsmotivationen inte har någon koppling till det affektiva engagemanget. Han 

menar att en ledning inte kan motivera sina anställda enbart med nöjet att få jobba på 

arbetsplatsen. Erven (2010) visar ett exempel på två anställda som båda har behovet av att bli 

tackade och uppskattade på jobbet för att motiveras. Skillnaden på de anställda är att de har 

olika ledare. Den ena ledaren ser sin anställdas behov och väljer att utefter det ge den 

anställda speciella uppgifter och tackar genom att visa uppskattning och ge bonus på lönen. 

Den andra ledaren märker inte av sin anställdas behov och tackar aldrig. Däremot är den här 

ledaren noga med att poängtera ut och skälla på den anställda när något inte har gått som det 

skulle. Den sistnämnde ledaren löper större risk att den anställda tappar all motivation och i 

värsta fall säger upp sig menar Erven (2010). 

 

5.2 Slut på motivation 
Karatepe och Tizabi (2010) berättar att depression och känslomässig utmattning är vanligt 

förekommande bland anställda i serviceyrket. Det märks tydligt då den anställda uppvisar 

minskat intresse till sina uppgifter, lägre koncentrationsförmåga och trötthet. Känslomässig 

utmattning är starkt förknippad med utbrändhet som förekommer när en individ utsätts för 
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alltför höga psykologiska krav (Karatepe & Tizabi, 2010). Författarna betonar att ledningen 

måste vara uppmärksam över sin personal för att se till att det inte uppstår depression. Om 

personalen ändå skulle bli deprimerad kan ledningen arbeta vidare med att lindra och 

motverka depression genom att införa mentorskap (Karatepe & Tizabi, 2010). De förklarar att 

mentorn har som uppgift att ge yrkesutbildnings- och psykosocialt stöd år den anställde och 

kommer även att fungera som förebild. 

 

5.3 Kreativitet och varaktighet 
Hon (2011) argumenterar för vilken stor roll den inre motivationen har för att främja 

kreativiteten hos den anställda. Författaren menar att kreativitet bidrar till att förstärka en 

anställds samarbetsförmåga och möjlighet att lösa problem. Detta för att stärka kompetensen, 

arbetsmiljön och prestationsförmågan. Hon (2011) visar också på att inte alla anställda har 

den förmågan att vara motiverade i sig. En förutsättning till motivation är den sociala 

kunskapen på individ-, grupp- och organisatorisk nivå (Hon, 2011). 

I hotell- och restaurangbranschen är det viktigt att ledningen arbetar aktivt med motivation för 

att medarbetarna skall uppnå och förstå organisationens mål (Hon, 2011). Författaren 

beskriver vidare att en ledare måste arbeta hårt med att reducera destruktiva beteenden och 

konflikter på arbetsplatsen. Fördelarna kan därmed bli gynnsamma och organisationen blir en 

trivsam arbetsplats, där de anställda hjälper och stödjer varandra. Effekten av ett gott 

ledarskap bidrar i det här fallet till att den kreativa miljön växer fram (Hon, 2011). 

Wildes (2008) belyser förväntningsteorin som den förväntan en anställd har på att en specifik 

handling skall generera ett gynnsamt resultat. Författaren menar vidare att vissa anställda 

motiveras utifrån vad de kan förvänta sig för gåvor vid en bra prestation. Betydelsen av en 

motiverad anställd för att gästen i slutändan skall känna ett förtroende för organisationen 

betonar hon. Genomsyras organisationen av ett trivsamt arbetsklimat kan anställda lättare 

bidra till att en gäst blir intresserad och återkommande menar Wildes (2008). 

Hotell- och restaurangbranschen är en mycket stor industri världen över menar Wildes (2008). 

Författaren anser att den grad av motivation som får de anställda att vilja stanna i branschen är 

för svag. Statusen på arbetet i branschen bör höjas betonar hon. Människor vill känna sig 

stolta över sitt arbete, få en känsla som innefattar komfort, tillhörighet, förmågan att försörja 

sin familj och uppskattning efter ett väl utfört arbete (Wildes, 2008).	  

