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Förord 
 

 
Denna magisteruppsats är skriven på institutionen för Service management vid Lunds 
universitet, Campus Helsingborg under våren 2006. I fyra år har vi studerat för att nå 
fram till denna tidpunkt när vi lämnar in vår magisteruppsats och tar ut vår 
magisterexamen. Uppsatsen har varit mycket intressant och lärorik att jobba med, 
liksom denna utbildning. Vi tycker att uppsatsen är en bra avrundning på våra studier 
och vi hoppas att den bidrar till att väcka nyfikenhet och lust till vidare studier inom 
området hur man integrerar och motiverar korttidsanställda och gör dem till 
representanter för företaget.  
 
Att vi har nått dit vi är idag har vi många att tacka för. I arbetet med denna uppsats vill 
vi speciellt tacka våra handledare Pavla Kruzela och Lars Nordgren för att Ni under 
uppsatsprocessen fört oss framåt genom relevant feedback, konstruktiv kritik och goda 
råd.  Ett stort tack vill vi även rikta till våra intervjupersoner, vilka har tagit sig tid att 
besvara våra frågor och därmed i allra högsta grad bidragit till uppsatsens resultat. 
 
Trevlig läsning! 
 
 
 
Helsingborg, maj 2006 
Ingela Karlsson  Frida Larsson 
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Sammanfattning 
 

Titel: Företagskultur som managementverktyg  
– utmaningen att integrera och motivera korttidsanställda. 
 
Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Institution: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet,  
Campus Helsingborg 
 
Författare: Ingela Karlsson och Frida Larsson 
 
Handledare: Pavla Kruzela och Lars Nordgren 
 
Problematisering: De flesta serviceföretag, framförallt i turismbranschen, står inför en 
verklighet där efterfrågan varierar mycket beroende på säsong. Detta gör att behovet av 
personal varierar under året vilket måste anpassas genom tidsbegränsade anställningar. 
Varje säsongsstart innebär ett flertal nyanställda med behov av integration i företaget, 
dess servicefilosofi med mera. Ett lyckat servicemöte är nyckeln till företagets framgång 
och det är ofta här i fronten som den korttidsanställde befinner sig. Det är därför viktigt 
att motivera och integrera den säsongsanställde. Med tanke på den korta tiden som finns 
till förfogande blir detta en särskild utmaning. Ledningen behöver ha klart för sig vad 
som integrerar och motiverar och hur man bäst går tillväga. 
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka om företagskultur kan vara ett verktyg 
som påverkar integration och motivation av korttidsanställda i servicebranschen och på 
vilket sätt ledningen bäst kan hantera detta verktyg.  
 
Metod: Teoretisk ram för uppsatsen har hämtats från tidigare forskning kring 
motivation och företagskultur. Utifrån detta har vi analyserat empirin från vårt 
studieobjekt Skara Sommarland. Vi har arbetat med kvalitativa metoder som 
djupintervjuer och deltagande observationer för en djupare förståelse, detta har sedan 
kompletterats med studier av arkivmaterial från företaget. 
 
Resultat: Vi har funnit att gemenskap och långsiktighet är viktigt i integration och 
motivation. Även om det handlar om korttidsanställningar måste man ha ett långsiktigt 
perspektiv, vilket företagskulturen kan bidra med, och därför är den ett användbart 
managementverktyg i detta syfte. Långsiktigheten skapas genom att visa att den 
anställde är del av en större vision, något som är lätt att glömma bort när det arbetas 
med säsongsanställda. Effektiviteten påverkas även av de anställdas respekt för 
ledningen och den kultur de presenterar. Det får aldrig kännas påtvingat och det krävs 
en konsekvens i kulturens olika nivåer vilket även är viktigt för att de anställda ska 
kunna identifiera sig med företagskulturen. Vi vill dock påpeka att nyckeln till 
framgång med integration och motivation ligger i hur företagskulturen används av 
företagsledningen. Verktyget är användandet och inte kulturen i sig själv.  
 
Nyckelord: Företagskultur, integration, motivation, servicemöte, managementverktyg, 
korttidsanställda
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1. Inledning 
 

1.1 Ämnesintroduktion 
De flesta serviceföretag, framförallt i turismbranschen, står inför en verklighet där 

efterfrågan varierar mycket beroende på säsong. Detta gör att behovet av personal 

varierar under året, vilket måste anpassas genom tidsbegränsade anställningar. Ofta är 

även personalomsättningen hög, vilket vid varje säsongsstart innebär ett flertal 

nyanställda med behov av integration i företaget, dess servicefilosofi med mera.  

 

De flesta som är säsongsanställda i turismföretag är också de som har den direkta 

kundkontakten. I serviceyrket har det första intrycket stor betydelse. Då det ofta är 

flyktiga möten blir denna kontakt mycket viktig eftersom den representerar hela 

företaget. För personalen är det en process att lära känna företaget, dess värderingar och 

företagskultur men en person som anställs över en säsong kastas ofta direkt in i 

hetluften. De säsongsanställda har därför kort tid på sig att lära känna företaget och 

representera det på ”rätt” sätt. Företag med säsongsbetonad verksamhet har många 

gånger en majoritet av säsongsanställda vilket ger organisationen en speciell karaktär. 

Detta gör att de team man arbetar i mestadels består av andra säsongsanställda och 

kontakten med den helårsanställda personalen blir sporadisk.  

 

Att upprätthålla hög kvalitet i servicemötet är en av anledningarna till att integration och 

motivation genom företagskultur är ett viktigt område att forska kring och utveckla. 

Flera forskare, exempelvis Flaa et al och Corvellec och Holmberg beskriver en 

socialiseringsprocess vid nyanställning där personalen introduceras i kultur och 

värderingar och så småningom identifierar sig med dessa.1 Vi frågar oss om denna 

process blir densamma på arbetsplatser, som exempelvis Skara Sommarland, med en 

stor andel korttidsanställd personal och där den nyanställde inte är en ensam person som 

ska introduceras. Genom att använda tidigare forskning kring företagskultur, motivation 

och integration som grund ämnar vi vidga begreppen genom att applicera dem på de 

specifika förutsättningar det innebär att arbeta med mycket säsongsanställd personal.  

                                                 
1 Corvellec, H. & Holmberg, L. (2004) sid 14-16; Flaa, P. et al. (1995) sid 66-68 
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1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning kring företagskultur diskuterar möjligheten att styra beteenden och 

attityder med hjälp av kultur samt hur starka kulturer socialiserar nya medlemmar. Vi 

saknar dock litteratur som fokuserar på korttidsanställningar och företagskulturens 

inverkan på deras integration, motivation och hur detta påverkar dem i servicemötet. Vi 

ser här en brist i litteraturen om företagskultur som vi vill motverka genom denna 

uppsats. Ett lyckat servicemöte är nyckeln till företagets framgång och det är här som 

den korttidsanställde befinner sig. Det är därför viktigt att motivera och integrera den 

säsongsanställde så att denne är förberedd på mötet och har fått tillräckligt med verktyg 

från företaget för att klara av situationen.2  

 

European Tourism Research Institute (ETOUR) har skrivit två artiklar baserade på en 

studie av Gudmundsson, Lundberg och Andersson angående motivation och attityder 

hos säsongsarbetare på en svensk skidort. Dessa artiklar inriktar sig dock på vad det är 

som motiverar de säsongsanställda3, vi vill istället ta reda på hur man kan använda 

företagskulturen för integration och motivation och därigenom få alla i företaget att 

arbeta åt samma håll.  

 

Det har konstaterats i en tidigare D-uppsats vid institutionen Service Management, 

Lunds Universitet, Campus Helsingborg, att säsongsansställdas upplevelse av 

företagskultur och vad de upplever som motiverande skiljer sig åt från helårsanställda. 

Författarna menar att det som tilltalar säsongsanställda är en kultur som är mer präglad 

av en avslappnad stämning och gemenskap och att detta är svårt att skapa med regler 

från ledningen, bland annat på grund av den korta tid som säsongen varar.4 Vi är dock 

inte övertygade av resonemanget och vill ytterligare undersöka sambandet mellan 

företagskultur och motivation när det gäller korttidsanställda. Vi tror att 

företagskulturen är viktig för den känsla av gemenskap som nämns men framförallt att 

den kan vara ett viktigt verktyg för integration, motivation och styrning. 

 

Skara Sommarland är ett företag som lever med den problematik som vi beskriver ovan. 

Sommarlandet har öppet under tre månader, från slutet av maj till slutet av augusti, och 

                                                 
2 Normann, R. (2000) sid 58 
3 Gudmundson, A., Lundberg, C. & Andersson, T. (2000); Gudmundson, A. & Lundberg, C. (2001) 
4 Hagelberg, K., Knutsson, C. & Erlandsson, P. (2005) 
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under denna period har företaget cirka 242 anställda, medan endast 17 personer är 

årsanställda.5 Med detta företag som studieobjekt vill vi undersöka företagskultur, 

integration, motivation och servicemöte och kopplingar mellan dessa fenomen, fokus 

ligger på betydelsen för korttidsanställningar. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om företagskultur kan vara ett verktyg som 

påverkar integration och motivation av korttidsanställda i servicebranschen och på 

vilket sätt ledningen bäst kan hantera detta verktyg.  

De frågor vi utgår ifrån lyder: 

• Hur kan företagsledningen arbeta med företagskulturen i integrationen av 

korttidsanställda? 

• Vilken inverkan har företagskulturen på korttidsanställdas motivation?  

• Hur kan ledningen förtydliga företagskulturen och stärka det som verktyg? 

                                                 
5 Research International, Kofoed, E. (2005) 

 7



1.4 Avgränsningar 
Säsongsanställning definieras av Marshall  som ”a non-permanent paid job that will end 

at a specified time or in the near future, once the seasonal peak has passed”6. Orden 

säsongsanställning och säsongspersonal väcker ofta associationer till en speciell typ av 

arbete, exempelvis vid skidorter, badorter eller charterdestinationer utomlands. Vi har 

valt en bredare syn på säsongsanställningar och det företag vi valt att studera tillhör inte 

de här typiska kategorierna. Det vi tar fasta på som utmärkande för säsongsanställningar 

är den korta men intensiva period som arbetet pågår, därför kommer termen 

korttidsanställning att användas synonymt med säsongsanställning genom uppsatsen.   

