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Sammanfattning 
 

Författare: Viviane Helminen och Linnea Öberg  
Titel: Det kostar att ligga på topp - en kvalitativ studie om hur möjligheten att utvecklas och 
göra karriär formar medarbetarnas beteenden 
 
I dagens arbetsliv är karriär en återkommande drivkraft. Viljan att göra karriär skiljer sig 
mellan olika individer, men resulterar slutligen i hur en individ utvecklas inom en 
organisation eller når individuell framgång. Intresset för studien grundade sig i hur 
organisationskulturer kan verka styrande över individer och vi ville undersöka detta 
perspektiv på ett hotell, som i texten benämns som ”Hotellet”. Syftet med aktuell studie har 
varit att undersöka hur Hotellet uppmuntrar sina medarbetare att arbeta i enlighet med 
organisationens normer och värderingar och på vilket sätt de genom att erbjuda karriär- och 
utvecklingsmöjligheter kan styra sina medarbetare. Studien bygger på elva kvalitativa 
intervjuer med medarbetare och mellanchefer som arbetar på ett hotell i Sverige. För att 
bringa förståelse i respondenternas beskrivningar har Göran Ahrnes teori om kollektiva 
resurser samt Michel Foucaults teori om den disciplinära makten använts. Studiens resultat 
visar att respondenterna beskriver hur dessa metoder sker genom omfattande och 
kontinuerliga utbildningar där Hotellet presenterar de värderingar, normer, riktlinjer och 
regleringar som de har och uppmuntrar. Respondenterna beskriver även hur de regelbundet 
evalueras och belönas efter vad organisation anser passande. Dessa belöningar kan Hotellet 
använda som ett sätt att kontrollera och reglera de anställdas beteenden och handlingar. Bland 
annat framkommer beskrivningar om hur Hotellet använder karriär- och 
utvecklingsmöjligheter som en drivkraft till att få sina anställda att prestera bättre men även 
som ett sätt att visa sina medarbetare att specifika beteenden och prestationer främjar denna 
framgång.  
 
Nyckelord: organisationskultur, belöningar, karriär- och utvecklingsmöjligheter, styrning  
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka samtliga respondenter som deltagit i studien. Vi vill även tacka 
vår handledare Agneta Hugemark som genom hela arbetsprocessen bidragit med tips och 
hjälpmedel som haft stor betydelse för uppsatsens slutgiltiga resultat.  
 
Viviane Helminen och Linnea Öberg, Uppsala 2015-05-24  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera uppsatsämnets bakgrund och 
problemformulering. Vi redogör också för vilka definitioner vi kommer att utgå ifrån. Vi 
fortsätter sedan med att introducera studiens syfte med tillhörande forskningsfrågor. 
Avslutningsvis presenterar vi för de avgränsningar vi gjort samt för uppsatsens disposition.  

 
 
1.1  Bakgrund och problemformulering 
Organisationskultur är ett begrepp som ännu inte erhållit en enad definition och det har 
kommit att tolkas på flera olika sätt. Organisationskultur som begrepp kan betyda olika saker 
beroende på vilket perspektiv det studeras utifrån. Bang (1999) menar att orsaken till att en 
enad definition inte är möjlig är att kulturbegreppet är någonting abstrakt som endast får 
mening i specifika sammanhang (Bang, 1999:21). Begreppet formulerades i ett försök att 
finna faktorer som kunde förklara och förutsäga individers specifika beteenden i en 
organisation. Enligt Bang har organisationer idag ett stort ansvar gentemot sina anställda. I 
och med att människan tillbringar en stor del av sin tid på arbetet, bidrar 
organisationskulturen till den socialt skapade verklighet som råder i en organisation. Med 
tiden skapar medarbetare rotade strukturer, mönster och normer som blir specifika för 
organisationen i fråga (Bang, 1999:12–16). 
 
Forskare har med tiden kommit att uppmärksamma organisationskulturens styrande roll. Flera 
forskare hävdar att kulturen bidrar till att styra medarbetarnas beteenden genom olika 
modeller. Bang (1999) förklarar hur kulturen kan få en kontrollerande funktion och 
presenterar i sin bok ”Organisationskultur” tre olika typer av kontroll. Den första ordningens 
kontroll avser den kontroll som sker genom direkta order och direktiv från en överordnad. 
Andra ordningens kontroll sker med hjälp av mer indirekta direktiv som fastställda regler, 
riktlinjer och program, medan den tredje ordningens kontroll är de värderingar och normer 
som förmedlas och överförs individer emellan (Bang, 1999:98). Genom dessa kontroller kan 
ledningen styra sina medarbetares idéer, beteenden och föreställningar.  
   
1.1.1 Karriärstyrning 
 

”Då rörligheten ökar på arbetsmarknaden är det viktigt att veta vad man 
vill och vart man är på väg - Det handlar om att ta befälet över sin 

karriär” (SvD, 2011) 
 
Det finns skilda uppfattningar om vad ett arbete innefattar och varför människor väljer att 
arbeta. Oavsett vad människan har som drivkraft, har arbetet alltid haft en central roll i 
människans liv (Muhonen, 1999:11). ”Att göra karriär” är någonting som ligger i betraktarens 
ögon och skiljer sig individer emellan. Den traditionella synen på karriär är enligt Linghag 
(2009)  “En hierarkisk, vertikal rörlighet uppåt, genom fördefinierade organisatoriska steg” 
(Linghag, 2009:141). Denna definition förklarar karriär som något givet och socialt 
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sanktionerat och därmed stabilt över tid. Denna karriärform tillhandahåller status och makt till 
dem som väljer att följa den och missgynnar dem som inte kan eller vill följa den. Detta blir 
påtagligt då medarbetare tolkar och värdesätter sin framgång genom sin karriär (Linghag, 
2009:27). En mer modern syn på karriär utgörs inte bara av hur individen avancerar inom 
organisationen, utan även hur hen utvecklas som person. Personlig utveckling har kommit att 
prägla synen på karriär och har medfört nya synsätt gällande framgång och lycka (Hall och 
Mirvis, 1995:271). Kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter kan enligt detta vara 
lika tillfredställande som att klättra i karriärstegen och få en högre lön. Denna moderna syn 
lyfter fram det faktum att organisationer behöver tillhandahålla sina medarbetare stimulerande 
arbetsmiljöer som främjar lärande men även ger dem trygghet och stabilitet oberoende 
karriärväg (Hall och Mirvis, 1995:287). I vår uppsats kommer vi hädanefter att utgå från båda 
dessa synsätt då vi anser att de kompletterar varandra och ger en helhetsbild av vad en karriär 
innebär. Med utvecklingsmöjligheter avser vi olika program och utbildningar som främjar 
lärande och personlig utveckling. Dessa möjligheter kan underlätta karriärmöjligheter men 
även frambringar individuell uppfyllelse.  
 
I denna studie specificerar vi organisationskulturen till de gemensamma värderingar och 
normer som finns inom organisationen. Vi kommer att fokusera på hur organisationen arbetar 
med att belöna specifika beteenden, som går i linje med organisationens mål, och hur dessa 
belöningar kan få en styrande effekt. Då organisationskultur har en stor inverkan på individer 
och deras arbetssituation, ansåg vi att det var av intresse att studera fenomenet närmare samt 
undersöka hur en stark kultur, som ofta tas för givet, kan verka styrande i det dagliga arbetet. 
Vi fann det spännande att utforska kulturen från ett annat perspektiv och ville finna klarhet i 
huruvida kulturella aspekter kan styra individer och påverka deras handlingar. Med hjälp av 
denna studie ville vi även bena ut hur kulturen lyfter de anställda men även hur den kan 
komma att kontrollera dem. 
  
  
1.2  Syfte & forskningsfrågor 
Syftet med aktuell studie har varit att undersöka hur Hotellet uppmuntrar sina medarbetare att 
arbeta i enlighet med organisationens normer och värderingar samt på vilket sätt Hotellet, 
genom att erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter, kan styra sina medarbetare. Utifrån 
syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

1. Vilka metoder använder sig Hotellet av för att uppmuntra medarbetarna att arbeta i 
enlighet med organisationens normer och värderingar?  
 

2. På vilket sätt använder sig Hotellet av karriär- och utvecklingsmöjligheter som ett sätt att 
styra medarbetarna? 
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1.3 Avgränsningar 
Studien utgår från medarbetares och mellanchefers beskrivningar och uppfattningar och vi har 
följaktligen valt att bortse från de högsta cheferna och ledningens perspektiv. Följande 
avgränsning grundar sig i intresset av att ta del av de beskrivningar och åsikter hos de 
personer som inte besitter någon beslutanderätt om vem som får ta del av Hotellets karriär- 
och utvecklingsmöjligheter. Vi har valt att studera dessa karriärmöjligheter utifrån ett 
styrningsperspektiv och anledningen till att vi valt att studera detta på ett hotell, är att vi 
genom kontakter kunnat utröna att hotellbranschen aktivt arbetar med internrekrytering men 
även med olika utbildnings- och utvecklingsprogram.  
 
   
1.4 Disposition 
I studiens första kapitel presenterades bakgrunden till uppsatsens valda ämnesområde. 
Därefter presenteras syftet med tillhörande forskningsfrågor samt avgränsningar. I kapitel två 
redogör vi för tidigare forskning som bedrivits inom aktuellt område. Forskningen har vi valt 
att dela in i tre olika avsnitt där det första berör organisationskultur, det andra kulturell 
styrning och det tredje karriär och utveckling. I det tredje kapitlet behandlas de teorier som 
kommer att ligga till grund för analysen. Det teorier som valts ut är Göran Ahrnes teori om 
kollektiva resurser samt Michel Foucaults teori om den disciplinära makten. Teorikapitlet 
följs av ett metodkapitel där vi beskriver hur insamlingen av det empiriska materialet gått till 
samt hur vi gått tillväga vid bearbetningen av materialet. Löpande i kapitlet diskuteras för- 
respektive nackdelar som vi noga övervägt vid genomförandet av intervjuerna. I kapitel fem 
presenteras studiens resultat med en tillhörande analys. Resultatet presenteras med 
utgångspunkt i fyra enskilda teman som formulerats utifrån de valda teorierna. Tre av dem 
analyseras med utgångspunkt i de teorier som till studien valts ut. I det sjätte och avslutande 
kapitlet förs inledningsvis en diskussion om resultat och analys i relation till uppsatsen syfte 
och forskningsfrågor. Därefter följer en diskussion om hur resultatet och analysen knyter an 
till den tidigare forskningen. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där vi belyser hur den 
valda metoden kan ha påverkat resultatet som följs av idéer och förslag till hur framtida 
forskning inom ämnet skulle kunna bedrivas.  
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning om hur organisationskultur implementeras 
och överförs inom en organisation samt hur kulturen kan verka styrande över medarbetarna. 
Detta följs av hur organisationer använder karriärmöjligheter som ett styrmedel. Slutligen 
redogör vi i en sammanfattning för vad som presenterats och vad vi anser vara av vikt för vår 
fortsatta studie.  

 
 
2.1 Organisationskultur 
Som beskrivits i ovanstående kapitel erhåller begreppet organisationskultur flera olika 
definitioner. Enligt sociologen Henning Bang, forskare inom organisationskultur, kan 
begreppet tolkas utifrån två olika dimensioner. Den första dimensionen belyser kultur som ett 
tankemässigt system som skapas genom gemensamma uppfattningar, beteenden eller 
värderingar. Den andra dimensionen menar Bang är de mönster och objekt som går att 
observera i en grupp. Dessa kan även ses som överförbara handlingsmönster (Bang, 1999:22). 
Bang (1999) förklarar att den övergripande och allmänna definitionen av kultur numera 
diskuteras via kognitiva system. Dessa kognitiva system hjälper oss att förstå hur människan 
tänker och uppfattar världen som hen lever i. Med andra ord menar Bang att kulturbegreppet 
kan betyda precis det vi vid varje tillfälle vill att det ska betyda (Bang, 1999:23).  
 
Kulturbegreppet kan uppfattas som diffust och för att ge klarhet i begreppet har Bang (1999) 
framtagit en allmän definition. Han sammanfattar kulturbegreppet enligt följande: 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra och omvärlden” (Bang, 1999:24). Det finns flera forskare som delar Bangs 
definition av organisationskultur. Någon som delar Bangs resonemang om fenomenet 
organisationskultur är företagsekonomen Mats Alvesson (2002). Han menar att signifikansen 
i fenomenet organisationskultur ger klarhet i hur organisationskultur ska förstås i sin helhet 
med all dess klarhet och variation. Alvesson har sedan slutet på 80-talet utvecklat och 
implementerat olika perspektiv gällande organisationskultur. I sin artikel ”Understanding 
Organizational Culture” beskriver han hur organisationens olika koncept kan förklaras 
genom de grundläggande betydelserna av gemensamma värderingar och 
meningsuppfattningar som följs av samordnade åtgärder (Alvesson, 2002:2). 
 
Det är viktigt att förstå kulturen för att förstå beteenden inom organisationer. I sin bok 
”Organizational Culture and Leadership” har socialpsykologen Edgar Schein sammanfattat 
sina livslånga erfarenheter av organisationer och därigenom bidragit till forskningen av 
begreppet organisationskultur och dess betydelse för organisationer. Han betonar vikten av 
hur den sociala och organisatoriska kraften som följer av en stark kultur har en stor slagkraft 
på individer. Schein (2010) menar att det är viktigt att dessa krafter förstås, inte bara på grund 
av deras påverkan, utan även för att de hjälper oss att förklara de invecklade och kognitiva 
upplevelser som den sociala- och organisatoriska kulturen medför (Schein, 2010:7). I likhet 
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med Schein, påpekar Alvesson (2009) att kulturen därmed blir en central del för att förstå 
beteenden, sociala företeelser och processer och skapar därmed en kunskapsram inom vilken 
dessa fenomen blir begripliga, hanterbara och meningsfulla (Alvesson, 2009:12). Vidare 
förklarar Schein hur organisationskultur kan nyttjas som ett verktyg för att utveckla och forma 
ett företags dynamik. I samma bok presenterar han sin ”Model Of Organizational Culture”. 
Modellen består av tre olika kulturella nivåer som utgörs av artefakter, förespråkade 
värderingar samt grundläggande underliggande antaganden (Schein, 2010:21).  
 
För att ge klarhet i hur organisationskultur kan implementeras och utvecklas utgår den första 
nivån, som belyser artefakter, hur en organisation konkret kan observeras och uppfattas av 
individen. Dessa artefakter kan vara allt från byggnader och klädkoder till hur medarbetare 
beter sig mot varandra och skiljer sig beroende på vilken organisation som besöks (Schein, 
2010:24). Förespråkade värderingar avser de värderingar och normer som organisationens 
medarbetare skapar tillsammans. De förespråkade värderingarna innefattar grundläggande 
ledord, värderingar och riktlinjer som formar och representerar organisationen, inte bara 
internt utan även externt. Schein (2010) förklarar hur dessa förespråkade värderingar kan 
skapa meningsskillnader inom organisationen och de beteenden som råder. Med andra ord så 
efterlevs inte alltid dessa värderingar inom en organisation (Schein, 2010:25–27). 
Grundläggande antaganden företräder underförstådda, vanligtvis undermedvetna samt 
förgivet tagna antaganden, och utgör därmed den mest invecklade nivån. Dessa värderingar 
har med tiden kommit att bli förgivettagna och är väsentliga för medarbetarnas tankar, 
känslor, handlingar, beteenden samt deras uppfattningar av omgivningen (Schein, 2010:28). I 
enlighet med Schein förklarar Bang (1999) att dessa antaganden med tiden tas förgivna 
eftersom de upprepade gånger har löst olika problem och visat sig fungera (Bang, 1999:56). 
 
 

2.2 Kulturell styrning 
Olika styrningstekniker som berör kontroll och disciplinering har haft en betydande roll i hur 
individer kan förstås men även styras. Covaleski, Dirsmith, Heian och Samuel (1998) betonar 
att organisationer sedan länge använt sig av byråkratiska styrningsmodeller. I deras 
etnografiska fältstudie genomfördes 180 intervjuer, i sex offentliga redovisningsföretag 
(Covaleski et al, 1998:305). Utifrån dessa intervjuer kunde de fastställa att det finns två olika 
typer av styrningstekniker som organisationer använder för att styra yrkesverksamma 
medarbetare till att bli disciplinerade och självgående organisationsmedlemmar vars mål, 
språk och livsstil ska komma att spegla organisationens uppsatta mål. Dessa tekniker är: 
målstyrning och mentorskap (Covaleski et al, 1998:293–294).  
 
Målstyrning och mentorskap har haft en stor inverkan på hur organisationer påverkar dess 
individer. Målstyrning, som är den första av de två teknikerna, blev omdiskuterad under 1970-
talet och kom att användas i planeringen av framtida strategier, fördelningen av resurser samt 
till att fördela ansvar mellan organisationens medarbetare. Covaleski et al (1998) menar att 
målstyrning är tänkt att fungera som en disciplinär teknik som överför organisationens mål till 
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individen. När individer agerar utifrån eget intresse ska detta samtidigt generera gynnsamhet 
för organisationen (Covaleski et al, 1998:301). 
 
