
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES!!! I CAN! 

- En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om organisatorisk 

socialisation i hotellbranschen 

 

 

Emelie Lindblad 

Gabriel Mascaró Fredriksson 

Johan Wahlström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:                                                   C-uppsats 

Katja Lindqvist & Ulrika Westrup                                                                      Vt 2010 

Institutionen för Service Management 



 

2 

 

Abstract 
 
Titel: YES!!! I CAN! – En fallstudie om frontpersonalens uppfattning om 

organisatorisk socialisation i hotellbranschen. 

 

Författare:                  Emelie Lindblad, Gabriel Mascaró Fredriksson, & Johan Wahlström 
 
Handledare:                  Katja Lindqvist & Ulrika Westrup  
  
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om organisatorisk 

socialisation i hotellbranschen och hur frontpersonalen uppfattar de 
förutsättningar och verktyg organisationen förser dem med för att 
kunna socialiseras in i servicekulturen och agera väl i servicemötet. 

 
 
Forskningsfråga: Vilka förutsättningar och socialisationsverktyg förser organisationer i 

hotellbranschen sina anställda med och hur stämmer dessa överens 
med frontpersonalens uppfattning om vad som behövs för att effektivt 
integreras in i servicekulturen och agera väl i sitt arbete/servicemötet?   

 
 
Metod: För vårt syfte fann vi det lämpligt att undersöka frontpersonalens 

perspektiv på organisationens servicekultur och socialisation genom 
kvalitativa forskningsintervjuer och kvalitativa dokumentanalyser.  

 
 
Slutsatser: I vår undersökning framkom att samtliga respondenter i 

frontpersonalen till stor del föredrog de processer och verktyg som 
ryms inom de institutionaliserade socialisationstaktikerna, det vill 
säga en formell process som sker i grupp med tydliga direktiv och 
regler. Vi ser att det är förhållandevis överensstämmande med vad 
ledningen förser de anställda med för att agera väl i servicemötet.  

 
 
Nyckelord: Servicemötet, servicekultur, organisatorisk socialisation, 

socialisationstaktiker, Introduktionsprogram; Utbildning & träning; 
Belöning, feedback & beröm; Mentorskap, vägledning & 
karriärplanering. 
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1 Inledning 

1.1 Ett intressant servicemöte 

Det var en lördag i mitten av november, senhösten hade slagit till med full kraft och det 

ven en stark nordöstlig vind i ansiktet på oss när vi spatserade gatan fram med 

shoppingkassarna fulla. När vi vek av huvudgatan, ner mot en mörk gränd i jakt på 

antikviteter, passade himlen på att öppna sina portar och ett skyfall som vi inte sett på 

mannaminne brakade lös. En av oss skrek, ”Jag ser ett hotell 100 meter fram, 

SPRING”. Efter att löpt förbi Usain Bolt och slagit någon form av världsrekord 

stövlade vi in genom entrén på hotellet. En vänlig röst från receptionen frågade snabbt 

om han kunde vara till hjälp. Vi avböjde den vänliga gesten och bad endast om amnesti 

från gudarna, vilket receptionisten meddelade att det var det minsta han kunde bistå 

med. Ett par korta men vänliga meningsutbyten skedde och mannen försvann sedan bort 

bakom disken. Samlade, som vi nu började bli, såg vi oss om och förundrades över den 

eklektiska miljön som vi hamnat i, med ilagda marmorgolv, exotiska träslag och ett 

fantastiskt glastak som sakteliga började släppa in små solstrålar vilka bröt sig igenom 

molnmassivet. Vi tystnade, skakade bort vattnet från våra jackor och förundrades över 

atmosfären. Det hade slutat regna och paraplyerna utanför togs ner i maklig takt. I 

hotellreceptionen började det så sakta fyllas på med gäster på väg in och vi vinkade till 

receptionisten. Han och hans kollegor hade fullt upp med incheckning, ständigt med ett 

leende på läpparna. Receptionisten gjorde en kort nick tillbaka och vi begav oss ut, lite 

mindre blöta, lite mer tacksamma.  

 

Servicemöten blir allt viktigare i den nya serviceekonomins tjänsteintensiva värld med stor 

konkurrens, små ekonomiska marginaler och ständiga nyetableringshot. Då tjänster inte kan 

lagras gäller det att attrahera konsumenter för att kunna sälja sina tjänster. Mycket av den 

forskning som gjorts de senaste trettio åren har handlat om huruvida ledningen ska använda 

sina medarbetare för att bli mer konkurrenskraftiga. Bland annat introducerade Gummesson 

(1977 se Grönroos 1991, sid. 18) begreppet ”deltidsmarknadsförare”, vilket syftar till 

frontpersonalens betydelse kring representation av företagets värderingar i mötet med kund. 

 

Vidare menar allt fler tjänsteforskare att relationsskapande och lojala kunder är en väsentlig 

del för serviceföretagen att nå framgång. Därför utgör frontpersonalen huvudlänken i den 
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sociala interaktionen mellan kund och företag vid servicemötet (Eksell 2005 se Corvellec & 

Lindquist 2005, sid.13, 19). För att kunna behålla en hög servicenivå anser forskarna sålunda 

att det som bestämmer företagets tjänstekvalitet, eller så kallade servicekvalitet, är hur väl 

samspelet mellan kund och frontpersonal fungerar när de möts och Normann (2000) definierar 

detta servicemöte som ”Sanningens ögonblick” (Normann 2000, sid. 29). Grundantagandet i 

detta begrepp är att i den första kontakten med kunden har företaget sin chans att visa upp sin 

tjänstekvalitet. Därför anser forskarna att det är av största vikt för ledningen att styra dessa 

möten, genom konstruerande av tjänstekonceptet och servicekulturen (Normann 2000, sid. 58-

59 jfr Grönroos 2002 sid. 85, 126-127 jfr Gummesson 2002, sid. 89-91).  

 

Problem vid servicemötet kan dock uppstå om en ojämlik relation mellan personal och kund 

uppkommer, där företagen framställer kunden som allsmäktig och suverän (Korzcynski 2002, 

sid. 139-157).  Genom att använda sig av retorik såsom "kunden har alltid rätt" kan denna bild 

förstärka kundens suveränitet. Det kan medföra att makten förskjuts allt mer mot kunden och 

de anställda framställs som underordnade i en allt mer maktasymmetrisk relation. Denna 

relation skapar inte kvalitet i servicemötet i modern bemärkelse utan kvalitet skapas genom 

jämbördig interaktion (Gummesson 2002, sid. 89-91).  Även att se servicemötet genom ett 

”Emotional Labour”-perspektiv, myntat av Hochschild (1983 se Korzcynski 2002; Dahling & 

Perez 2000, sid. 574-578), framställs interaktionen med kunden som destruktiv för 

frontpersonalen och kan leda till negativa konsekvenser, såsom utbrändhet och social 

överansträngning. Därför är Human Resource Management (HRM)-aktiviteter i 

serviceverksamheter av största vikt för att hantera dessa effekter och visa insikt om de 

spänningar som medarbetare utsätts för. Det kan exempelvis ske genom utveckling av 

strategier för återhämtning ”back-stage”, möjligheter till variation i arbetet, 

personalutveckling och karriärmöjligheter (Korzcynski 2002, sid. 139-157). Framför allt 

handlar det enligt Korzcynski (2002) om att hantera triaden (personal/kund/ledning) och 

understödja personalens relation till kunden.  

 

Vidare är hospitalitybranschen den bransch inom den nya serviceekonomin, där interaktionen 

mellan frontpersonalen och gästen verkligen bestämmer företagets framgång, vilket således 

medfört ett ökat intresse kring styrning och utbildning av personalen i dessa organisationer 

(Choi & Dickson 2010, sid. 104).  För att uppnå en kvalitetsinriktad servicekultur, där triaden 

kan samspela på samma nivå, måste även företagen i hospitalitybranschen använda sig av 
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strategisk HRM för att förse de anställda med de verktyg som behövs för att kunna förmedla 

servicekulturen i organisationen och för att underlätta samt förbättra servicemötet (Browning 

et al. 2009, sid. 741). Med en god personalvård som innefattar socialiseringsverktyg i form av 

introduktionsprogram, träning och utbildning, belöningssystem samt karriärplanering kommer 

de anställda dessutom bättre se betydelsen av god service, få ökat självförtroende och 

snabbare bli indoktrinerade med servicekulturen (Grönroos 2002, sid. 400; Ardts et. al. 2001, 

sid. 159-167).  

 

Mycket av forskningen kring organisatorisk socialisation har till största del belyst hur 

ledningen ska använda socialisationsverktyg för att internalisera sina anställda och inte belyst 

de praktiska svårigheter det faktiskt innebär. Vi har därför valt att undersöka huruvida 

forntpersonalen faktiskt uppskattar ledningens initiativ gällande de anställdas socialisation i 

företag. Uppsatsen kommer därför att handla om att öka kunskapen om frontpersonalens 

uppfattningar i hotellbranschen kring de socialisationsverktyg som företagen förser dem med 

för att kunna integreras in i företaget, för att mildra deras emotionella sårbarhet vid 

servicemötet samt påskynda de anställdas inlärningsprocess och anpassning till den nya 

miljön i organisationen som de ska slutligen ska bli en del av (Kennedy & Berger 1994 se 

Yang 2008, sid.430-431).   

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om organisatorisk socialisation i hotellbranschen 

och hur frontpersonalen uppfattar de förutsättningar och verktyg organisationen förser dem 

med för att kunna socialiseras in i servicekulturen och agera väl i servicemötet. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka förutsättningar och socialisationsverktyg förser organisationer i hotellbranschen sina 

anställda med och hur stämmer dessa överens med frontpersonalens uppfattning om vad som 

behövs för att effektivt integreras in i servicekulturen och agera väl i sitt arbete/servicemötet?   
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1.4 Disposition 

I inledningen (1) beskriver och problematiserar vi ämnet för läsaren, vilket leder fram till 

ovannämnda syfte och frågeställning. Inledningen följs av ett metodavsnitt (2) där vi redogör 

för vårt valda studieobjekt samt hur vi har gått tillväga för att samla in det empiriska 

materialet. Därefter kommer uppsatsens teoretiska ram (3) att redogöras. Här beskriver vi 

socialisation i ett bredare spektrum för att sedan leda in på fyra teman som bildar 

utgångspunkt för vår analys. Dessa fyra teman är: Introduktionsprogram, Utbildning och 

träning, Belöning, feedback och beröm samt Mentorskap, vägledning och karriärplanering. I 

analysdelen (4) kommer dessa teorier och empiri analyseras i förhållande till varandra. Den 

avslutande delen (5) inleds med en övergripande diskussion kring de lärdomar vi erhållit. 

Slutligen kommer vi att avsluta med reflektioner kring arbetet och förhoppningsvis kunna 

bidra med förslag till vidare forskning. 
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2 Metod 

I följande avsnitt kommer vi att belysa hur vi har gått tillväga för att samla in det empiriska 

materialet. Vårt metodval är av stor betydelse för uppsatsens utformning och forskningsfrågan 

vi söker svar på. I denna del motiverar och beskriver vi våra metodval samt grundläggande 

uppfattningar om hur metoderna fungerar.  

 

2.1 Val av studieobjekt – Radisson Blu 

För att ge svar på vår forskningsfråga valde vi att göra undersökningen i form av en fallstudie 

och använda hotellet Radisson Blu Malmö som belysande exempel.  Radisson Blu Hotels & 

Resorts ingår i hotellkedjan Rezidor Hotel Group. Rezidor var tidigare ett helägt dotterbolag 

till det nordiska flygbolaget SAS, men i och med ägarbytet 2006 så bytte hotellen namn, från 

Radisson SAS till Radisson Blu. Majoriteten av Rezidor ägs nu av den nordamerikanska 

hotellgruppen Carlsson med sina 42 procent av aktieinnehavet (http://www.rezidor.com).   

 

Radisson Blu´s hotellkoncept innefattar att det ska vara ett förstaklasshotell med full service 

kombinerat med attraktiv och nyskapande design. Hotellet ska kunna möta alla sorters 

önskemål och med sina servicekoncept ”Yes I Can!”, ”Making It Right” och ”100 % Guest 

Satisfaction” ska gästen känna sig som hemma och få oslagbar service 

(http://www.Radissonblu.com). 

 

Valet av studieobjekt kan i det närmaste betecknas som ett bekvämlighetsurval, då 

fallföretaget ingår i institutionen för Service Managements samarbetspartners och vi tidigare 

kommit i kontakt med hotellet och kände till deras tjänstekoncept och filosofi. Vi sökte även 

en större hotellkedja som aktivt arbetar med socialisation av sina anställda. 

 

2.2 Övergripande metodologiska överväganden 

Då vi utformade vår metod användes Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Patel & 

Davidsson (2003) Forskningsmetodikens grunder, Ejvegård (2002) Vetenskapligt metod för 

projektarbete, Kajser & Hallgren (1999) Etnologiskt fältarbete, och framför allt, Kvale (1997) 

Den kvalitativa forskningsintervjun, som referenslitteratur. För vårt syfte fann vi det lämpligt 

att undersöka frontpersonalens perspektiv på organisationens servicekultur och socialisation 

genom kvalitativa forskningsintervjuer och kvalitativa dokumentanalyser. Kronologiskt 
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har vi genom en förstudie läst in och fördjupat oss i ämnet och tagit reda på hur det valda 

hotellet i praktiken använder socialisation och internaliserar servicekulturen hos sina 

anställda. Detta har gjorts genom intervju med vice VD Ulrika Andersson och kvalitativa 

dokumentanalyser av det valda hotellets tryckta och interna kommunikationsmaterial. Sedan 

har vi med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer med frontpersonalen närmare analyserat 

de anställdas uppfattningar och konsekvenser av socialisationsprocessen ur ett 

medarbetareperspektiv. Som form fick undersökningen således en jämförande inriktad design 

(Bryman 2002, sid. 69) där medarbetareperspektiv och HRM- och ledningsperspektiv 

kontrasterades sinsemellan med hjälp av teorier inom området.  