 

Material till uppsatsen har hämtats från vår fallstudie. Vi har medvetet valt att göra en 

djupare studie då vi tror att detta ger oss ett bättre material för våra slutsatser än flera 

mindre jämförande studier. Vi avgränsar oss därmed till att studera ett stort företag 

inom turismbranschen som har en majoritet korttidsanställda under en speciell period av 

året. Vi har även avgränsat oss till att hämta material och jämförelser från svenska orter 

och företag för att kunna bortse från kulturella skillnader beträffande företagskultur, 

ledarskap och motivation. Mängden korttidsanställda valde vi som avgränsning på 

grund av att utmaningen för företaget när det gäller integration och motivation blir 

större med ökande antal korttidsanställda. Vårt studieobjekt är Skara Sommarland då vi 

anser att företagets stora andel säsongsanställda kontra de få helårsanställda, i 

kombination med den korta säsongen, 

utgör en intressant grund för att 

undersöka om, och i så fall hur, 

ledningen arbetar med att integrera och 

motivera med företagskulturen som ett 

verktyg.  

 

Vi har valt ett ledningsperspektiv då 

vårt syfte är att undersöka om 

företagskultur kan vara ett verktyg som 

påverkar integration och motivation av 

Figur 1:1 Företagskulturstriaden.  

Ledning

GästerPersonal Servicemötet

Motivation

Företagskultur

Företaget

                                                 
6 Marshall, K. (1999) se Joliffe, L. & Farnsworth, R. (2003) sid 312 
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korttidsanställda i servicebranschen och på vilket sätt ledningen bäst kan hantera detta 

verktyg. För att besvara frågan behövs en viss studie av hur ledningens ansträngningar 

mottas av den korttidsanställda personalen. 

 

Fokus ligger dock på interaktionen mellan ledning och korttidsanställd personal där 

spridningen av företagskultur och arbetet med motivation sker. Vi har valt att studera 

problematiken utifrån den triad företag/ledning – personal – gäst som vi har skapat, se 

figur 1:1. 
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1.5 Disposition 
 

Företagskultur

Slutsats

Arbetsmotivation

Management-

verktyg

Analys
- Teori

- Empiri

Teoretisk referensram
Vår teoretiska referensram, som kommer att 

presenteras i kapitel två, lägger tyngdpunkt 

på företagskultur samt arbetsmotivation och 

managementverktyg i förhållande till 

företagskultur. Utifrån detta baseras 

analysen där insamlad empiri beskrivs och 

ställs i förhållande till teorierna för att 

kunna svara på frågeställningarna och 

redovisa slutsatsen. Detta illustreras med 

hjälp av figur 1:2 vilken således utgör 

stommen i vår uppsats. 

 
Som ni redan har läst börjar kapitel 1 med 

en övergripande ämnesintroduktion. 

Därefter förklarar vi genom 

problemdiskussionen våra tankar kring  

Figur 1:2 Uppsatsens övergripande modell   behovet denna undersökning vilken sedan 

mynnar ut i vårt syfte och vår frågeställning. Sedan redogör vi för våra avgränsningar 

för att slutligen i detta kapitel redovisa för hur vi har disponerat uppsatsen. 

 
I kapitel 2 redogör vi för vår teoretiska referensram vilken utgörs av den tidigare 

forskning vi finner relevant för att bevara uppsatsens frågeställningar. Teorin innefattar 

begreppen företagskultur, arbetsmotivation, servicemötet och företagskultur som 

managementverktyg.  

 

Därefter går vi vidare till att, i kapitel 3, redovisa vår metod. Vi berättar hur vi har gått 

tillväga vid intervjuer, deltagande observationer samt studier av arkivmaterial och 

motiverar de val vi gjort. Kapitlet innehåller också en presentation av hur vi har tolkat 

och analyserat det insamlade materialet och vi redogör för källkritik och reflektioner 

kring metoden och därefter beskriver vi vårt studieobjekt. 
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I det fjärde kapitlet börjar vi beskrivningen och analysen av vår insamlade empiri. Först 

behandlas företagskulturen på Skara Sommarland med underrubriker som 

företagskultur och organisationskultur, identifiering av företagskulturen och 

kategorisering av företagskulturen. 

 

Om företagskulturens inverkan på arbetsmotivation handlar vårt femte kapitel där vi 

fortsätter att behandla empirin med fokus på motivationen. Komponenter som finns med 

i företagskulturen analyseras med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori för att sedan 

identifiera sättet man väljer att motivera på i avsnittet differentiering genom 

arbetsmotivation. 

 

Kapitel 6, företagskultur som managementverktyg, redogör för hur man genom detta 

kan skapa kontroll över servicemötet och hur det påverkar integrationen. 

 

I kapitel 7, avslutning, lägger vi fram våra resultat. Slutdiskussion är en sammanfattning 

av de viktigaste punkterna i vår analys och i slutsats besvarar vi slutligen de inledande 

frågeställningarna. Efter detta lägger vi fram våra tankar om framtida studier innan vi i 

slutordet rundar av med personliga reflektioner. 
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Företagskultur  
Kultur i företagssammanhang kan liknas vid ett internt klimat, en samlad känsla av vad 

som är viktigt i företaget, vilka mål man strävar mot, hur de dagliga rutinerna hanteras 

med mera.7 Inom arbetsgrupper utvecklas normer, värderingar och attityder som svetsar 

samman eller i vissa fall splittrar gruppen. Kultur innefattar även relationer mellan 

kollegor vilka i hög grad påverkar arbetsklimatet, arbetstillfredställelsen och därmed 

även arbetsmotivationen. Kulturen i sig är något osynligt och består av meningsmässiga, 

symboliska och moraliska aspekter av samverkan och samförstånd inom en grupp, men 

detta tar sig synliga uttryck bland annat i vad som anses vara rätt och fel, hur man klär 

sig, vilket språk eller jargong som används, vad som är en rimlig arbetsinsats eller 

ritualer i arbetet.8  

 

I studier och analyser av företagskulturer kan man anta olika perspektiv, Smircich har 

identifierat kultur-som-variabel och kultur-som-metafor. När man ser kulturen som en 

oberoende variabel så utgår man ifrån att den är skild från andra organisatoriska faktorer 

som exempelvis struktur och teknologi. Ser man däremot kulturbegreppet som en 

metafor bygger man på tanken att metaforer, symboler och bilder är ett sätt att förstå 

organisationer och organisationers liv. Att använda ordet företagskultur blir enligt detta 

perspektiv ett sätt att uttrycka att organisationer kan förstås som om de vore en kultur.9 

Mats Alvesson beskriver kortfattat skillnaden mellan perspektiven som att de ser kultur 

som något organisationen har (variabel) eller något som den är (metafor). Anhängare av 

variabeluppfattningen anser att kulturen har flera funktioner, bland dessa nämns att 

förse medlemmar med en identitetskänsla, att stärka systemstabiliteten, att tjäna som 

innebördsskapande enhet för att vägleda och forma beteenden samt motivera att göra 

”rätt” saker.10 Det är sådana tankar som vi syftar att undersöka på Skara Sommarland. 

Eftersom vi utgår från ett ledningsperspektiv och undersöker företagskultur som ett 

verktyg för styrning ser vi kulturen som något företaget har. Vi vill dock påpeka att vi 

                                                 
7 Grönroos, C. (2002) sid 394 
8 Corvellec, H. & Holmberg, L. (2004) sid 91 
9 Smircich, L. (1983) se Wilson, E. (2000) 
10 Alvesson, M. (2001) sid 43 
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inte anser det rimligt att skilja kulturen från strukturen, teknologin och de interna 

relationerna, detta ser vi istället som viktiga beståndsdelar inom kulturen.  

 

Flera forskare gör distinktioner mellan begreppen företagskultur och organisationskultur 

och denna åtskillnad kommer vi även att hålla oss till i vår uppsats. Företagskultur är 

den kultur som ledningen medvetet strävar efter att sprida i organisationen, den är ett 

styrinstrument för att skapa likartade värderingar i organisationen. Målet för 

företagskulturen är resultatinriktat. Organisationskultur å andra sidan utvecklas spontant 

av medlemmarna i organisationen, den är sällan enhetlig utan vanligen finns 

subkulturer.11 Utifrån syftet med vår uppsats är det främst företagskulturen som ligger i 

fokus får vår studie, men förekomsten av organisationskultur kan påverka ledningens 

arbete med kultur som managementverktyg och därför finns det för den vidare analysen 

anledning att skilja på dessa båda begrepp. 

 

Edgar H. Schein har utvecklat en teori om kultur i organisationer där kulturen återfinns 

på tre nivåer. Med nivå menar han i vilken grad det kulturella fenomenet är synligt för 

en observatör. På den djupaste nivån finns grundläggande 

uppfattningar och antaganden, saker som tas för givna. 

Ofta är vi inte medvetna om dessa eftersom det handlar om 

vad medlemmarna uppfattar som verklighet, en icke 

ifrågasatt ”sanning”. Antaganden påverkar hur medlemmar 

av en kultur uppfattar saker samt hur de tänker och känner. 

Nästa nivå är värderingar och normer. Dessa utgörs av de 

sociala principer, mål och standarder som finns i en kultur. 

Värderingar är mer medvetna än antaganden och utgör 

grunden för vad som anses vara rätt och fel och vad som 

prioriteras i organisationen. Normer är nära kopplade till 

värderingar och kan beskrivas som oskrivna regler som       Figur 2:1 Tre kulturella nivåer12

Artefakter

Värderingar 
och normer

Antaganden

gör att medlemmarna vet vad som förväntas av dem i olika situationer. Den sista och 

ytligaste kulturnivån är artefakter, det vill säga synliga, påtagliga, hörbara delar av 

                                                 
11 Corvellec, H. & Holmberg, L. (2004) sid 92 
12 Schein, E H. (2004) sid 26  
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strukturer och processer, exempelvis klädsel, språkbruk, byggnader och inredning med 

mera. Artefakter kan sägas vara yttringar av de mindre synliga nivåerna.13  

 

Geert Hofstede et al har gjort undersökningar av företagskulturer. I dessa studier har de 

identifierat och utgått ifrån fyra kategorier som manifesterar kultur: symboler, hjältar, 

ritualer och värderingar. Kategorierna symboler, hjältar och ritualer går in under nivån 

artefakter i Scheins modell och vi använder dessa som ett komplement för att förtydliga 

hur kulturen ges observerbara uttryck. Symboler är exempelvis ord, bilder och objekt 

som har en speciell mening i kulturen. Hjältar är personer, levande eller döda, verkliga 

eller fiktiva, som har egenskaper som värderas högt i kulturen och som fungerar som 

förebilder. Ritualer är kollektiva aktiviteter som tekniskt sett är obetydliga men som 

socialt och kulturellt har stor betydelse. Alla dessa tre delar är synliga för en observatör 

även om deras kulturella mening ligger i hur de uppfattas av kulturens medlemmar. 