Det finns olika sätt att arbeta med målstyrning. I studien som Covaleski et al (1998) 
genomförde, fann de att organisationerna som medverkade i studien främst använde 
långsiktiga finansiella åtaganden som målstyrning. Genom de intervjuer som genomfördes 
kunde de urskilja flera sätt att arbeta med målstyrning varav ett sätt var att arbeta med 
personlig utveckling (Covaleski et al, 1998:309-310). Med fördelar kommer även nackdelar 
och genom studien kunde författarna se att målstyrning ledde till att arbetet i slutändan blev 
påfrestande och skapar stress för medarbetarna. Den konstanta pressen att hela tiden leverera 
efter organisationens mål och resultat kom att bli överväldigande. I en slutintervju förklarade 
en medarbetare att prestationskravet kom att ta över hens liv och att det i slutskedet kom att 
bli allt svårare att skilja på arbete och fritid (Covaleski et al, 1998:311). Den andra tekniken 
som diskuteras är styrning genom mentorskap. Författarna menar att mentorskap öppnar 
många dörrar inom en organisation som inte hade varit möjliga att öppna på egen hand. De 
menar att en mentor kan ge en uppfattning om de mål som organisationen har samt ge en 
förståelse för den rådande organisationskulturen. Mentorskap vägleder individer genom den 
tysta kunskap som råder mellan medarbetare och de outtalade normer som de handlar efter. 
Med hjälp av mentorskap, menar Covaleski et al att medarbetarna styrs av organisationens 
värderingar och mål och har genom denna process tagit efter dessa värderingar. På så sätt blir 
medarbetarna självgående och ambassadörer för organisationens mål, normer och värderingar 
(Covaleski et al, 1998:313–318).  
 
För att få individer att arbeta i linje med organisationens mål, finns det metoder som främjar 
denna process. I likhet med Covaleski et al (1998) förklarar organisationsforskaren Gideon 
Kunda (2006) i sin etnografiska studie ”Engineering Culture” hur organisationer genom 
dagliga interaktioner kan förstås. Han har genom ingående intervjuer och företagsdokument 
försökt frambringa hur organisationer designar och implementerar kultur samt hur den 
uppfattas av organisationsmedlemmarna. I sin bok presenterar han att ledningen använder 
olika metoder för att sprida en så kallad informell, platt och flexibel arbetsmiljö som ämnar 
förbättra och belöna individer för enskilt engagemang och väl utförda prestationer. Han menar 
att dessa metoder används som en subtil form av kontroll och påverkar anställdas arbete, 
beteende och självkänsla. Kunda poängterar även hur det råder en ständig relationskonflikt 
mellan organisationen och dess medarbetare. Denna konflikt grundar sig i skillnaden mellan 
organisationens kriterier som de ställer på sina medarbetare respektive medarbetarnas 
önskemål och behov. Frågan som Kunda ställer sig är hur organisationer får deras 
medarbetare att agera i linje med organisationens mål. Han betonar hur de byråkratiska 
kontrollerna har övergått till att bli allt mera normativa med tiden. Normativa kontroller 
försöker framkalla och direkt styra medarbetarnas underliggande tankar, känslor och 
upplevelser som i sig kommer att styra deras beteenden (Kunda, 2006:11). 
 
I enlighet med Kundas (2006) resonemang om hur organisationer arbetar för att kontrollera 
och påverka sina medarbetare blir Mats Alvesson & Hugh Willmotts (2002) artikel av 
relevans. I artikeln ”Identity Regulation as Organizational Control: Producing the 
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Appropriate Individual” fokuserar de på hur organisationer genom olika metoder kan få 
medarbetarna att arbeta i enlighet med organisationens förväntningar. Deras studie syftar till 
att undersöka identitetsreglering samt organisatorisk kontroll (Alvesson och Willmott, 
2002:628). I artikeln redogör de för nio olika former av identitetsreglering samt hur 
organisationer kan nyttja dessa för att styra medarbetarna. De nio olika formerna som de 
presenterar är: direkt definiering av en individ, definiera individer genom att definiera andra, 
vokabulärt ramverk, förklara moral och värderingar, kunskap och kompetens, tillhörighet och 
gruppkategorisering, hierarkisk position, etablering av regler samt att definiera sammanhang 
(Alvesson och Willmott, 2002:629-631). Utifrån ett organisationskulturellt perspektiv är 
formerna förklara moral och värderingar samt vokabulärt ramverk av stor vikt. Genom att 
förklara vilka värderingar och vilken moral organisationen besitter, kan de kontrollera sina 
medarbetare och styra dem i en riktning som gynnar organisationen. Därigenom kan 
organisationen stimulera identitetsregleringen och forma individer efter de värderingar som 
definierar organisationen. Detta kan även diskuteras utifrån vokabulärt ramverk som 
innefattar hur organisationer tenderar att förmedla en bild av vad de förväntar sig av sina 
medarbetare samt vad den står för (Alvesson och Willmott, 2002:629-630).  
 
Överföringen av organisationskultur kan illustreras genom olika metoder.  Alex Z. Kondra 
och Deborah C. Hurst presenterar i sin teoretiska artikel ”Institutional processes of 
organizational culture” (2009) hur strukturella och dynamiska aspekter av kultur, med hjälp 
av de isomorfa krafterna (tvingande, mimetiska och normativa) kan implementeras, överföras, 
förgivettas och därmed bli inrotade i organisationen. Med sin artikel avser de genom tidigare 
studier att belysa hur de tvingande, mimetiska och normativa krafterna i samband med 
organisationskultur kan ge en djupare förståelse för hur kulturella normer gradvis introduceras 
och vidmakthålls av medarbetarna (Kondra och Hurst, 2009:39). Den första kraften som 
innefattar tvingande processer, sker både formellt och informellt. Formella processer 
karakteriseras av att de följs av en sanktion som består av organisatoriska belöningar eller 
bestraffningar när specifika beteenden åtas (Kondra och Hurst, 2009:46). Den andra kraften, 
mimetiska processer, belyser hur osäkerheten bland svagare individer får dem att imitera 
starkare individer. Den tredje kraften, normativa processer, utgörs av förgivettagna 
antaganden som med tiden kommer att bli inrotade hos individen. Tvingande processer har sin 
grund i formella förväntningar som är förankrade i kulturella artefakter såsom regler, 
riktlinjer, kollektivavtal och sanktioner. Dessa artefakter representerar kulturen och skapar 
gemensamma värderingar som i sig bidrar med förenlighet med de framväxande normerna i 
en kultur. Kondra och Hurst lyfter fram hur disciplineringssystem är ett starkt verktyg när 
organisationskultur kommuniceras och implementeras bland medarbetarna. Dessa sanktioner 
administreras genom utvecklingssamtal och disciplinära processer och kan tydligt koppla 
samman dessa belöningar med individuella beteendemönster när organisationskulturen formas 
och stärks. Till följd av detta lär sig medarbetarna att agera inom givna ramar och 
begränsningar som dessa formella processer medför.   
 
Tvingande isomorfism kan relateras till Mats Beronius resonemang om makt. I sin avhandling 
”Den disciplinära maktens organisering: Om makt och arbetsorganisation” redogör han för 
hur makt kan analyseras och diskuteras med utgångspunkt i arbetsorganisationer. Han har till 
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sin hjälp använt texter om organisationer såväl som praktiker inom organisationer. Beronius 
(1986)  diskuterar hur de tvingande sanktionerna sker genom auktoritet. Här skiljer han 
mellan formell auktoritet och personlig auktoritet där formell auktoritet utgörs av en position 
medan personlig auktoritet utgörs av intelligens och karaktär. Han förklarar att en effektiv 
ledning besitter båda dessa former av auktoriteten i syfte att ”att göra sig åtlydd”. Han menar 
att det utövas genom belöningar och bestraffningar (Beronius, 1986:76).  
 
I processen att förstå hur organisationskultur implementeras och överförs mellan individer har 
mimetisk isomorfism haft en stor inverkan. Mimetiska processer belyser hur osäkra individer 
går i riktning mot att efterlikna beteenden, som inom organisationen uppmuntras. Kondra och 
Hurst (2009) förklarar hur dessa individer genom observationer kan ta fasta på vilka 
beteenden som belönas och uppskattas. Med hjälp av observationer kan individer anpassa och 
efterlikna sitt beteende därefter. När sanktioner är tydliga fungerar mimetiska processer som 
hjälp att förstå organisationskulturens ”tysta kunskap”. Tyst kunskap, menar Kondra och 
Hurst är de oskrivna normer och beteenden som kulturen förmedlar till sina medarbetare 
(Kondra och Hurst, 2009:49). Kondra och Hursts resonemang om mimetisk isomorfism kan 
knytas an till förstärkningsteorin som tagits fram av psykologen och ekonomiedoktorn Pierre 
Schou (1991). Schou har i sin akademiska avhandling ”Arbetsmotivation – en studie av 
ingenjörer” studerat hur motivation påverkar individer och organisationer. Studien utgjorde 
av enkäter gällande arbetsmotivation och besvarades av cirka 800 ingenjörer. I avhandlingen 
lyfter han fram förstärkningsteorin, som belyser hur individer kan lära sig genom två olika 
sätt. Dels kan individen lära sig genom att utföra arbetet själv men också genom att observera 
andra. Den sistnämna inlärningsmetoden kallar han för modellinlärning. Modellinlärning 
används då individer identifierar sig med sin omgivning och genom detta kan ta fasta på vilka 
beteenden som blir belönade (Schou, 1991:15).  
 
Tvingande och mimetiska beteenden kan med tiden bli förgivet tagna och bli allt mer 
normativa i sin natur. Den normativa processen främjar homogenisering av en organisations 
normer och värderingar. Individer delar inte nödvändigtvis organisationens normer och 
värderingar vid anställningens början utan de överförs med tiden. Normativa processer 
handlar om hur förgivettagna antaganden om en organisations kultur styr dess medarbetare. 
Detta tar sig i uttryck när organisationer bedriver aktiviteter som inte är av tvingande art, för 
att överföra information. Denna information formar beteenden och fungerar som en strategi i 
att förstärka normativa kontrollmekanismer. Normativa processer som speglar social kontroll 
och förgivet tagna värden, menar Kondra och Hurst (2009) är det som skapar en stark och 
enad kultur. Då värderingar är det som bygger en organisations kultur blir normativa 
beteenden även de svåraste att urskilja och därmed även att ändra. Medarbetarna i 
organisationen kan i många fall inte vara medvetna om dessa normativa beteenden och 
värderingar då de ofta överförs omedvetet i det dagliga arbetet. När dessa processer har 
implementerats, genom tvingande och mimetiska processer, blir de automatisk normativa och 
inbäddade i individens sätt att leva. När denna process sker kan organisationen styra dess 
medarbetare utan att det upplevs som styrande (Kondra och Hurst, 2009:50–51).  
 
 



	   	   	  	  

13 av 51 
	  

2.3 Karriär och utveckling 
Vad organisationer begär och värdesätter blir ofta synligt genom hur de belönar sina anställda. 
Bang (1999) förklarar i sin bok ”Organisationskultur”, hur organisationer visar vad de 
uppskattar och vad de inte godtar genom olika belöningssystem. Dessa system kan vara både 
formella och informella, där de formella systemen lyfter fram prestationer och belönar 
anställda genom högre lön, som ska påvisa hur prestationer värderas. Informella strukturer 
upprätthålls genom sponta berömmelser och lovord som anställda erhåller av sina 
överordnade (Bang, 1999:75).  
 
Belöningssystem är ett sätt att motivera sina anställda att prestera bättre och sträva mot högre 
mål. Porter, Bigley och Steers (2003) diskuterar i den sjunde upplagan av boken ”Motivation 
and work behaviour”, hur belöningssystem implementeras, vidmakthåll och verkar styrande. 
Bokens huvudsyfte är att presentera samtida teorier och forskning rörande motivation och 
arbetsbeteende. Lyman W. Porter som är professor i management har tillsammans med 
Gregory A. Bigley och Richard M. Steers påvisat hur belöningssystem har kommit att få en 
stor inverkan på motivation av prestation och menar att belöningssystem ger upphov till 
organisationskulturen i stort. Dessa belöningssystem upprätthåller en organisations 
innovativa, personalorienterade, kompetenta och deltagande kultur. Detta system påverkar 
medarbetarnas beteenden som i sig reflekterar organisationens värderingar, ståndpunkt samt 
vad de tror på (Porter et al, 2003:461). Även Schou (1991) lägger i sin avhandling stor vikt 
vid att belysa hur organisationens uppgift är att balansera medarbetarnas behov med 
organisationens mål. I sin studie försöker han utöka kunskapen om sambandet mellan 
motivation och effektivitet. I studien delar han upp organisationen i två skilda faktorer: 
motivation och styrning. Han definierar motivationssystem enligt följande: ”som företaget 
förmåga att stimulera medarbetarnas motivation och styra arbetsmotivationen i en för 
företaget önskvärd riktning”. Genom att stimulera en individ genom att anpassa hens 
arbetsuppgifter efter hens kompetens och bakgrund, möjliggöra utvecklingsmöjligheter, 
tillhandahålla belöningssystem som hen uppskattar samt skapa en organisation som individen 
kan identifiera sig med, kan organisationen motivera och styra sia medarbetare (Schou, 
1991:10).  
 
I en organisation finns det även strukturella uttryck som påvisar kulturens värderingar. En 
form av strukturella uttryck kan illustreras i hur organisationer tillhandahåller karriärsystem 
för medarbetarna. Bang (1999) förklarar att ett karriärsystem kan illustrera vilka egenskaper 
samt prestationer som i kulturen ska överleva. Han menar att, genom att visa vilka 
medarbetare som har möjlighet att avancera och utvecklas, kan de bli kulturbärare och 
uppvisa vilka beteenden som lämpar sig. Därmed blir karriärsystem mekanismer och 
medarbetarna blir dess ambassadörer för att upprätthålla kulturen (Bang, 1999:75). Genom 
kulturen kan ledningen uttrycka sina kriterier genom att befordra vissa och sparka andra, 
därigenom lär sig medarbetarna vem som blir belönad respektive bestraffad (Bang, 1999:85).  
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I ett försök att frambringa skiljaktigheter i bibehållandet av hög- respektive lågpresterande 
medarbetare presenterar John E. Sheridan (1992), professor i hälso- och 
sjukvårdsadministration, att vad organisationer erbjuder sina medarbetare spelar en betydande 
roll för vilka som väljer att stanna. Sheridan har i sin empiriska studie haft som avsikt att mäta 
revisionsbyråers kulturella utformning i syfte att studera hur dessa kulturer verkar för att 
behålla sina medarbetare. Enkätundersökning besvarades av 908 nyligen examinerade 
studenter som fått anställning på revisionsbyråer. I likhet med Bang, utreder Sheridan (1992) i 
sin artikel ”Organizational culture and employee retention” hur det är mer kostnadseffektivt 
att behålla högpresterande medarbetare snarare än lågpresterande och hur organisationer 
genom fokus på kostnadseffektiva HRM (Human Resources Management) strategier kan 
minska personalomsättningen av organisationens högpresterande medarbetare. Strategin går 
ut på att organisationer genom sin kultur ska kunna motivera lovande medarbetare till att 
stanna, medan den samtidigt avser att hindra svaga medarbetare från att vilja stanna. Han 
menar även att vissa kulturer värdesätter samarbete, säkerhet och respekt för samtliga 
medarbetare i organisationen och skapar därmed lojalitet och långsiktigt engagemang 
oberoende av arbetsprestation. Andra organisationer implementerar istället kulturer som 
värdesätter initiativtagande och personliga belöningar vid specifika arbetsprestationer. Med en 
organisationskultur som denna kommer lågpresterande medarbetare att lämna medan de 
högpresterande kommer att bli kvar i syfte av att kunna dra nytta av organisationens 
belöningar (Sheridan, 1992:1037–1038).   
 
Att göra karriär skiljer sig mellan individer och i sin avhandling ”Från medarbetare till chef” 
presenterar Sophie Linghag, doktor i industriell teknik och management vid Kungliga 
Tekniska Högskolan, olika definitioner av begreppet karriär. Studien som Linghag bedrivit 
ämnar beskriva hur individer går från en medarbetarroll till en chefsroll samt hur kön påverkat 
denna process. Studien baseras på en fallstudie som utförts på en bank och fokuserar på nya 
chefer samt blivande chefers karriärutveckling. Linghag (2009) lägger fram att karriär 
fungerar som en princip som medarbetare och chefer orienterar sig efter professionellt men 
även i sina privatliv. Ytterligare en aspekt som hon lyfter fram är hur karriär kan beskrivas 
som en hierarkisk natur som rör sig lodrätt med hjälp av specifika metoder (Linghag, 
2009:27). I likhet med Linghag förklarar Porter et al (2003) att denna hierarki finns då det 
oftast finns specifika aspekter hur organisationer styrs. Dessa system belönar individer när de 
stiger i rang och fullföljer sina drömmar att göra karriär (Porter et al, 2003:470–471). Linghag 
(2009) fortsätter sitt resonemang om hur karriär ofta är sammankopplat med en tidsram inom 
vilken karriär kan utvärderas och struktureras. De flesta organisationer har givna tidsramar för 
när karriärsteg bör utfärdas samt under vilka förutsättningar. Hon belyser hur tiden ligger till 
grund för hur karriär styr individer och i vilken takt den kan utvecklas (Linghag, 2009:27–29).  
 