Wildes (2008) visar tydligt i en undersökning att pengar är det som motiverar anställda inom 
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hotell- och restaurangbranschen mest. Undersökningen arrangerades så att anställda på ett 

flertal restauranger fick rangordna givna attribut, vilka som de ansåg bidrog till ökad 

motivation. Wildes (2008) beskriver hur yngre anställda mellan 18-25 år inte har planer att 

stanna i branschen mer än två år. De ser det som ett tillsvidarejobb för att sedan göra sig en 

karriär i en annan bransch eller skaffa sig en högre utbildning. För de som har intentionen att 

stanna i branschen är däremot hälsoförmåner nummer två i ordningen. De anställda över 25 år 

tänker mer långsiktigt menar Wildes (2008) till skillnad från de yngre som vill arbeta för 

stunden. 

Det är viktigt att ledningen anställer personer med inre motivation och positiva affekter för 

ökad trivsel inom hotell- och restaurangbranschen menar Karatepe och Tizabi (2010), att välja 

sådan personal är inte lätt. Wildes (2008) påvisar vikten av ett ledarskap som främjar 

motivation. En insikt i att alla människor är olika och behöver skilda belöningar. För att 

motivera personalen att stanna kvar i hotell- och restaurangbranschen är det viktigt att 

ledningen belyser fördelar med att arbeta i branschen och skapa ett roligt arbetsklimat menar 

Wildes (2008). 

 

 

6. Diskussion 

Diskussionen är indelad i två delar. En resultatdiskussion och en metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen presenteras ledarens sätt att arbeta med motivation, hur det påverkar den 

anställda och hur det kan påverka gästnöjdheten. Diskussionen bearbetar studiens bakgrund 

med resultatet. Likheter, konsekvenser och nya synvinklar diskuteras. Metoddiskussionen 

beskriver studiens arbetsprocess. Där kritiseras studiens metod, tillvägagångssätt och 

alternativa arbetssätt presenteras. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Riley (1995) menar att människor inte motiveras av samma saker. Det är därmed viktigt, men 

dock ingen lätt uppgift för ledare att implementera strategier som motiverar all personal anser 

han. Karatepe och Tizabi (2010) betonar att om ledningen inte är uppmärksam på personalens 

olika behov, det vill säga att de inte fokuserar på att anpassa lämplig motivation, finns det en 

risk för att depression och otillfredsställelse kan uppstå på arbetsplatsen. Erven (2010) är inne 

på samma spår och argumenterar också om hur viktigt det är för ledningen att arbeta aktivt 

med motivationen för att förhindra och eliminera de faktorer som kan skapa missnöje. 
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Forslund (2009) beskriver att mål är ett hjälpmedel för att en organisation ska kunna skapa bra 

förutsättningar för de anställda. Hon (2011) förklarar att utveckling och framgång av 

organisationen sker i större utsträckning om de anställda förstår och drivs av de mål som 

formulerats av organisationen. Gunnarsson och Blohm (2010) belyser att tydliga mål gör att 

personalen upplever en känsla av tillhörighet till organisationen och kan med trovärdighet 

bemöta gästen. Erven (2010) fastslår att motivationsskapandet grundar sig i att alla personal 

skall förstå och ta del av motivationen för att ha möjlighet att generera ett positivt resultat. 

 

6.1.1 Lojalitet 
Wildes (2008) resonerar likt Forslund (2009) angående monetära belöningar. Wildes (2008) 

påstår att branschen domineras av motivation som grundar sig i den sortens belöningar. 

Pengar är i första hand det som motiverar, i synnerhet, unga anställda mest hävdar hon. 

Wildes (2008) anser att den grad av motivation som får de anställda att stanna i hotell- och 

restaurangbranschen i dagsläget är för svag. De monetära belöningarna är i likhet med de yttre 

motivationsfaktorerna som Hassmén et al. (2003) beskriver. De icke-monetära belöningarna 

är i sin tur i likhet med de inre motivationsfaktorerna. I Şükrüs (2011) undersökning visas 

vikten av det affektiva engagemanget som grundar sig i just inre motivationsfaktorer. Om det 

engagemanget saknas kan det finnas en risk att en anställd lämnar organisationen menar han. 

Wildes (2008) påpekar att unga anställda i branschen inte har några intentioner att stanna kvar 

utan ser det som ett tillsvidarejobb. De drivs av monetära belöningar och yttre 

motivationsfaktorer menar hon. Under lång sikt är det svårt för en ledning att motivera dessa 

anställda betonar Tesone (2005). 