Hofstedes fjärde kategori, värderingar, överensstämmer med Scheins värderingar och 

normer, dessa kan inte observeras men de uttrycks i beteenden och val. Värderingar 

innefattar uppfattningar och känslor av vad som är: gott och ont, normalt och onormalt, 

rätt och fel, vackert och fult med mera.14 Manifestationer av dessa slag kan vara olika i 

sin tydlighet och uttycksstyrka, något som enligt vår mening även påverkar 

effektiviteten i den kulturella integrationen och socialiseringsprocessen. 

 

Vi vill poängtera att vi inte utgår från att alla inom en organisation har samma 

värderingar på alla punkter utan med kulturbegreppet isolerar vi den dimension av 

föreställningar och symbolism som är gemensam för ett kollektiv. 

 

Varken Schein eller Hofstede gör i sina modeller någon skillnad mellan begreppen 

företagskultur och organisationskultur men Schein menar bland annat att kulturen 

endast förändras om nya värderingar kommer in utifrån exempelvis genom 

ledningsbeslut eller genom att följa chefernas exempel.15 Detta antyder ledningens 

inverkan och företagskulturens funktion som ett managementverktyg. Modellen är 

dubbelriktad och kulturen kan växa både inifrån och ut: från antaganden via värderingar 

                                                 
13 Schein, E H. (2004) sid 25-37  
14 Hofstede, G. et al. (1990) 
15 Hatch, M J. (2002) sid 248 

 14



till artefakter eller omvänt utifrån och in16, därför ser vi teorin som en 

sammansmältning av de båda typerna av kultur och applicerbar på studier av båda. 

 

I figur 2:2 presenteras företagskulturen i två olika dimensioner där man sätter företagets 

kultur på en skala jämlikhet – hierarki och personorientering – uppgiftsorientering. 

Detta är enligt Fons Trompenaars ett sätt att försöka förstå hur organisationer tänker, lär 

sig, förändras, motiverar, belönar och löser konflikter. Modellen, som kategoriserar 

företagskulturer i kuvös, familj, styrd missil och eiffeltornet, är ett underlättande 

analysverktyg. Man ska dock vara medveten om risken att stereotypifiera. 

Företagskultur är komplext och kategorierna är idealtyper som sällan finns i sin rena 

form, de flesta företag är en mix av flera typer.17

Jämlikhet

Uppgift

Hierarki

Person

(Kulturer orienterade 
åt självförverkligande)

Kuvös

(Projektorienterade 
kulturer)

Styrd missil

Eiffel-tornet

(Roll-orienterade
kulturer)

Familj

(Person- och makt-
orienterade kulturer)

 
Figur 2:2 Bilder av företag18

 

Den teoretiska ram som vi i analysen använder grundar sig i Schein och Hofstedes 

kulturmodeller. Genom att studera de synliga uttrycken i symboler, hjältar och ritualer 

och hur värderingar presenteras genom dessa för oss utomstående, medvetet eller 

omedvetet, samt hur de kommer fram i introduktion av nyanställda kan vi analysera hur 

man vill styra beteenden med hjälp av kulturella manifestationer. Vårt syfte med 

uppsatsen är inte att i detalj klassificera Skara Sommarlands kultur, däremot ser vi det 

som viktigt för analysen av kulturen som managementverktyg att få en viss inblick i 

kulturens uttryck och viktiga komponenter. Eftersom dessa båda modeller jobbar med 

att bryta ner kulturen i mindre beståndsdelar kommer vi även att använda Trompenaars 

                                                 
16 Hatch, M J. (2002) sid 248 
17 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) sid 162 
18 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) sid 163 
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modell som en teoretisk bas där vi analyserar kulturen som en helhet. Denna modell 

belyser interna relationer på ett sätt som de andra modellerna inte gör.  

2.2 Arbetsmotivation  
För att kunna använda företagskultur som managementverktyg och på så sätt påverka 

personalens beteende är det viktigt att förstå motiven bakom deras handlingar.19 

Arbetsmotivation definieras som en uppsättning energiska krafter som grundar sig både 

inom och utanför människan. Dessa påverkar det arbetsrelaterade beteendet, bestämmer 

dess form, riktning, intensitet och längd. Genom att identifiera personalens behov och 

tillfredsställa dem skapas motivation.20 Motivationen är personlig och ger upphov till 

individens engagemang för sitt arbete och därför är det en viktig utmaning för 

organisationer. Vi inriktar oss i denna uppsats på motivationsfaktorer i företagskulturen 

och hur ledningen kan använda dessa för att integrera personalen. 

 

Abraham Maslow menar att det är driften att tillfredställa våra behov som styr oss. 

Detta illustrerar han i sin behovshierarki, där han presenterar fem grundläggande behov 

som han menar måste tillfredställas i en viss ordning.21 De fysiologiska behoven är 

grundläggande, nästa grupp i hierarkin benämns trygghetsbehov, sedan kommer 

behovet av kärlek, självhävdelse och självförverkligande. Denna modell har kritiserats 

för att vara alltför generell men har varit en viktig inspirationskälla för senare 

motivationsforskare. En av dem som inspirerats är Herzberg som utifrån Maslows 

behovshierarki har utformat sin tvåfaktorsteori där han vill visa två kategorier som 

påverkar arbetsmotivationen, se figur 2:3 på följande sida. De lägre behoven i Maslows 

behovshierarki motsvaras av Herzbergs hygienfaktorer, till exempel företagets policy, 

övervakning, lön, administration och interna relationer, och de övre behoven motsvaras 

av Herzbergs behov av utvecklingsfaktorer, till exempel erkännande, prestationer, 

ansvar, avancemang och jobbet i sig självt.22 Denna modell har kritiserats för att vara 

alltför fyrkantig men trots detta, och att den presenterades för femtio år sedan, så står 

den sig än idag.23  

 

                                                 
19 Wiberg, L. (1999) sid 55-57
20 Gudmundson, A., Lundberg, C. & Andersson, T. (2000) 
21 Wiberg, L. (1999) sid 55 - 57 

22 Gudmundson, A., Lundberg, C. & Andersson, T. (2000) 
23 Bassett-Jones, N. & Lloyd, C G (2005) 
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Hygienfaktorer Behov av utveckling

Arbetsmotivation

Lön

Belöning

Personalrelationer

Ansvar

Information

Företagets policy

Feedback

Kunskap och träning

Inflytande på arbetssituationen

Figur 2:3 Herzbergs tvåfaktorteori om arbetsmotivation24

 

Vi kommer i vår undersökning att utgå från Herzbergs tvåfaktorsteori och utifrån den 

identifiera de faktorer i denna modell som stämmer överrens med de komponenter som 

ingår i företagskulturen. Detta hjälper oss att ge svar på en av delfrågorna om vilken 

inverkan företagskulturen har på korttidsanställdas motivation.  

 

För att ytterligare öka förståelsen för vikten av företagskulturen för att motivera 

personalen kommer vi att se på de fem olika sätten att motivera sin personal som 

presenteras av Jon R. Katzenbach, delägare i Katzenbach Partners LLC, och Jason A. 

Santamaria, affärsanalytiker på McKinsey & Company. Denna uppdelning är ingen 

vetenskaplig modell utan grundar sig på Katzenbach och Santamarias erfarenheter25, vi 

tycker ändå att den är mycket relevant för vår uppsats. De fem olika sätten att skapa 

motivation, enligt dem, är: 1) Skapa kollektiv stolthet över företagets mission och 

värderingar bland de anställda (mission, värderingar, stolthet). 2) Redovisa klart och 

tydligt vad alla har för uppgifter, hur arbetet bedöms och följa upp resultaten 

konsekvent (processer och mätmetoder). 3) Ge personalen individuell frihet och 

möjlighet att tjäna pengar, även till priset av lika stora individuella risker, med få regler 

om agerandet (entreprenörsanda). 4) Visa respekt för individens resultat och 

uppmärksamma kvalitetsarbetet (individuella prestationer). 5) Erbjud ersättningar och 

bonussystem som främjar arbetsresultatet (ersättningar och belöningar).26 Den här 

modellen hjälper oss att ytterligare visa hur företag kan använda företagskulturen som 

styrmedel. Detta genom att vi jämför modellen med komponenterna i företagskulturen 

                                                 
24 Gudmundson, A., Lundberg, C. & Andersson, T. (2000) 
25 Grönroos, C. (2002) sid 386 
26 Katzenbach, J R. & Santamaria J A. (1999)  
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som vi har presenterat ovan. Till skillnad från Herzbergs tvåfaktorsteori, där vi ser vad 

det är som påverkar motivationen, kan vi i denna modell se hur de motiverar och med 

vilka motivationsfaktorer de differentierar sig. 

2.3 Servicemötet 
Att kunna upprätthålla hög kvalitet i servicemötet är en av de viktigaste anledningarna 

till att integration och motivation genom företagskultur är ett viktigt område att forska 

kring och utveckla. Christian Grönroos skriver om hur en stark kultur är särskilt viktig i 

serviceföretag eftersom personalens attityder och handlande är så uppenbara och synliga 

för kunderna. Det finns ett tydligt samband mellan personalens och kundernas 

upplevelser.27 Strategi, organisation, ledning samt kunskaper och attityder är 

förutsättningar för god service.28 För att serviceföretag ska kunna uppnå en jämn hög 

kvalitet i varje enskilt servicemöte måste de upprätthålla en stark kultur och se till att 

varje anställd inte bara besitter de nödvändiga kompetenserna utan också styrs av de 

rätta etiska normerna.29 I serviceverksamheter blir serviceinriktade och kundfokuserade 

värderingar ett medel för kvalitetskontroll eftersom det är svårt att på andra sätt styra 

kvaliteten i det som produceras. Genom kulturen kan ledningen utöva indirekt kontroll 

och styrning.30

 

Servicemöte anses vara företagets chans att visa upp sin egen förträfflighet och har 

avgörande betydelse för företagets framgång. Nordiska skolans främsta företrädare, 

Christian Grönroos och Evert Gummesson, menar att servicemötet innehåller 

möjligheter till marknadsföring, kommunikation och försäljning för företaget och att det 

är en viktig del av det långsiktiga relationsskapandet.31

 

Servicemötet som term användes första gången 1985 i en artikel av Solomon et al där 

det på ett grundläggande stadium förklaras som interaktionen mellan människor. Det 

som skiljer servicemötet i företagsmiljö från andra former av mänsklig interaktion är att 

dessa möten är målorienterade, de har ett bestämt syfte.  I vår uppsats har vi valt att 

                                                 
27 Grönroos, C. (2002) sid 396 
28 Grönroos, C. (2002) sid 399 
29 Normann, R. (2000) sid 58 
30 Grönroos, C. (2002) sid 396 
31 Eksell, J. (2005) sid 11-18 

 18



använda Jörgen Eksells definition av servicemötet som den sociala interaktionen mellan 

kunden och företagets frontpersonal.32

 

Tjänsteprocessen måste planeras och genomföras på ett sådant sätt att man förebygger 

möjligheterna för att servicemötet kan uppfattas negativt.33 Det är i servicemötet som 

sanningens ögonblick uppstår. Detta är en metafor från tjurfäktningen där personalen 

och gästen, liksom tjurfäktaren och tjuren, i detta ögonblick är utlämnade åt sig själva. 