Med sitt bidrag till forskningen om hur individer ser på karriär, påpekar Linghag (2009) hur 
individer kan känna tillfredställelse genom att ställa sitt förflutna i relation till sin framtid. 
Med andra ord kan en ljus framtid skapa en tillfällig känsla av välbehag, vilket i sig kommer 
att reflektera individens arbetsprestation och beteende. Vidare förklarar hon hur individers 
välbehag kan nyttjas av organisationen för att nå uppsatta mål (Linghag, 2009:28).  För att 
styrka detta resonemang påvisar Paul Du Gay (1996), professor i sociologi och 
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organisatoriska beteenden, hur organisationer numera styrs entreprenöriellt istället för 
byråkratiskt och hur det leder till subjektivitet hos de anställda. Målet med dessa 
ledningsstilar är att skapa självgående och självstyrande individer som individuellt kan 
påverka deras arbetssituation och därmed bidra till god arbetsprestation (Du Gay, 1996:156–
159). Linghag utvecklar detta genom att belysa hur dessa styrningsstrategier är beroende av 
kontraktet som existerar mellan ledning och medarbetare. Medarbetarnas engagemang och 
solidaritet kan endast vinnas i utbyte mot att organisationen ger dem möjligheten att göra 
karriär (Linghag, 2009:25). 
 
 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
I ovanstående kapitel har vi redogjort för forskningsfältet som vår studie kommer att placeras 
inom. Kapitlet har delats in i tre teman som är relevanta för studiens syfte och 
forskningsfrågor. Det första temat organisationskultur, är relevant för studien för att ringa in 
bakgrundinformation om hur organisationskultur kan tolkas och hur de har kommit att 
påverka organisationer i deras dagliga arbete. Det andra temat kulturell styrning, för oss 
närmare det centrala i vår studie som syftar till att belysa hur organisationer kan styra sina 
medlemmar genom den rådande organisationskulturen. Detta tema åskådliggör olika former 
och strategier av styrning och ringar in hur organisationen kan kontrollera sina anställda 
genom kulturella fenomen. Det tredje och avslutande temat karriär och utveckling, ringar in 
forskningsfrågan och belyser hur karriär och utveckling har kommit att bli en stor del av 
individens vardag. Här presenteras även olika karriärstrukturer och på vilket sätt 
organisationer kan nyttja dessa strukturer för att forma medarbetare och få dem att arbeta i 
enlighet med organisationens normer och värderingar.  
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel redogör vi för det teoretiska ramverk som till aktuell studie valts ut. 
Inledningsvis presenteras Göran Ahrnes begrepp kollektiva resurser som följs av Michel 
Foucaults resonemang om den disciplinära makten. Vi har ur Foucaults teori valt ut 
begreppen hierarkisk övervakning, disciplinering i rummet samt normaliseringsprocessen. 
Avslutningsvis motiverar vi teoriernas relevans utifrån studiens syfte och forskningsfrågor i 
en kort sammanfattning. 
    
3.1 Kollektiva resurser 
Sociologiprofessorn Göran Ahrne (1999)  beskriver att den mest förkommande definitionen 
av en organisation är att den har mål. Syftet med organisationer är att de med hjälp av 
medarbetarnas prestationer ska nå upp till organisationens mål. Det finns olika typer av mål 
dels finns det mål som organisationen strävar efter samt individuella mål som varje enskild 
medarbetare har (Ahrne, 1999:27).  
 
För att förstå hur organisationer uppnår mål kan verksamhetens mål sättas i relation till 
organisationens kollektiva resurser. Människan kan genom att ansluta sig till en organisation 
skapa resurser som på egen hand inte skulle vara möjligt. Ahrne (1999) beskriver tre olika 
metoder för hur samordning av medarbetarnas prestationer kan leda till en ökad styrka för 
organisationen. Den första metoden innebär att människor tillsammans utför ett arbete där 
deras individuella färdigheter gynnar produktiviteten. Den andra metoden går ut på att en 
uppgift utförs genom att människor växelvis turas om. Den tredje och sista metoden är av en 
mer avancerad art och innebär att enskilda, specialiserade arbetsuppgifter förstärks och får sin 
effekt först när de samordnas med andra specialiserade arbetsuppgifter. Det hela kan förklaras 
som att arbetsuppgifterna är delar i en större helhet. De ovan nämnda metoderna hjälper 
organisationer att utvecklas och på ett produktivt sätt uppnå gemensamma mål. Människor får 
genom att ansluta sig till organisationer möjlighet att stärka sina prestationer och handlingar 
som inte skulle vara genomförbara på egen hand (Ahrne, 1999:28).  
 
För att tydliggöra vad som menas med kollektiva resurser beskriver Ahrne (1999) tre olika 
resurser och hur de genom graden av offentlighet kan skiljas åt. Det första begreppet betonar 
kollektiva resurser och avser resurser som människor inte har möjlighet att skaffa sig på egen 
hand. Det andra begreppet, privata resurser, lyfter fram hur resurser anskaffas, ägs och 
kontrolleras av en enskild person. Det tredje och sista begreppet berör offentliga resurser som 
är svåra att kontrollera och tillgängliga för alla. Exempel på dessa resurser är kunskap, luft 
och vatten. Ahrne betonar att få resurser kan räknas som offentliga och ifrågasätter därmed 
vatten som en offentlig resurs (Ahrne, 1999:30-31). 
 
Kollektiva resurser kan uttrycka sig på många olika sätt inom en organisation och Ahrne 
(1999) beskriver att det finns kollektiva resurser av olika karaktär. Ofta förknippas 
organisationer med de byggnader som symboliserar dess verksamhet och i många fall kan 
självaste byggnaden och dess inredning vara den främsta kollektiva resursen som en 
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organisation kan tillhandahålla. Till dessa byggnader kan flera resurser kopplas samman, som 
till exempel organisationens logo eller varumärke. Om en organisation har ett starkt 
varumärke och ett redan etablerat namn, kan detta medföra stora fördelar och möjligheter för 
dess medarbetare (Ahrne, 1999:29).  
 
Ahrne (1999) lyfter även fram vikten av medarbetare och hur de i sig kan ses som en kollektiv 
resurs. En stor grupp av medarbetarna som har samma inställning till en viss fråga ökar 
därmed inflytandet när det kommer till förhandlingar (Ahrne, 1999:30). Han menar att makten 
kan beskrivas som en spänning mellan utbytet av organisationen och dess medarbetare. 
Organisationer är beroende av medarbetarnas prestationer och om prestationen inte är 
utbytbar ökar medarbetarens makt och denne kan således ställa krav gällande arbetsuppgifter 
och lön. På samma sätt som organisationen är beroende av dess medarbetare är även 
medarbetarna beroende av organisationen, och då främst av dess kollektiva resurser (Ahrne, 
1999:33–35).   
 
 
3.2 Den disciplinära makten  
Michel Foucault beskriver i boken ”Övervakning och straff” maktutövningen utifrån ett 
historiskt perspektiv. Han belyser hur disciplineringsprocessen har kommit att förändras från 
att tidigare fokusera på kroppslig bestraffning till att numera innefatta psykologiskt fokus i 
syfte att förändra och förbättra. Foucault lägger ingen vidare vikt vid vad makt är, utan 
fokuserar istället på hur makt kan utövas (Foucault, 2003:207). Bokens centrala budskap är 
den disciplinära makten och hur den genom disciplinering och styrning kan brukas över 
individer. Individer anpassar sig till de hierarkiska och normaliserande systemen, vilket 
fungerar som riktlinjer för hur de förväntas bete sig (Foucault, 2003:171).  
 
3.2.1 Hierarkisk övervakning 
Disciplin verkar genom hierarkisk övervakning och Foucault beskriver hur 
disciplineringsprocessen fordrar en byggnadskonstruktion som möjliggör en konstant 
maktutövning. Panoptikon, är en arkitektonisk byggnad som genom sin cirkelformade design 
möjliggör en oavbruten maktutövning. Syfte med panoptikon är att synliggöra individerna och 
göra dem medvetna om att övervakningen kan ske när som helst, överallt. Individen är inte 
medveten om när övervakningen sker och tvingas därmed anpassa sitt beteende efter detta. 
Individens medvetenhet gör att makten automatiskt verkar disciplinerande över hen, vilket 
således innebär att den är okontrollerbar. En övervakningsåtgärd som den panoptiska 
arkitekturen utgör, har resulterat i att maktutövningen är mer effektiv och lyckas på så sätt 
tränga sig djupare in i människors beteendemönster (Foucault, 2003:201–206). 
Maktapparaten panoptikon har resulterat i att makten förflyttats från att tidigare innehas av en 
hierarkisk person till att numera innefattas av en strukturerad och noga genomtänkt placering 
av individen. ”Detta gör det möjligt för den disciplinära makten att vara absolut indiskret, 
eftersom den befinner sig överallt och är ständigt på sin vakt” (Foucault, 2003:178). 
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3.2.2 Disciplinering i rummet  
Foucault beskriver hur disciplinering över individer uppstår genom en ständig kontroll över 
rummet. Med hjälp av fyra olika tekniker fördelar rummet individerna. Den första tekniken 
belyser hur disciplinen emellanåt fordrar en sluten miljö. Denna miljö utgörs av en plats som 
inte har någon relation till övriga platser och benämns enligt Foucault som ”den disciplinära 
enformighetens skyddade ort”(Foucault, 2003:143). Den slutna miljön kan begränsa 
individers in- och utträde och är en strategi för att ”behärska arbetskrafterna”(Foucault, 
2003:144). Den andra tekniken är inrutningens princip och innebär att varje enskild individ är 
tillförordnad en specifik plats. Den angivna platsen ger maktapparaten möjlighet att ständigt 
kontrollera individens närvaro respektive frånvaro. Beteenden kan på så sätt övervakas, 
analyseras, utvärderas och därefter antingen belönas eller bestraffas. ”Det vill säga, en metod 
för att få kunskap, behärska och utnyttja” (Foucault, 2003:145). Den tredje tekniken berör de 
funktionella placeringarna som går ut på att individer tillskrivs olika placeringar i syfte att 
kunna kontrollera dess beteenden.  Placeringarna innefattar även en produktionsfunktion och 
genom att placera individerna utifrån deras arbetsuppgifter kan produktionen effektiviseras 
(Foucault, 2003:145–147). Den fjärde och sista tekniken behandlar utbytbarheten bland allt 
som ingår i det disciplinära systemet. Foucault beskriver att ”disciplin är konsten att 
rangordna och teknik som gör det möjligt att ändra uppställningen”(Foucault, 2003:148). 
Individens plats i rummet och hens plats i kontrast till andra individer i omgivningen är det 
som definierar hens position (Foucault, 2003:147–149).  
 
3.2.3 Normaliseringsprocessen  
Den disciplinära makten har gått från att tidigare innefatta kroppsligt lidande till att numera 
innefatta psykologiska straff där disciplinen går ut på att dressera individen snarare än att 
beröva den på sin rätt till frihet. I alla disciplinära system finns det belöning- och 
bestraffningssystem som har till funktion att motverka överträdelser från den normala 
ordningen. Detta system är inte tänkt att fungera som ett komplement till fängelsestraffet utan 
är avsett att fungera som ett dressyrmedel, i hopp om att förändra och förbättra. Individen 
utvärderas och beteendet placeras i motsatta poler om gott och ont, positivt respektive 
negativt. På så sätt skapas en hierarki och belöningarna och bestraffningarna särskiljer på de 
bättre respektive sämre individerna. Därigenom skapas ideal för hur individer förväntas bete 
sig för att bli belönade respektive bestraffade (Foucault, 2003:179–182). Systemet är tänkt att 
fungera som en förbättringsåtgärd och kommer därigenom också att resultera i en 
normaliseringsprocess. Individer observerar och anpassar sitt beteende efter omgivningens 
sätt att vara. Genom att observera, kan individen korrigera de beteenden som inte uppmuntras 
av omgivningen medan de kan internalisera det som uppmuntras (Foucault, 2003:184–185).  
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3.3 Sammanfattning av teori 
Ahrnes begrepp kollektiva resurser och Foucaults resonemang om den disciplinära makten 
anser vi vara högst relevanta för studiens syfte. Kollektiva resurser, är de resurser som en 
individ inte kan skaffa sig på egen hand och hen blir därmed beroende av någonting större. 
Genom att erbjuda medarbetarna resurser i form av lön, gemenskap och 
utvecklingsmöjligheter kan organisationer styra sina medarbetare att arbeta i enlighet med vad 
som förväntas. Resurserna fungerar som ett utbyte mot de krav som organisationen ställer på 
sina medarbetare. Dessa erbjudanden kan användas som ett sätt att manipulera och attrahera 
medarbetarna. Detta mynnar ut i att deras beteenden, värderingar och känslor styrs och 
därigenom kan tekniker som organisationer använder för att framkalla och vidmakthålla en 
framgångsrik organisationskultur också förstås i förhållande till styrning. Vi anser att 
Foucaults begrepp hierarkisk övervakning, disciplinering i rummet samt 
normaliseringsprocessen är användbara för att påvisa hur styrning kan få effekt på 
medarbetarna som resulterar i att de arbetar i enlighet med organisationens normer och 
värderingar.  
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4. Metod 

I följande kapitel kommer vi presentera vårt val av metod samt hur arbetet med studien 
fortskridit.  Inledningsvis redogör vi för vilken metodologisk ansats vi utgått från och övergår 
sedan till tillvägagångssättet som innefattar urvalsprocessen, utformningen av intervjuguiden 
samt genomförandet av intervjuerna. Därefter kommer en beskrivning av begreppen validitet 
och reliabilitet som mynnar ut i en presentation om hur vi arbetat för att uppnå hög validitet 
respektive reliabilitet. Vidare i kapitlet redogör vi för bearbetningen av det empiriska 
materialet där transkribering- och kodningsprocessen beskrivs. Avslutningsvis presenteras de 
forskningsetiska aspekter som vi tagit hänsyn till i aktuell studie samt en redogörelse om hur 
vi arbetat med anonymitet och citering i resultat- och analyskapitlet.  

 
 
4.1 Metodologisk ansats 
För att uppnå syftet med studien och besvara tillhörande forskningsfrågor valde vi att använda 
oss av en kvalitativ, etnografisk insamlingsmetod. Etnografisk ansats består av flera olika 
metoder, men de två vanligast förekommande är deltagande observationer samt intervjuer. 
Metoden karakteriseras av att forskaren interagerar med fältet och de objekt som hen avser att 
studera. Mening är att frambringa förståelse utifrån deltagarnas perspektiv och försöka skapa 
förklaringar med hjälp av teoretiska begrepp. Då studien avser att undersöka hur Hotellet 
uppmuntrar sina medarbetare att arbeta i enlighet med organisationens normer och 
värderingar och på vilket sätt Hotellet genom att erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter 
kan styra sina medarbetare har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuer är 
enligt Aspers (2011) en bra metod för att kunna nå ett djup och fånga upp intresseväckande 
information (Aspers, 2011:14, 33). Till aktuell studie har därför deltagande observationer som 
insamlingsmetod avsiktligt valts bort. Deltagande observationer skulle kräva tillträde till 
respondenternas arbetsplats, och enligt samtyckekravet kräver studier som baseras på aktivt 
deltagande, samtycke från samtliga respondenter (Vetenskapsrådet, 2002:9–10). Detta skulle 
vara en tidskrävande process och troligtvis också icke genomförbar eftersom alla individer 
inte känner sig bekväma med att bli observerade (Aspers, 2011:118). 
 
Det finns olika intervjutekniker, och enligt Aspers (2011) är det graden av struktur som skiljer 
dem åt. Struktur innebär vilket handlingsutrymme forskaren samt respondenten erhåller under 
intervjutillfället. För att uppnå syftet med aktuell studie valde vi att använda en 
semistrukturerad intervjuteknik. Tekniken karaktäriseras av att forskaren redan i förväg har 
förberedda teman och konkretiserar dem genom tydligt formulerade frågor som under 
intervjun avses att behandlas. Forskaren har under intervjun möjlighet att fånga upp 
respondentens svar och ställa följdfrågor som ringar in intressanta områden (Aspers, 2011: 
143). 
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4.2 Tillvägagångssätt 
I avsnittet nedan kommer urval, framställning av intervjuguide samt en redogörelse för 
genomförandet av intervjuerna att presenteras.  
 