Forslund (2009) beskriver hur en anställds lojalitet till en organisation är värdefull. Precis som 

Forslund (2009) betonar Şükrü (2011) vikten av engagerade och lojala anställda i hotell- och 

restaurangbranschen. Det affektiva engagemanget är det som skapar störst lojalitet och 

tillhörlighet till organisationen menar han. Trots detta är det de monetära belöningarna och de 

yttre motivationsfaktorerna som ledare använder sig mest utav i dagsläget (Şükrü, 2011). 

Författaren poängterar vikten av att ledning och personal ska ha en social kontakt med 

varandra som i sin tur skapar ett partnerskap. Wildes (2008) undersökning utreder den största 

motivationsfaktoren för en ung anställd med kortsiktiga mål inom en organisation. Medan 

Şükrüs (2011) undersökning visar på vikten av känslomässigt engagemang och lojalitet för att 

behålla anställda i branschen. Alltså måste det affektiva engagemanget från anställda i 

branschen öka för att höja statusen på branschen och hålla kvar anställda. Ledare ska stödja 
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och bygga på den inre motivationen med hjälp av en lämplig yttre motivationsfaktor markerar 

Şükrü (2011). 

 

6.1.2 Gästnöjdhet 
Service påverkar gästnöjdheten där en anställds uppförande mot gästen spelar en stor roll för 

gästens helhetsupplevelse (Gunnarsson & Blohm, 2010). Att bemöta gästen med en positiv 

attityd kan höja gästnöjdheten och en negativ attityd kan förstöra den, allt beroende på hur 

den anställda väljer att arbeta menar Şükrü (2011). En ledare är vanligtvis inte den som tjänar 

gästen men som däremot tjänar sina anställda menar Gunnarsson och Blohm (2010). 

Författarna förklarar vidare att det är viktigt att anställda inom hotell- och 

restaurangbranschen har i åtanke att det är de som ger service och därmed de som påverkar 

gästnöjdheten. En ledning bör arbeta med de anställdas kompetens så att de lättare kan förstå 

gästens krav och förväntningar (Hanefors, 2004). Detta i sin tur påverkar resultatet av mötet 

mellan anställd och gäst. Stjernström (2004) förklarar vidare att gästens förväntan återspeglas 

på den typen av hotell eller restaurang den väljer att besöka. 

Koppling har gjorts i Hon (2011) och Wildes (2008) studie där det framkommit att en trivsam 

arbetsplats med ett gott ledarskap genererar gynnsamma resultat. En motiverad anställd har 

lättare att trivas på sin arbetsplats, förstå nyttan och konsekvenserna av sitt arbete. Gästen blir 

intresserad, känner förtroende och blir återkommande (Wildes, 2008). Därmed har alla 

anställda en möjlighet att känna delaktighet i organisationens framgång. Hansen (2004) 

understryker att en nöjd gäst sprider ett gott rykte vilket kan bidra till organisationens ökade 

popularitet och framgång. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vid studiens start låg fokus på att kombinera ordet motivation med hotell- och 

restaurangbranschen i ett försök att skapa ett syfte. När första utkastet till syftet var färdigt 

skrevs en bakgrund. Bakgrunden baserades på böcker och material inom organisation och 

ledarskap som var inriktade på hotell- och restaurangbranschen. Nackdelen med litteraturen 

till bakgrunden var att den inte gick in särskilt djupgående på branschen, utan mer generellt 

beskrev organisation och ledarskap. Efter mer research blev bakgrunden färdig. 

För att söka artiklar till ett resultat var kombination av sökord (se bilaga 1) i fokus. Det fanns 

mycket material att välja mellan och läsa. Dock var det många abstract som passade bra in på 

studiens syfte men som inte fanns i full text. De artiklarnas fick väljas bort då de hörde till 
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materialets exklusionskriterier. Många artiklar var mycket lika varandra innehållsmässigt. För 

att kunna få en intressant diskussion kombinerades motsatsord till de redan valda artiklarna. 