Det som händer under detta ögonblick kan inte längre direkt påverkas av företaget. Det 

är nu tjänsteleverantören har möjlighet att visa för kunden vilken kvalitet tjänsterna har. 

När kunden har gått vidare är det svårt att lägga ytterligare värde till den upplevda 

tjänstekvaliteten.34 Vi tycker att det är intressant att ta upp servicemötet och hur 

företagskulturen påverkar detta, då det enligt Grönroos är långsiktiga kundrelationer 

som skapar lönsamhet och dessa långsiktiga kundrelationer beror till stor del på vad 

som händer i servicemötet.35 Genom att skapa en stark företagskultur gör man det 

möjligt för personalen att reagera konsekvent och handla lika på olika händelser.36 Då 

det ofta är i fronten som den korttidsanställde blir placerad är det intressant att se vilka 

delar av företagskulturen som den nyanställde använder i sanningens ögonblick.  

2.4 Företagskultur som managementverktyg 
Att beskriva mjuka värden som kultur med ett hårt begrepp som verktyg kan tyckas 

opassande. Vi ser dock att begreppen harmonierar med varandra. Som vi beskrivit ovan 

är kultur något som påverkar människors beteende så om organisationer blir mer 

medvetna om detta fenomen kan det vara en möjlighet för att samla till önskad 

enhetlighet. Verktyg skulle alltså kunna översättas med hjälpmedel. 

 

I många fall där kulturen är stark fungerar den vägledande och nyanställda blir med 

denna hjälp snabbt integrerade.37 Corvellec och Holmberg har skrivit om unga 

människors första kontakt med en ny organisation. Här beskriver de bland annat den 

socialiseringsprocess som det innebär att komma som nyanställd till ett företag. Att man 

söker jobb i en organisation innebär redan det att man accepterar organisationens sociala 

                                                 
32 Eksell, J. (2005) sid 12 
33 Grönroos, C. (2002) sid 85 
34 Normann, R. (2000) sid 29-30 
35 Grönroos, C. (2002) sid 144 
36 Grönroos, C. (2002) sid 394 
37 Grönroos, C. (2002) sid 394 
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kontroll. Detta förstärks sedan genom vad Corvellec och Holmberg kallar 

”inträdesriter”38 som kan vara alltifrån att kvittera ut nyckel och uniform, till 

rundvandring, informationsmöte eller tilldelande av en mentor. Successivt börjar den 

nyanställde identifiera sig med organisationen. Den första tiden på arbetsplatsen innebär 

många omställningar, överraskningar och osäkerhet som testar nykomlingens 

motivation.39

 

Enligt Flaa et al förfogar en organisation över flera olika medel i syfte att påverka i 

vilken grad en individs sociala historia, attityder och individuella beslut slår igenom i 

organisationens beslut. Dessa medel är främst socialisering, disciplinering och kontroll. 

Företagskulturen kommer in som en viktig del i socialiseringen då de anställda utsätts 

för normer, uppfattningar och synpunkter som dominerar organisationen. Genom 

upplärning och det dagliga arbetet gör de sedan många av dessa värderingar till sina 

egna. För att hålla organisationen enhetlig och begränsa starkt avvikande inställningar 

kommer disciplinering och kontroll in i bilden.  Disciplinering kan ske genom konkreta 

belöningssystem eller bestraffningar men även genom mer subtila kulturella faktorer 

som att inte känna att man är del av gruppen, hjälte- och syndabockshistorier som visar 

vad som är rätt och fel etcetera. Genom hierarki, beslutsvägar och begränsad 

ansvarsfrihet finns möjlighet att bedriva kontroll genom att förkasta och korrigera 

förslag och idéer som inte stämmer med företagets normer.40  

 

Mary Jo Hatch har skrivit om olika styrmekanismer i organisationer och nämner bland 

annat organisationsforskaren William Ouchis teori om klanstyrning. Här är kulturella 

värderingar och normer det främsta styrinstrumentet. Normer och värderingar markerar 

gränser för korrekt beteende och legitimerar även sanktioner mot det som inte anses 

passa in. Systemet kräver en socialisering av nya medlemmar eftersom 

styrmekanismerna är ganska subtila. Organisationer som använder detta styrsystem har 

ofta som strategi att föra fram personer vars värderingar och beteende speglar 

ledningens värderingar och på så sätt låta dessa överföras och spridas. Det finns dock en 

risk för så kallat grupptänkande, där alla tänker likartat och inte ifrågasätter varandras 

                                                 
38 Corvellec, H. & Holmberg, L. (2004) sid 15 
39 Corvellec, H. & Holmberg, L. (2004) sid 14-16 
40 Flaa, P. et al. (1995) sid 66-68 
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idéer, något som kan leda till bristande innovation.41 Ouchi menar att eftersom kulturen 

påverkar beteenden via normer, värderingar, förväntningar och åsikter så kan chefer 

styra beteenden genom att kontrollera dessa aspekter. Många är dock kritiska till detta. 

Hatch skriver bland annat att för att styrningen ska fungera så krävs hög konsensus 

vilken sällan återfinns på de lägre nivåerna i organisationen. I sådana fall skulle 

chefernas möjligheter att styra underordnade med hjälp av kulturen vara begränsad.42  

 

När företag utför projekt, internutbildningar och liknande är det viktigt att dessa 

stämmer överens med kulturen. Effekten kommer att utebli eller bli annorlunda än 

förväntat om fokus för utbildningen inte stämmer överens med de prioriteringar som 

finns i kulturen och som ledningen förespråkar.43 Vid introduktionsutbildningar av 

nyanställda kan det vara intressant att studera detta närmare, vilket vi har för avsikt att 

göra. Vilken kultur och värderingar vill man förmedla till den nya personalen, hur väl 

stämmer det med de värderingar och prioriteringar som finns i den dagliga 

verksamheten? Vad säger detta i så fall om ledningens strategier och vilka konsekvenser 

får det på personalens motivation? 

 

De teorier kring företagskultur som vi studerat diskuterar möjligheten att styra 

beteenden och attityder med hjälp av kultur samt hur starka kulturer socialiserar nya 

medlemmar. Utifrån dessa teorier skapar vi oss en referensram, det finns dock en lucka 

som vi ämnar fylla genom att applicera teorierna på korttidsanställda och 

företagskulturens inverkan på deras integration, motivation och hur det påverkar dem i 

servicemötet. I kapitel sex, i den slutliga analysen av företagskulturen som 

managementverktyg, är teorierna kring socialisering som har presenterats av Corvellec 

och Holmberg och Flaa viktiga ramar. Även Grönroos resonemang kring 

serviceverksamheters möjligheter till kvalitetskontroll genom kultur och Ouchis 

klanstyrning kommer att appliceras på vår fallstudie på Skara Sommarland. 

 
 

                                                 
41 Hatch, M J. (2002) sid 372-373 
42 Hatch, M J. (2002) sid 374 
43 Grönroos, C. (2002) sid 394 
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod 
Vi har under vår utbildning studerat en stor del litteratur inom området service 

management där vi bland annat har läst om begreppet företagskultur. Det som väckte 

vår nyfikenhet var att det fanns så lite litteratur om hur man använde denna kunskap för 

att nå framgång i företaget och vi blev ännu mer intresserade av det faktum att detta 

över huvud taget inte nämndes i samband med korttidsanställda eller hur man ska göra 

för att värva in dem i företagskulturen. Därmed uppkom idén med vår uppsats. För att 

kunna besvara våra frågeställningar beslutade vi att göra en fallstudie av Skara 

Sommarland och en fältstudie på plats samt djupintervjuer skulle då bli nödvändiga. Vi 

beslutade oss alltså för att inrikta oss på kvalitativa metoder. Vi har även kompletterat 

detta material med att analysera olika arkivmaterial som exempelvis de kvantitativa 

undersökningar som görs varje år på uppdrag av företaget. 

 

Vi har gjort vår fallstudie utifrån en triangulering då vi genom att studera fenomenet ur 

olika metodologiska vinklar har använt olika referenspunkter och på så vis ökat 

möjligheten att avgöra om resultaten är hållbara eller om de beror på svagheter i de 

enskilda metoderna. Detta sätt att kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder i 

studien gör att vi kan minska risken för att brister i en metod ska leda till brister i 

resultatet. Vi har således använt hybridmetoden där vi har anpassat metod efter det vi 

ska studera.44

 

Fältstudien ägde rum mellan den 20 och 24 april 2006 på Skara Sommarland utanför 

Skara i Västergötland. Djupintervjuerna gjordes utifrån företagskulturstriaden, se figur 

1:1, med VD, personalansvarig och en säsongsanställd på det aktuella företaget.  

                                                 
44 Bang, H. (1999) sid 161 
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3.1.1 Intervjuer 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden djupintervju, vilket ger oss en 

djupare bild av hur de inblandade tänker och känner. Intervjun bygger på en 

interaktionsprocess där den som intervjuar och den som blir intervjuad kommunicerar 

med varandra. Det är viktigt att komma ihåg att denna kommunikation inte bara består 

av det som sägs utan att många andra variabler spelar in. När man tolkar dessa 

intervjuer är det viktigt att väga 

in både det verbala språket och de 

budskap som förmedlas på andra 

sätt. Som vi ser i figur 3:1 är det 

inte bara intervjupersonen och 

intervjuaren som påverkar 

resultatet av intervjun utan även 

ämnet och intervjupersonen.45

Intervjusituation
-Tid
-Plats
-Andra personer
-Etcettera

Den intervjuade
-Sociala egenskaper
-Förmåga att svara
-Villighet att svara
-Trygghet, säkerhet
-Etcettera

Intervjuaren
-Sociala egenskaper
-Intervjuskicklighet
-Motivation
-Trygghet, säkerhet
-Etcettera

Intervjuinnehåll
-Känslighet
-Svårighetsgrad
-Intressegrad
-Väcker ångest
-Etcettera

 
 
 

Figur 3:1 Betingelser som påverkar kommunikationen i intervjun46

 

Då vi gör en fallstudie av Skara sommarland är de intervjuade tre anställda därifrån. De 

som vi har valt att intervjua är VD, personalansvarig, och en säsongsanställd. Dessa 

intervjupersoner valde vi för att öka vår förståelse för de olika leden i företaget. Då vårt 

fokus ligger på ledningsperspektivet var VD och personalansvarig ett självklart val då 

dessa representerar 40 procent av ledningsgruppen. För att se hur ledningens 

ansträngningar mottas av de säsongsanställda valde vi även att göra en djupintervju med 

en säsongsanställd som komplement till den personalundersökning som görs varje år. 