4.2.1 Urval  
Då aktuell studie avser att undersöka hur ett hotell uppmuntrar sina medarbetare att arbeta i 
enlighet med organisationens normer och värderingar och på vilket sätt de genom att erbjuda 
karriär- och utvecklingsmöjligheter kan styra sina medarbetare, var det av stor vikt att 
organisationen som till studien skulle studeras aktivt arbetade med att erbjuda dessa 
möjligheter. Inledningsvis sökte vi på internet efter organisationer som utgav sig för att arbeta 
med karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det var svårt att bilda sig en uppfattning baserat på 
vår sökning, eftersom många företag marknadsför sitt arbete med utvecklingsmöjligheter. Vi 
beslutade oss därmed för att vända oss till våra kontakter på arbetsmarknaden och därigenom 
undersöka vilken bransch som skulle kunna vara intressant att studera utifrån vårt syfte och 
våra forskningsfrågor. Efter att vi pratat med ett antal personer som är, samt varit verksamma 
inom hotellbranschen, fick vi god kännedom om att hotell är en bransch som arbetar aktivt 
med utbildning och utveckling. En av våra kontakter arbetade inom en större hotellkedja som 
är verksam både i och utanför Sverige och efter att hen berättat mer ingående om Hotellets 
verksamhet och utvecklingsmöjligheter beslutade vi oss för att ta kontakt med Hotellet med 
en förfrågan om att få genomföra intervjuer till vår studie.  
 
Via vår kontakt som arbetar på Hotellet fick vi kontaktuppgifter till en annan person som 
ansvarade för beslut angående externa intervjuer på Hotellet. Den inledande kontakten med 
den ansvarige valde vi att ta via mejl där vi inledningsvis presenterades oss själva och syftet 
med studien. Vi redogjorde för antalet respondenter vi sökte, beräknad tid för intervjuerna 
samt för de etiska aspekterna. Avslutningsvis bad vi kontaktpersonen återkomma till oss 
snarast möjligt och bifogade våra samt vår handledares kontaktuppgifter. Vi valde efter några 
dagar utan svar att ringa vår kontaktperson för att ytterligare presentera oss och studien. Vid 
detta tillfälle bokades tre datum för intervjuer in. Samtliga respondenter valdes ut av vår 
kontaktperson och vi har således inte kunnat påverka urvalsprocessen. Det kan dock 
diskuteras huruvida respondenternas medverkan är frivillig eller inte. Eftersom att vi som 
forskare inte själva tagit kontakt med varje enskild respondent och informerat om de etiska 
aspekterna kan vi inte garantera om deltagandet skett frivilligt. För att minska risken för 
ofrivilligt deltagande inleddes således samtliga intervjuer med information om frivilligheten 
att delta samt de etiska aspekterna.  
 
Trost (1997) redogör för hur ett fåtal intervjuer är en fördel vid kvalitativa studier. Ett stort 
antal intervjuer genererar mängder med material och det finns därmed en risk för att forskaren 
kan gå miste om viktiga detaljer som kan komma att ha stor betydelse för studiens resultat 
(Trost, 1997:110). Till aktuell studie har elva respondenter från hotellets personalstyrka 
intervjuats. Fem medarbetare samt sex mellanchefer som innehar större ansvar samt 
personalansvar. För att förtydliga kommer respondenternas position inte att ha någon 
betydelse i resultatet. Hotellets högst uppsatta chefer samt ledningen valdes medvetet bort 
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eftersom vårt syfte är att undersöka medarbetarnas beskrivningar av hur organisationen 
uppmuntrar sina medarbetare att arbete i enlighet med organisationens normer och 
värderingar samt vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter som de tillhandahålls.  
 
4.2.2 Framställning av intervjuguide 
Intervjuguiden inleddes med att arbeta fram en kort introduktion som var avsedd att 
presenteras för respondenten innan intervjufrågorna tog vid. Här beskrevs studien och dess 
syfte samt de etiska aspekterna som vi tagit hänsyn till. Vi hade vid utformningen av 
intervjuguiden (se bilaga 1) fokus på hur frågorna formulerades och hade som avsikt att 
avlägsna slutna och ledande frågor. Fokus låg istället på att utforma enkla frågor av en öppen 
karaktär som frambringade ett intresse hos individen. Enligt Trost (2010) bör forskaren 
undvika frågor som kan uppfattas som känsliga och det försökte vi ta hänsyn till. Det kan 
dock diskuteras om vad som anses känsligt eftersom det skiljer sig från person till person. 
Med detta i åtanke konstruerades frågor som endast var avsedda att undersöka respondentens 
upplevelse i syfte att skapa förståelse (Trost, 2010:69–70). När frågorna formulerades hade vi 
studiens syfte och forskningsfrågor i åtanke och vi fokuserade på att formulera ”hur”-frågor 
snarare än ”varför”-frågor. Enligt Becker (2008) kan ”varför”- frågor frambringa en negativ 
uppfattning hos respondenten som kan uppleva att den ifrågasätts. ”Hur”-frågor kan lättare 
öppna upp för samtal och därmed resultera i att forskaren kan ställa följdfrågor som kan 
generera ett djup i respondentens svar (Becker, 2008: 69).  

Intervjuguiden bestod av de tre temaområdena: bakgrundsfrågor, organisationskultur samt 
karriär-och utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Till varje tema formulerades ett 
antal huvudfrågor som vi under intervjun avsåg att behandla. Huvudfrågorna formulerades 
med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor vilket ämnade fungera som en 
säkerhetsåtgärd för att inte frångå forskningsområdet. De följdfrågor som formulerades satte 
vi inom parantes, och de användes endast som vägledning vid intervjutillfällena. De var 
avsedda att användas när respondenten berörde intressanta eller svårtolkade områden för att 
fånga upp respondentens svar och därmed komma åt avvikande material som kunde komma 
att vara relevant för studiens resultat. Trots att vi intervjuade personer som besatt olika 
positioner inom organisationen utgick vi under samtliga intervjuer från samma intervjuguide, 
för att tydliggöra kom dock intervjusituationerna att se olika ut (Aspers, 2011:143).  
 
4.2.3 Genomförande av intervjuer 
Det empiriska materialet samlades in med hjälp av elva intervjuer under tre tillfällen i april 
2015. Samtliga intervjuer inleddes med en introduktion av vilka vi som genomför studien är 
som sedan följdes av en presentation om studien och dess syfte.  Vi informerade 
respondenterna om de etiska grundkraven, frivilligheten om att i studien delta samt den 
beräknade tiden för intervjun. Därefter ställde vi frågan om att få spela in samtalet med en 
mobiltelefon i syfte för transkribering. Vi var tydliga med att ljudfilen efter att materialet 
transkriberats skulle raderas. Avslutningsvis ställdes frågan om vi kunde inhämta 
respondentens samtycke för intervju.  
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Sju av elva intervjuer genomfördes med båda forskarnas närvaro. Vi valde under de 
gemensamma intervjuerna att inta olika roller och rollindelningen bidrog till att den som 
intervjuade kunde fokusera på respondenten och följa upp viktig information medan den som 
observerande istället kunde fokusera på att anteckna olika intryck och hålla koll på tiden. 
Trost (2010) redogör för att en intervju med två forskare närvarande kan resultera i större 
förståelse och material än vad intervjuer med endast en forskare kan. Mindre fördelaktiga 
aspekter med två intervjupersoner är att respondenten kan uppleva situationen som onaturlig 
(Trost, 2010:66–67) Vi beslutade att genomföra majoriteten av intervjuerna med båda 
forskarna närvarande i syfte att generera ett innehållsrikt material och skapa större förståelse. 
Under de intervjuer som vi genomförde tillsammans hade vi de mindre fördelaktiga aspekten i 
åtanke och var därför noga med att endast en av oss agerade intervjuperson och ställde 
frågorna. 
 
Enligt Trost (2010) bör intervjuerna genomföras i en ostörd miljö som respondenten känner 
sig trygg och bekväm i (Trost, 2010:65). Samtliga intervjuer genomfördes därför i ett ostört 
rum som vi tillhandahöll av Hotellet. Det var på så sätt lättillgängligt för respondenterna 
eftersom samtliga intervjuer genomfördes i samband med deras arbetspass och det var 
dessutom en miljö som de väl kände till.  Det kan dock diskuteras huruvida ett ostört rum på 
Hotellet anses som tryggt och bekvämt för respondenterna. Alla individer har olika 
preferenser på vad som för dem räknas som tryggt och bekvämt.   
 
Då syftet med studie är att undersöka hur Hotellet uppmuntrar sina medarbetare att arbeta i 
enlighet med organisationens normer och värderingar och på vilket sätt de genom att erbjuda 
karriär- och utvecklingsmöjligheter kan styra sina medarbetare, var det av stor vikt att 
samtliga respondenter fick möjlighet att uttrycka sin enskilda åsikt och upplevelse. Vi valde 
därmed att varje intervjutillfälle endast skulle bestå av en respondent. Trost (2010) beskriver 
att intervjuer som består av fler än en respondent kan bidra till att respondenterna påverkar 
varandra, att hemligheter är mer svåråtkomliga samt att det bidrar till etiska svårigheter 
(Trost, 2010:67–68). De elva intervjuerna spelades in med mobiltelefon men endast i syfte för 
transkribering och efter att transkriberingarna var genomförda raderades samtliga ljudfiler.  
 
 
4.3 Bearbetning av materialet   
De elva intervjuerna spelades in med en mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas och 
översättas till text. Att överföra tal till text kan innebära vissa svårigheter och ännu en aspekt 
är att vi i aktuell studie är två forskare. Eftersom vi avsåg att transkribera ungefär lika många 
intervjuer var, valde vi att noggrant strukturera upp hur transkriberingsprocessen skulle gå till. 
Vi ville att samtliga intervjuer transkriberades på ett överensstämmande vis, för att öka 
förståelsen för materialet vid en senare kodningsprocess. De Redigeringsåtgärder som vi 
valde att genomföra kommer att presenteras under avsnittet 4.6 citering och redigering, som 
är placerat längre ner i metodkapitlet. Efter att samtliga inspelningar överförts till text 
inleddes bearbetningen av det insamlade materialet. För att undvika att våra minnesbilder från 
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intervjutillfällena skulle bli sämre eller försvinna var vi måna om att arbeta om materialet från 
tal till text så nära inpå intervjusituationen som möjligt (Aspers, 2011:158).  
 
4.3.1 Deduktiv kodning 
Kodningsprocessen inleddes med att de renskrivna intervjuerna skrevs ut på papper för att 
förenkla kodningen. Kodning av det empiriska materialet går ut på att forskaren plockar ut 
överensstämmande koder i det renskrivna materialet som är tänkt att fungera som grundstenar 
vid en senare analys av det empiriska materialet (Aspers, 2011:169). Vi började med att läsa 
igenom samtliga transkriberade intervjuer för att skapa oss en helhetskänsla.  
 
För att uppnå syftet med studien valde vi att göra en deduktiv kodning och metoden 
karaktäriseras av att forskaren fokuserar på att plocka ut upprepade koder som har en central 
betydelse med utgångspunkt i de förvalda teorierna (Aspers, 2011:169). Koderna som 
skapades var: organisationskultur, kulturell överföring, sanktioner och förmåner samt karriär 
och utveckling. Vid mindre projekt är det enligt Aspers (2011) fördelaktigt att använda sig av 
marginalmetoden när det insamlade materialet ska kodas. Metoden är ett bra verktyg för den 
ovane forskaren, då den enligt honom beskrivs som okonstlad och enkelt i sin form. Med 
begränsade kunskaper om att koda ett större material, valde vi att arbeta utifrån 
marginalmetoden. Vi använde oss av färgpennor för att få en tydlig och överskådlig bild av 
materialet och varje kod tilldelades därför en specifik färg. Vi kodade stycke för stycke och 
antecknade i marginalerna för att hålla materialet så rent som möjligt (Aspers, 2011:185).  
 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 
Begreppen reliabilitet och validitet beskriver studiens kvalitet och enligt Trost (2010) 
härstammar begreppen ursprungligen från den kvantitativa metodologin. Med reliabilitet 
avses studiens tillförlitlighet och det karakteriseras av att resultatet bör vara det samma 
oberoende av tidpunkt och tillfälle (Trost, 2010:132–133). För att uppnå god reliabilitet utgick 
vi vid samtliga intervjutillfällen från samma intervjuguide som bestod av redan på förhand 
formulerade frågor. Eftersom samtliga intervjuer bestod av samma huvudfrågor kan det ha 
påverkat reliabiliteten och det har med stor sannolikhet bidragit till ett mer tillförlitligt 
material. Eftersom vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuteknik är en total 
standardisering inte möjlig eftersom metoden ger forskaren utrymme att ringa in intressanta 
områden och ställa följdfrågor, vilket i aktuell studie resulterade i att alla intervjusituationer 
kom att se olika ut.    
  
Validitet behandlar studiens giltighet och innebär att instrumentet, som i kvalitativa studier är 
frågan, ska mäta det den är tänkt att mäta (Trost, 2010:133 -134). Intervjuguiden har haft en 
stor betydelse för att uppnå studiens reliabilitet men den har också haft en betydande roll när 
det kommer till att uppnå god validitet. Semistrukturerade intervjuer består av redan i förväg 
formulerade frågor som forskaren under intervjun avser att beröra och när vi formulerade 
frågorna till vår intervjuguide var vi noga med att de var väsentliga för studiens syfte och 
forskningsfrågor. Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor kunde vi ifrågasätta 
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om frågorna mätte det som studien avsåg att mäta och på så sätt har intervjuguiden kommit att 
vara ett viktigt verktyg för att uppnå hög validitet.  
 
 
4.5 Forskningsetiska aspekter 
När forskning bedrivs och genererar personlig information från respondenter är det viktigt att 
ta hänsyn till de etiska aspekterna. I denna studie har vi därför utgått från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska grundkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att respondenten vid det första kontakttillfället har rätt till 
information som berör studiens syfte, hur den är tänkt att genomföras samt frivilligheten om 
att i studien delta (Vetenskapsrådet, 2002:6-7). I den aktuella studien har vi tagit hänsyn till 
informationskravet genom att vi inledningsvis kontaktade Hotellet via mejl med en förfrågan 
om deras intresse att delta i studien. Vi presenterade i mejlet vilka vi som genomför studien 
var samt syftet med studien. Eftersom vi inte själva kontaktade varje enskild respondent, fick 
vi därmed inte möjlighet att framföra informationen och därmed kunde vi inte säkerställa att 
samtlig information nådde respondenterna innan intervjutillfället. Det finns i och med detta en 
risk att vi inte lyckades uppnå informationskravet. Eftersom att vi inte visste om 
respondenterna tagit del av informationen innan intervjutillfället var vi noggranna med att 
inleda varje intervju med information om studien och om oss själva, frivilligheten om att delta 
samt de etiska aspekterna som vi i aktuell studie tagit hänsyn till. 
 
Samtyckeskravet innebär att studier som baseras på aktivt deltagande kräver ett samtycke från 
samtliga respondenter som deltar. Respondenten har rätt att när som helst, under pågående 
studie, avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002:9–10). Samtyckeskravet uppfylldes i 
studien genom att vi innan intervjun påbörjades tillfrågade respondenterna om deras samtycke 
till att delta samt om samtalet fick spelas in i syfte för transkribering.  

Konfidentialitetskravet behandlar de förhållningssätt som forskaren bör ha i åtanke vid 
hanteringen av det insamlade materialet. Respondenternas uppgifter bör hanteras med stor 
försiktighet för att säkerställa att deras identiteter hålls skyddade i det publicerade materialet 
(Vetenskapsrådet, 2002:12–13). I strävan efter att uppnå konfidentialitetskravet har det 
empiriska materialet endast funnits tillgängligt för oss och för behöriga på Uppsala 
Universitet. I det sammanställda materialet har respondenterna anonymiserats med hjälp av 
fiktiva namn och de citatutdrag som valts ut har noggrant redigerats för att försäkra oss om att 
individens identitet inte avslöjas i det publicerade materialet (se avsnitt 4.6 citering och 
redigering). 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som till en vetenskaplig studie samlats in inte får 
användas till icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). Det empiriska 
materialet som till denna studie samlats in kommer endast att användas i ändamål för vårt 
examensarbete. För att försäkra oss om detta kommer vi radera samtliga ljudfiler och 
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transkriberingar i samband med att materialet publicerats på DIVA (databasen för 
skandinaviska universitetspublikationer).  
 