 

2.2.1 En kvalitativ forskningsansats  

Bryman (2002) förklarar hur kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten 

oftare ligger på ord än kvantifiering vid insamling och analys av data. Samtidigt beskriver 

Bryman (2002) kvalitativ forskning som tolkningsinriktad där ”tyngden ligger på en förståelse 

av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet” (Bryman 2002, sid. 249-250). I förståelsen och kartläggningen av den sociala 

verkligheten utgör "forskaren" själv undersökningens viktigaste redskap, varför en del 

subjektivitet i tolkningen av den sociala konstruerade verkligheten är ofrånkomlig.  

 

Studiens ansats är huvudsakligen deskriptiv vilket innebär att vi har haft viss kännedom om 

socialisationsprocesser och dess upplägg, men saknat djupare kunskap om 

frontlinjepersonalens synpunkter, tankar och upplevelser av processen. En deskriptiv ansats 

beskriver hur saker och ting ser ut utan att försöka förklara varför de ser ut som de gör. En 

mer explanativ ansats med ambitionen att ge förklaringar med giltighet för forskningsfrågan i 

sig hade medfört högre krav på generaliserbarhet med därtill hörande krav på 

urvalsprocedurer (Ejvegård 2002, kap. 2-3; Patel & Davidsson 2003, sid. 10-13). Ett 

analyserande framställningssätt har å ena sidan använts och fenomenet har satts under lupp, 

skärskådats och diskuterats. Till sin karaktär har studien också drag av fältstudiens mer 

explorativa och upptäckande natur där vi försökt finna ny information och nya infallsvinklar 

till ämnet. Under hela arbetet har ett pågående samspel skett, en ständig rörelse fram och 

tillbaka mellan teoribildning, datainsamling, analyser och nya kontakter med fältet. Bryman 

(2002, sid. 254, 314, 373) kallar detta för en iterativ process. Detta betyder exempelvis att 

analysen inletts då vissa delar av data insamlats och följderna av denna inledande analys har 
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påverkat exempelvis ny teoriinhämtning för att sedan påverka nästa steg i 

datasamlingsprocessen.  

 

2.2.2 Metodval  

"Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem” 

(Kvale 1997, sid. 9). Valet av intervjuer som främsta undersökningsverktyg kan motiveras 

genom att intervjuer, till skillnad från kvantitativa metoder som exempelvis enkäter, erbjuder 

forskaren möjligheten att gå in på djupet. Detta sker inte endast tematiskt utan själva formen 

på intervjuer tillåter och inbjuder till det. Det är inte bara en stor abstrakt bunt med 

enkätfrågor, utan vi kan borra djupare genom följdfrågor, genom att uppmuntra till att berätta 

mer och få intervjupersonerna att förklara tydligare. Givetvis görs detta med etiskt korrekta 

riktlinjer och informerat samtycke. Likt etnologiska intervjuer var målet i vår undersökning 

att utveckla samtalen och intervjuerna till långa, öppenhjärtiga och förtroliga samtal (Kajser & 

Öhlander 1999). 

 

Emellertid ställde vi oss frågan, åtskilliga gånger, om inte andra metoder hade varit mer 

adekvata för undersökningens ämne och syfte. Vilken ansats och metod forskaren väljer styrs 

enligt Kvale (1997, sid. 92-94) av vilken typ av fenomen som undersöks och vilket syfte som 

undersökningen har, det vill säga vilken typ av kunskap som vill uppnås, men också hur 

forskaren närmar sig problemet eller fenomenet. Sökes kunskap om händelser eller 

människors beteenden och deltagande i sin omgivning, är deltagande observation exempelvis 

en bättre metod. Om en undersökning söker förutsäga och förklara beteende för större grupper 

är ett stort urval och enkäter den relevanta metoden (Kvale 1997, sid. 100). I och med att 

uppsatsen i grund och botten är deskriptiv/explorativ och handlar om att försöka fånga 

medarbetarnas upplevelser av ett fenomen, fann vi att en kvalitativ forskningsmetod med 

intervjuer som huvudmetod bäst tjänade uppsatsens syfte där vi sökte medarbetarnas åsikter, 

attityder och berättelser. Undersökningen rör sig inte om positivistiskt kvantifierbar och 

objektiv data utan om att tolka meningsfulla relationer. Därutöver var meningen med studien 

inte att dra generella slutsatser eller ge anspråk på fullständighet om det som undersöktes, 

utan snarare ge en ökad förståelse kring hur begreppen socialisation, kultur och service kan 

tolkas. Metoden är även adekvat eftersom syftets huvudsakliga fokus är individen och genom 

fallstudien fick vi chans att träffa frontpersonalen i deras yrkesmässigt normala kontext.  
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Intervjuande är en komplex arbetsmetod som man inte "bara ger sig in på", just på grund av 

komplexiteten och att den kan ge resultat av skiftande kvalitet och karaktär. Själva 

öppenheten och flexibiliteten i en intervju ställer hårda krav på intervjuarens förberedelser 

och kompetens. Det är omöjligt att mer än ungefärligt försöka fånga vad som kommer att 

utspela sig under intervjusituationens gång. Kvale (1997, sid. 82) förklarar vidare att intervju 

är ett hantverk som är mer besläktat med konst än med standardiserade samhällsvetenskapliga 

metoder.  

 

2.3 Kvalitativ dokumentanalys  

Utifrån de teman vi har byggt upp vår teori, som bygger på servicekultur och socialisering så 

ansåg vi det högst lämpligt att läsa in oss på Radisson Blu´s interna kommunikationsmaterial 

innan vi gjorde intervjuerna, eftersom vi ville vara uppdaterade och kunna ställa frågor till 

medarbetarna med någorlunda förkunskaper. Vi valde därför att göra en analys av de 

dokument som vice VD försåg oss med i form av frontpersonalens personalhandbok och 

handboken ”Why?” som uttrycker Radisson Blus servicefilosofi ”Yes I Can!”. Genom att dela 

in innehållet från dokumenten i de teman som vi redan hade utformat i teoridelen kunde vi 

strukturera upp den information som var av intresse. Under dokumentanalysen antog vi ett 

något tolkande perspektiv för att utforska det underliggande i texten och placera in texten i 

våra valda teman. Vi hade även möjlighet att jämföra innehållet i dessa dokument med 

intervjusvaren för att se vad medarbetarna faktiskt hade kunskap om och använde i sitt 

dagliga arbete. Det underlättade avgörandet om huruvida dokumenten och manualerna 

fungerade som verktyg för frontpersonalen i deras nutida eller tidigare arbete på hotellet, men 

även för att se hur mycket vikt vice VD la vid de olika handböckerna. Bryman (2006) nämner 

just att dokumentanalys kan användas i samband med halv-strukturerade intervjuer och 

kvalitativa fallstudier av organisationer (Bryman 2006, sid 191).   

 

De ovan nämnda manualerna har alla anställda tillgång till och så även vi i uppsatsgruppen för 

syftet i fråga. Vi blev emellertid uppmanade att ”bränna” materialet så snart uppsatsen var 

färdig.  
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2.4 Intervjumetod á la Kvale 

I syfte att erhålla en metodologisk välkontrollerad utformning och skapa trovärdighet i 

undersökningen hämtade vi inspiration från Kvales (1997, sid. 85) sju stadier vid en kvalitativ 

forskningsintervju: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. 

 

2.4.1 Tematisering – undersökningens ”vad” och ”varför” 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju, enligt Kvale (1997), är att erhålla kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Kvale (1997) 

menar att det är kritiskt att formulera undersökningens syfte och beskriva ämnet för 

undersökningen, det vill säga "vad och varför", innan frågan om "hur" ställs (Kvale 1997, sid. 

117). Vi sökte vetenskapliga artiklar och läste in oss på ämnen som introduktion, socialisation 

och internaliseringen av värderingar och servicekultur samt identifierade vilken forskning 

som var relevant för området.  För att ringa in vårt forskningsområde och få grepp om 

undersökningens "vad" (Kvale 1997, sid. 91) kompletterade vi förstudien genom att söka 

information om Radisson Blu, dess historia, servicefilosofi och strategier. En tidig och 

informell intervju/träff med vice VD blev därförutom en viktig informationskälla som hjälpte 

till i klarläggningen, riktningen och de viktigaste aspekterna av ämnet. Under träffen fick vi 

hålla till i den miljö där undersökningen skulle genomföras och få en snabb glimt av den 

"främmande" kulturen, bekanta oss med omgivningen och den allmänna jargongen. Utifrån 

denna information började vår frågeställning långsamt ta form. Vi konstruerade därefter en lös 

teoretisk ram som systematiserade och operationaliserade användbara teorier och begrepp vi 

hämtat i vetenskapliga publikationer och tidigare studier. Den teoretiska ramen kom att 

innehålla fyra teman som blev vägledande och utgångspunkt för undersökningens struktur: 

Introduktionsprogram; Utbildning och träning; Belöning, feedback och beröm; samt 

Mentorskap, vägledning och karriärplanering.  

 

2.4.2 Planering - förberedelser av det metodiska förfarandet 

Efter undersökningens "vad" och "varför" konfronterades vi med den stora frågan "hur", 

nämligen val av metod som diskuterades ovan och vilka intervju- och analystekniker som var 

lämpligast i sammanhanget.  
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Val av respondenter 

Då vi hade för avsikt att intervjua frontpersonalen på Radisson Blu Malmö valde vi att 

avgränsa urvalet av respondenter till hotellets receptionspersonal. Vi genomförde totalt sex 

intervjuer, en med vice VD och fem med frontlinjepersonalen. Urvalet baserades på vad 

Bryman (2002, sid. 313) kallar för ett tillfällighetsurval, vilket var ett resultat av 

tillgängligheten på respondenter och ett totalt flygstopp efter ett vulkanutbrott på Island. 

Ledningen kände ett behov av att uträtta urvalet själva utifrån verksamhetens då begränsade 

möjligheter, varvid vi överlät valet av respondenter till vice VD. Frågan som förblir obesvarad 

då är givetvis om alla receptionister hade samma möjlighet att komma med i urvalet och hur 

de utvalda individerna liknar den sammantagna populationen. Vi upplevde dock att urvalet av 

respondenter skedde mer eller mindre slumpmässigt då intervjupersonerna skiljde sig åt när 

det gäller olika drag eller egenskaper samt spridning när det gällde kön, bakgrund och så 

vidare. Ålder bland frontpersonalen var emellertid generellt mellan 20-25 år. Respondenterna 

valdes sannerligen beroende på vem som var tillgänglig just för tillfället.  

 

Intervjuguiden 

I planeringsfasen lades stor omsorg på att ge intervjuundersökningen en metodologiskt 

välkontrollerad utformning. Vi valde vad Kvale (1997, sid. 117) kallar för en halvstrukturerad 

intervjuform, vilket omfattar en rad teman med förslag till relevanta frågor. Motivet till valet 

var att vi ville ge intervjupersonerna utrymme att tala fritt utifrån sina egna erfarenheter 

samtidigt som vi kunde behålla kontroll över intervjuförfarandet. Intervjuguiden för 

frontlinjepersonalen var standardiserad och började med inledande frågor av dynamisk 

karaktär exempelvis om deras uppgifter i företaget, enligt Kvales (1997) rekommendationer, 

för att mjuka upp den intervjuade och stimulera ett positivt samspel (Kvale 1997, sid. 122).   

För att skapa intervjufrågorna utgick vi ifrån den teoretiska ram som vår förstudie gett oss: 

Introduktionsprogram; Utbildning och träning; Belöning, feedback och beröm; samt 

Mentorskap, vägledning och karriärplanering. För varje tema i intervjuguiden skapade vi 

sedan mer strukturerade frågor av tematiskt karaktär med relevans för forskningsämnet, dock 

med försiktighet för att inte göra frågorna alltför specifika. Återigen med ledning av Kvale 

(1997, sid. 123) använde vi oss av ett begripligt språk, formulerade relativt korta och enkla 

samtalsfrågor samt undvek facktermer ur forskningen. Som nämnts tidigare var 

intervjuguiderna standardiserade för frontlinjepersonalen, men intervjuformen rymde 

flexibilitet gällande förändringar av frågornas utformande och ordningsföljd för att följa upp 
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svaren och berättelserna från den intervjuade. Vi var ute efter intervjupersonerna upplevelser 

och känslor varvid vi inte ville styra samtalet alltför hårt utan också låta dem tala om det de 

själva fann viktigt. Intervjuguiden för vice VD följde samma teman men med mer 

strukturerade och specifika underfrågor som byggde på att klargöra hur 

socialisationsprocessen faktiskt ser ut på hotellet ur ett lednings- perspektiv. 

 

2.4.3 Intervjuerna och mötet med frontlinjepersonalen 

Samtliga intervjuer genomfördes på Radisson Blu Malmö i frontpersonalens yrkesmässiga, 

normala kontext. Enligt Kvale (1997) är forskningsintervju en mellanmänsklig situation, det 

gäller att som forskare försöka skapa en atmosfär som får de intervjuade att känna sig trygga 

nog att tala fritt om sina upplevelser och känslor. Liksom Kvale (1997) ansåg vi att det var 

viktigt att intervjupersonerna fick en orientering före och efter intervjun, varför vi började 

intervjuerna med att berätta kort om syftet med intervjun, våra respektive roller och om den 

intervjuade hade några frågor innan intervjun började (Kvale 1997, sid. 119-120). 