Detta för att hitta artiklar med ett resultat från en annan synvinkel. En artikel som handlade 

om depression på arbetsplatsen avvek från de andra fyra artiklarna. Anledningen till att den 

valdes med i resultatet var för att visa på vad som kan gå fel om arbetet med motivation 

används på fel sätt eller inte alls. Ett resultat som gick ifrån de övriga artiklarna, för att skapa 

bredd och intresse. 

Artiklarna sammanfattades i artikelmatriser (se bilaga 2) för att lätt få en överblick av deras 

innehåll. De gjordes även för läsarens skull, så att den kunde få en möjlighet att fördjupa sig i 

artiklarna. En svårighet som dök upp var att i diskussionen hitta nya vinklar och synsätt då 

bakgrund och resultat först blev ganska lika. Artikelresultaten handlade mest om ledning och 

personal. Det togs inte upp så mycket om hur det sedan i sin tur påverkade gästen. Däremot 

gick det att utläsa kopplingar mellan framgång och gästnöjdhet som sedan kunde användas i 

diskussionen. Efter omstrukturering och bearbetning blev diskussionen och studien 

genomarbetad. 

 

 

7. Slutsats 

Hotell- och restaurangbranschen är beroende av motiverade och engagerade anställda. 

Motivation finns och fungerar i branschen men kan utvecklas ännu mer. De monetära 

belöningarna och de yttre motivationsfaktorerna används i en alltför stor grad då de anses vara 

lättare att applicera på en stor grupp. Studien belyser vikten av ledarens intresse för varje 

enskild anställd och dennes behov. Därför bör det läggas mer fokus på de icke-monetära 

belöningarna och de inre motivationsfaktorerna. Alla motiveras av olika saker och som 

ledning måste man vara uppmärksam och arbeta aktivt med det som motiverar de anställda. 

Det är dessa anställda som bemöter och ger service till organisationens gäster. Gästen i sin tur 

är den som går därifrån antingen nöjd eller missnöjd och har en stor påverkan på 

organisationens framgång. En nöjd gäst ger en nöjd personal som ger en nöjd ledning. 

Det finns behov av fortsatta studier som undersöker hur branschen ska arbeta med motivation 

för att få en anställd att vilja stanna kvar och skapa sig en karriär. 
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Bilaga 1 

Sökmatris 
Datum Databas Sökord Antal ref. Kombi-

nation 
Antal 
referenser i 
kombination 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

1. Motivation, 

(Intrinsic) 

5646, 

 

1+5, 

1+16+10 

32, 

17 

3, 

3 

2, 

2 

1, 

1 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

2. Driving Force 174 2+1 5 2 0 0 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

3. Incentive 1535 3+6 2 2 0 0 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

4. Reward 313 4+1+5, 

4+9+5 

2, 

2 

2, 

1 

0, 

0 

0, 

0 

2013-
01-24 

Sociological 
Abstracts 

5. Workplace 605 5+1+12 5 1 1 1 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

6. Teamwork 299 6+8+9 6 1 1 0 

2013-
01-24 

Sociological 
Abstracts 

7. Hospitality 1718 7+1+5 4 2 0 0 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

8. Leadership 1591 8+1+5 1 1 0 0 

2013-
01-27 

Leisure 
Tourism 

9. Employer 695 9+20+1, 

9+1+12 

2, 

6 

2, 

1 

1, 

0 

1, 

0 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

10. Employee 3805 10+9+1 28 5 1 0 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

11. Organisation 1611 11+1 55 0 0 0 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

12. Hotel 9356 12+11+1 5 1 1 0 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

13. Relationship 21782 13+16+10
+1, 

49 2 1 0 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

14. Sport 54163 14+7+1 43 3 1 0 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

15. Team 4956 15+7+1 8 3 0 0 
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2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

16. Management 65428 16+18+1, 

16+7+1+5 

2, 

9 

1, 

1 

0, 

1 

0, 

1 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

17. Feedback 815 17+9 3 2 0 0 

2013-
01-29 

Leisure 
Tourism 

18. Bad 766 18+8+1, 

18+10 

1, 

11 

1, 

1 

0, 

0 

0, 

0 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

19. Future 19447 19+1+5 4 1 0 0 

2013-
01-24 

Leisure 
Tourism 

20. Goal 6686 20+13+10
+1 

7 1 1 0 

2013-
01-30 

Leisure 
Tourism 

21. Commitment 1770 21+1+9 3 1 1 0 
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Bilaga 2 

ARTIKELMATRIS 1 
Şükrü Çetinkaya, Ali (2011). The Impact of Employee Motivation on Emotional 
Commitment: Research Undertaken in a Five-Star Hotel, Journal of Transnational Management, 16, 
149-156. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 
Studien undersöker 
sambandet mellan inre 
och yttre motivation.  
Hur anställda ska 
motiveras till arbete och 
hur man skapar affektivt 
engagemang för 
anställda på ett hotell. 