 
4.6 Citering och redigering   
För att försäkra oss om att vi lever upp till konfidentialitetskravet har vi i aktuell studie valt 
att använda oss av fiktiva namn. Trots att studien består av information från både kvinnliga 
och manliga respondenter beslutade vi oss för att benämna samtliga respondenter med 
manliga namn. Det kan dock diskuteras huruvida resultatet begränsats av beslutet om att 
skydda respondenternas kön och ålder i studien. Vi är medvetna om att kön och 
åldersaspekten hade kunnat utveckla studien och därmed resulterat i ett djupare resonemang 
om hur styrningen verkar på individnivå. Trots att studiens slutgiltiga resultat begränsas av 
anonymiseringsåtgärden var den enligt oss viktig åtgärd för att respektera respondenternas 
anonymitet. Eftersom samtliga respondenter blev utvalda av Hotellet, var det av stor vikt att 
inte enbart skydda respondenternas identitet från allmänheten, utan även från de som arbetar 
på Hotellet. Med en avsikt att presentera ett så innehållsrikt och sanningsenligt resultat som 
möjligt utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, bedömde vi att de citatutdrag som 
presenteras i resultatet, skulle kunna avslöja vem individen i fråga var om kön och ålder hade 
lämnats ut. Ett alternativ som diskuterades i samband med att beslutet om anonymisering 
togs, var att skapa stora åldersspann, för att ge läsaren en känsla av respondenterna. Detta 
ansåg vi dock inte ha någon större relevans för studien syfte och frågeställningar. För att 
underlätta läsningen av studiens resultat och analys och därmed veta vem som har sagt vad, 
finns en tablå att ta del av vid resultat och analyskapitlets inledning. Tablån är tänkt att 
fungera som en informationsguide för samtliga elva respondenter. För att skydda 
respondenternas identitet kommer dock endast information om vilken arbetsbefattning de 
innehar samt år inom organisationen att presenteras.   

I resultatet kommer citatutdrag ur det empiriska materialet att presenteras men som vi tidigare 
nämnt är vi väldigt måna om att bevara respondenternas anonymitet och för att möjliggöra 
detta har viss information klippt bort från materialet. Den första redigeringsåtgärden berör 
talspråksuttryck och uttryck som hummanden, skratt och pauser, och det har exkluderats från 
materialet. Som andra redigeringsåtgärd har uttalanden om namn på personer och företag 
samt personlig information som skulle kunna röja respondentens identitet ersatts med (***). 
Som tredje redigeringsåtgärd har borttagna textstycken ur originalcitat ersatts med (---). Som 
fjärde och sista redigeringsåtgärd valde vi att markera de ord eller meningar som av olika 
omständigheter föll bort under inspelningen med (…) och detta för att undvika eventuella 
misstolkningar.  

För att förtydliga kommer citat från samtliga elva respondenter att redovisas i resultatet. 
Eftersom det visade sig att respondenternas förmåga att uttrycka sig skilje sig åt, kommer 
vissa respondenter att vara mer framträdande i resultat- och analyskapitlet. 
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel redogör vi för studiens resultat och analys. Kapitlet är uppdelat i fyra olika 
teman som är formulerade utifrån den valda teorin. För att uppnå syftet med studien har vi 
konstruerat följande teman: Organisationskultur, den kulturella överföringen, sanktioner och 
förmåner samt karriär och utveckling. Samtliga teman presenteras i ett enskilt avsnitt, och det 
inleds med ett resultat som redovisas med hjälp av citatutdrag från det empiriska materialet. 
Resultatet följs sedan upp av en analys som utgår från Göran Ahrnes teori om kollektiva 
resurser samt Michel Foucaults teori om den disciplinära makten. Temat Organisationskultur 
avser endast att belysa respondenternas beskrivning av organisationskulturen och kommer 
därmed inte att analyseras. 

 
 
* Informationstablå över samtliga respondenters arbetsposition samt år inom organisationen 

 
 
5.1 Organisationskultur 
Aktuellt tema avser att belysa hur respondenterna i studien beskriver den rådande 
organisationskulturen och ämnar även till att ge en grundläggande bild över Hotellets 
kulturella utformning.  
 
Utifrån det empiriska materialet kunde en enhetlig bild ges av hur organisationskulturen var 
utformad. Enligt respondenterna är arbetsområdena tydliga och riktlinjerna för hur de ska 
uppföra och bete sig är både viktiga och i många situationer även avgörande. Eftersom 
arbetsuppgifterna är relaterade till service, blir gästbemötandet och det sociala spelet en stor 
del av den kulturella utformningen. Majoriteten1 av respondenterna förklarar att det finns 
specifika regler för hur de ska se ut och hur de ska föra sig på arbetsplatsen. Nedanstående 
citat illustrerar detta: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med	  majoriteten	  avses	  fler	  än	  sex	  respondenter	  
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Vi måste prata med gäster på ett visst sätt, vi måste se ut på ett visst 
sätt. Innan vi började och skrev på kontraktet så har vi haft ett speciellt 
möte där vi har skrivit under att man inte kan komma med sina egna 
kläder, man får inte se ut hur som helst, man måste ha håret på ett 
visst sätt, man får inte ha synliga tatueringar eller piercingar och man 
ska bete sig på ett specifikt sätt. (Henrik) 
 
Alltid le är väldigt viktigt, men att vara tillmötesgående, aldrig visa att 
man inte är tillgänglig, utan alltid vara tillgänglig. Det här med att ge 
personlig service, det ska inte bara vara det gästen förväntar sig, utan 
alltid gå det där lilla extra steget för att göra en gäst nöjd. Det är 
väldigt viktigt! (Adam) 

 
Vi har ju mallar för hur man ska vara och agera, för det är ju inte alla 
som har det i sig, att det är självklart och (---) är man osäker så har 
man en chef man kan fråga. (Johan) 

 
Då organisationen verkar både i och utanför Sverige, finns det givna regler och riktlinjer som 
bör följas för att upprätthålla en överensstämmande standard på samtliga hotell. Då Erik fick 
frågan om hur dessa riktlinjer kunde illustreras svarade han:  
 

Alla färger är samma och uniformerna ska vara likadana överallt. Så 
det tycker jag är ganska bra även om uniformerna som dom är idag 
inte är dom snyggaste så tycker jag att idén bakom dem är bra. Sen 
tycker jag att det finns många standards, det finns en hel bok om 
standards som vi måste uppfylla och där tycker jag det finns många 
missar eftersom våra hotell är helt olika. (Erik) 

 
Sammantaget tyder respondenternas beskrivningar av organisationskulturen att den är öppen 
och jämställd samt att sammanhållningen mellan medarbetarna beskrivs som god. Klas 
beskriver att det är en ”Skön organisationskultur, glad stämning, mycket ödmjuk personal 
som tar hand om varandra”. Majoriteten av respondenter menar att de ofta håller sig till sina 
avdelningar, men att de försöker att med jämna mellanrum skapa tillfällen för att föra samman 
flera avdelningar. Erik förklarar att det är viktigt hur gästerna upplever Hotellet och vilken 
känsla de får när det kliver in genom dörren. Detta ska spegla den kulturella utformningen och 
för att skapa denna känsla har organisationen en servicekultur som alla anställda måste känna 
till och anamma. Erik menar att: 
 

Servicekulturen ska vara så personlig som möjlig, så det gillar jag! 
Gästerna ska få en hem-känsla av att komma till oss. De känner sig 
hemma helt enkelt. Vi kommer ihåg dem så bra som möjligt, vi har ju 
våra gästprofiler, där vi ser vad de gillar och man kan skicka upp 
något personlig till dem på rummen istället för fruktfat som de får på 
varje hotell. (Erik) 
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Avslutningsvis finns det skilda meningar om hur organisationens hierarkiska struktur är 
uppbyggd. Även om sammanhållningen är god enligt samtliga respondenter finns det 
meningsskillnader i hur hierarkin upplevs och hur detta kan se ut. Eftersom det är en global 
organisation finns det en tydlig hierarkisk struktur som präglar organisationskulturen. Denna 
hierarki utgörs inte bara av olika titlar och ansvarområden, utan syns även i hur individer klär 
sig. Då vi ställde frågan till Jonas om hur han upplever den hierarkiska strukturen svarade 
han: ”Nu har ju jag nästan bara jobbat här, men man märker att det är en hierarkisk struktur. 
De som går runt i kostym står över dem som inte går runt i kostym”. Även om en hierarki 
mellan medarbetarna märks av, betonar respondenterna att det fortfarande är en varm, givmild 
och stöttande organisationskultur.  
 
 
5.2 Kulturell överföring 
I följande tema kommer vi att sammanställa respondenternas beskrivningar av hur 
organisationskulturen överförs till medarbetarna. Det avser att ge en grundläggande förståelse 
av hur respondenterna beskriver den kulturella överföringen. 
 
5.2.1 Resultat 
Vid frågan om hur respondenterna upplever att Hotellets kultur förmedlas beskriver samtliga 
respondenter att den första kontakten med Hotellets kultur introduceras till den nyanställde 
genom olika utbildningsprogram. Dessa utbildningar genomförs med förutbestämda tidsspann 
som alla måste ta del av i samband med att anställningen påbörjas. Dessa har som funktion att 
presentera och överföra organisationens varumärke, koncept, värderingar och riktlinjer. Nils 
beskriver hur organisationskulturen förmedlas enligt citatet nedan. 
 

Det är via utbildningar, första månaden när jag började så var jag på 
fyra eller fem utbildningar bara på deras standards om hur vi gör och 
hur vi ska tillmötesgå gäster och så. (Nils) 

 
Två av respondenterna förklarar att introduktionsutbildningarna genomförs både via e-
learnings på internet samt via klassrumsbaserad undervisning. Utöver de obligatoriska 
introduktionsutbildningarna tilldelas den nyanställde även ett material som bland annat berör 
Hotellets ledord, policys och regler. Allt material ska noggrant läsas igenom och därefter ska 
det undertecknas med personens underskrift som är ett kvitto på att hen tagit del av materialet. 
Detta skildras av David, då han menar att introduktionsutbildningarna är många och 
innehållsrika.  

 
De är blandade med e-learnings och klassrumsbaserade träningar som 
man går igenom och så får man en grön bock varje gång man har 
klarat den. (---) Så när man börjar jobba här, det spelar ingen roll om 
man ska praktisera eller jobba, så får man en bibba på mejlen om allt 
om koder, träningar, mediapolicys, pengarhantering, säkerhet, allt, allt 
möjligt. Så får man skriva på längst ner att man har läst igenom 
allting. (David) 
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Utöver introduktionsutbildningarna anger majoriteten av respondenterna att de kontinuerligt 
måste gå på uppföljningsutbildningar. 
 

Vi går generellt på mycket kurser, först går vi på en introduktionskurs, 
sen är det uppföljningskurser som (***) står för då, och det kan man 
ju tycka är väldigt klyschigt. (Johan)  

 
Vid frågan om hur respondenterna upplever att organisationskulturen förmedlas, utöver det 
obligatoriska introduktions- samt uppföljningsutbildningarna, uppger majoriteten av 
respondenterna att Hotellet aktivt arbetar med att förmedla kulturen i det dagliga arbetet. 
Henrik betonar att kulturen förmedlas genom möten samt vi mejl. 
 

Innan varje pass så har vi breefing där vi brukar sitta och prata. Om 
det är något som har hänt, och om det är något som man har missat så 
förmedlas det självklart personligen. Såhär kommer det se ut, eller det 
här ändrar vi. Sen är det även mejl, trots att vi haft möte, så kommer 
det även ett skriftligt mejl efteråt. (Henrik) 

 
Filip berättar hur kulturen främst förmedlas via enhetscheferna som ansvarar för att informera 
och påminna sin personal om vad som förväntas. Mycket av det som förmedlas via den 
dagliga kommunikationen handlar om hur servicen sköts, och Filip förklarar hur detta sker 
”både skriftligt och muntligt (---). Och sen så är det främst min chef som pratar med mig om 
hur jag ska prata med gäster och sådant”.  
 
Två respondenter avviker från majoritetens åsikter om huruvida hotellets kultur förmedlas i 
den dagliga verksamheten. De redogör för hur det inte talas så mycket om kulturen och 
beskriver hur den anställde snabbt internaliseras in i de förväntningar som organisationen 
ställer på dem. De beskriver hur det i samband med den årliga ”mystery guest” blir mer fokus 
på Hotellets regler och riktlinjer, framförallt när det kommer till kunskap om hotellet samt hur 
servicen ska skötas. ”Mystery guest” är en hemlig kontrollant som åker runt i Sverige och 
kontrollerar att hotell sköter sin verksamhet efter de regler som finns. Denna gäst checkar in 
på Hotellet i några dagar och går igenom en checklista över samtliga avdelningar. Efter varje 
vistelse avslöjar sig gästen och följer upp med en utbildning om vad varje specifikt hotell 
måste utveckla. När dessa hemliga gäster besöker Hotellet upplever Adam att pressen ökar.  
 

Det har varit det just nu, eftersom vi haft alla dessa kontroller, för de 
genomförs i början av året, så det har varit ganska mycket prat om det 
just nu. (Adam) 

 
I samband med respondenternas beskrivningar av hur den kulturella överföringen går till, 
övergår fyra av respondenterna till att berätta om hur de tar till sig samtliga riktlinjer och 
regler.  De uttalar sig om att de valt att sätta sin egen prägel på det som förväntas och de 
beskriver hur de är situationsbaserat. Filip beskriver detta enligt följande uttalande.  
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Vi ska helst hälsa folk med ”sir”, även svenskar, ”herr”, men det finns 
ju en liten gräns tycker jag. Vi ska ju ändå vara personliga med 
gästerna, och det är väldigt svårt att göra det om man ser att det sitter 
ett killgäng i baren, som är här i Stockholm för att festa, att jag ska gå 
och kalla dem för herr. Det blir bara konstigt jämt emot gästen, men 
sådana normer har vi, vilket jag tycker vi kan ta med en liten 
klackspark. (Filip) 

 
Även Emil uttrycker att det är viktigt att förstå att dessa riktlinjer är formbara och bör präglas 
av ens personliga stil.  
 

Jag tror det är viktigt att ha i åtanke, men det definierar inte dig som 
person. Det ska sitta i ryggmärgen, men man ska ha en egen stil. 
Standarden är satt, men man kan skräddarsy dem till sina egna. (Emil) 

 
Hotellbranschen beskrivs enligt respondenterna som en bransch som präglas av hård 
konkurrens. Majoriteten av respondenterna beskriver klimatet som kontrollerande och till viss 
del även styrande. Genom olika medel kan Hotellet kontrollera sina medarbetares handlingar 
och personliga stil. När vi ställde frågan till Klas om hur han uppfattar att Hotellet formar sina 
anställda, svarade han.  

 
 Speciellt om vi har nyanställda som börjar, då får man på något sätt 
börja forma dem efter vad vi förväntar oss. Det är lättare att ge 
feedback och forma någon som är ny än att ge feedback till någon som 
jobbat här i 19 år och kanske inte är lika öppen. (Klas) 

 
Även Nils och Johan delar uppfattningen om att Hotellet tenderar att forma sina medarbetare. 
 

Det är lite så, man går in i ett skådespel, (---) Man formas som person 
helt enkelt. (Nils) 
 
(---) Att man kan anställa en ung människa för att forma den 
människan och inte behöva betala så mycket lön. Och att det är lätt att 
forma, och då kan jag bli ledsen istället för att ta människor som har 
bra erfarenhet, de är lite rädda då för dem har egna tankar och idéer 
om hur de vill göra. (Johan) 

 
Kontrollen påverkar inte bara den personliga sfären, utan även de anställda i deras möjligheter 
utvecklas. Johan förklarar att det är ytterst viktigt att veta vad man som anställd kan ställa för 
krav och veta vart arbetet leder. 
 

Du kan lätt bli en nickedocka om du bara är den som anpassar dig 
enligt (***), och bli utnyttjad. Du måste veta vad du själv vill och 
ställa krav. Annars kommer du hamna i underläge och bli utnyttjad. 
(Johan) 
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5.2.2. Analys  
Hur individer introduceras till verksamheten och dess normer och värderingar, kan enligt 
respondenterna ses som en följd av de utbildningar och introduktionsmånader som Hotellet 
tillhandahåller sina nyanställda. En respondent belyser hur dessa utbildningar ger en känsla av 
tillhörighet och gemenskap samt hur de bidrar till att skapa förståelse för vad Hotellet är och 
står för. I Ahrnes (1999) teori om kollektiva resurser menar han att genom att delta i sådana 
utbildningar, får individen möjligheten att vara en del av någonting större och en gemenskap 
som denne inte kan erhålla på egen hand (Ahrne, 1999:28). Vi tolkar detta som en möjlighet 
för organisationen att internalisera individerna i den rådande kulturen. Därigenom kan 
organisationen styra hur individerna tänker och agerar, men även hur de med tiden identifierar 
sig med organisationens normer och värderingar. 
 