 

I enlighet med Kvales (1997) etiska krav beträffande genomförandet av intervjuer 

informerade vi samtliga respondenter om att resultatet av uppsatsen skulle publiceras och var 

en offentlig handling och att det var svårt att garantera full anonymitet men att deras riktiga 

namn inte skulle framkomma i den slutgiltiga publikationen samt att känslig information 

skulle behandlas med försiktighet. Intervjupersonerna fick även godkänna att intervjuerna 

spelades in och vi avslutade intervjuerna med att fråga om intervjupersonerna hade något att 

tillägga. För varje intervju vi genomförde kunde vi i nästkommande intervju sedan ställa fler 

och bättre frågor av exempelvis sonderande, specificerande och tolkande karaktär. På det viset 

kunde vi förtydliga frågorna, flytta fokus till mer relevanta områden och kontrollera att vi 

förstått dem rätt (Kvale 1997, sid. 124-125). 

 

2.4.4 Utskrift och analys 

Transkribering  

Då vi som tidigare nämnt valt att spela in våra intervjuer, eftersom vi var intresserade av det 

som uttalades och hur respondenterna uttryckte sig, återstod således transkribering av de 

intervjuades svar. Fördelar med att spela in och analysera underlättar en noggrann analys av 

det som sagts (Bryman 2006, sid. 310). Då vi kom att avvika något från vår intervjumall valde 

vi att transkribera våra intervjuer ordagrant vilket exempelvis medförde att vi kunde få större 
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överblick över vilka frågor som ställts till respektive respondenter och vilka svar som givits. 

Enligt Kvale (1997, sid. 155-156) finns det inte några färdigställda regler gällande 

transkribering, varpå vi ansåg att ordagrann transkribering, med undantag för de ord som inte 

gick att uttyda, passade bäst. Vi anser att dessa ord emellertid inte påverkade innehållet. Vi 

delade upp transkriberingen emellan oss, men gick sedan igenom den tillsammans för att 

säkerhetsställa att inga fel uppstod. Även om transkribering är en tidsödande process så 

underlättade vår transkribering senare analysarbete.  

 

Analysmetoden 

Den faktiska analysmetoden som användes var vad Kvale (1997, sid. 184) kallar för ”ad hoc”- 

metoden vars tillvägagångssätt bygger på att olika analystekniker och angreppssätt nyttjas. En 

viss kontroll över ensidig subjektivitet fick vi genom att vi var flera tolkar på samma 

intervjuer. Inledningsvis började analysen med att vi satte oss och läste igenom de olika 

intervjuerna var för sig för att skapa ett allmänt intryck och få en känsla av helheten. Sedan 

tillämpade vi analysmetoden meningskoncentrering där långa uttalanden pressades samman 

till mer korta och koncisa formuleringar, vilket gav bättre överblick över det ansenliga 

materialet och underlättade den fortsatta analysen. Detta gjordes dock med försiktighet för att 

inte fragmentisera informationen och tappa det berättande flytet i vad respondenterna hade 

sagt (Bryman, 2002, sid. 387). Materialet lästes därefter en gång till, men denna gång med 

kontinuerliga notiser om viktiga iakttagelser om det som slagit oss som särskilt intressant. I 

syfte att finna styrande kategorier och mönster ingick här exempelvis vissa kvantifieringar 

som att räkna yttranden som angav olika eller samma attityder till ett fenomen Kvale (1997, 

sid. 184-185) 

 

Analysarbetet fortsatte sedan med meningstolkning där vi satte materialet i olika kontexter 

och försökte utläsa en djupare betydelse ur resultaten. Med inspiration från exempelvis den 

hermeneutiska filosofin där forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar 

intervjuerna ur detta perspektiv försökte vi se mellan raderna och gå utöver det direkta sagda 

för att finna underliggande strukturer och relationer som inte omedelbart framträdde i texten 

(Kvale 1997, kap. 11). Det var nödvändigt i och med att vi undersökte medarbetarens 

perspektiv på abstrakta fenomen som socialisation och servicekultur. Därutöver var 

analysprocessen hela tiden dynamisk och iterativ.  
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2.4.5 Verifiering - undersökningens kvalitet och metodkritik 

Inom den kvantitativa och positivistiska traditionen används ofta begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet för att bedöma undersökningens kvalitet. De kvalitativt 

inriktade forskarna har dock diskuterat hur pass relevanta "den heliga treenigheten" är för 

kvalitativa undersökningar. Vid en kvalitativ undersökning bör man istället betrakta resultatet 

av en undersökning som en av flera möjliga tolkningar av verkligheten, och istället diskutera 

huruvida själva tolkningen är trovärdig och äkta (Guba & Lincoln 1994 se Bryman 2002, sid. 

258). Med detta i beaktande, väljer vi att bygga vår diskussion kring validitet och reliabilitet. 

 

Trovärdigheten i en undersökning består enligt Bryman (2002, sid. 258) av fyra delkriterier 

som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning: tillförlitlighet (intern validitet); 

överförbarhet (extern validitet); pålitlighet (reliabilitet); konfirmerbarhet (objektivitet). I 

enlighet med Kvales (1997, sid. 261) resonemang väljer vi att som nämnts ovan utgå från 

föreställningen att validitet har med tolkningens hållbarhet och trovärdighet att göra. 

Tillförlitlighet i en undersökning innebär enligt Bryman (2002, sid. 258) att den sociala 

verkligheten framgår med all önskvärd tydlighet. Vi lade stor omsorg på att ge 

intervjuundersökningen en metodologiskt välkontrollerad utformning och utföra 

undersökningen i enlighet med de regler som finns. Vi har även försökt skapa tillförlitlighet i 

resultatet genom att sträva efter transparens och återge mycket information om hur 

undersökningen konkret planerades och genomfördes för samtliga faser i 

forskningsprocessen. Vi har ytterligare strävat efter transparens i redogörelsen av våra resultat 

genom att både försöka synliggöra respondenternas utsagor och göra oss själva närvarande i 

texten. Målet här var att ge läsaren möjligheten att uppfatta de samtal och intryck som format 

våra tolkningar. En tydlig teoretisk förankring samt en kritisk förhållningssätt och ständigt 

ifrågasättande av våra analyser anser vi bidragit positivt till valideringen av vår undersökning. 

Vi kommer dessvärre inte kunna validera resultaten genom återkoppling från respondenterna i 

syfte att kontrollera och bekräfta att vi uppfattat "verkligheten" på ett riktigt sätt. Detta kallas 

ofta för respondentvalidering och har med tillförlitligheten i en undersökning att göra 

(Bryman 2002, sid. 258). Ibland används även begreppet intern reliabilitet, vilket enligt Kvale 

(1997, sid. 213) hänför sig till forskningsresultatens pålitlighet. I kvalitativa undersökningar 

kan en viss kontroll över en godtycklig eller ensidig subjektivitet vid analys och 

bearbetningen av data fås genom användning av flera uttolkare för samma intervju. Detta har 

skett genomgående under undersökningen, särskilt vid tolkning av intervjuers djupare 
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mening. I svårbedömda fall tillämpade vi vad vi väljer att kalla för "konsensusmetoden" där 

alla vi tre kunde lägga veto mot tolkningar med avsikt att nå enighet och samförstånd om 

samtliga utslag. Detta i syfte att stimulera intersubjektivitet, det vill säga undvika att olika 

läsare fann olika innebörder och sneddrivna tolkningar (Kvale 1997, sid. 257). En 

forskningsintervju är mycket känslig för sammanhanget och beroende av det personliga 

samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade. Faktorer såsom vår blotta närvaro och 

intervjuareffekt samt ledande frågor kan ha påverkat de svar som respondenterna har lämnat 

på frågorna, i synnerhet då vi var tvungna att ta upp abstrakta fenomen såsom kultur och 

socialisation. Dessa frågor kunde likväl väckt ängslan och negativa känslor hos 

respondenterna (Bryman 2002, sid. 317). Vi upplevde däremot aldrig sådana känslor men 

emellertid var det tydligt att urskilja vilka av våra respondenter som agerade i sin 

professionella roll och vilka som var mer öppenhjärtiga och personliga, vilket är en 

beaktansvärd svaghet i vår undersökning.  

 

En kritik som ofta riktas mot kvalitativa intervjuer är att det inte går att generalisera från en 

intervjuundersöknings resultat (Bryman 2002, sid. 270), i synnerhet där fallstudier och 

begränsade urval används. Även om det aldrig har varit vår avsikt att dra generella slutsatser 

eller finna absoluta sanningar innebär detta för vår studie helt enkelt att våra resultat kan vara 

svåra att replikera och överföra till andra "unika" sociala kontexter och hotellföretag. De 

personer som intervjuades kan inte vara representativa för populationen. Med stor ödmjukhet 

och respekt för "hantverket" och forskarlaget som bedriver god och vederhäftig forskning 

anser vi emellertid att våra ”slutsatser” åtminstone är relevanta för rådande diskurser och 

teorier kring ämnet och pekar på problemställningar och infallsvinklar som kan vara viktiga 

att ta i beaktande. 

 

 

.  
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3 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet kommer vår teoretiska referensram presenteras där vi inleder med att 

förklara begreppet organisatorisk socialisation och sedan redogör för skillnaden mellan 

institutionaliserade och individualiserade socialisationsprocesser. Vi fortsätter med att 

presentera de fyra socialisationsverktyg som i huvudsak används av företag för att kunna 

internalisera anställda in i företaget och förbereda dem för servicemötet. Utifrån våra valda 

teman kommer läsaren erhålla kunskap som medför en djupare förståelse för empiri- och 

analysstycket.  

 

3.1 Organisatorisk socialisation  

Begreppet organisatorisk socialisation har sitt ursprung inom sociologin och kan beskrivas 

som internaliseringen av ett företags kultur, dess seder, normer, tankesystem och 

beteendemönster (Bakka et al. 2001, sid. 140). Organisationssocialisation innebär således en 

process där medarbetarna anpassar sig till företagets kultur och värderingar på gott och ont 

och i företagets händer kan socialisation ses som en kraftfull form av socialt inflytande och 

kontroll (Bakka et al. 2001, sid. 142). Ledningen antas med hjälp av socialisationstaktiker 

eller verktyg kunna ändra förutsättningarna för individers beteende, exempelvis genom 

introduktionsutbildningar eller belöningar till anställda när de utför önskvärda handlingar 

(Ardts et al. 2001). Även om socialisation till stor del sker i anställdas initierande fas på ett 

företag slutar inte en effektiv socialisationsprocess efter de första veckorna på arbetet utan 

fortgår kontinuerligt (Fritz et al. 2010, sid. 18) 

 

Organisatorisk socialisation definieras av Van Maanen & Schein (1979 se Yang 2008, sid. 

230) som en process: 

 "in which the experiences of individuals in transition from one role to another 

are structured for them by others in the organisations"  

och av Louis (1980 se Yang 2008, sid. 229-230) som en process: 

 "by which an individual comes to appreciate the values, abilities, expected 

behaviours, and social knowledge essential for assuming an organisational 

role, and for participating as an organisation member".  
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En stor del av forskningen om organisationssociologi och socialisationstaktiker baseras på 

Van Maanen och Scheins (1979 se Ardts et al. 2001, sid. 160) modell där forskarna redogör 

för sex socialisationstaktiker. Dessa taktiker består var och en av ett motsatspar, från vilka 

organisationer har möjligheten att utforma och styra socialiseringen och den roll som 

anställda tar till sig i företaget. Motsatsparen är inte ömsesidigt uteslutande utan kan sägas 

ligga på varsin sida av ett och samma spektrum. På ena sidan spektrumet befinner sig 

institutionaliserad socialisation - en gruppcentrerad process som är starkt orkestrerad av 

företaget. Kännetecken för denna process kan vara att anställda förses med faddrar/mentorer, 

att anställda socialiseras i grupp för att tycka lika, standardiserade inlärningsprogram och en 

tydlig välplanerad socialisationsprocess (Ardts et al. 2001, sid. 163-164).   

 

På den andra sidan av spektrumet befinner sig individualiserad socialisation - en 

individcentrerad process som är mindre orkestrerad av företaget. Denna taktik karakteriseras 

av öppenhet och acceptans för individens identitet, en mer informell lärandeprocess baserat på 

självständighet, "trial-and-error learning", det vill säga att lära av sina misstag samt "on-the-

job training" (Ardts et al. 2001, sid. 164). Enligt Jones (1986, sid. 265-268) reagerar 

medarbetarna olika på institutionaliserad och individualiserad socialisation. Vid 

institutionaliserad socialisation blir medarbetarna konforma och "lydiga" och lär sig de "rätta" 

normerna. Vid individualiserad socialisation blir medarbetarna istället "kreativt 

individualistiska" och innovativa, de accepterar kulturens grundläggande värderingar men 

avvisar mer perifera uppfattningar (Ardts et al. 2001, sid. 163-164). Ett tydligt exempel på 

institutionaliserad socialisation är militären, där individernas identitet kasseras för att sedan 

blir socialiserade till att tycka, tänka och bete sig som resten av fotfolket. Huruvida den 

institutionaliserade taktiken ska väljas eller om en mer individualiserad rollorientering är mer 

passande bestäms, enligt Jones (1986, sid. 276), av flera skäl där ett av dem är organisationens 

mål och strategier. 

 

De sex socialisationstaktikerna, se figur 3:1, som ryms inom institutionaliserad och 

individualiserad socialisation och agerar motsatspar är hämtade ifrån Van Maanen & Schein 

(1979 se Ardts et al. 2001, sid. 161-163; Jones 1986, sid. 272-279; Yang 2008, sid. 429-433).  
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Institutionaliserad socialisation & Individualiserad socialisation 

   ______________________ __________ 

1. Kollektiv     Individuell 

2. Formell     Informell 

3. Planerad    Oplanerad 

4. Fastställd    Varierande 

           5. Seriell       Åtskild 

6. Förnekande   Accepterande 

 

Figur 3:1 Socialisationstaktiker. 