Med tanke på tidpunkten för vår undersökning, vilken är innan säsongen på 

Sommarland börjat, fanns endast ett fåtal säsongsanställda på plats vilket gjorde att 

valet av intervjuperson till stor del fick baseras på tillgänglighet. Den säsongsanställda 

respondenten har arbetat på Sommarland två säsonger tidigare men hon har aldrig haft 

någon arbetsledande position. De tre intervjupersonerna verkade villiga att svara på våra 

frågor men förmågan varierade något. Det märktes även att VD:n var mer på sin vakt 

och försökte tolka vårt motiv med frågorna medan den personalansvarige och den 

                                                 
45 Andersson, B-E. (2003) sid 169-170 
46 Andersson, B-E. (2003) sid 172 
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säsongsanställda svarade mer spontant. Detta kan ha att göra med känsligheten av ämnet 

för de olika personerna/befattningarna och även deras kunskap kring ämnet.   

 

Intervjusituationen med den personalansvarige och VD:n var lugn då  dessa 

genomfördes på deras egna kontor vilket skapade en lugn och för dem trygg miljö. Den 

säsongsanställde respondenten intervjuade vi däremot i personalmatsalen där miljön var 

lite stökigare med människor som passerade. Vi är medvetna om att detta kan ha haft en 

negativ effekt på öppenheten i intervjusvaren. 

 

I egenskap av författare av denna uppsats var vi även intervjuare. Vi är båda studerande 

vid institutionen för service management och har erfarenhet av serviceyrken och 

säsongsanställningar. Vår intervjuvana har övats upp genom ett antal intervjuer under 

utbildningens gång och vi anser oss ha utvecklat en lyhördhet och trygghet i dessa 

situationer. Då vi redan är insatta i begreppen intervjun kretsar kring kan detta ha 

påverkat intervjusituationen något. Trots försök att hålla en så objektiv och öppen 

inställning som möjligt har säkert våra egna förföreställningar påverkat intervjuerna i 

viss mån. Vår motivation för ämnet är hög då det är vi som har valt det aktuella ämnet 

och vi är mycket intresserade av det.  

 

Intervjuinnehållet tematiserade vi först utifrån de teorier vi presenterat i kapitel två. 

Intervjuguiderna innehöll således frågor som berörde företagskultur allmänt och 

specifikt för Skara Sommarland, motivation, företagspolicy, integration (se bilagor).Vi 

utgick bland annat ifrån frågor som Hofstede et al använt i sina studier för att identifiera 

symboler, hjältar, ritualer och värderingar.47 Även Schein har formulerat vissa frågor 

kring kulturella antaganden som vi till viss del använt oss av, dessa berör mänskliga 

relationer, individualism och kollektivism, mångfaldssyn, människans natur, 

människans handlingar, tidsuppfattningar och organisationens relationer.48

 

                                                 
47 Hofstede, G. et al. (1990) 
48 Hatch, M J. (2002) sid 244 
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3.1.2 Deltagande observationer 
Observationer är den metod som grundar sig på närheten till de studerades vardagliga 

liv. Man strävar efter att, med så lite påverkan som möjligt, följa det naturliga flödet av 

händelser.49 Alla sinnen inkluderas i observationer, hörsel, syn, lukt, smak och känsel. 

Det handlar inte bara om att se som ordet observation ger associationer till.50 Den 

vetenskapliga observationen, till skillnad från ”alldagliga” observationer, sker i syfte att 

belysa en viss frågeställning på ett systematiskt sätt. 

 

Vi valde att använda observation som kompletterande metod till djupintervjuerna och de 

tidigare gjorda personalundersökningarna. Genom att vara med på en introduktion för 

de säsongsanställda arbetsledarna fick vi en mer konkret bild av vad som presenteras för 

de anställda på Skara Sommarland och hur det framförs. Arbetsledare är anställda per 

säsong och fungerar som mellanled mellan övriga säsongsanställda och 

personalansvarig samt övriga årsanställda. Säsongen på Skara Sommarland inleds med 

en arbetsledarintroduktion där arbetsledarna introduceras i sin roll och planerar de 

säsongsanställdas introduktion. Vi valde att observera arbetsledarintroduktionen då det 

är här som ledningen kan påverka arbetsledarna samt påverka vad de sedan tar upp och 

poängterar i de arbetsgrupper som de ska leda under säsongen.  

 

Genom att ta rollen som deltagande observatör fick vi en bättre inblick i organisationen 

och medlemmarnas dynamik och kultur. Då en av oss ska jobba som arbetsledare på 

Skara Sommarland i sommar blev medverkandet i utbildningen naturligt då 

observatören blev en av dem, hur detta kan ha påverkat undersökningen kommenteras 

under 3.2 källkritik och reflektioner kring metoden.  Observationerna dokumenterades 

genom anteckningar vid introduktionstillfället.  

 

En risk med deltagande observationer är att man med tiden omedvetet kan få ett 

förändrat perspektiv och inte längre ser och kan tolka det som händer på ett oberoende 

sätt.51 Då vi gjorde observationer under så kort tid anser vi inte att detta problem är 

överhängande. Observatören kan inta olika roller vid ett observationstillfälle. I en öppen 

observation vet de studerade om att de deltar i en undersökning och i en dold 

                                                 
49 Bengtsson, C. et al. (1998) sid 51-53 
50 Kaijser, L. & Öhlander M. (1999) sid 77-78 
51 Bang, H. (1999) sid 170 
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observation vet de inte det. Vi valde att göra en dold observation då vi ville göra vår 

observation med så lite påverkan som möjligt på vårt studieobjekt. Det finns ett index 

på deltagande kontra icke-deltagande observation beroende på hur mycket observatören 

själv är med i aktiviteterna, enligt nedanstående modell, figur 3:2. 

Endast deltagare

Deltagande observatör 

FältarbeteRelativt engagemang:

Subjektivitet och gemenskap

Relativ opartiskhet:

Objektivitet och sympati

Observerande deltagare

Endast observatör 

 
Figur 3:2 Olika observatörsroller52

 

Som modellen visar innebär rollen som deltagande observatör en viss subjektivitet. När 

man observerar måste man vara medveten om att en människa alltid betraktar 

verkligheten ur ett visst perspektiv.53 Det vi studerade var hur introduktionen såg ut för 

arbetsledarna inför säsongen samt miljöer och relationer. Vi inser att våra observationer 

påverkas av oss som människor, våra värderingar och tidigare erfarenheter. Att den av 

författarna som genomförde observationerna har en bakgrund i företaget och inte deltog 

i introduktionen enbart som observatör utan även som blivande arbetsledare kan ha haft 

inverkan på resultatet genom starkare subjektivitet. Den djupare insyn och kunskap som 

den dubbla rollen innebär har även givit stora fördelar för vår studie av företagskulturen. 

För att minska påverkan har den andre uppsatsförfattaren vid analys och intervjuer 

bidragit med kritisk blick och distans till företaget. 

                                                 
52 Bengtsson, C. et al. (1998) sid 58 
53 Kaijser, L. & Öhlander, M. (1999) sid 86 
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3.1.3 Arkivmaterial  
Som komplement till intervjuer och observationer i vår triangulering har vi använt 

arkivmaterial. Henning Bang skiljer på fyra typer av arkivkällor. Dessa är statistik, 

personliga dokument, massmedia och externa och interna dokument.54 Vi har valt att 

använda två av dessa, statistik och externa och interna dokument.  

 

Den statistik vi har använt utgörs av en personal- och gästundersökning som årligen 

utförs av Research International på uppdrag av den koncern, Parks & Resorts 

Scandinavia AB, som Skara Sommarland tillhör. Undersökningen har gjorts sedan fem 

år tillbaka och ska internt öka kunskapen om förhållanden inom företaget och öka 

underlaget för jämförelse mellan de olika företagen inom koncernen. Undersökningen, 

som bland annat innehåller en gap-analys, syftar också till att jämföra gästers, 

helårsanställdas och säsongsanställdas uppfattning och utifrån detta identifiera 

problemområden. Vi har här koncentrerat oss på de säsonganställda då det är dessa som 

är relevanta för syftet med uppsatsen. Svarsfrekvensen på undersökningen är hög, 236 

av 242 säsongsanställda svarade 2005. Undersökningen ställer ett antal frågor där de 

kan svara instämmer eller instämmer inte på en skala från ett till fem, där ett och två är 

negativa, tre är neutral och fyra och fem är positiva. Denna undersökning är relevant att 

ta med i vår uppsats då den tar upp humankapital som kompetens, motivation, ansvar 

och initiativ och befogenheter, organisationskapital som samarbete och process, 

organisatorisk effektivitet, lärande och förnyelseklimat, ledning som mål och som gott 

ledarskap. Detta är faktorer som har betydelse för företagskultur, integration och 

motivation och på så vis blir detta arkivmaterial en viktig referenspunkt i vår 

triangulering.  

 

De interna och externa dokument vi har valt att analysera är det material som lämnades 

ut vid arbetsledarintroduktionen samt årsredovisningar och organisationsscheman.  

 

Detta material har vi använt som bakgrundsmaterial men även i analysen för att se hur 

organisationen vill framstå inför medarbetare, kunder och andra intressenter.55 Detta har 

gett oss kunskap om vad det är som är viktigt för organisationen. Genom att jämföra 

                                                 
54 Bang, H. (1999) sid 175-176 
55 Bang, H. (1999) sid 176 
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detta med vad vi får ut i analysen av de övriga metoderna kan vi se hur väl bilden som 

ledningen vill presentera och bilden som de anställda i företaget har stämmer överrens.  

3.1.4 Tolkning och analys av insamlat material 
Efter insamling av empiri vid besöket på Skara Sommarland började analysarbetet. 