Vidare framstår det i resultatet att Hotellet med hjälp av utbildningar och introduktionskurser 
indirekt formar medarbetarna redan vid inskolningsprocessen. Några respondenter uppger att 
organisationen tenderar att utnyttja detta tidiga stadium, då det är lättare att ha inverkan på 
någon som är ung och oerfaren än någon som arbetat i branschen länge. Detta blir intressant 
att diskutera utifrån Foucaults resonemang om normalisering, där han betonar hur specifika 
beteenden uppmuntras av omgivningen och därigenom kan få individerna att agera i linje med 
det, som av omgivningen anses vara korrekt. Organisationen kan med hjälp av utbildningar, 
informationsdokument och möten leda in sin personal i önskvärda beteendemönster vilket kan 
förklaras utifrån Foucaults resonemang om normalisering. Foucault (2003) resonerar även om 
hur en dressering av individen har som funktion att förbättra och förvandla beteendet i syfte 
att agera inom de ramar som är satta (Foucault, 2003:179–182). Detta kan vi se som 
ytterligare en potentiell förklaring till varför medarbetarna väljer att åta sig de normer och 
värderingar som florerar inom organisationen. Således är det enklare att anpassa sitt 
beteenden efter den kulturella utformningen och låta omgivningen styra ens handlingar än att 
särskilja sig från mängden.  
 
Utöver introduktionsutbildningarna som de anställda deltar i, överförs organisationskulturen 
även i den dagliga kommunikationen. Respondenterna beskriver hur de innan varje arbetspass 
har gemensamma möten där cheferna framför hur dagen ska genomföras och om det händer 
någonting speciellt. En av respondenterna förklarar att de ständigt får feedback av sin chef 
gällande sina arbetsprestationer och hur de kan utvecklas. Denna överföring kan enligt oss 
förstås med hjälp av Foucaults (2003) princip om inrutning. Denna princip går ut på att någon 
i en makthavande position ständigt kontrollerar och analyserar individens beteende och 
genom att belöna eller bestraffa dessa prestationer kan styra individerna i en önskvärd 
riktning (Foucault, 2003:145) 
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5.3 Sanktioner och förmåner 
I detta tema har vi sammanställt vilka sanktionssystem och förmåner som finns inom 
organisationen, hur dessa beskrivs av respondenterna samt hur det påverkar det dagliga 
arbetet som anställd.  
 
5.3.1 Resultat 
Hotellbranschen är enligt respondenterna en bransch som ständig är i rörelse och med tanke 
på att Hotellet är öppet tjugofyra timmar och dygnet, finns det alltid någonting att göra. 
Samtliga respondenter anser att den höga arbetsbördan bottnar i att verksamheten alltid är 
öppen, vilket resulterar i att de anställda tenderar att arbeta mer än vad som från börjar var 
planerat. För att öka chanserna till att medarbetarna stannar inom organisationen, erbjuder 
Hotellet bra förmåner och belöningar för de som ”ställer upp” vilket tydliggörs av Henriks 
uttalande nedan. 
 

Om man har ställt upp mycket, om man alltid ställer upp kan man bli 
”månadens personal” eller ”årets personal”. Och om man har blivit 
nominerad många gånger kan man få allt från middag, resor och sen 
om det är lite mindre grejer, om man varit jätteduktig, kan man få en 
trisslott. (Henrik) 

 
Även David är överens om att hotellbranschen inte är den mest gynnsamma när det kommer 
till lönerna, men menar att Hotellet är bra på att belöna de anställda för sitt engagemang. 
 

Vi har ju mycket förmåner och man blir bortskämd på så sätt, och det 
är ju bra eftersom att vi är en bransch som kanske inte är så högt 
betalda. När det kommer till hotell och restaurangbranschen så är den 
inte världsbäst när det kommer till mest betalda löner och då är det bra 
att man har bra förmåner till personalen. (David) 
 

David förklarar även att Hotellet försöker att komma från de låga lönerna och har därför infört 
ett system där lönerna ska reflektera individens prestation. Han betonar att ”det är en morot 
till att prestera bättre och därför har vi börjat ha riktiga lönesamtal, en möjlighet att kunna 
påverka sin lön litegrann”. Han betonar även att ” (---) Det är trots allt en tuff business, de 
som är duktiga ska faktiskt få beröm för att man är det också. Varför ska någon som inte är 
lika bra få samma som alla andra?”. Erik framhåller att belöningssystemen är många och 
redogör nedan för några av de belöningar som de anställda kan få ta del av när de presterat 
väl.  

 
För idag så tycker jag att (***) överhuvudtaget har väldigt många 
olika belöningssystem, eller sätt att belöna personalen på 
överhuvudtaget (---) Man vill ju visa uppskattning. Sen finns det ju 
stora saker där man kan nominera folk för något de har gjort utöver 
det vanliga. Man kan få en resa eller vad som helst. Eller instant 
awards om man stannat längre eller hoppat in när någon som varit 
sjuk. Småsaker. (Erik) 
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Respondenterna berättar att de för att upprätthålla ett gott humör, har säljtävlingar som är 
ämnade att skapa en drivkraft hos de anställda. Dessa säljtävlingar innefattar exempelvis 
säljandet av specifika viner, maträtter, drinkar, rum mm. Filip berättar att Hotellet uppmuntrar 
de anställda till att arbeta mera och längre och tenderar att kompensera detta genom fina 
priser. Han menar att säljtävlingarna fungerar som en statussymbol och syftar till att ge 
medarbetarna individuell uppfyllelse. Nils beskriver även hur gästrekommendationer och 
evalueringar på Trip Advisor är någonting som uppmärksammas av cheferna. Om en gäst har 
skrivit en recension och nämnt en anställd vid namn, förklarar Nils att ”de visar breven så tar 
vi upp dem på nästa möte och det fungerar som en hyllning, så man får en egoboost”.  
 
Två av respondenternas meningar skiljer sig från mängden då de anser att det finns begränsat 
med belöningar för den som presterat och levererat. Jonas menar att ”(---) det är alltid så i 
hotell och restaurangbranschen att det är mer piska än morot. Det är så stressigt så har man 
en åsikt så är det oftast den dåliga åsikten man får höra, har man gjort något bra så har man 
bara uppnått förväntningarna”. Jonas förklarar även att det inte förkommer belöningar i 
någon större uträckning, utan att man arbetar efter sina egna mål. Även Nils betonar att den 
belöningen de erhåller sker genom ”en klapp på axeln, bra jobbat och sådär. Belöningar vi 
får är väl om vi har säljtävlingar. Om vi vinner, vinner vi något”.  
 
Utöver belöningar och förmåner är Hotellet enligt en av respondenterna snabba att 
uppmärksamma när medarbetarna begår misstag eller avviker från de allmänna riktlinjerna. 
Nils förklarar hur han upplever att cheferna övervakar de anställda för att sedan kunna 
återkoppla om vad som behöver förbättras, vilket enligt honom medför att de anställda 
ständigt är på tå, eftersom det är medvetna om att övervakningen sker kontinuerligt.  
 

(---) vi ska alltid ge (***) till en gäst som har beställt någonting och vi 
kan inte strunta i det, för då kommer det någon som kontrollerar oss, 
och då får vi skit för det sen. (Nils) 
 
De kollar på feedback från gäster, de skriver mycket brev och tack för 
sin vistelse och berömmer ibland service från vissa personer eller 
klagar på att servicen varit dålig. Då kollar de upp vilka som jobbat de 
passen. (Nils) 

 
Några av respondenterna framför att det bästa med arbetet är kollegorna och den goda 
stämningen som finns på arbetsplatsen. När vi ställde frågan varför respondenterna väljer att 
stanna kvar på en så pass stressig och prestigefylld arbetsplats, menar de att det bottnar i 
sammanhållningen mellan personalen men även att arbetsformen är av en varierande art. När 
Johan får frågan om varför han väljer att stanna på Hotellet, beskriver han att 
arbetsuppgifterna är mångsidiga och därmed blir arbetet aldrig tröttsamt eller konstant. Med 
en stor organisation följer även möjligheterna att kunna variera sina sysslor och rotera mellan 
de olika avdelningarna. Johan beskriver att dagarna skiljer sig mycket inom hotellbranschen. 
Dagens utformning och uppgifter skiljer sig beroende på gästerna och vad som sker under 
dagen. Detta tydliggörs i Johans uttalande nedan. 
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Det är först stämningen att arbeta på ett hotell, miljön. Ni hör själva, 
det är musik, det händer grejer, den ena dagen är inte den andra lik (---
). Här händer det saker, olika saker hela tiden. Du måste vara 
jätteflexibel. Och det är ju det som är spännande, man möter olika 
gäster varje dag med olika behov och vill olika saker. (Johan) 

 
Jonas beskriver att det är stimulansen av att få arbeta med olika ansvarsområden som får 
honom att stanna inom organisationen.  
 

Jag har det ju väldigt varierande, så det är väldigt stimulerande jobb, 
jag gör inte samma sak varje dag, utan det är nog för att det är så 
stimulerande som det är, jag känner ingen anledning att röra på mig, 
för det är ett nytt jobb varje dag. Och är det så att jag tröttnar på 
någonting så kan jag bara byta avdelningen ett tag och komma 
tillbaka. (Jonas) 

 
5.3.2 Analys 
Ahrnes (1999) teori om kollektiva resurser, visar att organisationer använder sig av olika 
medel för att få medarbetarna att känna sig delaktiga och värdefulla i verksamheten men även 
att uppnå gemensamma mål (Ahrne, 1999:28). Vår empiriska undersökning visar att Hotellet 
erbjuder sina medarbetare belöningar vid väl utfört arbete men även olika förmåner som 
kompensation för de låga lönerna och långa arbetsdagarna. När lönerna är låga och 
arbetsdagarna påfrestande, får förmånerna och belöningarna större utrymme hos de anställda. 
Då dessa belöningar får en stor betydelse, blir medarbetarna måna om att sträva efter dem. 
Genom dessa belöningar kan organisationen styra vilka beteenden och handlingar som 
uppmuntras men även vilka beteenden som inte uppskattas. Detta kan tolkas utifrån Foucaults 
(2003) teori om normaliseringsprocessen. Foucault talar om hur dessa belöningar kan vara 
styrande i den mån att de verkar som funktioner för att motverka överträdelser som avviker 
från den normala ordningen (Foucault, 2003:179–180). Något som kan förklara varför 
respondenterna upplever att dessa belöningar verkar som mallar för hur individer ska uppföra 
och betes sig i den sociala samt professionella sfären.  
 
I resultatet kan vi även, med utgångspunkt i Ahrnes (1999) resonemang om kollektiva 
resurser urskilja hur dessa belöningar fungerar som ett hjälpmedel för att upplysa 
medarbetarna om vilka beteendemönster som uppskattas och belönas. Genom att belöna 
enskilda individer för sitt arbete, kan andra anpassa sina beteenden efter dessa och anamma 
specifika beteenden (Ahrne, 1999:28). Systemet kan i enlighet med Foucaults (2003) teori om 
disciplinära system fungera som en åtgärd för att förbättra och därmed bli en del av 
normaliseringsprocessen (Foucault, 2003:184). 
 
Respondenterna beskriver hur dessa belöningar kan variera från små trisslotter till större 
belöningar som resor och middagar. Belöningens omfång, ger individen en känsla av hur väl 
arbetet är utfört och i vilken utsträckning beteendet uppmuntras. Foucault (2003) beskriver 
även hur beteendena placeras i pooler om gott och ont, i ett försök att särskilja på individernas 
prestationer (Foucault, 2003:179-181). Utifrån detta kan vi tolka att de säljtävlingar som 



	   	   	  	  

36 av 51 
	  

organisationen infört i det dagliga arbetet, fungera som en motivator som organisationen kan 
nyttja för att skapa struktur i det dagliga arbetet.  
 
Som framkom i resultatet känner två av respondenterna att Hotellet framförallt arbetar med att 
uppmärksamma det mindre bra prestationerna och att belöningarna är få. En av dem beskriver 
hur personalen ständigt kontrolleras och att om de vid ett tillfälle avviker från Hotellets 
riktlinjer uppmärksammas detta omgående av omgivningen. Respondenternas resonemang är 
intressant att diskutera med utgångspunkt i Foucaults teori om hierarkisk övervakning. 
Foucault (2003:178) beskriver hur den arkitektoniska byggnaden synliggör individerna, i 
syfte att möjliggöra en ständig övervakning. Övervakningen fungerar automatiskt eftersom att 
individerna tvingas anpassa sitt beteende efter vetskapen om att de alltid kan vara övervakade. 
Utifrån detta kan likheter dras till Hotellet, då det är en plats där den anställde oavbrutet 
evalueras av såväl gäster, medarbetare och ”mystery guest” som chefer. Detta tolkar vi även i 
relation till gästforumet Trip Advisor där gäster kan utvärdera Hotellet och dess medarbetare, 
och som i vissa fall kan lämna ut medarbetare vid, namn oberoende om prestationen varit bra 
eller dålig.  
 
 

5.4  Karriär och utveckling  
I kommande tema har vi sammanställt resultatet av respondenternas beskrivningar av vilka 
karriär- och utvecklingsmöjligheter som Hotellet tillhandahåller, vad som krävs samt vem 
som får ta del av dessa erbjudanden. 
 
5.4.1 Resultat  
Termen karriär har olika betydelser beroende på vem som tillfrågas. När frågan om vad det 
innebär att göra karriär ställdes till respondenterna, visade det sig att definitionerna kom att 
skilja sig åt. Sex stycken av respondenterna uttrycker att karriär innebär personlig utveckling 
och individuell framgång, medan resterande fem menar att karriär snarare handlar om att 
klättra och inta högre positioner. Samtliga respondenter är överens om att Hotellet aktivt 
arbetar med att erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Nedan presenteras 
respondenternas beskrivningar av vad det för dem innebär att ”göra karriär”.  

 
 

Det är väl att följa sin egen passion och vad man själv vill göra med 
sitt liv och sin karriär. Det behöver inte absolut betyda att man ska bli 
högsta chef inom sin roll utan det är nog väldigt personligt. (Filip) 
 
För mig innebär karriär att lära sig så mycket som möjligt under en så 
kort tidsperiod som möjligt i många länder. (Frans) 

 
Henrik menar däremot att karriär innebär att klättra i hierarkin och avancera så mycket som 
möjligt.  
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Karriär det är ju att utvecklas inom den bransch man jobbar i. Om 
man börjat som jag tillexempel inom (***) och sen blir man (***) och 
sen supervisor och så vidare och går upp. Det är karriär för mig. 
(Henrik) 
 

Vid frågan om hur man som anställd kan ta del av olika tjänster och utbildningar, vilka är 
tillgängliga inom organisationen, anger majoriteten att det dels går att ta del av informationen 
vid en anslagstavla, placerad vid personalmatsalen, dels via Hotellets intranät. Nils beskriver 
detta enligt citatet nedan. 

 
Vi har en vägg när man kommer in till jobbet där det står om olika 
uppsägningar och olika saker vi behöver inom huset, så vill du göra 
karriär inom det här så finns det internutbildningar att ta del av hela 
tiden. (Nils) 

 
Som ovan presenterats, beskriver Nils och Filip hur Hotellet aktivt arbetar med att annonsera 
ut vilka tjänster eller utbildningar som finns att ta del av. Att utvecklingsmöjligheterna skiljer 
sig beroende på avdelning är någonting som respondenterna betonar. Majoriteten anger att 
utvecklingsmöjligheterna erbjuds till samtliga medarbetare som vill fördjupa sina kunskaper 
inom den aktuella avdelningen. Adam beskriver att ”vi har bland annat haft vinprovningar 
och kaffekurser”. Han berättar även att om det finns utbildningar som skulle kunna utveckla 
en individs kunskaper, välkomnar Hotellet att detta ska framföras till närmaste chef. Dessa 
typer av initiativtagande uppmuntras enligt Filip. I uttalandet nedan illustreras hur Hotellet 
aktivt arbetar med att erbjuda utvecklingsmöjligheter till den som vill utveckla sin kunskap 
inom sin aktuella position. 

 
Vi har mycket utbildningar internt (***) och på alla möten så frågar vi 
om det är någon speciell utbildning som de skulle vilja göra, så fixar 
vi det. (Filip) 

 
Samtliga respondenter uppger att vem som helst får söka de utannonserade tjänsterna, men 
när vi ställde frågan om vilka som i slutändan får chansen att ta del av dessa möjligheter, kom 
åsikterna att skilja sig åt. Majoriteten uppger att alla som vill utvecklas inom organisationen 
kan utvecklas, men det uppkom i alla intervjuer utom tre att det krävdes mer än bara ett gott 
engagemang. Endast två respondenter uppger att alla har möjligheten att få ta del av 
karriärmöjligheterna och en av de två beskriver nedan att viljan är allt som krävs. 
 