(Fritt efter Van Maanen & Schein 1979 se Ardts et al. 2001, sid. 161-163; Jones 1986, sid. 272-279; Yang 

2008,  sid. 429-433) 

  

(1) Kollektiv vs individuell (collective vs individual): Med en kollektiv taktik socialiseras 

anställda i grupp till att tycka samma, exempelvis genom ett standardiserat 

utbildningsprogram. Motsatsen, individuell taktik, innebär att organisationen istället fokuserar 

på personlig inlärning i form av exempelvis självstudiekurser, lärlingsprogram och "on-the-

job training”. 

 

(2) Formell vs informell (formal vs informal): Genom formell taktik separeras nyanställda 

från andra ordinarie organisationsmedlemmar medan de lär sig vilka åligganden de har i sina 

roller. Inlärning sker vid "skolbänken" genom exempelvis specificerade och skräddarsydda 

nybörjarprogram, utbildnings- och introduktionskurser . Vid en formell taktik är det viktigt att 

anställda lär sig "korrekta" attityder, värderingar och normer. Vid informell socialisation 

separeras nyanställda inte från ordinarie medlemmar. Stora delar av inlärningen äger rum 

direkt på arbetsplatsen genom informella interaktioner med medarbetare, "on-the-job training" 

och "trial-and-error learning". 

 

(3) Planerad vs oplanerad (sequential vs ramdom): Vid planerad socialisation förses 

nyanställda med explicit och detaljerad information om vilka steg de måste ta för att bemästra 

sin yrkesroll. Vid oplanerad socialisation är sekvensen av steg som leder till att bemästra 

yrkesrollen oplanerade, tvetydiga och förändras kontinuerligt. 
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(4) Fastställd vs varierande (fixed vs variable): Med en fastställd socialisationstaktik förses 

anställda med en tydlig tidsplan om stegen i lärande- och socialisationsprocessen. Med 

varierande taktik är tidsplanen för respektive steg i lärande- och socialisationsprocessen inte 

definierad eller kommuniceras inte till de anställda. Organisationer med fastställd taktik har 

exempelvis en exakt tidsram för utbildningen som de följer. Med varierande taktik har 

individen istället själv stort utrymme att bestämma sin utbildningstakt.  

 

(5) Seriell vs åtskild (serial vs disjunctive): Vid seriell taktik är imitation av och identifikation 

med ordinarie organisationsmedlemmar viktiga element, vilka fungerar som förebilder och 

mentorer för nyanställda. Åtskild taktik kräver istället självständighet och att nyanställda på 

egen hand utvecklar sitt eget beteende och yrkesroll utan någon handledning. 

 

(6) Förnekande vs accepterande (investiture vs divestiture): Med förnekande taktik försöker 

organisationen avvisa eller ändra på nyanställdas identitet samtidigt som nyanställda får 

mindre stöd från "insiders" fram tills dess att dem integrerats, kommit in i gemenskapen och 

lärt sig oskrivna regler och så vidare. Med accepterande taktik godtar och uppmuntrar 

organisationen de nyanställdas identitet omgående. 

 

3.2 Socialisationsverktyg 

Nedan följer de formella socialisationsverktyg som kan styras av ledningen i en organisation 

när anställda ska integreras in i servicekulturen. Dessa är: Introduktionsprogram; Utbildning 

och träning; Belöning, feedback och beröm samt Mentorskap, vägledning och 

karriärplanering.  Dessa teman kan i sin natur ha inslag av både institutionaliserad och 

individualiserad socialisation. 

 

3.2.1 Introduktionsprogram 

Effektiv inlärning kräver struktur på inlärningsprocessen och den första formella 

introduktionen för en anställd in i företaget sker oftast genom ett introduktionsprogram i form 

av exempelvis introduktionskurser och/eller introduktionsmaterial (Feldman 1989 se Ardts et 

al. 2001, sid. 162 jfr Fritz et al. 2010, sid. 18).  På så sätt får den nyanställde en möjlighet att 

bekanta sig med företaget, sina arbetsuppgifter och gå från att vara en ”outsider” till ”insider” 

(Young & Lundberg 1996, sid. 26 jfr Feldman 1989 se Ardts et al. 2001, sid. 162). Ett antal 

studier visar på att stressnivån hos en nyanställd är som störst under de första dagarna på det 
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nya företaget. Ett introduktionsprogram ska sålunda vara designat på ett sådant sätt att stress 

reduceras så att den nyanställde känner sig välkommen och väl införstådd med organisationen 

(Wanous & Reichers 2003, sid. 438). Programmet bör bland annat innehålla hälso- och 

säkerhetsföreskrifter, villkor för anställningen, en historisk berättelse kring företaget samt 

introduktion av medarbetarna (Wanous & Reichers 2003, sid. 436). Företaget bör även berätta 

vilka olika känslor de nyanställda kan förvänta sig i olika framtida situationer samt vilka 

förväntningar som finns för att göra ett tillfredställande jobb (Wanous & Reichers 2003, sid. 

442). Ett introduktionsprogram stärker således lojalitet och identifikation med organisationen 

och låter den anställde få en första kontakt med företagets värderingar (Feldman 1989 se 

Ardts et al. 2001, sid. 162). 

 

Om företag har intentionen att styra de nyanställda ska introduktionsprogrammet ske i grupp 

utefter ett fastställt schema där de nyanställda är separerade från tidigare 

organisationsmedlemmar (Ardts et al. 2001, sid. 163).  

 

3.2.2 Utbildning och träning  

Utbildning och träning ses också som betydelsefulla socialisationsverktyg eftersom 

organisationens normer och värderingar sålunda kan förmedlas till de anställda och på så vis 

kan bandet mellan individ och organisation stärkas (Ardts et al. 2001, sid. 163). Utbildning av 

personal är även starkt relaterat till servicekvalitet eftersom organisationer kan använda 

utbildningen för att förstärka önskade beteenden som bidrar till effektiv service (Garavan 

1997 se Yang & Cherry 2008, sid. 401).  

 

När rekrytering väl är genomförd och organisationen har försökt finna rätt man till rätt plats 

återstår för organisationen att förhållandevis snabbt tillhandahålla utbildning och träning för 

att utveckla individens förmåga att göra ett bra jobb (Browning et al. 2009, sid. 744). Genom 

att träna personalens attityder och kunskaper att möta eller till och med överträffa kundens 

förväntningar kan konkurrensfördelar skapas (Ingram 1999 se Yang & Cherry 2008, sid. 406 

jfr Grönroos 2002, sid. 404). Vidare ökar utbildning således servicekvalitet och produktivitet, 

men kan även minska arbetskostnader och personalomsättning (Enz och Siguaw 2000a, b se 

Yang & Cherry 2008, sid. 401). I Yang och Cherry (2008) beskrivs ett så kallat ”orientation 

programme” eller inlärningsprogram som handlar om att träna sina anställda att ge förträfflig 

kundservice redan under sin första tid på företaget och som även ska bli de anställdas 
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gemensamma mål varje dag. Han menar att ett sådant program ska vara den initierande fasen 

för de anställda att lära sig och grundlägga företagets servicekultur i medarbetarna (Morrow 

2000 se Yang & Cherry, sid. 406 jfr Fritz et al. 2010, sid.18-21).   

 

Många serviceorganisationer använder även utbildning för att förbättra de anställdas 

självförtroende i arbetet (Heskett, Sasser, & Schlesinger 1997 se Browning et al. 2009, sid. 

744), men att bara låta de anställda genomgå kurser som handlar om serviceanda för att ändra 

de anställdas attityder och självförtroende är emellertid inte att föredra (Grönroos 2002, sid. 

405). Frontpersonalen ska enligt Schneider & Bowen (1995 se Browning et al. 2009, sid. 744) 

och Grönroos (2002, sid. 404-405) träna kunskap och förmågor som passar företagets strategi 

och därför behövs utbildning i företagets mission, hur företagets processer och medarbetare är 

relaterade till varandra, gemensamma mål, yrkesutbildning och slutligen utbildning i 

kommunikation och service.  Detta för att arbetet för den anställde ska bli meningsfullt och 

förståeligt och för att denne ska få veta vilka krav på arbetet som ställs och vad företaget 

förväntar sig. Att träna interpersonliga förmågor och teamwork tas också upp som viktiga 

delar i utbildningen eftersom serviceorganisationers anställda ofta arbetar i team för att kunna 

hantera gästers olika behov (Redman & Matthews 1998 se Browning et al. 2009, sid. 744). 

 

Enligt en undersökning av American Society for Training and Development (ASTD) har 

emellertid informell ”on- the- job training” för medarbetare visat sig vara den mest effektiva 

formen för att komma in i företaget och lära sig arbetet (Fritz et al. 2010, sid.17). Ardts et al. 

(2001, sid. 164) menar däremot att ”klasslektioner” är att föredra framför ”on-the–job 

training” för att snabbare komma in i organisationen. Vidare menar Choi och Dickson (2010) 

att det är uppenbart att många serviceorganisationer inte anser att träning och utbildning 

betalar sig och att kostnader som läggs på utbildning och träning är något av det första som 

reduceras vid ekonomiska svårigheter för företag (Choi & Dickson 2010, sid. 104).  

 

Vidare påpekar Edvardsson och Echeverri (2002 se Corvellec & Lindqvist 2005, sid. 41-42) 

svårigheten i att lära sig de egenskaper som god service innefattar, då de menar att dessa 

egenskaper finns inneboende hos individen. Noterbart är att anställda i allmänhet ofta inte 

uppfattar träning och utbildning som lika givande i jämförelse med andra 

socialiseringsverktyg. De anställda som emellertid anser att det är till hjälp för att socialiseras 

in i företaget visar större organisatoriskt engagemang och tenderar att stanna kvar i företaget 
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(Ardts et al. 2001, sid. 162). Även om utbildning kan stärka socialisering så nämner Ardts et 

al. (2001, sid. 164) och Normann (2000, sid. 106) att annan förstärkning kan behövas för att 

påverka beteendet av de anställda i form av återkoppling eller belöningssystem. 

 

3.2.3 Belöning, feedback och beröm 

Formell feedback som ges i samband med prestationsbedömning kan också ses som ett 

socialisationsverktyg. I bedömningen av de anställdas prestationer bestäms således nivån på 

hur socialiserad den anställde har blivit genom de olika verktygen. Positiv feedback kan 

därför ses som en indikation på att den anställde börjar integreras och socialiseras i företaget 

(Schein 1978 se Ardts et al. 2001, sid. 162). Beer (1985 se Ardts et al. 2001, sid. 162-163) 

menar att formell feedback ska åstadkomma positiva förändringar i attityder och beteenden 

och att feedback kan hjälpa de anställda att utvecklas. Belöning och feedback handlar även 

om att motivera sina anställda till att prestera bättre (Chiang & Jang 2008, sid. 314). Mitchell 

(1982 se Cadwallader et al. 2010, sid. 220) definierar motivation som den grad till vilken en 

person vill och väljer att engagera sig i ett specifikt beteende. Då frontpersonalens arbete i 

hotellbranschen karaktäriseras av låga löner, låg status, intensiva arbetsuppgifter och få 

möjligheter till karriärutveckling utgör motivation en viktig grundsten från ledningen för att 

påverka servicekvalitet och frontpersonalens uppträdande (Chiang & Jang 2008, sid. 314). 

 

Både finansiella och icke-finansiella typer av belöning har identifierats i hotellindustrin såsom 

högre lön, bonus, befordran, ökat ansvar samt kontinuerlig bekräftelse från ledningen, 

kollegor och kunder. Således fungerar även känslan hos den anställde av att ha gjort ett bra 

arbete och att bli ansedd som en duktig anställd som motivationsfaktorer (Canter et al. 2008, 

sid. 330). Om de anställda är motiverade och dessutom blir belönade kommer de att anstränga 

sig mer i arbetet, vilket kommer leda till att produktiviteten och kvaliteten på deras 

prestationer förbättras (Chiang & Jang 2008, sid. 321). 

 

Det är även vikigt att belöning sker på rätt sätt och att de anställda i serviceföretag faktiskt 

belönas för deras serviceinriktade insatser för att de ska se betydelsen av god service 

(Grönroos 2002, sid. 400-401). Belöningssystemet ska därför vara utformat på ett sådant sätt 

som visar att företaget uppmärksammar och uppskattar god service. Utgående ersättning för 

exempelvis kostnadseffektivitet menar Grönroos (2002, sid. 379) inte är att rekommendera då 

det inte bevisar hur servicekvaliteten gentemot kunderna har varit i processen.  
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Icke finansiell belöning har emellertid visat sig ge bättre påverkan på motivationen än 

finansiell belöning. Det som dock har visat sig ge bäst påverkan på motivationen är en 

kombination av både icke-finansiell och finansiell belöning. Hos anställda på företag som inte 

arbetar med någon motivationshöjande faktor alls, tenderar motivationen däremot att sjunka 

(Chiang & Jang 2008, sid. 321). Oavsett demografi måste de icke finansiella faktorerna vara 

tillfredsställda hos de anställda för att motiveras (Wong et al. 1999, sid. 239). Vad ledningen 

tror att personalen föredrar i form av belöning vid goda prestationer är emellertid inte alltid 

överensstämmande med vad de anställda anser. Därför är det viktigt för ledningen att ta reda 

på vad den anställde vill ha ut av sitt arbete och vad som motiverar dem (Kovach 1980, sid. 

56-57). 