 
Först gjordes en 
pilotstudie på ett antal 
hotellchefer i Turkiet för 
att kunna finjustera 
enkäten.  

Enkäten skickades ut till 
ett fem-stjärnigt hotell 
med 500 anställda.  

För att undersöka de 
olika hypoteserna 
användes olika 
analysmodeller för att 
framställa ett resultat. 

 
Resultatet visar att de inre 
och yttre 
motivationsfaktorerna 
statistiskt sätt hade ett 
signifikant samband med 
det effektiva 
engagemanget. 

Däremot fanns det inget 
samband med 
arbetsmotivationen. 

 

  

 

 

 

 

 
Affektivt engagemang 
påverkar en 
organisations 
effektivitet. En 
organisation med hög 
affektivt engagemang är 
det mindre risk att 
anställda lämnar 
organisationen.  

Inre motivationsfaktorer 
visar sig ha högst 
påverkan på det 
affektiva 
engagemanget. Detta är 
intressant då det ofta är 
den yttre motivationen 
som chefer jobbar 
flitigast med.  

Det är viktigt för 
arbetsgivare och chefer 
att hålla en social 
kontakt med sina 
anställda och inte se de 
som enbart 
produktionsfaktorer. 
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ARTIKELMATRIS 2 
Karatepe, M Osman & Tizabi Zargar, Ladan (2010). Work-related depression in the hotel industry: a 
study in the United Arab Emirates. Emerald International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 35, 608-623. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 
Att utveckla och att 
testa en modell som 
går ut på att 
undersöka 
arbetsrelaterad 
depression.  

Vad inre motivation 
och positiv affektion 
påverkar depression 
utefter CORteorin 
(Bevarandet av 
resurserna)? 

 
Information 
samlades in via 
enkäter som 
skickades till elva 
hotell i Dubai och 
135 svarade.  

Kraven var att de 
anställda hade ofta 
och regelbunden 
kontakt med gäster 
och att 
respondenterna var 
medborgarskap i 
Förenade 
Arabemiraten.  

 
Inre motivation och positiv 
affektion minkar risken för 
känslomässig utmattning. 
Hög nivå av känslomässig 
utmattning leder till 
kraftigare depression. 

 
Resultatet tyder på att 
inre motivation och 
positiv affektion 
minskar både 
känslomässig 
utmattning och 
depression. Det 
stämmer överens med 
COR teorin. De två 
egenskaperna verkar 
jobba gemensamt för 
att förhindra 
depression. 

Depression är 
oundvikligt om den 
anställde står inför 
ökad känslomässig 
utmattning genom 
ökande resursförluster. 
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ARTIKELMATRIS 3 
Erven, Bernie (2010). Motivating the feeder. Tri-State Dairy Nutrition Conference, 2010, April, 115-
118. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 
Vikten av hur en chef 
jobbar med att motivera 
sin personal.  

 
Författaren har gjort en 
litteraturstudie där han 
har tittat på existerande 
forskning och gjort en 
diskussion kring det.  

 
För att kunna motivera sin 
personal är det viktigt att 
se på personalens behov.  

Motivation skapas bäst när 
det finns ett samspel 
mellan chef och anställd, 
där båda jobbar för att 
skapa motivation.  

Med samverkan kan 
chefen/ledaren fylla den 
anställdes behov och 
skapa en positiv 
förstärkning på 
arbetsplatsen.  

Tillsammans uppnår de 
båda parterna mer än vad 
de gör var för sig.  

För att skapa motivation 
behövs kooperation och 
inte separation. 

  

 
Motivation skapas bäst 
genom en bra relation 
till sina anställda.  