Alla får ta del av dem. Överallt har vi affischer, supervisors berättar 
om det, så det är inte specifika personer utan det är för alla. (---). Det 
största är om du själv vill det, de kan inte pusha på någon som är här 
bara för att tjäna pengar, man måste ha viljan, och har du viljan så 
kommer supervisorn eller managern att se det och kommer att säga 
till. (Henrik) 

 
 



	   	   	  	  

38 av 51 
	  

Den andra respondenten som beskriver att viljan kan ta dig långt redogör också för att det 
krävs disciplin och att kunna visa resultat. Resterande respondenter berättar hur det krävs mer 
än bara en stark vilja för att få ta del av organisationens karriärstege. För att bli erbjuden 
möjligheten om att inta en högre position inom organisationen krävs en tidigare utbildning 
inom aktuellt område eller relevant kunskap som inhämtats genom tidigare 
arbetslivserfarenhet. Johan beskriver att “nuförtiden måste du ha en väldigt bra utbildning, 
det går inte riktigt att komma från golvet. Det är väldigt svårt.” Jonas upplever inte att 
organisationen ger alla en chans och menar att “de vill plocka russinen ur kakan”. Även Klas 
menar att alla inte får möjligheten att avancera. Han förklarar att individen, genom att visa 
stort intresse kan komma en bit på vägen, men att det i slutändan måste vara rätt person för 
arbetsuppgifterna. 
 

(---) Det beror på personen i fråga. Om man alltid jobbar mer än vad 
man ska och visar framfötter så kommer du alltid att ha en fördel och 
har därmed befordringsmöjligheter. Om du vill bli hotellmanager i 
Stockholm så är det omöjligt. Du måste alltid flytta utomlands. (Emil) 

 
Det finns, enligt det som ovan beskrivits, skilda meningar angående vilka som får ta del av 
organisationens erbjudanden gällande karriär. När respondenterna fick frågan om vad 
organisationen förväntar sig i utbyte av den som blir erbjuden en möjlighet till att göra karriär 
kom deras upplevelser att överensstämma. Majoriteten uppger att de förväntas arbeta mer än 
heltid och inte gå hem förrän alla arbetsuppgifter är slutförda. Citaten nedan illustrerar detta. 

 
Jag skulle aldrig gå hem om inte jag var klar med allting. Så det krävs 
mycket tid, jag sitter ofta hemma och läser min jobbamejl. (Filip) 
 
Men om man vill kunna göra karriär, som vi var inne på innan så 
måste du vara beredd på att offra väldigt mycket. (Johan) 

 
Klas redogör även för hur flexibilitet och mobilitet är någonting som organisationen förväntar 
sig av den som får möjlighet att avancera.  
 

Är man mobil och kan tänka sig att jobba utomlands så går det mycket 
snabbare att göra en karriär. (---) Kan man tänka sig att åka utomlands 
eller inte, det blir mycket färre alternativ om man bara är här. Det är 
svårt att flytta på andra personer som är här och man vet ej hur länge 
de stannar. (Klas) 

 
Att göra ett bra arbete är enligt majoriteten av respondenterna i dagsläget inte tillräckligt för 
att avancera. För att kunna avancera och göra karriär inom Hotellet är det viktigt att den 
anställde visar vad hen går för och skiljer sig från mängden. David berättar att det inte finns 
tjänster till alla och för att kunna nå en högre post krävs det i sin tur att tjänsten blir ledig, 
”det är inte så att man skapar en tjänst bara”.  
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5.4.2 Analys  
I resultatet framkommer det hur det inom Hotellet är tidskrävande och påfrestande att 
avancera. För att få ta del av organisationens karriärmöjligheter beskriver respondenterna hur 
Hotellet inofficiellt förväntar sig att de arbetar mer än heltid. En respondent redogör för hur 
de förväntas stanna kvar till samtliga arbetsuppgifter är fullföljda, vilket vi kopplar till Ahrnes 
teori om kollektiva resurser. En organisation kan genom att erbjuda kollektiva resurser till 
sina anställda även ställa krav på vad som krävs för att få ta del av dem. Således kan de styra 
dem mot att arbeta i enlighet med dess normer och värderingar. Genom att uppmärksamma 
prestationer som gynnar organisationen kan företag reglera de kollektiva resurserna mot de 
anställda som visat sig förtjänt av dem (Ahrne, 1999:30–31).  Detta tolkar vi som ett sätt för 
organisationen att visa övriga anställda vilka prestationer som belönas och främjas.  
 
Utöver tidsaspekten, uppmuntrar Hotellet sina anställda att söka tjänster utomlands då 
tjänsterna på Hotellet är begränsade och kräver att någon på aktuell position slutar. Genom att 
vara flexibel och mobil gynnas både den anställde men även organisationen, eftersom 
individerna därmed väljer att stanna inom koncernen samtidigt som organisationen inte 
förlorar värdefull arbetskraft. Detta kan knytas an till Foucaults resonemang om funktionella 
placeringar, då han diskuterar hur placeringen av individen går ut på att produktionen 
effektiviseras (Foucault, 2003:145-147). Men även Ahrnes teori om kollektiva resurser då han 
belyser hur medarbetare kan bli en kollektiv resurs för organisationen. På så sätt behåller 
organisationen de individer som de anser gynna verksamheten (Ahrne, 1999:33-35). Utifrån 
Foucault och Ahrnes teorier tolkar vi detta som att Hotellet placerar sina medarbetare i de 
tjänster som anses vara passande oberoende var denna tjänst finns tillgänglig. Genom att 
placera behörig och kompetent person på rätt position kan detta gynna organisationens mål på 
sikt men även se till att individerna når sina karriärdrömmar. 
  
Vad gäller utvecklingsmöjligheter för de individer som inte har möjligheten att vara mobila, 
framför respondenterna att organisationen genom mindre och kontinuerliga utbildningar kan 
hjälpa de anställda att utvecklas inom sina specifika tjänsteroller. En respondent menar att 
Hotellet gärna utbildar den anställde inom den relevanta arbetspositionen, för att se till att den 
anställde är uppdaterad inom rådande trender men även för att kunna leverera bästa möjliga 
service mot gäster. Ahrne menar att det finns olika typer av mål, både organisatoriska som 
individuella, och hur dessa mål kan ställas i relation till varandra (Ahrne, 1999: 27). Detta kan 
enligt oss ge en förklaring till varför organisationen både erbjuder men även främjar 
individuell utveckling. Dessa områdesbaserade utbildningar syftar till att bevara Hotellets 
höga standard och samtidigt öka sin konkurrenskraft gentemot andra hotell. Enligt vår 
tolkning, med utgångspunkt i Ahrnes teori om kollektiva resurser, kan dessa utbildningar även 
resultera i att medarbetarnas nyvunna kunskap i sig, kan bli en resurs för organisationen men 
även hjälpa individen att nå personlig utveckling. Detta tyder även vår empiri på, då vi kan 
urskilja att beslutet om att utvecklas ligger hos organisationen, men att individerna genom att 
”visa framfötter” och offra en stor del av sin tid, följaktligen kan göra att en karriär inom 
organisationen blir möjlig. 
 
 



	   	   	  	  

40 av 51 
	  

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
I ovanstående avsnitt har resultatet analyserats med utgångspunkt i Ahrnes teori om kollektiva 
resurser samt Foucaults teori om den disciplinära makten. För att strukturera resultatet valde 
vi att fördela det i fyra olika teman. Det första temat som belyser hur respondenterna upplever 
organisationskulturen syftar endast till att förmedla och ge en bakgrund till hur 
respondenterna beskriver organisationskulturen och har därmed inte analyserats. De 
citatutdrag som berör den kulturella överföringen belyser hur Hotellet förmedlar och överför 
organisationskulturen till medarbetarna. Respondenterna redogör för hur Hotellet genom ett 
flertal noggrant utformade utbildningar och kontinuerlig kommunikation i ett tidigt stadium 
kan forma de anställdas uppfattningar och beteenden, så att de följer Hotellets kulturella samt 
organisatoriska utformning.  
 
Resultatet visade även hur Hotellet arbetar med olika belöningssystem och hur de genom 
dessa system kan uppmuntra och därmed styra medarbetarna att arbeta i en önskvärd riktning. 
Dessa sanktioner fungerar som ett sätt att uppmärksamma de beteenden och arbetsprestationer 
som av Hotellet främjas och uppskattas. Genom att belöna vissa anställda kan de, utan att 
verka kontrollerande, implementera deras värderingar och normer hos personalen. Även 
genom att erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter kan Hotellet uppmuntra medarbetarna 
att arbeta utefter organisationens mål. Dessa utvecklingsmöjligheter ger individer både 
personlig uppfyllelse, men kan även hjälpa dem att uppnå de mål som de, tillsammans med 
sina chefer, har satt upp. 
 
Samtliga teman har ställts i relation till Ahrnes teori om kollektiva resurser samt Foucault 
resonemang om den disciplinära makten. Fokus har legat på att analysera det empiriska 
materialet utifrån ett styrande och kontrollerande perspektiv. I analysen har vi redogjort för 
hur Ahrnes teori om kollektiva resurser nyttjats som ett redskap för att styra medarbetarna 
men även framhäva gynnsamma och uppskattade beteenden. Genom att endast vissa individer 
får ta del av dessa resurser, kan Hotellet särskilja de individer som arbetar respektive inte 
arbetar i linje med organisationens mål och värderingar. Foucault har bidragit med en 
förståelse för hur individer kontrolleras och övervakas av sina överordnade men även av 
omgivningen i stort.  Detta resonemang bottnar i hur den ständiga övervakningen och precisa 
utvärderingen kan styra medarbetare att arbeta utifrån de normer och värderingar som Hotellet 
förespråkar.  
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6. Diskussion  
Följande kapitel inleds med en summering av studiens resultat med utgångspunkt i 
forskningsfrågorna. Det följs av en diskussion där studiens resultat relateras till den tidigare 
forskning som vi presenterat i kapitel två. Därefter följer en diskussion om hur valet av metod 
kan ha påverkat och format studien slutgiltiga resultat. Avslutningsvis förs en diskussion om 
hur vidare forskning inom ämnet skulle kunna bedrivas. 

 
 
6.1 Resultat och analys i relation till forskningsfrågorna 
Syftet med aktuell studie har varit att undersöka hur Hotellet uppmuntrar sina medarbetare att 
arbeta i enlighet med organisationens normer och värderingar och på vilket sätt de genom att 
erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter kan styra sina medarbetare. Nedan kommer 
studien resultat och analys att presenteras i relation till forskningsfrågorna.  
 
Forskningsfråga 1: Vilka metoder använder sig Hotellet av för att uppmuntra medarbetarna att 
arbeta i enlighet med organisationens normer och värderingar? 
 
De elva respondenterna som deltagit i studien beskriver hur organisationskulturen präglas av 
mängder med regler och riktlinjer för hur de anställda förväntas bete sig mot såväl gäster som 
kollegor. De beskriver hur kulturen är av en öppen karaktär och alla upplever stämningen 
mellan medarbetarna som god. Eftersom Hotellet ingår i en stor koncern som kräver att alla 
hotell är utformade på överensstämmande sätt både i och utanför Sverige, har vi undersökt 
hur de aktivt arbetar med att förmedla samt bevara sin kultur.  
  
Resultatet visar att det mest centrala när det kommer till hur Hotellet förmedlar kulturen till 
medarbetarna, är enligt respondenterna via introduktionsutbildningar. Alla som påbörjar en 
anställning eller en praktik inom organisationen måste genomgå ett redan framtaget 
utbildningsprogram som bland annat berör organisationens servicekultur, klädkoder, löner, 
utseende, allmänna regler och mycket mer. Utöver introduktionsutbildningarna uppger 
respondenterna att kulturen även förmedlas i det dagliga arbetet av dels avdelningscheferna. 
Ska någonting förändras inom organisationen får samtlig personal information både via ett 
mötestillfälle men även via mejl.  
  
För att uppmuntra medarbetarna att alltid se till organisationens bästa och på så sätt lyckas 
bevara den kulturella utformningen beskrev respondenterna hur Hotellet arbetar utifrån olika 
metoder. Den metod som utifrån respondenternas beskrivningar framstod som mest central 
var hur organisationen arbetade med sanktioner och förmåner. För att styra medarbetarnas 
individuella prestationer i enlighet med organisationens värderingar och normer höll 
avdelningscheferna två utvecklingssamtal per kalenderår med samtlig personal. Under det 
första samtalet sätter medarbetaren, tillsammans med sin chef, upp individuella mål som hen 
under året ska arbeta mot. Efter sex månader hålls det andra utvecklingssamtalet där 
individens prestationer diskuteras igenom och utvärderas tillsammans med chefen. Under 
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dessa samtal räknas såväl chefernas, individens, medarbetarnas samt gästernas åsikter in och 
de är till för att utveckla individen inom sin roll på Hotellet. Om de i slutet av kalenderåret 
uppnått de uppsatta målen belönas det med beröm och möjlighet till en bättre 
lön.  Mellancheferna beskrev hur de tillsammans med sina chefer genomgick samma process. 
  
Förutom de individuella mål som vid början av året formuleras, arbetar Hotellet även med 
sanktioner och förmåner i det dagliga arbetet. Hotellet arbetar mycket med olika typer av 
säljtävlingar för att motivera medarbetarna. De som presterar bäst vinner ett pris i form av 
materiella ting, middagar eller resor. Vid prestationer som särskiljer sig från de vanliga, kan 
medarbetarna bli belönade med trisslotter, biobiljetter eller bli nominerade till månadens eller 
till och med årets medarbetare. Prestationer uppmärksammas enligt respondenterna av såväl 
chefer, medarbetare som gäster. 
 
Svaret på forskningsfrågan: Vilka metoder använder sig Hotellet av för att uppmuntra 
medarbetarna att arbeta i linje med organisationens normer och värderingar? blir 
följaktligen att Hotellet genom att uppmärksamma medarbetarnas prestationer med sanktioner 
och förmåner resulterar i att medarbetarna anpassar sitt beteende efter vad organisationer 
anser önskvärt och som därmed går i linje med dess normer och värderingar. Vi anser kunna 
uttala oss om att organisationen styr medarbetarna genom sättet de förmedlar och 
upprätthåller organisationskulturen.  
 
 
Forskningsfråga 2: På vilket sätt använder sig Hotellet av karriär- och utvecklingsmöjligheter 
som ett sätt att styra medarbetarna?  
 
Respondenterna beskriver vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter som Hotellet 
tillhandahåller, vem som får ta del av dem samt vad som krävs. En central metod som 
organisationen använder sig av vid styrningen av medarbetarna är erbjudandet om 
utvecklingsmöjligheter i form av internutbildningar. Utbildningarna erbjuds till samtliga och 
det är upp till medarbetarna att besluta om de vill delta.  Dock innefattar dessa enbart 
fördjupade kunskaper som är relevanta inom organisationens och kunskapen som individen 
får ta del av blir på så sätt endast betydelsefull för arbetet inom Hotellet och medför att 
medarbetarna i större utsträckning blir beroende av organisationen men också tvärtom.  
 
När det kommer till möjligheterna om att inta en högra position erbjuder organisationen 
utbildningsprogram som är relevanta för aktuell position. Det framkom att alla som ville göra 
karriär har möjlighet att söka de utannonserade tjänsterna, dock var möjligheterna enligt 
respondenterna inte tillgängliga för alla. Många respondenter beskrev att Hotellet främjade 
specifika personlighetsegenskaper eller eftergymnasial utbildning vid valet av vilka som i 
slutändan fick ta del av karriärmöjligheterna. Dessa faktorer belönades oftare med 
möjligheten om att göra karriär än de som endast arbetade i enlighet med vad som 
förväntades. Hotellet främjade därmed medarbetare som uppvisade flexibilitet.  
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Även mobilitet är någonting som organisationen enligt respondenterna förväntar sig av den 
som vill avancera. Eftersom varje enskilt hotell har ett begränsat antal positioner och det 
krävs att någon slutar för att tjänsten ska bli ledig är det enklare att göra karriär om man är 
öppen för flytt till ett annat hotell beläget på annan ort eller i ett annat land. På så sätt blev 
erbjudandet om karriär i de flesta fall endast relevant för de som är villiga att flytta.  
 
Svaret på forskningsfrågan: På vilket sätt använder sig Hotellet av karriär- och 
utvecklingsmöjligheter som ett sätt att styra medarbetarna? är således att Hotellet via de 
förväntningar som i gengäld ställs på den som vill avancera fungerar styrande. Individen 
tvingas uppvisa ett ökat engagemang som innefattar avsevärt fler timmar på arbetet än vad 
som från början är avtalat. Att visa prov på initiativ- och ansvarstagande som är relevanta för 
de högre positionerna är också av stor vikt. Individen förväntas dessutom att vara mobil, och 
därmed kan hen bli tvungen att flytta om tjänsten är placerad på ett av kedjans andra hotell. 
Om inte individen är tillgänglig för flytt blir således möjligheterna om att avancera inom 
organisationen begränsade. Dessutom kan även de möjligheter som hotellet erbjuder 
diskuteras utifrån styrning. De utbildningar som erbjuds har till funktion att utveckla 
individen inom organisationen och kunskaperna blir således en resurs för organisationen. De 
karriär- och utvecklingsmöjligheter som organisationen erbjuder medarbetarna fungerar som 
ett sätt att utnyttja och effektivisera arbetskraften, vilket därmed blir gynnsamt för 
organisationen och fungerar styrande över medarbetarnas beteenden och värderingar.  
 