 

3.2.4 Mentorskap, vägledning och karriärplanering 

Då socialisation även handlar om att påskynda inlärningsprocessen är mentorskap ett verktyg 

för att få de anställda att anpassa sig till företagskulturen mer effektivt (Kennedy & Berger 

1994 se Yang 2008, sid. 430-431; Sweeney 2009 sid. 33). Sålunda kan karriärplanering och 

vägledning, speciellt i form av en formell mentor, ses som ytterliggare ett viktigt 

socialisationsverktyg. Studier har visat att nyanställda som erhåller en mentor lär sig mer om 

organisationen, är mer nöjda och bekväma med sina jobb samt mer socialiserade än vad 

nyanställda utan mentor är (Ardts et al. 2001, sid. 162). Genom mentorskap förses de 

anställda med direkt feedback som gör att de kan arbeta mer effektivt samt känna ett starkare 

engagemang och bli medvetna om sina styrkor och svagheter (Sweeney 2009, sid. 32-35). 

 

Karriärplaneringsmöten är individuella och kan inte designas enligt institutionaliserad 

socialisation (Ardts et al. 2001, sid. 164). Den anställde ska dock alltid veta vilka steg 

gällande utbildning som måste genomgås samt hur många ytterliggare år av arbete som krävs 

för att kunna nå högre positioner i organisationen. Anställda kan således i samspel med 

mentorn utforma en karta med uppsatta mål för vidare framgång (Sweeney 2009, sid. 33; Fritz 

et al. 2010, sid. 18-21). Ardts et al. (2001, sid. 164) menar att karriärplanering och vägledning 

ska syfta till att bekräfta den anställdes kvalitéer och Peiró et al. (2002, sid. 62) hävdar att 

passivitet i karriärplanering kommer att hämma den personliga utvecklingen och minskar 

sannolikheten att den anställde når högre positioner med högre status. 
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4 Empiri och analys 

I detta avsnitt redovisar vi vårt insamlade empiriska material, vilket sätts i relation till 

föregående presenterade teorier och blir utgångspunkt för vår analys. Teori och empiri 

diskuteras i förhållande till varandra och för att underlätta för läsaren är styckeindelningen 

utformad och tematiserad på samma sätt som i teoriavsnittet. För att skydda respondenterna i 

frontpersonalens identitet kommer vi att benämna dessa R1, R2, R3, R4 och R5.  

 

4.1 Introduktionsprogram 

För att den nyanställde ska få en möjlighet att bekanta sig med företaget, sina arbetsuppgifter 

och gå från att vara en ”outsider” till ”insider” används introduktionsprogram för nyanställda 

(Young & Lundberg 1996, sid. 26) Ett introduktionsprogram stärker lojalitet och 

identifikation med organisationen och låter den anställde få en första kontakt med företagets 

värderingar (Feldman 1989 se Ardts et al. 2001, sid. 162).  

 

Introduktionen på Radisson Blu 

Vice VD berättade att de nyanställda på Radisson Blu Malmö förses med en personalhandbok 

under första dagen, vilken vi genom dokumentanalys kan se innehåller företagspresentation 

med målsättning, vision och affärsidé samt betydelsefull information om arbetsplatsen. De 

nyanställda erhåller även en arbetsbeskrivning där vi ser att innehållet består av den anställdes 

titel, vem de ska rapportera till, vilken avdelning de arbetar på och vad företaget förväntar sig 

av den nyanställde. Grönroos (2002, sid. 404-405) menar att de nyanställda ska få veta vilka 

krav på arbetet som ställs och vad företaget förväntar sig, för att arbetet för den anställde ska 

bli meningsfullt och förståeligt, något som kan antas viktigt för socialiseringen av anställda. 

Vice VD berättade att ytterliggare material som de nyanställda får tillhanda är boken ”Why?” 

som bygger på företagets kärnvärderingar och servicefilosofin ”Yes I Can!”, vilken vi 

fördjupar oss i senare i utbildningsstycket. 

 

Samtliga respondenter i frontpersonalen uppger att de erhöll personalhandbok, 

arbetsbeskrivning och ”Why?” redan första arbetsdagen och varje respondent menar att de 

även läste igenom allt material av rent intresse. De motiverade det med att de faktiskt ville 

veta och hade eget intresse i vad som stod i materialet, vilket vi tolkar var för att öka sin 

kunskap och underlätta sin insocialisering i organisationen. R1 berättade även att han/hon till 
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och med har uppdaterat sig genom det nya introduktionsmaterialet som tillkommit senare. 

Som exempel uttryckte sig R1 och R3 på följande sätt ”Om man är ny och väldigt glad för ett 

jobb så vill man gärna”, ”Jag var intresserad och läste allt från början”.   

 

Vice VD berättade vidare att under första månaden efter rekrytering ska en nyanställd på 

Radisson Blu Malmö även genomgå hotellets introduktionskurs som varar i två timmar och 

bygger på personalhandboken. I personalhandboken kan vi genom dokumentanalys dock se 

att introduktionskursen ska ske inom de första tre månaderna.  Introduktionskursen innefattar 

en färdig presentation från huvudkontoret som presenterar hela företaget, dess struktur, och 

koncept. Vice VD menar att all denna information måste de nyanställda ha med sig för att 

veta vilken roll de själva har i organisationen. Introduktionskursen fortsätter med mer specifik 

information om Radisson Blu Malmö där bland annat individens förmåner, rättigheter, 

skyldigheter och säkerhet och introduktionskursen avslutas sedan med en rundtur på hotellet 

(Vice VD). Innehållet i introduktionen kan vi se är i enlighet med vad Wanous & Reichers 

(2003, sid. 438) anser är viktigt att ta upp för att reducera stress hos nyanställda. ”Det är en 

grundplåt som alla behöver”, menar vice VD. 

 

Om vi ser till erhållandet av skriftligt material får vi intrycket av att de flesta medarbetarna 

tyckte att informationen i introduktionsmaterialet var extra nyttigt, speciellt för dem som inte 

fick genomgå den introduktionskurs på två timmar som vice VD tidigare hade berättat om. 

Två respondenter uppger nämligen att de inte gått introduktionskursen alls, vilket förvirrade 

oss då vice VD uppgivit att den skulle genomgås första månaden medan en respondent sade 

att han/hon fick gå kursen först ”senare”. En av respondenterna som inte har gått 

introduktionskursen överhuvudtaget, R1, men som tidigare arbetat i branschen, påpekade att 

det kändes som att han/hon blev ”inslängd” rätt snabbt i sitt arbete. R1 såg det som både 

positivt och negativt och menade att man missade en del kunskaper då allt inte är samma på 

alla hotell. Men denne tog upp vikten av att våga fråga medarbetarna när han/hon var ny samt 

att ta eget initiativ och lägga vikt vid introduktionsmaterialet. 

 

Den andra medarbetaren som inte gick introduktionskursen, R5, fick börja med att gå 

utbildningskursen ”Yes I Can!” direkt, vilket vi uppfattat egentligen är steg två i 

socialisationsprocessen. Han/hon menar samtidigt att de nyanställda var tvungna att ”bli 

insatta fort” och verkligen behöver ha ”koll”. R5 menar vidare att han/hon inte hade vetat lika 
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mycket om denne inte hade läst igenom de manualer som denne försågs med under första 

dagen. 

 

Vi tolkar frontpersonalens utsagor som att introduktionsmaterialet är en viktig grund för 

medarbetarna att snabbt lära sig om organisationen och påskynda deras insocialisering, vilket 

vi menar är ett medvetet val av företaget. Då Radisson Blu oftast använder sig av sex 

månaders provanställning menar vice VD att nyanställda snabbt måste komma in i företaget 

och uppfylla de krav som ställs annars kommer inte anställningen att förlängas. 

Respondenterna i frontpersonalen bekräftar bilden av att det ligger mycket ansvar från start i 

frontlinjen, vilket vi tolkar satt press på individen att snabbt komma in i organisationen och 

lära sig arbetsrutiner och servicebemötande varpå mycket eget initiativ har tagits av de 

anställda.  

 

4.2 Utbildning och träning 

Som nämnts tidigare belyser ett flertal forskare vikten av att serviceverksamheter använder 

sig av träning och utbildning för att upprätthålla servicekulturen samt för att snabbt och 

effektivt socialisera in medarbetare i organisationen. Radisson Blu har bland annat utvecklat 

ett formellt och standardiserat utbildningsprogram, ”Yes I Can!”, i syfte att kommunicera 

hotellets servicefilosofi och träna samt utbilda anställda till att ge förträfflig kundservice. 

 

Servicefilosofin ”Yes I Can!” 

Så fort vi nämner ”utbildning” tar samtliga respondenter från frontpersonalen, gladeligen upp 

begreppet ”Yes I Can!” och dess innebörd. Utifrån intervjuerna kan vi tyda att det finns ett 

mycket starkt samband mellan företagets och de anställdas syn på ”bra service”. 

Frontpersonalen beskrev ”Yes I Can!” – begreppet på följande sätt: ” den innebär att man 

alltid ska säga ja”; vi tycker om att säga ja, vi säger inte nej utan gör vårt bästa och försöker”; 

”man ska alltid vara tillgänglig”. De anställda använder även begrepp och ”slogans” som vi 

ser finns återgivna i boken ”Why?” och personalhandboken såsom ”100 % Guest 

satisfaction”, ”Suprise and Delight” (överraska gästen genom en positiv gärning) och 

”Making It Right”. Vi förstår att dessa slogans har bitit sig fast och blivit en del av den 

vardagliga jargongen vilket hjälper till att understryka företagets grundläggande värderingar 

och attityder, samtidigt som de fungerar som stöd och verktyg i serviceagerandet. 
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Utbildningen ”Yes I Can!” 

De nyanställda ska under det första halvåret ha genomgått utbildningen ”Yes I Can!”, där 

bland annat konceptet ”100 % Guest Satisfaction Guarantee” tas upp. Radisson Blu’s 

målsättning är att alltid ha nöjda och återkommande gäster genom att sträva efter att alltid 

tillgodose gästens behov och önskemål (”WHY?”; Personalhandbok) För att lyckas uppnå 

målsättningen lär sig frontpersonalen klagomålshantering genom det unika 

serviceprogrammet ”Making it right”. Vice VD menar att anställda inte får hantera gästers 

klagomål förrän ”Yes I Can!” är genomgången eftersom ”Making it right” innefattar särskilda 

riktlinjer som ska följas. Vice VD poängterar att ”Vi försöker förse medarbetarna med ett 

ramverk snarare än specifika steg hur du ska gå tillväga”. 

 

Vice VD berättar att ”Yes I Can!” varar fyra timmar och tillhandahålls två gånger om året på 

den aktuella arbetsplatsen. Utbildningen hålls av två hotellanställda som har en specifik 

hotelltränarutbildning. Samtliga av våra intervjuobjekt i frontpersonalen har gått utbildningen, 

men kommer inte riktigt ihåg exakt när den genomgicks, förutom att det skedde ”i början eller 

efter några månader. En av respondenterna i frontpersonalen som fick gå utbildningen efter 

några månader, R2, spann vidare på svaret och menade att ”det kanske inte fanns några andra 

tillfällen” och en annan, R1, påpekade att ”Det hade väl varit bättre om den kom tidigare för 

min del”. En tydlig struktur på socialisationsprocessen och inlärningen krävs för att denna ska 

vara effektiv påpekade Fritz et al. (2010, sid. 18), vilket är något som vice VD nämner saknas 

på Radisson Blu. När vi frågade vice VD om det finns någon bestämd tidsplan för 

socialisationsprocessen klargjorde hon att ”I den bästa av världar så hade det varit så. Det 

finns ju en tanke att de första månaderna så ska man ha gått introduktionskursen och första 

halvåret ”Yes I Can!”. Förra året lyckades vi inte hålla det fullt ut. Detta år har vi börjat bli 

bättre. Vi försöker hålla det så långt vi kan. Vi ser att resultatet blir bättre när vi gör så”. I 

Yang och Cherry (2008, sid. 406) hävdar Morrow (2000) att utbildning faktiskt ska ske i den 

initierande fasen för att snabbare och mer effektivt komma in i företaget och grundlägga 

företagets servicekultur i medarbetarna.  

 

Utbildningens upplägg 

Vidare är utbildningen, enligt vice VD, utformad såtillvida att olika typer av medier används 

för att underlätta inlärningen, till exempel power points, filmvisning och rollspel. Vice VD 

påpekade att ”det är väldigt viktigt att man använder olika medier för annars är det jättesvårt 
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och hålla intresset uppe så länge”. Hon beskrev vidare att det handlar om att de anställda hela 

tiden ska vara på hugget och att hotellet arbetar med små utbildningsgrupper med sällan fler 

än åtta stycken i varje grupp för att få aktivitet i gruppen. Fyra av respondenterna i 

frontpersonalen poängterade att de tyckte utbildningen var utformad på ett bra sätt genom 

bland annat smågrupper, filmvisning och gästspel. 

 

I teoridelen diskuterade Fritz et al. (2010, sid. 17) och Ardts et al. (2001, sid. 164) vilken typ 

av inlärningsform som var att föredra när det gällde att socialisera sina anställda. Författarna 

tog upp ”on-the-job training” och ”klasslektioner” som exempel, varvid respondenterna 

delade olika uppfattningar om vilket som var att föredra. Exempelvis menade R5 att denne 

föredrog en kombination av båda, det vill säga att denne lärde sig mer om service på 

utbildningen medan han/hon lärde sig arbetsuppgifterna bäst på golvet. Även R3 tyckte att 

”on-the-job training” gav störst kunskap och erfarenhet, ”det vill säga när man är ute i fältet 

och lär av sina misstag”. R1 tar upp betydelsen av att lära sig det man som anställd har 

problem med eller inte förstår genom att fråga. R1 menade emellertid, i enlighet med R5, att 

denne lärt sig genom en kombination av utbildning och att arbeta, men påpekade samtidigt att 

han/hon arbetade ”ganska” länge innan han/hon gick någon utbildning och därför lärde sig 

mest genom ”on-the-job training”. Vi kunde således notera att dessa respondenter i enlighet 

med Ardts et al. (2001, sid. 162) inte uppfattade utbildningen som ett vikigare 

socialisationsverktyg än något annat verktyg.   