Intervjuerna transkriberades till löpande text och dessa samt övrigt empiriskt material 

har sedan tolkats utifrån en hermeneutisk ansats. Denna har till syfte att erhålla en giltig 

och gemensam förståelse av meningen i en text vilket här även innefattar olika tankesätt 

och handlingar. Den hermeneutiska tolkningen kastar inte bara ljus över den dialog som 

skapar intervjutexter vilka sedan ska tolkas utan kartlägger även den process i vilken vi 

tolkar dess intervjutexter.56

”Hermeneutiken som humanvetenskap studerar 
objektiveringarna av mänsklig kulturell verksamhet som texter för 
att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller uttryckta 
meningen, för att upprätta gemensam förståelse eller möjligen till 
och med samförstånd, och allmänt i syfte att förmedla traditioner 
så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta och 
fördjupas”57  

 

Detta innebär att vi utifrån denna ansats har gått igenom texten flera gånger först för att 

kunna se helheten för att sedan titta på detaljer som kan kasta ett nytt ljus på helheten 

för att sedan gå tillbaka och se om detaljerna har fått någon ny innebörd av den 

nydefinierade helheten. Detta är i princip en oändlig process och vi måste därför 

medvetet sätta gränsen när vi har kommit fram till en rimlig mening fri från inre 

motsägelser.58 Vårt syfte med tolkningarna av texterna var att skönja företagskulturen 

och hur stor inverkan den har på integration och motivation. Detta innebar att vi även 

tittade utanför det direkt sagda för att se det som inte omedelbart framgår i texten. 

Genom att tolka meningen så intog vi distans i form av misstankens hermeneutik.59 Vi 

försökte således hitta den underliggande meningen i texten i förhållande till vårt syfte 

med uppsatsen. 

                                                 
56 Kvale, S. (1997) sid 49 
57 Kvale, S. (1997) sid 50 
58 Kvale, S. (1997) sid 50 
59 Kvale, S. (1997) sid 184 
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3.2 Källkritik och reflektioner kring metoden 
Eftersom vi har valt att ha ett ledningsperspektiv på vår frågeställning och vår 

tyngdpunkt därmed ligger på ledningens användande av företagskulturen istället för 

implementeringen så har vi medvetet valt att endast intervjua en av de säsongsanställda. 

Vi är medvetna om att fler sådana intervjuer kunnat ge mer djup och validitet åt 

undersökningen, vilket man kan se kritiskt på. Med tanke på tidpunkten för 

undersökningen var det dock inte möjligt att nå nyanställda säsongsanställda eftersom 

dessa ännu inte börjat arbeta och inte genomgått introduktionen. Som komplement till 

den intervju vi gjort med en säsongsanställd har vi haft tillgång till den interna 

personalundersökningen från 2005 samt den kunskap och insikt i företaget som en av 

författarna besitter. Ur ledningsperspektivet har vi intervjuat två personer av de fem som 

sitter i Sommarlands ledningsgrupp. Det ger oss en representation på 40 procent vilket 

vi anser är rimligt för att kunna ge ett giltigt resultat.  

 

Vårt mål har inte varit att med våra resultat presentera en objektiv sanning, vi är 

medvetna om att vi har tolkat verkligheten med subjektiva ögon. Egna värderingar och 

erfarenheter spelar in i tolkning och analys. Att en av författarna har en bakgrund i 

företaget samt även kommer att arbeta där under kommande sommar kan ha påverkat 

resultatet i vissa observationer eftersom det finns en konflikt i att balansera den 

objektiva forskarrollen och den anställdes roll. Samtidigt har detta förhållande givit oss 

en djupare insyn och kunskap vilket inneburit fördelar för vår studie av 

företagskulturen. För att minska påverkan har den andre uppsatsförfattaren vid analys 

och intervjuer bidragit med kritisk blick och distans till företaget. 

 

En stor del av uppsatsen handlar om företagskultur och hur vi identifierar denna på 

Skara Sommarland. Företagskultur är ett komplext begrepp och det finns felmarginal 

vid tolkning av uttalanden och observationer när man baserar analysen på ett begränsat 

material. Syftet med uppsatsen är dock inte att göra en fullständig kartläggning av 

kulturen utan att undersöka om företagskultur kan vara ett verktyg som påverkar 

integration och motivation av korttidsanställda. Detta förutsätter inte att vi vet exakt hur 

kulturen ser ut och därför ser vi inte denna kritik som ett problem för vårt syfte och 

resultat. 
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Den personalundersökning som vi fått ta del av genomförs inte av Skara Sommarland 

själva utan av en utomstående konsult. Undersökningen görs årligen på koncernen Parks 

& Resorts Scandinavia ABs alla anläggningar och frågorna kan därför i vissa fall vara 

väldigt allmänna och inte så relevanta för Skara Sommarland specifikt. En nackdel när 

vi utnyttjar denna typ av material i vår analys är att frågorna är formulerade efter andra 

syften än de som vi har med denna uppsats. 

3.3 Studieobjekt  
Skara Sommarland grundades 1984, företaget gick i konkurs 1998 och förvaltades 

därefter av Föreningssparbanken innan de förvärvades av koncernen Parks & Resorts 

Scandinavia AB år 2001. I koncernen ingår även Kolmårdens Djurpark, 

Vildmarkshotellet och Gröna Lunds Tivoli. Koncernen bytte ägare i början av 2006. 

Skara Sommarland omsätter 50-60 miljoner kronor per år och har mellan 300 000 och 

400 000 gäster varje säsong. Det är Sveriges största parkområde med en yta på 300 000 

kvadrat meter. Parkens målgrupp är barn i åldern 4 – 14 och deras föräldrar.60 

Sommarlandet har öppet under tre månader, från slutet av maj till slutet av augusti, och 

under denna period har de cirka 242 anställda, medan endast 17 personer är 

årsanställda.61 45-50 procent av de korttidsanställda återvänder och jobbar flera 

säsonger.62  

 

Sommarlands organisationsstruktur visar att ledningsgruppen består av fem personer, 

VD, marknadschef, ekonomiansvarig, personalansvarig och drift- och 

underhållsansvarig. Under dessa återfinns de årsanställda (utöver de fem årsanställda i 

ledningsgruppen) som är inköp och försäljningsansvarig, reception och 

bokningsansvarig, receptionist, tre stycken verkstadsmekaniker, en motormekaniker, en 

snickare, två badmaskinister och en campingvärd. Därefter kommer de säsongsanställda 

arbetsledarna som i sin tur har de övriga säsongsanställda under sig. I uppsatsen 

använder vi begreppen arbetsledare och säsongsanställda för att förtydliga skillnaden 

mellan de säsongsanställda arbetsledarna och de övriga säsongsanställda.  

 

Den stora andelen korttidsanställda i förhållande till årsanställda samt den intensiva 

säsongen gör att Skara Sommarland är ett lämpligt studieobjekt i vår undersökning. De 

                                                 
60 Skara Sommarland (2006), introduktionspärm arbetsledare  
61 Research International, Kofoed, E. (2005) 
62 Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
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är i hög grad beroende av dessa säsongsanställda i fronten för att göra gästens 

upplevelse unik och minnesvärd och de har mycket kort tid på sig att integrera dessa i 

företagets filosofi, kultur och arbetsrutiner.  
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4. Företagskultur på Skara Sommarland 
 
För att besvara hur företagskulturen kan fungera som managementverktyg för 

integration och motivation börjar vi med att analysera vad kulturen består av för olika 

element och hur de uttrycks. I följande kapitel presenterar vi vår insamlade empiri i 

form av intervjuer, observationer och arkivmaterial samt analyserar dessa utifrån givna 

teoretiska ramar. Syftet är att skapa en bild av Skara Sommarlands företagskultur, hur 

den definieras av ledning respektive anställd och vilka starka beståndsdelar den 

innehåller som kan ha en styrande funktion. 

4.1 Företagskultur och organisationskultur 
Vid intervjutillfällena ställde vi frågor till både VD och personalansvarig om hur de 

personligen definierar företagskultur och hur de upplever företagskultur respektive 

eventuell organisationskultur och subkultur på Skara Sommarland. I svaren fanns 

likheter på en del punkter men även vissa skillnader, framför allt i synen på vad 

företagskultur är. Vi härleder de skilda uppfattningarna till deras olika funktioner inom 

företaget. VD har en strategisk funktion och jobbar främst med övergripande frågor som 

handlar mycket om image, marknadsföring och koncernfrågor medan personalansvarig 

har en operativ funktion med nära kontakt med personalen och ansvar för deras trivsel 

och prestationer. 

 

VD:n visade upp en extern syn på företagskultur vilket överensstämmer med hans 

strategiska roll. Hans definition av begreppet behandlade inte i så stor utsträckning det 

interna klimatet i företaget utan främst hur företaget uppfattas, eller hur man vill 

uppfattas, av gäster och utomstående observatörer. Skara Sommarland ska vara ”vänligt, 

trevligt med kraftiga inslag av lojalitet och engagemang”.63 Den kultur som han jobbar 

för att sprida handlar nästan uteslutande och värderingar som uttrycks i ett beteende som 

är synligt för gästen. Utifrån VD:ns uttalanden kan vi utläsa att han har en tydligt 

styrande kultursyn vilket är intressant för vårt syfte. Genom vårt deltagande i den 

interna introduktionen av Sommarlands säsongsanställda arbetsledare har vi även 

observerat hur VD:n inför dessa berättar om den kultur, de rutiner och filosofier som 

                                                 
63 Intervju VD (2006-04-24) 
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gäller för företaget. Denna presentation innehåller mycket direktiv om hur man ska och 

bör göra och inte göra även om det presenteras på ett vänligt och humoristiskt sätt.64  

 

Personalansvarig definierar företagskultur som ”tankar och idéer som finns från dels de 

som arbetar i företaget och dels uppifrån /…/ bilder av vad man värderar.”65 Hennes 

uppfattning av företagskultur är mer intern än den som VD:n förmedlar. 

Personalansvarig beskriver Skara Sommarlands företagskultur som öppen, fantasifull, 

med stor närhet och som ger utrymme för mycket ambitioner. Hon uttrycker också att 

klimatet i företaget innebär högt i tak och stor frihet men där hon sedan tillägger att det 

är frihet inom bestämda ramar. Viktiga värderingar som Sommarland står för är enligt 

henne säkerhet, lekfullhet, öppenhet och miljö. Att hon aktivt försöker förmedla dessa 

värderingar märks i hur hon ser sin egen roll som en förebild som ska föregå med gott 

exempel bland annat när det gäller miljö genom att plocka skräp. Hon beskriver även 

hur viktigt det är med uppmuntran, att alla ska bli sedda och känna att de alltid kan 

uttrycka vad de tycker och känner utan att bli dömda. 