 

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 
I det andra kapitlet har vi presenterat tidigare forskning som bedrivits inom området och som 
legat till grund för vår studie. De tre teman som formulerats i tidigare forskning är: 
organisationskultur, kulturell styrning samt karriär och utveckling. I kommande avsnitt 
diskuteras studiens resultat och analys i relation till den tidigare forskning som förekommit i 
dessa tre teman. 
 
I det första temat, organisationskultur, introducerades tidigare forskning som belyser hur 
organisationskultur har kommit att erhålla flera olika betydelser. Bang presenterar att kulturen 
utgörs av de gemensamma normer och värderingar som utvecklats inom en organisation när 
medlemmarna samverkar med varandra men även med omgivningen (Bang, 1999: 24). 
Utifrån detta resonemang kan vi dra paralleller till vårt resultat/analys som indikerar att 
respondenterna upplever att kulturen utgörs genom de gemensamma verklighetsuppfattningar 
och värderingar som förekommer inom organisationen. Respondenterna beskriver hur dessa 
normer och värderingar ligger till grund för hur organisationen ska förstås och hanteras. Dessa 
värderingar och normer kan ställas i relation till den forskningen som bedrivits, där det 
betonas att kulturella krafter måste förstås inte bara på grund av deras påverkan utan även hur 
de vägleder individer att förklara de invecklade kognitiva upplevelser som dessa sociala och 
kulturella aspekter medför (Schein, 2010:21, Alvesson, 2002:2).  
 
I temat kulturell styrning, presenterades hur organisationer använder olika styrtekniker för att 
göra deras medarbetare självgående och yrkesverksamma. De tekniker som Covaleski et al 
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nämner är målstyrning och mentorskap (Covaleski et al, 1998:293–294). Målstyrning är tänkt 
att fungera som en disciplinerande teknik i den mån att organisationen överför sina mål till 
individen och kombinera individers individuella mål med organisationens. När vi ställer vår 
studie i relation till Covaleski et als resonemang kan vi, i likhet med dem, se att våra 
respondenter tillsammans med organisationen fastställer gemensamma mål i 
utvecklingssamtal som både ska utveckla individen men samtidigt gynna Hotellets mål. Den 
andra aspekten som Covaleski et al (1998) berör är vikten av mentorskap. Mentorskap öppnar 
dörrar som inte hade varit möjliga att öppna på egen hand. Mentorskap vägleder individer 
genom den tysta kunskap som råder inom kulturen (Covaleski, 2998:313–318).  I vår studie 
kan vi se liknande tendenser, men att de istället manifesterats genom belöningar. 
Respondenterna beskriver att det är genom den hyllning och de belöningar som de får, kan 
utgöra vilka beteenden som uppskattas av organisationen samt vilken outtalad kunskap som 
råder.  
 
Denna outtalade kunskap kan ställas i relation till Schous (1991) teori om hur sanktioner 
fungerar som en modellinlärning för hur denna kunskap ska förstås. Modellinlärning betonar 
hur individer kan identifiera sig med sin modell för att sedan imitera hens beteende (Schou, 
1991:15). Denna metod kan vi även urskilja ur vårt resultat då medarbetarna förklarade hur de 
iakttar andras beteende för få en uppfattning om vilka beteenden som är mer framträdande 
och uppskattade än andra.  
 
I vår studie har respondenterna beskrivit hur Hotellet aktivt arbetar med att belöna och hylla 
de anställda genom olika förmåner och priser. Hotellet kontrollerar även vilka mål som sätts 
och hur dessa ska spegla men även främja organisationens framgång. Likt våra respondenter 
menar Kondra och Hurst att disciplinering sker genom belöningar och lovord som individer 
erhåller när specifika beteenden åtas. Det förklarar även hur beröm och godkännande kan få 
medarbetarna att följa de formella krav som ställs av organisationen (Kondra och Hurst, 
2009:46–47). Ytterligare en forskare som redogör för hur organisationer arbetar med 
belöningssystem är organisationsforskaren Gideon Kunda. Han betonar hur ledningen 
använder olika metoder för att främja en bättre arbetsmiljö som ämnar att förbättra och belöna 
individer för välutförda prestationer och insatser (Kunda, 2006:11).  
 
I det sista temat, som utgörs av karriär- och utvecklingsmöjligheter, introducerades forskning 
rörande hur karriär och utveckling kan styra medarbetarnas engagemang och beteenden. 
Majoriteten av dessa studier framhåller hur karriär är en ledande faktor i varför individer 
väljer att stanna inom en organisation. Det diskuteras även hur organisationer arbetar för att 
behålla lovande och högpresterande medarbetare samt hur de kan motivera de som inte har 
några högre ambitioner. Sheridan (1992) är en av forskarna som förklarar hur organisationer 
arbetar för att skilja på individers ambition och talang. Han menar att det är mer 
kostnadseffektivt att belöna och satsa på de medarbetare som presterar och skiljer sig från 
mängden. Strategin går ut på att motivera lovande medarbetare med belöningar och 
möjligheten att göra karriär (Sheridan, 1992:1 037).  Likt Sheridans studie finner vi i vår 
studie hur respondenterna beskriver att de anställda som är hängivna och arbetar hårt får mer 
utrymme än de som endast gör sitt tilldelade arbete. Genom att ”visa framfötter” har individen 
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större chans att avancera och utvecklas. Dock skiljer sig vår studie en aning från Sheridans, då 
Hotellet inte aktivt arbetar med att varsla de medarbetare som inte arbetar hårdare, utan endast 
belönar de som gör det.  
 
För att styrka respondenternas resonemang om hur individer genom att ”visa framfötter” 
erhåller en fördel om att inom organisationer kunna avancera, kan Bangs (1999) resonemang 
om karriärsystem användas som utgångspunkt. Bang menar att de individer som belönas kan 
bli organisationens kulturbärare och därmed påvisa vilka beteenden som främjar denna 
framgång. På så sätt lär sig individer att anamma de beteenden som ger utdelning och gagnar 
karriärmöjligheterna (Bang, 1999:75). 
 
Linghag har i sin studie ”Från medarbetare till chef”, fokuserat på hur individer ser på att 
göra karriär. Hon betonar hur en karriär kan vara tillfredställande nog för att få medarbetare 
att arbeta i organisationens riktning. Ett sätt att finna mening i sitt arbete sker genom de 
välbehag som kommer med att se en ljus framtid inom en organisation. Detta välbehag kan 
organisationer nyttja som en ledningsstil. Linghag betonar hur dessa styrningsstrategier är 
beroende av kontraktet mellan ledning och medarbetare. Hon förklarar även hur lojalitet 
endast kan vinnas genom att organisationen möjliggör en given karriär för sina medarbetare 
(Linghag, 2009:25). Det finns likheter mellan dessa resonemang och hur våra respondenter 
förklarade sina karriärmöjligheter. De beskriver sina möjligheter som goda om de ger lite mer 
av sin tid och sitt engagemang. Men de förklarar även hur detta engagemang bottnar i hur 
Hotellet kan erbjuda dem en karriär eller olika utbildningar. En av respondenterna förklarade 
hur hans engagemang berodde på att han älskade sitt arbete och hur han kände att det han 
gjorde var tillfredställande och meningsfullt. Han menade attt man kommer långt bara genom 
att gilla det man gör.  
 
 
6.3 Metoddiskussion 
I kapitel fyra presenterar vi hur arbetsprocessen med att samla in det empiriska materialet har 
fortskridit. Nedan kommer en diskussion om hur våra slutgiltiga val kan ha kommit att 
påverka studiens resultat.  
 
Vår uppsats är en kvalitativ studie och vi har valt att använda oss av en etnografisk ansats vid 
insamlingen av det empiriska materialet. Syftet har således varit att skapa förståelse utifrån 
respondenternas perspektiv och därmed har vi tvingats åsidosätta våra personliga tolkningar. 
Att ta avstånd från personliga antaganden, är för en forskare svårt eftersom individer tenderar 
att omedvetet tolka omgivningens meningsinnehåll och yttranden. För att undvika denna 
problematik har vi arbetat med att återge respondenternas upplevelser med hjälp av 
citatutdrag från det insamlade materialet, vilket avsevärt minskar risken för att forskaren 
lägger in personliga antaganden i resultatet. 

Metodinsamlingen har bestått av kvalitativa intervjuer som samlats in med en 
semistrukturerad intervjuteknik. En semistrukturerad teknik går ut på att forskaren innan 
intervjutillfället formulerat en intervjuguide med förutbestämda temaområden som sedan 
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konkretiseras genom ett antal huvudfrågor som under intervjun avses att beröras. 
Intervjuguiden behandlade enligt oss de områden som var relevanta utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. Att samla in det empiriska materialet med en semistrukturerad 
intervjuteknik kan ha påverkat och format det slutgiltiga resultatet eftersom den begränsar 
respondenternas möjlighet att påverka samtalets struktur och innehåll.  

En annan aspekt som kan ha påverkat det empiriska innehållet var beslutet om att genomföra 
majoriteten av intervjusituationerna med två forskare närvarande. Respondenterna kan genom 
två forskare i rummet försättas i en situation som upplevs obehaglig och det kan ha resulterat i 
att svaren påverkas, vilket i sådana fall fått betydelse för resultatet. Ytterligare en aspekt är 
valet av att endast studera en organisation inom hotellbranschen. Vi valde att endast 
genomföra studien på ett av hotellkedjans samtliga hotell. Om vi valt att inkludera åsikter och 
upplevelser från medarbetare placerade på andra hotell inom kedjan, kunde resultatet sett 
annorlunda ut. Valet av att genomföra totalt elva stycken intervjuer kan också vara en 
bidragande effekt till det aktuella resultatet, med fler eller färre respondenter hade resultatets 
omfång blivit annorlunda. Ytterligare en aspekt gällande arbetsprocessen är valet av att 
utesluta de högsta cheferna och ledningen från att delta i studien. Om deras åsikter inkluderats 
hade resultatet innefattat en bredare spridning utifrån ett positionsperspektiv och det hade 
kunnat generera mer skiljaktigheter i det empiriska materialet som i slutändan också kunnat 
påverka resultatet.  

 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Studiens resultat utvisar att Hotellet aktivt arbetar med att belöna sina medarbetare genom att 
ge priser och utvecklingsmöjligheter för väl genomfört arbete. Genom dessa belöningar kan 
de styra sina medarbetare att arbeta i linje med organisationens uppsatta mål och kulturella 
värderingar. Resultatet visar även hur de skiljer på bra och mindre bra prestationer genom 
lovord, hyllningar och i vissa fall löneökningar. Utifrån det resultat som studien uppvisat vore 
det enligt vår mening intressant att studera hur andra verksamheter arbetar med liknande 
belöningssystem. 
 
Förslag på vidare forskning är att utföra intervjuer på flera av hotellkedjans hotell med en 
större andel respondenter. På så sätt kan studien få ett bredare material och ett mer användbart 
resultat. Vidare forskning kan även utgöras av en jämförelse mellan olika verksamheter eller 
även mellan kvinnor och män. Att identifiera eventuella skillnader mellan hur olika 
belöningar är disponerade mellan könen kan enligt oss vara en viktig aspekt att undersöka.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Uppsala 13-04-14
                                                                  

Hej! 
 
Vi heter Viviane Helminen och Linnea Öberg och studerar till Personalvetare vid Uppsala 
Universitet. Vi skriver i dagsläget vår kandidatuppsats på sociologiska institutionen och avser 
att göra en intervjustudie där vi vill undersöka hur organisationens medarbetare upplever 
organisationskulturen. Vårt huvudintresse är hur de beskriver sina karriär- och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Med anledning av detta skulle vi vilja intervjua tio medarbetare hos er på Hotellet och 
intervjuerna beräknar vi tar ungefär 45 – 60 minuter och anpassas självklart efter 
medarbetarnas önskemål om tid och plats. I det publicerade materialet kommer Hotellet och 
samtliga medarbetare att vara anonyma. 
 
Vi hoppas att ni är intresserade av att delta i vår studie. Er medverkan skulle vara mycket 
värdefull för oss. Vill ni delta i denna studie och/eller har några frågor är ni varmt välkommen 
att kontakta oss på: 
 
 
Linnea Öberg  
Mejladress: xxx 
 
Viviane Helminen 
Mejladress: xxx 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Linnea Öberg & Viviane Helminen 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Presentation och etiska riktlinjer 
Vårt examensarbete avser att belysa hur medarbetarna beskriver organisationens karriär-och 
utvecklingsmöjligheter och vilka normer och värderingar som dessa förmedlar. Intervjun 
beräknas ta ca 45 minuter och frågorna avser att beröra: bakgrundsinformation om dig och din 
roll inom organisationen, dina upplevelser av den rådande organisationskulturen samt på 
vilket sätt organisationen arbetar med att erbjuda karriär-och utvecklingsmöjligheter till dig 
som medarbetare. 
 
Som intervjuperson kommer du att vara anonym och dina personuppgifter kommer därmed 
skyddas. Deltagandet i intervjun är frivilligt och du har under intervjun möjligheten att avstå 
från att besvara frågor. Med ditt samtycke kommer samtalet att spelas in med mobiltelefon. 
Detta är till stor hjälp för oss, men endast i syfte för transkribering. Därefter kommer 
inspelningen att raderas. Materialet som vi erhåller från intervjuerna kommer endast användas 
i syfte för studien och behandlas med stor försiktighet vid författandet av uppsatsen. Den 
färdigställda uppsatsen kommer att publiceras i DIVA, databasen för skandinaviska 
universitetspublikationer.  
 
Kan jag utifrån den angivna informationen inhämta ditt samtycke till följande intervju?  
                   
                                 
Bakgrundsfrågor 

o Berätta om vem du är? 
o Ålder 
o Tidigare utbildning? Om ja vilken i så fall? 

 
 

Arbetsrelaterade frågor 
o Vad fick dig att söka till hotellet? Hur gick det till?  
o Aktuell roll/position/titel 
o Rollbeskrivning – arbetsuppgifter, ansvar 
o Antal år inom organisationen  
o Tidigare positioner inom organisationen? Om ja, vilken/vilka?  
o Hur mycket arbetar du? Heltid/deltid/timmar  
o Vad får dig att stanna kvar inom organisationen? fördelar/nackdelar  

  
      

Organisationskultur 
o Utifrån din position, hur skulle du beskriva hotellets organisationskultur? Med kultur 

avser vi organisationens värderingar, normer, önskvärda beteende, klädkod och så 
vidare. 

o På vilka sätt upplever du att kulturen förmedlas? Skriftligt? muntligt? av vem? När? 
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Sociala aktiviteter och belöningar 

o Hur skulle du beskriva den sociala sammanhållningen på hotellet?  
o Hur har den uppstått?  
o Vilka medel används för att tillhandahålla denna sammanhållning?( kick-offs, 

aktiviteter, firmafester, AW:s). Hur ofta?    
o Hur är man om man passar in? Hur vet man att man passar in? Hur är man om man 

inte passar in? Vad händer om man inte passar in?  
o Utvärderas din arbetsprestation?  Om ja, hur går det till?  
o Hur arbetar organisationen med belöningar? Ge exempel?  

 
 
Karriär inom organisationen 

o Vad innebär ”att göra karriär” för dig?   
o På vilket sätt stämmer det överens med organisationens erbjudande och var finns det 

erbjudandet beskrivet om karriär och utvecklingsmöjligheter?  
o Hade du någon specifik karriärplan när du började på hotellet?  
o Om du ser på dem du arbetar tillsammans med och på dig själv, skulle du beskriva att 

det finns olika karriärvägar? Hur stora är möjligheterna att avancera inom 
organisationen?  

o Vad tillhandahåller hotellet medarbetarna när det gäller utvecklingsmöjligheter? 
utbildningar? seminarier? vem får delta? vem bestämmer det?  

o Skulle du beskriva att de flesta anställda inom organisationen tenderar att stanna kvar? 
Vad tror du att detta beror på? 

o Hur skulle du beskriva den typiska karriärstegen här på Hotellet eller finns det flera 
alternativa stegar? Formella/informella 

 
 
Förväntningar  

o Vad förväntar sig organisationen av den som vill utvecklas och avancera? Exempelvis 
större arbetsbörda, mer ansvarstagande, eget initiativ, flytt till annan ort/land? Är 
utveckling och karriär inom organisationen utesluten för den som inte ”stället upp” på 
detta?  

o Finns det någon på din arbetsplats som du identifierar dig med som du skulle vilja 
göra en liknande karriär som? 

o Hur påverkar en möjlighet till karriär dig som anställd? 
o Kan du beskriva vilka egenskaper som är önskvärda hos den som vill utvecklas inom 

Organisation? 
o Finns det några outtalade förhållningssätt och beteenden som organisationen 

värdesätter och uppmuntrar när det kommer till vilka som får möjlighet till karriär-och 
utvecklingsmöjligheter? språkbruk, längre arbetspass, eget initiativtagande, klädkod 
osv. 

      