 

Samtliga respondenter från frontpersonalen följde även Edvardsson och Echeverris (2002 se 

Corvellec & Lindqvist 2005, sid. 41-42) linje att det finns en svårighet i att lära sig de 

egenskaper som god service innefattar, det vill säga att dessa egenskaper och attityder finns 

inneboende hos individen. Respondenterna från frontpersonalen uttryckte sig på följande sätt: 

”Jag anser att man är en servicemänniska i grund och botten, det är liksom inget man blir man 

har det i sig”, ”Är man inte jättesocial och väldigt stark så pallar man nog inte”, ”Det är svårt 

att läsa sig till service”, ”Yes I Can ingår i min kultur”, ”Jag är ganska naturligt lagd för det, 

alltså serviceminded”. 

 

Efter genomgången ”Yes I Can!” -utbildning 

Vice VD berättade även att efter genomgången ”Yes I Can!”– utbildning erhåller 

medarbetarna en pin som symboliserar att de är väl införstådda med servicekulturen. Vice VD 
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beskrev pinnen som en slags legitimation på att du som anställd kan hantera och är informerad 

om Radisson Blus gästservice, hotellets klagomålsrutiner, kundservicerutiner och bättre stå 

för företags värderingar. Vi diskuterade även med vice VD vad de i ledningen förväntade att 

de anställda skulle klara av första tiden efter utbildning. Hon beskrev att de anställda först och 

främst måste veta hur de ska sköta de ”stora sakerna, man måste bli varm i kläderna”. Vice 

VD menar vidare att: 

”Även om vi säger att klagomålshantering ska skötas snabbt, effektivt så måste vi 

alltid finnas där som stöd. För det är inte alltid så lätt. Man är tjugo år och så har 

man en affärsman framför sig som bara tycker att man är vatten värd bara för att 

man är yngre. Bara det att det står chef på dig så får du en annan respekt. Sen om 

man är lite äldre, ja det funkar också. Men är det så att vi har gäster som säger att 

de vill tala med chefen och man känner att det här klarar jag inte ut, då finns vi där 

och stöttar. Det är skillnad på att ge sin personal ansvar och att hänga ut dem”. 

 

Det bekräftades av respondenterna från frontpersonalen som beskrev att de får och kan ta de 

flesta beslut själv, men behöver de hjälp finns det alltid stöd till hands, vilket uppskattades 

och kändes tryggt. Samtidigt menar tre respondenter från frontpersonalen att mycket som gås 

igenom i ”Yes I Can!” är ganska självklart för dem som hela tiden arbetar med kundnära 

relationer och service och att det således blev en återupprepning på det de redan visste.  

 

Samtliga respondenter från frontpersonalen hade emellertid något positivt att säga om 

utbildningen och den beskrevs bland annat som ”trevlig”, ”ganska bra”, ”alla behöver höra det 

som tas upp”, ”positivt med smågrupper”, ”jättebra man kan alltid lära sig något nytt”, 

”väldigt bra att ha, ”bra när det gäller hur man ska bemöta gäster”. Utifrån frontpersonalens 

svar tolkar vi dock utbildningen ”Yes I Can!” som om den har haft mindre betydelse för att 

lära sig arbetsuppgifterna och istället fungerat som förstärkning av ”Yes I can!”-filosofin.  

 

4.3 Belöning, feedback och beröm 

I vårt teoriavsnitt har vi konstaterat att belöning, feedback och beröm syftar till det som sker 

på den aktuella arbetsplatsen kring individens prestationer mellan överordnad och 

frontpersonal. Genom att arbeta med belöning och feedback kan företag stärka individer och 

deras prestationer vilket medför snabbare och mer effektiv insocialisering. Beer (1985 se 
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Ardts 2001, sid. 162-163) menar att formell feedback ska åstadkomma positiva förändringar i 

attityder och beteenden och att feedback kan hjälpa de anställda att utvecklas. 

 

Belöning 

När frågan om belöning kom upp berättade vice VD att ”Bonus finns för ledningen baserat på 

huruvida man följt sin budget och sådana saker”. För frontpersonalen däremot finns ingen typ 

av ekonomisk ersättning som faktiskt grundar sig på deras prestation, utan det utgår endast en 

månadslön. Vice VD berättade vidare att ”Finansiella bonussystem gör väldigt lite för 

personalen, om någonting alls överhuvudtaget”. Chiang & Jang (2008, sid. 321) menar dock 

att om de anställda är motiverade och dessutom blir belönade kommer de att anstränga sig 

mer i arbetet, vilket kommer leda till att produktiviteten och kvaliteten på deras prestationer 

förbättras. Respondenten R2 tyckte att ett belöningssystem skulle göra det enklare att 

motivera sig men inflikade samtidigt att det skulle vara ”svårt att sätta upp för mål för vad 

faktiskt belöningen ska vara på”. De övriga respondenterna i frontpersonalen hade dock inte 

några egna åsikter om belöning då det inte hade funderat över det eftersom det inte diskuterats 

internt. 

 

Feedback och beröm 

Canter et al. (2008, sid. 330) menar att det inte nödvändigtvis behövs finansiell belöning för 

att prestera bättre, utan att känslan hos den anställde av att ha gjort ett bra jobb och att bli 

ansedd som en duktig anställd fungerar bättre som motivationsfaktorer. Wong (1998, sid. 239) 

spinner vidare på detta och menar att oavsett demografisk bakgrund måste de icke finansiella 

faktorerna vara tillfredsställda för att de anställda ska motiveras till att göra ett bra arbete och 

snabbt bli insocialiserade. Detta är i enlighet med Radisson Blu Malmö’s inställning. Vice VD 

berättade: ”Har vi personal som känner att det vi gör är meningsfullt och att man förstår 

varför man gör det då är man mer benägen att göra ett bra jobb och skulle man missa något 

gör man bättre nästa gång”. För att motivera och engagera sina anställda menade vice VD att 

feedback och beröm är de faktorer som är viktiga att fokusera på. Vice VD beskrev: ”Det kan 

vara så att man faktiskt snackar lite och kollar läget, allt bra idag? och sådana saker. Några 

uppmuntrande ord, det räcker långt”. Även vikten av att ge feedback på rätt sätt betonade vice 

VD då fel feedback kan vara lika illa som att inte säga någonting alls. Ledningen på Radisson 

Blu Malmö har för att förstärka feedback och beröm lagt stort ansvar på avdelningscheferna 

då de menar att dessa personer är de som ska vara alerta och uppmuntra sina medarbetare. För 
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ledningsgruppen har företaget även satsat på utbildning i feedback, coachning, ledarskap och 

personlig utveckling. Vice VD betonade samtidigt vikten av att synas som chef, ”att varje dag 

känna pulsen på företaget och medarbetarna”. 

 

När vi samtalade med våra respondenter från frontpersonalen kring feedback och beröm 

delade inte respondenterna ledningens bild. R2 tyckte bland annat att cheferna högre upp mest 

”sprang runt” när de väl var på golvet och inte alls kom fram och pratade och R1 tyckte att 

”man kritiserar för mycket generellt, och inte riktigt lyfter när folk gör något bra”. Han/hon 

menade vidare att det är viktigt att ledningen tar fram det som varit bra, berömmer och visar 

uppskattning. ”Detta glöms ofta bort och istället för att…….kritiken kommer istället. Man är 

snabbare att kritisera än att berömma”. R2 höll med och menade att feedback och uppmuntran 

från ledningen inte var något som användes i någon större utsträckning. R3 och R5 tyckte att 

feedback och beröm från ledningen fick man bara ”ibland”, då i både positiv och negativ 

form, medan R4 knappt hade reflekterat över det. Dock lyfte både R1, R2 och R5 upp 

receptionschefen som de ansåg gav uppmuntran och respekt. Flertalet av respondenterna i 

frontpersonalen menade samtidigt att de som gav mest feedback var arbetskollegorna och 

samtliga betonade den goda stämning som råder i receptionen. Trots allt framhöll R1, R2 och 

R4 att beröm från högsta ledningen ger mycket sporrning och R4 menade ”att höra att man 

gjort ett bra jobb betyder mer än att få något materiellt”. R1 önskade samtidigt ”att man får 

höra någonting till exempel, vad bra det gick idag, trots att det var så mycket, ja du vet, men 

det kanske inte riktigt händer alltid”. 

 

Vi tolkar frontpersonalens tankar som att feedback och beröm, det vill säga icke finansiella 

socialisationsverktyg, var något som uppskattades och rentav ökade självförtroendet hos 

frontpersonalen, vilket vi menar kan komma att öka kvaliteten på servicemötet. Dock var det 

inte ledningen som var det bästa stödet utan frontpersonalen framhöll medarbetarna i 

receptionen som tillsammans med den goda stämningen och hjälpsamheten medförde att de 

snabbare fick återkoppling på sina arbetsinsatser. Här fick även de anställda mer konstruktiv 

kritik och beröm. Även receptionschefen, var viktig för den dagliga feedbacken då denne 

verkar ha tagit till sig ledningens direktiv. Dock påpekade frontpersonalen att feedback från 

ledningen var mer sällsynt och när den väl kom var de snabbare att kritisera än att berömma. 

Frontpersonalen framhöll dock vikten av att få beröm på sina prestationer då de menade på att 

det var viktigare än materiella ting och faktiskt verkade göra arbetspassen lättare. Vi ser även 
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att de anställda inte verkar uppfatta ledningen som särskilt närvarande vilket vice VD 

betonade vikten av. I likhet med Kovach (1980, sid. 57) kan vi se att ökad kommunikation 

mellan ledning och anställda kan medföra en ökad förståelse för vad som faktiskt motiverar 

frontpersonalen till att göra ett bra arbete. 

 

4.4 Mentorskap, vägledning och karriärplanering 

I vårt teoriavsnitt har vi konstaterat att företag som vill engagera sig i medarbetarnas 

utveckling bör arbeta med formellt mentorskap. En formell mentor medför att individen 

snabbare får feedback och lättare kommer in i företaget, men kan även vägleda individen för 

fortsatt utveckling i företaget (Kennedy & Berger 1994 se Yang 2008, sid. 430-431; Sweeney 

2009 sid.32-33, 35; Ardts 2002, sid. 162).  

 

Mentorskap 

På Radisson Blu Malmö arbetas det inte aktivt med formellt mentorskap. Vice VD beskrev: 

”Alltså de flesta får ju någon som de kan luta sig mot, men det kanske inte är fullt så uttalat 

som vi hade velat”. Vice VD menar vidare att mycket ansvar ligger på att individen själv tar 

reda på saker och ting för att snabbt bli insocialiserad. ”Personalen som finns på plats backar 

upp varandra. Man hjälper varandra, lär varandra, så vi lägger oerhört mycket ansvar på 

linjepersonalen” Vice VD framhöll dock att ”avdelningschefer finns ute och stöttar och 

backar upp”. 

 

Bilden av att medarbetarna agerar som ”mentorer” åt varandra bekräftas av våra respondenter 

från frontpersonalen som har olika erfarenheter gällande mentorskap. Som tidigare nämnts 

berättade R1 att han/hon snabbt blev inkastad i handlingens centrum utan något formellt stöd 

och kände att det var jobbigt emellanåt och att han/hon missade saker som fick tas igen 

senare. Respondent R5 fick å andra sidan under två veckors tid arbeta tillsammans med en 

erfaren medarbetare, som var på väg att sluta, innan han/hon tog över dennes arbetsuppgifter, 

men det var aldrig tal om någon formell mentor utan ”det bara blev så”. R5 tyckte att utan 

”mentorn” hade han/hon inte kommit in så snabbt i arbetet som han/hon gjorde. Som nämndes 

i teoridelen visar studier att nyanställda som erhåller en mentor socialiseras in snabbare i 

organisationer än de utan (Kennedy & Berger 1994 se Yang 2008, sid. 430-431; Sweeney 

2009 sid. 33) och att nyanställda som erhåller en mentor lär sig mer om organisationen samt 

är mer nöjda och bekväma med sina arbeten (Ardts et al. 2001, sid. 162). Vi tolkar det som att 
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det har en positiv påverkan även på servicemötet och underlättar de anställdas agerande. 

Vidare klargjorde R3 och R4 att de inte hade någon specifik mentor och tillade att det var 

kollegorna som stöttade och fanns till hands, vilket de dock menade fungerade bra. Den enda i 

frontpersonalen som fick en formell mentor var R2, under sin gymnasiepraktik, och han/hon 

menade att mentorn var den viktigaste kunskapskällan när han/hon skulle lära sig de olika 

delarna i företaget. Dock påpekade samtliga i frontpersonalen som tidigare nämnts att det 

alltid fanns någon ”högre upp” att rådfråga vid situationer där personalen var osäkra på vad 

som gällde, vilket skapade trygghet. Vi kan se att en del ansvar läggs på att de redan befintliga 

medarbetarna tar på sig en roll som informella mentorer och ger den feedback som behövs. 

 

Vägledning och karriärplanering  

Om ledningen har en klar bild över den anställdes profil kan företaget på så sätt skapa en 

utvecklingsplan för varje individ baserat på dennes ambitioner och potential (Sweeney 2009, 

sid. 33).  Om företag inte arbetar aktivt med individanpassad uppföljning kan det få till följd 

att individer inte blir bekräftade på rätt sätt vilket minskar chansen att personen kommer 

utvecklas och kan då hindra den fortsatta insocialiseringen (Ardts 2002, sid. 164; Peiró et al. 