Det går inte att med en 
och samma 
motivationsstrategi 
tillfredsställa all sin 
personal. Alla har olika 
behov och skapar sin 
egen motivation utifrån 
de behoven.  

Den anställdes 
viktigaste bidrag till 
arbetsplatsen är den 
egna motivationen som 
redan finns i individen.  

Chefer och ledare 
måste finna och ta bort 
de faktorer som skapar 
missnöje hos de 
anställda och i stället 
sätta in faktorer som 
kan motivera.  
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ARTIKELMATRIS 4 
Hon, H.Y Alice (2011). Shaping Environments Conductive to Creativity: The Role of Intrinsic 
Motivation. Cornell Hospitality Quarterly, 2011, November, 53-64. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 
Flertalet studier gällande 
kreativitet hos de 
anställda grundar sig i 
studier om inre 
motivation. Här tillämpas 
självbestämmande 
teorier för att undersöka 
inre motivation hos de 
anställda och hur de 
påverkas. 

 

 
En forskarassistent från 
ett universitet i 
Shanghai anställdes för 
att kartlägga och 
sammanställa 
internationella samt 
multinationella 
dotterbolag i 
besöksnäringen.   

250 hotell responderade 
och delades in i 
arbetslag.  

Dessa fick sedan svara 
på enkäter angående 
motivation och hur de 
uppfattar 
organisationens 
arbetsmiljö. 

 

 
Resultatet indikerar på en 
allmänt positiv arbetsmiljö i 
de tillfrågade 
organisationerna.  

Som väntat, ett bra klimat 
för kreativitet, gott 
ledarskap och visat stöd 
från kollegor var positivt 
relaterat till självständig 
motivation. 

 

  

 

 

 

 

 
Ledare som vill öka 
kreativ prestation kan 
göra sin organisation 
mer öppen för 
risktagande, acceptera 
utmaningar och öppna 
för progressivt 
tänkande. Detta är ett 
sätt för att åstadkomma 
förändringar och främja 
kreativitet. 

Ledare bör uppmuntra 
kunskapsdelning. De 
behöver också 
minimera destruktiva 
beteenden och realisera 
konflikter för att gynna 
de positiva effekter 
medarbetarna har 
genom att stödja och 
hjälpa varandra.  

Ledare bör också känna 
till de anställdas olika 
unika perspektiv på 
motivation. Genom att 
erbjuda utbildning, 
arbetsrotation och 
uppgiftsomfördelning 
främja motivationen hos 
de anställda.  
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ARTIKELMATRIS 5 
Wildes, Vivienne (2008). Should I Stay or Should I Go? Motivation to Work in Foodservice, Journal of 
Foodservice Business Research, 11, 286-294. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 
Studien undersöker vilka 
motivationsfaktorer som 
hjälper till att attrahera 
och bibehålla anställda 
inom 
restaurangbranschen. 

 
En inbjudan att delta i 
en kvantitativ 
undersökning skickades 
till 30 st. organisationer 
som bedriver 
restaurangverksamhet i 
Pennsylvania.  

Till de 22 som ville delta 
skickades en enkät ut till 
organisationens 
anställda.  

Undersökningsobjekten 
fick rangordna givna 
attribut i den ordning de 
ansåg var viktigast för 
att vara motiverade. 

Data sammanställdes 
som sedan kunde 
utformas till ett resultat. 

 
Överlag var resultatet 
ganska lika i alla 
åldersgrupper. Pengar var 
överlägset den största 
motivationsfaktorn.  

Efter pengar svarade 
majoriteten i 
undersökningen att en rolig 
arbetsmiljö var viktig för att 
bli motiverad. 

Flexibla arbetstider och 
hälsoförsäkring låg på 
delad tredje och fjärde 
plats beroende på vilken 
åldersgrupp som hade 
svarat.  

 

 

 
Ålder var avgörande för 
analysen av den här 
undersökningen. 

Det visade sig att 
många ser jobb inom 
restaurangbranschen 
som ett temporärt jobb 
där pengar spelar stor 
roll.  

Studien visar också att 
beroende på ålder 
rangordnar de anställda 
attributen olika.  

Därför bör chefer och 
ledare använda sig utav 
alla nämnda 
motivationsfaktorer för 
att fånga in ett så stort 
spann av människor 
som möjligt.  

	  