 

Vision och mål är ett viktigt inslag i företagskulturer och framförallt ett bra medel för 

att förmedla vad företaget står för. Flaa et al beskriver hur kulturen avgör i vilken grad 

medlemmarna har en gemensam förståelse för organisationens huvudmål, det vill säga 

dess vision och affäridé.66 Alvesson skriver om hur visionen kan vara ett socialt kitt och 

en stor del av företagets självkänsla som fungerar integrerande.67 På Skara Sommarland 

finns en vision formulerad och nedtecknad men den används inte i detta integrerande 

syfte. Skara Sommarlands vision lyder: 

Skara Sommarland, Nordens största vatten- och lekland  
där alla barn får vara fysiskt aktiva och ha buskul.68

VD:n säger i intervjun att han känner sig obekväm med formuleringarna och vi märker 

en ovilja att jobba med detta. ”Vi tar löst på det”69, är ett svar vi får på frågan om 

visionens betydelse för företagskulturen och integrationen. Att man inte alls jobbar med 

att sprida vision och gemensamma långsiktiga mål ser vi som en brist, något som 

försvårar integrationen. Det som VD:n pratar sig varm för både inför oss och inför de 

                                                 
64 Arbetsledarintroduktion, Skara Sommarland (2006-04-20) 
65 Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
66 Flaa, P. et al. (1995) sid 78 
67 Alvesson, M. (2001) sid 118-120 
68 Parks & Resorts Scandinavia AB, Årsredovisning 2004 
69 Intervju VD (2006-04-24) 

 33



säsongsanställda arbetsledarna är service och gästen i fokus. Detta är visserligen viktiga 

delar men det som saknas är det unika för Skara Sommarland, vad företaget strävar mot 

och vill uppnå. Genom att bortse från dessa delar förstärker man kortsiktigheten och 

problematiken kring säsongsanställningar och integration av korttidsanställda snarare än 

motverkar och underlättar.  

 

Sammanfattningsvis är den företagskultur som från ledningens sida ska spridas, och 

som är den anda gästerna ska uppfatta, en servicekultur där gästen, trivsel, renlighet och 

gemenskap står i fokus. Internt ska man respektera varandra, vara jämlika och arbetet 

bygger på standardiserade rutiner med viss, men begränsad, frihet. Det finns en önskan i 

ledningen att uttrycka öppenhet för förändring men mellan raderna i vad som sägs och 

skrivs urskiljer vi en tröghet i kulturens rörlighet där mycket sitter i väggarna och 

baseras på erfarenheter.  

 

Trots att ledningen ser en stark företagskultur och genom den vill utöva styrning så 

uppstår en viss organisationskultur. Detta är oundvikligt menar VD:n och är inget han 

egentligen mottsätter sig så länge det inte direkt strider mot företagskulturen. Han 

berättar om hur det uppstod en tydlig subkultur för cirka fem-sex år sedan då anställda 

vid badlandet såg sitt jobb som mer statusfyllt än andra avdelningar och jobbade för att 

sprida och stärka denna inställning inom organisationen. Denna typ av attityder och 

subkulturer anser VD:n påverkar företaget negativt. Metoden som de angrep problemet 

med ter sig dock lite märklig: ”vi läxade upp dem lite grann”.70 Här ser vi ett tydligt 

uttryck för hur företagskulturen, på ledningens villkor, ska vara den dominerande. Det 

visas, i alla fall inte från VD:n, något intresse för att utröna orsak och verkan när det 

gäller subkulturer, inte heller att dra någon lärdom och utveckla organisationen och 

kulturen. Istället anses den effektivaste metoden vara att förbjuda, tillrättavisa och så 

snabbt som möjligt återgå till ”det normala”. 

 

I intervjun med en i personalen som är anställd över kommande säsong framkommer att 

den lokala identiteten är en viktig del i organisationskulturen. I stort sett 100 procent av 

de säsongsanställda kommer ifrån närområdet, det vill säga från Skara, Skövde och 

Lidköping. Hon hänvisar till Skara Sommarland och arbete där som ”något man växer 
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upp med”71. Många som söker sig dit känner någon som jobbar eller har jobbat där. Ur 

den här aspekten hade det varit intressant att undersöka hur det skulle vara för en person 

helt utan lokal anknytning att komma in i organisationskulturen, detta finns dock inte 

möjlighet och utrymme för inom denna uppsats.  

 

En annan viktig beståndsdel i organisationskulturen är ungdomligheten och den prägel 

som den väldigt unga säsongspersonalen, deras värderingar, inställning till och 

förväntningar på jobbet ger. Utifrån uttalanden som både VD och personalansvarig gör 

när vi frågar om deras uppfattning om eventuell organisationskultur tolkar vi det som att 

bland säsongspersonalen ligger fokus på personer, relationer och gemenskap och inte på 

arbetsuppgifterna. Att ha kul tillsammans med arbetskamrater är viktigare än jobbet i 

sig självt. Vår säsongsanställda intervjuperson berättar att hon ibland kan uppleva att 

ledningen gärna vill att företaget ska stå för gemenskap men att deras ansträngningar för 

att uppnå detta ger en krystad gemenskap. Hon menar att det är något som måste få 

komma naturligt och inte kan skapas av ledningen.72

 

Alla intervjupersoner berättar att det ordnas mycket egna fester och aktiviteter, 

framförallt inom arbetsgrupperna. ”Det är en av anledningarna till att det är så många 

yngre människor som vill jobba här. Det är helt enkelt en massa kul polare som man 

kommer i kontakt med tror jag”73, säger VD:n. Man kan dock ana en viss skepsis över 

det positiva i detta som han kallar ”accepterade och i huvudsak godkända”74 aktiviteter. 

Vår tolkning är att eftersom dessa aktiviteter är något som ligger utanför ledningens 

kontroll finns möjligheten att de kan ge oklara effekter på kulturen, något som ur 

ledningens perspektiv kan uppfattas som negativt då man vill kunna styra kulturen och 

styra genom kulturen. 

 

I den vidare analysen kommer vi nu att fokusera på företagskulturen, det vill säga den 

kultur som ledningen vill förmedla till de anställda. Ovanstående analys har dock gett 

den viktiga slutsatsen att Skara Sommarland har företagskultur och organisationskultur 

som skiljer sig åt på vissa punkter vilket kan påverka ledningens arbete med kultur som 

managementverktyg och hur de korttidsanställda tar till sig och tolkar kulturen. 
                                                 
71 Intervju säsongsanställd (2006-04-24) 
72 Intervju säsongsanställd (2006-04-24) 
73 Intervju VD (2006-04-24) 
74 Intervju VD (2006-04-24) 
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4.2 Identifiering av företagskulturen 

Utifrån Scheins modell om en kulturs tre nivåer och Hofstedes modell om kulturella 

manifestationer har vi gjort observationer och intervjuer på Skara Sommarland. 

Undersökningen är på inget sätt så heltäckande att vi klart kan fastslå kulturens identitet 

och detta är heller inte meningen. Men för att få en överblick har vi genom 

intervjufrågor, som formulerats utifrån modellerna, funnit antydningar om kulturens 

dominerande drag. Det som behandlas nedan är företagskulturen, det vill säga den 

kultur som ledningen presenterar och förmedlar som önskvärd i företaget. 

4.2.1 De tre kulturella nivåerna 
Organisationsmedlemmar talar sällan direkt om djupare antaganden och 

verklighetsuppfattningar så dessa har vi istället varit tvungna att försöka urskilja genom 

manifestationer i uttalanden, beteenden, symboler med mera. Detta är en 

tolkningsprocess som normalt kräver att man tillbringar mer tid i organisationen än vad 

vi har gjort. Vi vill dock bilda oss en generell uppfattning om underliggande antaganden 

för att kunna följa kopplingar till de högre nivåerna värderingar och slutligen artefakter. 

Det material vi baserat nedanstående tolkningar på är främst intervjumaterialet samt 

observationer. Vi är medvetna om att den begränsade omfattningen innebär osäkerhet i 

slutsatserna. 

 

Tillsammans med sin modell över kulturens tre nivåer presenterar Schein en förteckning 

över frågor kopplade till grundläggande kulturella antaganden som kan användas i 

studier av kulturer. De dimensioner som behandlas är bland andra mänskliga relationer, 

individualism och kollektivism, mångfaldssyn, människans natur, människans 

handlingar, tidsuppfattningar och organisationens relationer.75 Dessa har använts som 

grund i vår fallstudie. När det gäller mänskliga relationer har Skara Sommarland en 

företagskultur som tror på kollektivism och samarbete. Man uppmuntrar inte 

individualism och enskilda individers prestationer har endast betydelse som en del i ett 

lagspel. Livet är mer inriktat på samarbete än konkurrens. I ord och skrift förespråkar 

man mångfald men vad vi tolkar mellan raderna och vad som uttrycks i beteenden är att 

homogenitet trots allt är det som i företagskulturen ses som det mest effektiva. Individer 

uppmuntras att anpassa sig. Under intervjuerna talades bland annat om 

rekryteringsprocessen och önskvärda egenskaper hos anställda. Där redovisas att 
                                                 
75 Schein, E H. (2004) sid 138; Hatch, M J. (2002) sid 244 
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grunden för rekryteringen är de årsanställda och att man jobbar på att anställa personer 

som passar in i och som har en personkemi som fungerar ihop med den befintliga 

personalgruppen. Här hänvisas bland annat till problematiken som vi studerar där man 

har så kort tid att integrera de säsongsanställda och då underlättar det om det finns en 

likriktning.  

 

När vi pratar med VD och personalansvarig om människors förmåga att ta till sig nya 

saker uttrycker de båda att de tror på människans påverkbarhet och att miljö och 

erfarenheter har stor betydelse i hur vi utvecklas som personer. Människan är inte 

oföränderlig vilket även uttrycks av personalansvarig när hon talar om att ge anställda 

en andra chans vid misslyckanden. VD:n menar att de säsongsanställdas unga ålder kan 

ha betydelse för integrationen eftersom han är av åsikten att människans öppenhet och 

mottaglighet är större ju yngre man är och att med ålder och erfarenhet blir människan 

mer hämmad och skeptisk. 