2002, sid.62). I ”Why?” står det bland annat: ”Vi är dock måna om att inte stagnera och 

utvärderar därför fortlöpande samtliga medarbetare” och ”Därför ser vi till att vår personal 

hela tiden får utbildning och utvecklas så länge de arbetar hos oss” (”Why?”). Detta 

bekräftade vice VD som berättade att företaget har en personlig personalmapp som uppdateras 

efter varje medarbetarsamtal. Här följer ledningen upp individens utveckling och anpassar 

kommande halvår till hur ambitionsnivån och potentialen ser ut (vice VD). Radisson Blu har 

även en policy att i största möjliga mån rekrytera internt eftersom det motiverar medarbetarna 

att alltid göra sitt bästa. Inom företaget finns ett flertal olika internkurser för fortsatt kunskap 

om önskat beteende, säkerhetsföreskrifter, mångfald och teamwork samt annat smått och gott 

som alla medarbetare kan ta del av. I ”Why?” står det dessutom att nyckeln till verksamhetens 

tillväxt är att låta medarbeta växa och utveckla sin fulla potential, oavsett om det rör sig om 

traditionell vertikal karriär till en befattning i ledande ställning eller horisontell utveckling till 

att bli bäst inom ett specifikt gebit exempelvis receptionist (”Why?”; personalhandbok; vice 

VD).   

 

Även om företaget stoltserar med hög internrekrytering och möjlighet för vertikala 

karriärmöjligheter så menade R2 att ”Det är väldigt svårt att utvecklas, man sitter där man 
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sitter”. R2 berättade vidare att många i receptionen är unga och de flesta har viljan att 

vidareutvecklas eller klättra inom företaget, men att det är svårt att exempelvis nå högre 

positioner, då frontpersonalen berättar för oss att nästa steg i hierarkin för receptionisterna är 

receptionschef. Vidare tydliggjorde R2 att ”Receptionist är ett jättebra yrke när man är ung 

och sådär och en jättebra utgångspunkt men det är nog ingen jag stött på som är jättenöjd här, 

att här vill ja stanna”. Kring vertikal karriärutveckling hade vice VD ett resonemang där hon 

menade att platta organisationer måste ”slimmas” i Sverige med tanke på lönenivåerna. Detta 

medför att många mellannivåer försvinner och att personalen får större ansvar och måste 

arbete över gränserna för att det ska vara ekonomiskt hållbart. 

 

Samtliga respondenter i frontpersonalen menade att ledningen uppmuntrar medarbetare att 

utveckla sina förmågor. Exempelvis uttryckte R4 ”Om det är nu någon som känner att de vill 

gå vidare så finns Radisson där”. Trots stödet såg varken R4 eller R5 sig själv på någon högre 

position inom de närmaste fem åren, utan framhöll att de var nöjda med sina arbetsuppgifter i 

dagsläget. Båda berättade samtidigt att de hellre ville satsa och utvecklas inom receptionen. 

R1 hade dock avsikter att klättra inom företaget och han/hon berättade samtidigt att ledningen 

alltid funnits där som stöd. 

 

Vi uppfattar det som att företaget gärna uppmuntrar och stödjer anställda som vill 

vidareutbilda sig, oavsett om det vill bli bäst inom sitt område eller nå högre positioner. 

Frontpersonalen hade dock blandade åsikter kring utveckling och karriärmöjligheter där vissa 

såg möjligheter att utvecklas i sitt yrke medan andra hade planer på att byta arbetsuppgifter.  

Vi anser även att det är positivt att Radisson Blu kan tillhandhålla olika internkurser för 

vidareutveckling vilket på sikt kan leda till ökade kunskaper för de anställda och resultera i 

ännu bättre service och trygghet i arbetet. Även genom att internrekrytera till högre 

befattningar ser vi som positivt då motivationen hos de med ambition att klättra faktiskt 

verkar öka.  
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4.5 Sammanfattande analys utifrån socialisationstaktiker 

Institutionaliserad socialisation & Individualiserad socialisation 

_____________________ _____________________________________________________ 

1. Kollektiv     Individuell 

2. Formell     Informell 

3. Planerad    Oplanerad 

4. Fastställd    Varierande 

           5. Seriell       Åtskild 

6. Förnekande   Accepterande 

 

Figur 3:1 Socialisationstaktiker. 

(Fritt efter Van Maanen & Schein 1979 se Ardts et al. 2001, sid. 161-163; Jones 1986, sid. 272-279; Yang 

2008,  sid. 429-433) 

 

Våra tolkningar av den insamlade empirin tyder på att ledningens formella handlingsplaner 

och policys i större utsträckning följer institutionaliserade socialisationstaktiker, det vill säga 

en process som är formell, grupporienterad och välorkestrerad av företaget. Radisson Blu 

försöker exempelvis forma nykomlingar efter "Yes I Can!"-mallen i form av ett standardiserat 

utbildningsprogram som består av olika gruppövningar och rollspel (institutionellt - kollektiv 

och formell socialisationstaktik). Enligt företaget är det av största vikt att samtliga 

medarbetare från början lär sig de "korrekta" attityderna, värderingarna och reglerna. Som vi 

nämnde tidigare får de anställda en pin som bevis på att de har avklarat och slutfört "Yes I 

Can!"-utbildningen. Denna pin anser vi är något av en symbol som markerar och särskiljer 

nyanställda från övriga ordinarie medlemmar i organisationen (institutionellt - formell och 

förnekande socialisationstaktik).  

 

På Radisson Blu är de flesta steg i introduktionen och socialisationen av medarbetare 

specificerade och inplanerade och som tidigare nämnts ska exempelvis "Yes i Can!"- 

utbildningen genomgås senast sex månader efter anställning. Nyanställda förses dessutom 

med tydlig och detaljerad information om hur och vilka steg som är nödvändiga för att inta 

”rollen” som receptionist och medlem i organisationen exempelvis i form av 

arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra dokument (institutionellt - planerad 

socialisationstaktik).  
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Frontpersonalen påpekade att utbildning är viktigt (institutionaliserad), men att det är det 

vardagliga lärandet som genererar de verkliga värdefulla kunskaperna och färdigheterna. Vi 

tolkar det som att mycket av kunskapsöverföringen uppstår genom erfarenheter som de 

anställda i frontpersonalen får vid regelbunden samvaro på arbetsplatsen, där 

socialisationsmedel såsom "on the job training" och "trial-and-error”-lärande är viktiga 

(individualiserad socialisation). 

Individualiserad socialisation kännetecknas enligt van Maanen och Schein (1979 se Ardts et 

al. 2001, sid. 161) av att varje nyanställds lärandesituation är unik. Socialisationsprocessen är 

till skillnad från institutionaliserad socialisation mer dynamiskt-, "on-the-job"-, individ- och 

situationsanpassad samt mindre orkestrerad av företaget. Som nämnts tidigare har vissa 

medarbetare på Radisson Blu Malmö tidigt "kastats" in i arbetet tillsammans med ordinarie 

personal, något som är utmärkande för individuell socialisation (oplanerad, varierande och 

informell socialisationstaktik) och inte institutionaliserad socialisation. Detta menar vi aldrig 

har varit ledningens avsikt utan förekommit på grund av personalbrist eller andra 

omständigheter. Vice VD förklarade att ”i den bästa av världar” har hotellet en bestämd 

tidsplan för socialisationsprocessen och introduktionen. Det har dock inte alltid varit möjligt 

berättade vice VD samtidigt som hon förklarade att det viktigt att nyanställda "blir varma i 

kläderna" och att inlärningen sker stegvis (institutionellt - planerad & fastställd taktik). Vidare 

berättade vice VD att det är något som ledningen för länge sedan uppmärksammat och idag 

aktivt försöker åtgärda, "det har blivit mycket bättre i år". Vice VD visade även stor empati 

och förståelse för yrket och de höga krav som ställs på frontlinjepersonalen "Man ska vara 

ärlig och säga att det är ett ganska tufft yrke. I synnerhet när man jobbar i reception. Det här 

glada gänget på 20-23 år ska kunna behandla arga businessmen, boka om biljetter. De ska 

kunna göra allt det här, på ett moget och ansvarsfullt sätt". 

Som tidigare nämnts finns inga uttalade eller formella mentorer för frontlinjepersonalen på 

Radisson Blu Malmö. Det är ordinarie organisationsmedlemmar som istället får agera viktiga 

förebilder (institutionell -seriell socialisationstaktik). Frontlinjepersonalen påpekade ett flertal 

gånger att ett av de viktigaste socialisationsverktygen var "teamet" och den starka 

sammanhållningen i gruppen (kollektiv socialisation). Gällande användning av 

förnekande/accepterande socialisationstaktiker är resultatet svårtolkat och tvetydigt. Samtliga 

respondenter i frontpersonalen kände sig välkomna från första dagen. De fick vägledning och 
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feedback av sina kollegor samt kunskap om specifika arbetsuppgifter och hur de skulle 

förhålla sig till organisationen och kunden i servicemötet (accepterande 

socialisationsverktyg). Samtidigt måste vi ta hänsyn till att Radisson Blu har genomarbetade 

rekryterings- och urvalsprocedurer som identifierar personer med speciella värderingar och 

uppfattningar i enlighet med organisationen (förnekande socialisationsverktyg), vilket innebär 

att det antagligen är lätt att anpassa sig till den rådande kulturen. Företaget är väldigt tydliga 

på vad som krävs och har låg acceptans för individer som inte delar företagets 

kärnvärderingar (förnekande socialisationstaktik). Vi tolkar det som att ledningen i största 

möjliga mån undviker behovet av att forma och istället har ambitionen att välja ”rätt” från 

början. 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga av våra respondenter i frontpersonalen verkade till 

stor del föredra de processer och verktyg som ryms inom de institutionaliserade 

socialisationstaktikerna, det vill säga en formell process som sker i grupp, med tydliga 

direktiv och regler om hur man som nyanställd ska gå tillväga, i en process där inlärningen är 

kontrollerad och sker stegvis. 
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5 Lärdomar, diskussioner och reflektioner 

Syftet med vår uppsats har varit att öka kunskapen om organisatorisk socialisation i 

hotellbranschen och hur frontpersonalen uppfattar de förutsättningar och verktyg 

organisationen förser dem med för att kunna socialiseras in i servicekulturen och agera väl i 

servicemötet. I teoridelen gav vi djupare förståelse för de fyra socialisationsverktyg som vi 

idag ser används av serviceföretag. Genom en fallstudie valde vi att undersöka hur dessa fyra 

verktyg används i hotellbranschen på Radisson Blu Malmö och hur dessa verktyg uppfattas av 

de anställda i frontpersonalen. Vi formulerade därför följande forskningsfråga: 

 

Vilka förutsättningar och socialisationsverktyg förser organisationer i hotellbranschen sina 

anställda med och hur stämmer dessa överens med frontpersonalens uppfattning om vad som 

behövs för att effektivt integreras in i servicekulturen och agera väl i sitt arbete/servicemötet?   

 

I analysdelen kom vi fram till att samtliga respondenter i frontpersonalen till stor del föredrog 

de processer och verktyg som ryms inom de institutionaliserade socialisationstaktikerna, det 

vill säga en formell process som sker i grupp med tydliga direktiv och regler, en process där 

inlärningen är kontrollerad och sker stegvis. Vi ser att det är förhållandevis 

överensstämmande med vad ledningen förser de anställda med för att agera väl i servicemötet. 

Samtidigt som frontpersonalen upplevde formella socialisationsverktyg och det välplanerade 

utförandet som viktigt, menade samtliga även att i det vardagliga lärandet genereras de mest 

betydelsefulla kunskaperna och färdigheterna. ”On-the-job training”, ”trial and error”, 

”learning by doing”, ”teamet” och interaktioner mellan personalen har blivit viktiga processer 

på Radisson Blu Malmö där inlärd och explicit kunskap kan omvandlas till tyst kunskap. Då 

ledningen inte i dagsläget har full kontroll över den individualiserade socialisationsprocessen 

bör de se till att den explicita kunskapen stämmer överens med den kunskap företaget ämnar 

förmedla. Företagen kan därför exempelvis tänka över möjligheten att institutionalisera ”on-

the-job training” genom att exempelvis tillhandahålla en formell mentor i syfte att styra 

kunskapsinlärningen. 

 

Nedan redogör vi för några av de lärdomar som vi erhållit utifrån vår fallstudie specifikt inom 

respektive tema och för en diskussion i ett vidare spektrum. 
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Introduktionsprogram 

Vår fallstudie visar att en genomarbetad urvals- och rekryteringsprocess där företaget väljer 

”rätt man på rätt plats” från början är viktigt och en HRM- praktik som underlättar 

socialisationen av anställda avsevärt. I en handlingskraftig miljö, som Radisson Blu Malmö, 

överlämnas en del av socialisationsansvaret till nyanställda i form av dokument och manualer 

som de uppmuntras att läsa. Enligt medarbetarna utgör hotellföretagets interna dokument och 

kommunikationsmaterial ett av de viktigare och mest uppskattade socialisationsverktygen. I 

medarbetarnas introduceringsfas, som ofta präglas av osäkerhet och kaos, erbjuder sannolikt 

dessa dokument en nedskriven tydlighet och struktur som underlättar för nyanställda. En 

annan anledning till varför interna dokument ansågs nyttigt bland frontlinjepersonalen kan 

vara att Radisson Blu Malmö rekryterar och anställer människor med en inställning som 

genomsyras av ”Yes I Can!”, det vill säga handlingskraftiga och målmedvetna människor som 

gärna tar initiativet och socialiserar sig själva. Ur ett ledningsperspektiv kan hotellet sålunda 

påbörja internaliseringen redan innan individen satt sin fot på företaget och försäkra sig om att 

de nyanställda förhållandevis snabbt socialiseras in i organisationens normer, regler och 

värderingar. Vi anser emellertid att det medför krav på att interna dokument effektivt speglar 

de värden som företaget försöker förmedla, det vill säga att materialet faktiskt frambringar en 

helhetsbild av företagets koncept, gestaltar varumärket och återspeglar servicekulturen. För 

företagets del kan detta komma att öka kraven om kunskap kring språkets natur och 

funktionssätt exempelvis kunskaper om retorik och konsten att övertyga, om semantik och 

läran om ords betydelse och om semiotik och läran om teckensystem med mera.  

 

Effektiva tillvägagångssätt att förmedla och upprätthålla företagskulturen genom interna 

dokument kan exempelvis vara återspeglandet av hjältar som personifierar organisationens 

värderingar, men även symboler, myter och historier samt metaforer för att uttrycka mer än 

det som kan ses med blotta ögat. Genom att klä in direktiv i metaforer, symboler och bilder 

menar vi att mottagaren lättare kan få en utgångspunkt att uppfatta informationen. Vi menar 

att genom någon form av ”corporate storytelling” kan företaget genom historier och 

berättelser exempelvis kommunicera information och överföra värden i en kraftfull, 

övertygande och minnesrik form.  
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Utbildning och träning 

Även om företaget satsar mycket på rekryteringsfasen ser vi att utbildningen ”Yes I Can!” 

fungerar som ett formellt verktyg för att forma individerna ytterligare. Vår fallstudie visade 

att den formella utbildningen i företagets servicefilosofi idag fungerar som en förstärkning av 

den informella ”on-the-job traning” snarare än att utgöra ett separat betydelsefullt 

socialisationsverktyg i sig.  Vi ser dock att eftersom utbildningen endast går ett fåtal gånger 

per år så passar den heller inte alltid in i den socialisationsfas som den anställde befinner sig i, 

vilket medför att utbildningen ibland kommer för sent och ibland för tidigt. Vi ser då att 

utbildningen inte får den önskade effekt som ledningen avser, vilket vice VD själv bekräftar. 

Vi menar att utbildningen bör komma så tidigt som möjligt i socialiseringsfasen för att kunna 

utgöra den viktiga grundsten som den är ämnad för. Företaget har här en möjlighet att 

snabbare internalisera sina anställda i ”Yes I Can!”- andan och på så vis öka kvaliteten i 

servicemötet. De anställda kan då snabbare erhålla sin pin och känna sig som ”legitimerade” 

anställda. 

 

Belöning, feedback och beröm 

Vidare så var belöningssystem i form av materiella ting inte något de anställda reflekterat 

över i större utsträckning och som en av dessa menade så är det antagligen svårt för ledningen 

att sätta upp speciella mål för just servicekvalitet. För hur mäts egentligen bra servicekvalité? 

Det är ingen fråga vi ämnar besvara här, men det som fallstudien däremot visade var att 

motivation i arbetet för de anställda är av stor vikt genom beröm från kollegor, men speciellt 

från ledningen. Det är någonting vi menar att företaget kan arbeta mer aktivt med på grund av 

de positiva effekter det i slutändan kan medföra vid servicemötet. Även om ledningsgruppen 

sägs ha genomgått utbildning i feedback och coaching såg vi genom fallstudien att bilden av 

hur feedback och beröm användes skiljde sig åt bland medarbetare och ledningen. Vi menar 

att det antagligen beror på att det inte finns något formellt system för belöning, beröm och 

feedback i företaget. Vi anser även att feedback och beröm inte kräver några större resurser 

eller ansträngning från ledningen utan att ”några uppmuntrande ord kan räcka långt” vilket 

vice VD också påtalade. 

 

Mentorskap, vägledning och karriärplanering 

För att anställda snabbare ska få feedback och utvecklas inom företaget har vi i teori- och 

analysdelen belyst vikten av en formell mentor. Genom fallstudien ser vi att formellt 
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mentorskap inte är något som Radisson Blu Malmö aktivt jobbar med. Vi ser samtidigt att 

medarbetare i företaget informellt har fått agera ”mentorer” och faddrar till nyanställda, då det 

i organisationen verkar uppstått en ”kultur” mellan medarbetarna som handlar om att ”stödja 

varandra”. Vi menar att de informella ”mentorerna” har ersatt ett formellt mentorskap, men 

om detta är ett medvetet val av företaget eller inte är inget vi kan svara på. Vi ser emellertid 

att det finns en risk med att lägga mycket makt på informella ”mentorer”, då innehållet på det 

som lärs ut ligger i de informella ”mentorernas” händer i stället för ledningens. Det gäller 

därför för ledningen att se till att ”rätt” kunskap förs vidare mellan medarbetarna. Det är dock 

problematiskt att dra en slutsats utifrån vår undersökning kring huruvida en formell mentor 

som socialisationsverktyg skulle vara bättre än den rådande ”kulturen”, då de flesta av våra 

respondenter i frontpersonalen inte hade erfarit formellt mentorskap.  

 

Frågor för framtiden 

Under arbetets gång har ett flertal frågor uppkommit och diskuterats. Vi vill därför med detta 

korta stycke efterlämna våra tankar och funderingar till eftervärlden och framtida 

undersökningar. Vi har bland annat funderat över huruvida medarbetarnas preferenser vad 

gällande institutionaliserad socialisation är något som är specifikt för hotellbranschen? Är det 

en följd av de orimliga krav som emellanåt ställs på frontlinjepersonal och de kaotiska 

aktiviteter som så ofta präglar servicearbete? Det kanske är så att frontlinjepersonal i 

allmänhet föredrar den gruppcentrerade, välplanerade och strukturerade metod som 

institutionaliserad socialisation erbjuder, om vi då utgår utifrån antagandet att 

receptionspersonal tillhör en och samma människokategori och betraktar fenomenet med 

tjocka ”essentialistiska” glasögon. Som nämnts tidigare är den allmänna uppfattningen bland 

respondenterna i frontpersonalen på Radisson Blu Malmö att receptionsarbete är ett yrke som 

unga människor mellanlandar i. Det här kan förklara varför medelåldern bland 

receptionspersonal var runt 25 år. Kanske kan låg ålder således ha med preferens för 

institutionaliserad socialisation att göra. Kan det i sin tur påverkas av att de för inte så länge 

sedan befann sig i skolans institutionaliserade värld? Hade resultatet då blivit det samma om 

medelåldern hade varit betydligt högre och medarbetarnas nyliga bakgrund varit annorlunda? 

 

Ytterligare frågor som uppkommit under arbetets gång är bland annat huruvida svenska platta 

slimmade organisationer påverkar de anställdas syn på sig själva och deras möjligheter när 
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medarbetarna omgående får bilden av att det kan vara omöjligt att ta kliv till nästa nivå? Vad 

kan det göra det för självbilden och ambitionerna? Hur påverkar det framtida karriärval? 

Vidare hade det varit intressant att diskutera huruvida ”Yes I Can!”- retoriken underminerar 

de anställdas roll i servicemötet och om det spär på de emotionella spänningarna 

medarbetarna redan utsätts för? Det här är frågor som vi ställt oss och diskuterats under 

arbetets gång och som vi anser kan vara intressanta att söka svar på i framtiden. 
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Bilagor  

Intervjuguide Radisson Blu Malmö Vice VD 

 

Servicekultur 

Hur ser er servicefilosofi ut? 

 

Vilka riktlinjer finns för de anställdas agerande i själva servicemötet med kunden? 

 

Finns det standardiserade fraser exempelvis? 

 

Hur ser ni på om frontpersonalens egna värderingar strider mot era? 

 

Vad händer om en anställd inte uppfyller de krav som ställs på varje servicemöte? 

 

Hur tycker du att man ska vara och göra för att ge kunder bra service? Har du några  

historier/berättelser om hur man exempelvis bemästrade problem och hur någon redde ut ett 

dem? 

 

Socialisation  

Vilka typer av socialisationsverktyg använder ni för de anställda?  

 

Hur blir frontlinjepersonalen integrerad i servicekulturen? 

 

Vilka internutbildningar ska alla anställda som jobbar i frontpersonalen genomgå? 

 

Hur pass standardiserade är era internutbildningar? 

 

Introduktionsprogram i företaget  

Vad tas upp i arbetsbeskrivningen?  

 

Vad tas upp i introduktionskursen? Vad lär man sig? 
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Finns någon anpassning av introduktionen efter olika personalkategorier eller 

personlighetstyper? 

 

 När sker introduktionskursen? 

 

Vad följer efter denna introduktionskurs? 

 

Utbildning och träning 

Hur fungerar ”Yes I can!”- utbildningen?  

 

Vad lär man sig där?  

 

När efter anställning sker den? Hur lång är den? 

 

Vad förväntar ni att de anställda ska kunna efter genomgången ”Yes I can”- utbildning?  

 

Making it right? Vem ska gå denna och när? Vad handlar den om? 

 

Vad tycker du om utbildningarna? Känner du att något saknas? 

 

Vad sker efter avklarad utbildning. Vilka förväntningar lägger ni som arbetsgivare på de 

anställda efter all avklarad utbildning? 

 

 Vad förväntas de att klara av  

– Jobbar de ensamma?  

– Team? 

– Klagomålshantering? 

– Hur stor Handlingsfrihet har en nyanställd? 

 

Karriärplanering och rådgivning 

Finns någon uppföljning på utbildningarna? Socialisationsprocessen? 

 

Har ni årliga medarbetaresamtal? Utvecklingssamtal? Karriärvägledning? 
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Finns någon vidareutbildning?  

 

Använder ni er av mentorskap för anställda?  

 

Kan man komma från golvet eller är det slutdestinationen? Hur kommer man vidare? 

 

Headhunting/intern rekryterig? 

 

Belöning, feedback och beröm 

Finns det någon typ av kontrollsystem för att kontrollera de anställda. Gör dem de som de 

ska? 

 

Hur används belöning och feedback i organisationen? 

 

Övrigt 

Använder ni er av andra verktyg för att lära frontpersonalen hur de ska agera enligt er 

servicekultur? 

 

Accepterar ni nykomlingens personlighet? Eller försöker ni ändra och forma nyanställda?  

 

Finns någon bestämd tidsplan för socialisationsprocessen?  
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Intervjuguide Radisson Blu Malmö Frontpersonalen 

 

Presentation av oss och vårt syfte. Vad vi är ute efter.   

Hur intervjun kommer att gå till – våra respektive roller och vilka teman vi ska gå igenom. Är 

det okej att spela in intervjun? Ni har all rätt att tacka nej till att svara på någon fråga. 

Resultatet publiceras i en C-uppsats som är en offentlig handling. Vi kommer att behandla 

känslig information mycket varsamt och ni kommer att vara anonyma i uppsatsen. 

  

Inledande frågor  

Hur länge har du arbetat på hotellet? Vad gjorde du innan? 

 

 Hur kommer det sig att du ville börja inom Service? 

 

Varför Radisson Blu? Vilka av dina egenskaper tror du gav dig jobbet? 

 

Beskriv din roll i företaget? Befattning? Anställning? 

 

 Hur ser en typisk dag ut på jobbet för dig? 

 

Servicekultur och servicemötet 

Hur tycker du att man ska vara och göra för att ge kunder bra service? Har du några 

historier/berättelser om hur man exempelvis bemästrade ett problem och hur någon redde ut 

ett dem?  

 

Kan du sammanfatta bra service med tre ord?  

 

Vad innebär "Yes I Can!" för dig?  

 

Hur skulle du säga att man bör vara som person för att klara av jobbet som 

frontline/receptionist? 

 

Finns det riktlinjer i hur du ska agera i mötet med kunden, alltså i själva servicemötet? 
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 Känner du att du har rätt förutsättningar att fatta beslut? (stöd i form av handlingsfrihet, 

utbildning, m.m.).  

 

Vad finns det för utmaningar i mötet med kunden?  

 

Hur hanterar du dina egna känslor i mötet med kunden för att de inte ska strida mot företagets 

vilja?  

 

Introduktion 

Hur upplevde du första tiden på Radisson? Minns du första dagen? Första månaderna? 

 

Kände du dig välkommen in i organisationen? Hur såg din introduktion ut? 

 

Vad fick ni för introduktionsmaterial? Arbetsbeskrivning? Rundtur? Fadder? 

 

Vad tyckte du om introduktionskursen? 

 

Utbildning och träning 

Har du genomgått några internutbildningar? Vilka i så fall? När gick du dem? 

 

Hur upplevde du internutbildningen? Vad lärde du dig? (Innehåll, längd på utbildningen, 

presentation). 

 

Vad fick ni för utbildningsmaterial? 

 

Hur förberedde utbildningen dig för arbete? 

 

Skedde någon uppföljning av utbildningen? 

 

Vad förväntades av dig efter avklarad utbildning? 

 

Kände du att du kunde agera såsom förväntades av dig efter utbildningen? 
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Saknades något? 

 

Ser du att något som kan förbättras i utbildningen? 

 

Belöning, feedback och beröm 

Vem är din närmaste överordnade? 

 

Har du haft någon att vända dig till när du undrat eller varit osäker över något? 

 

Får ni någon form av feedback av ledningen på ert agerande? Kunden? 

 

När vet du att du gjort ett bra jobb? 

 

Blir man belönad om man gör något bra? 

 

På vilket sätt blir man belönad? 

 

Mentorskap, vägledning och karriärplanering 

Trivs du inom ditt yrke? 

 

Hur känns det att behöva interagera med kunder varje dag? 

 

Känner du att du kan utvecklas i företaget? Om inte varför? 

 

Vad har du för mål och planer? Känner du att du får rätt stöd och coachning? 

Var ser du dig själv om fem år? 

 

När kände du att du ville satsa och stanna kvar i företaget? 

 

Medarbetarsamtal? Rådgivning? 

 