 

Det finns ingen vilja, eller kunskap, hos varken personalansvarig eller VD att prata om 

organisationens omgivning och förhållande till konkurrenter. I sina berättelser 

återkommer de snabbt till hur Skara Sommarland ser på sig själv. Vi tolkar det som att 

de känner sig väldigt trygga i förhållande till sin omgivning och att de funnit en nisch 

som de anser att de dominerar. De framhäver sin unika kombination av aktiviteter som 

något de är ensamma om och som är en styrka. Strategiskt kan det finnas en fara i denna 

självbild men det är inte en fråga vi ska gå in ytterligare på här. Vad detta visar är dock 

en organisatorisk självsäkerhet som finns i kulturen. Även den säsongsanställda 

respondenten beskriver fördelar som hon tycker att Skara Sommarland har i förhållande 

till andra parker, framförallt när det gäller servicen och gästmötet. Ingen av 

intervjupersonerna uttrycker någon oro eller några nackdelar i förhållande till 

omgivningen. 

 

Den tidsuppfattning som dominerar i organisationen är nutiden. I berättelser under 

intervjuerna kommer ingenting upp som berör tiden före 1998, vilket naturligtvis till 

viss del har att göra med intervjupersonernas egen tid i organisationen, men det visar 

även att tiden dessförinnan inte är viktig i företagets kultur. Begreppet säsong 

återkommer gång på gång och det är uppenbart att hela företaget fokuserar på de 85 

dagar då parken är öppen. Det jobbas mot en säsong i taget och varken dåtid eller 
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framtid är något som präglar kulturen. Personalintroduktionen fokuserar även den på 

nuet, den kommande säsongen och närvaron i gästmötet. Återigen lägger vi märke till 

bristen på visionärt tänkande och framtidsmål i företagskulturen. Nu och säsong är de 

tidsenheter som präglar Skara Sommarlands verklighetsuppfattning och dominerar både 

företagets inriktning och genomförandet av dagliga uppgifter.  

 

Värderingar och normer är mer medvetna än antaganden och uttrycker vad som 

prioriteras och uppskattas i organisationen. I intervjuerna ställdes bland annat frågor 

kring vad som uppskattas i form av handlande och egenskaper och vad som betraktas 

som stora misstag. 

 

Något som uppskattas på Skara Sommarland är anknytningen till landsbygd vilken man 

upplever påverkar företaget positivt, framförallt personalmässigt. Det ligger en 

värdering i detta då Sommarland i jämförelse ser ned på sin motsats, staden och 

stadsnära nöjesparker. VD:n berättar att han har en teori om att människor som är 

uppväxta i landsorten eller i småstäder har en bättre naturlig fallenhet för att arbeta med 

service än stadsuppväxta människor har. Den personliga relationen till gästen är viktig 

på Skara Sommarland. Han menar även, något som återspeglas av vår säsongsanställda 

intervjuperson, att Sommarland är bättre på att ta hand om gästen än andra, exempelvis 

Liseberg. Detta härleder han till att de har en fördel som rekryterar personal i en 

landsortsmiljö. 

 

Vänlighet, lojalitet, engagemang och samarbetsförmåga är egenskaper som uppskattas 

på Skara Sommarland. I personalrekrytering värderas detta högt. Kunden i centrum är 

viktigt, liksom lojalitet mot företaget och sina medarbetare. När det gäller personalens 

utseende har Skara Sommarland en tydlig policy mot tatueringar och piercing. 

Motiveringen är att personalen är idoler för barnen och därför inte får se utmanande ut 

på något sätt och inte uppmuntra ett sådant utseende. Detta är visserligen en vanlig 

policy i serviceverksamheter men visar på vissa konservativa värderingar. Det är också 

en motsägelse till den önskan VD:n uttrycker om att ha en mångfald där parkens 

personal ska representera samhället och alla grupper där. Piercing och tatueringar är en 

relativt vanlig företeelse i dagens samhälle och genom media exponeras unga dagligen 

för detta, det är enligt vår mening inget som är särskilt utmanande längre och därför kan 

vi se det som något konservativt och främst en värdering som ledningen står för och vill 
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sprida men som inte anammas av hela organisationen. Denna värdering stämmer dock 

med det antagande som finns i kulturen om människans påverkbarhet och hur vi är 

mottagliga och adaptiva i ung ålder men blir mer skeptiska och hämmade med ålder och 

livserfarenhet. I denna värdering kring piercing och tatueringar kommer alltså ett 

kulturellt antagande om hur människor påverkas till uttryck. 

 

Under intervjun ställde vi även frågan om hur öppet det var för säsongsanställda att 

komma med idéer till förändringar och att kunna ifrågasätta saker inom företaget. VD 

svarar då att det finns få saker som är möjliga för säsongsanställda att ifrågasätta: 

”mycket av det vi håller på med är ju inte rimligt att ifrågasätta”76. Attityden är att man 

ska följa utlagda riktlinjer, standarder för agerande och beteenden, allt med fokus på 

gästens upplevelse. 

 

Det största misstag man kan begå är enligt VD att inte respektera gästen eller att 

underskatta gästens betydelse och enligt personalansvarig stöld. Återigen besvarar de 

frågan utifrån olika perspektiv, strategiskt och operativt, på en övergripande nivå och på 

personnivå. Båda svaren stämmer dock överens med och återspeglar antaganden och 

värderingar vi nämnt tidigare. Stöld visar på illojalitet och lojalitet är något som 

värderas högt. Individualism och att sätta sig själv i första rummet är inte något som 

uppskattas och som vi nämnde under stycket om kulturella antaganden så är lagarbete 

och kollektivism den verklighetsbild som är norm i kulturen på Skara Sommarland. 

Stöld strider helt mot denna bild. Att inte respektera gästen och gästmötet strider mot 

den viktigaste principen i den serviceinriktade kulturen där gästens trivsel och 

upplevelse är det som arbetet ska kretsa kring.  

 

Artefakter i Scheins kulturmodell är de synliga, påtagliga och hörbara detaljer som man 

kan uppmärksamma som observatör i en kultur. Det handlar om exempelvis klädsel, 

språkbruk, inredning med mera. Skara Sommarlands kostym, som de kallar det, består 

av t-shirt, jeans, keps och liknande, allt av enklare stuk. Kläderna är utmärkande för 

fritid och lekfullhet. Färgerna som dominerar är framförallt turkost, exempelvis på t-

shirtarna, men även rosa och blått. Färger och stil på kläder är valda för att passa 

målgruppen, det vill säga barn i åldern 4-14 år.77 Kostymen ska signalera funktionalitet, 
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77 Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
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lättsamhet och närhet till gästen. Det som hela tiden återkommer i intervjuer och i 

stämningen vi upplever när vi befinner oss på Skara Sommarland är att man inte vill 

vara märkvärdiga och gentemot gästerna vill man visa att man är en av dem. Men 

klädseln handlar inte bara om signaler till gästerna, vi menar att det lika mycket är ett 

företagskulturellt budskap från ledningen till personalen. Genom funktionella, lekfulla 

vardagskläder vill man styra personalens beteende till att bli lekfullt, spontant och att bli 

kompis med gästerna. Personalen ska vara på samma nivå som gästen och inte genom 

en strikt uniform distansera sig och känna sig högre uppsatt. Att alla har samma klädsel 

oavsett var man jobbar i parken eller vilken position man har är ett sätt att poängtera 

jämlikheten och motverka oönskade subkulturer. 

 

Även genom parkens utformning och inredning på huvudkontoret uttrycks en enkelhet 

och lekfullhet. Inte heller i det språk vi hör mellan medarbetare märks något annat en 

rak, enkel, lekfull och framförallt personlig kommunikation. På frågan om det finns 

något internt språk, i form av termer och liknande, som en utomstående inte skulle 

förstå så kan ingen av våra intervjupersoner komma på något bra exempel. 

Personalansvarig nämner att det naturligtvis finns geografiska benämningar på platser i 

parken och vissa förkortningar för saker och ting. Orsaken till dessa svar menar vi är att 

om ett internt språk finns upplevs det som så självklart att man på en direkt fråga inte 

tänker på det, alternativt att det faktiskt inte har utvecklats något sådant med tanke på 

verksamhetens karaktär, enkelheten som ska genomsyra allt samt den stora 

omsättningen på säsongspersonal. 

4.2.2 Manifestationer av kultur 
Det finns likheter och överlappningar i Scheins tre kulturella nivåer och de fyra 

kategorierna av kulturella manifestationer som har identifierats av Hofstede. Studien av 

manifestationer ger nya synvinklar på olika synliga uttryck och därför anser vi den vara 

ett bra komplement.  

 

Symboler är saker i kulturen som har en speciell betydelse och, som i vårt fall där fokus 

är på ledningens företagskultur, används för att förmedla kulturen och styra beteenden. 

En viktig symbol på Skara Sommarland är Kotte. Han är bokstavligt talat en symbol 

eftersom han även är Sommarlands maskot. Han finns med på diverse trycksaker, på 

skyltar vid entrén och en säsongsanställd jobbar utklädd till Kotte i parken under 
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säsongen. Kotte är en ekorre och enligt vad personalen får lära sig vid introduktionen är 

han kung i konungariket Skara Sommarland. Han är ekorre, en typisk good guy och han 

är gift med Kottelina. Kotte har till uppgift att utse hedersmedborgare och han är alltid i 

tjänst, frisk och kry förutom när han ser skräp, då mår han illa. På introduktionen 

berättas även vad personalen inte vet om Kotte. De ska inte veta var han bor på vintern, 

inte om han har några barn, inte om han har djurkompisar etcetera.78 Detta förmedlas 

för att bilden av symbolen Kotte ska hållas enhetlig, personalen har inte frihet att berätta 

egna historier om Kotte för att roa barnen. Kotte är inte bara en bokstavlig symbol och 

maskot, han är även en företagskulturell symbol. I figuren Kotte har ledningen bakat in 

de värderingar som man vill att Sommarland och dess personal ska stå för: vänlighet, 

lojalitet och renlighet. 

 

Hjältar är personer eller figurer som har egenskaper som värderas högt i kulturen och 

som fungerar som förebilder. Kotte fungerar även som en sådan hjältefigur som 

skaparen har givit de egenskaper som värdesätts. På frågan om vilka människor som är 

särskilt betydelsefulla för företaget och företagskulturen svarar VD:n frontpersonalen. 

Ur hans perspektiv är det mest betydelsefulla för företaget en nöjd gäst och mest 

betydelsefullt för företagskulturen är att gästen är i fokus i allt som görs. Därför ser han 

frontpersonalen, som oftast är säsongsanställda, som särskilt viktiga. Personalansvarig 

nämner personer med lång tid i företaget och mycket erfarenhet som betydelsefulla. 

”Ingen är oersättlig, det tror jag inte, men folk betyder mer eller mindre tack vare sin 

erfarenhet”.79 Hon nämner speciellt två personer, en i receptionen och en ute i parken. 

Deras långa erfarenhet och stora kunnande är viktigt för företagets utveckling men 

också för trygghet och stabilitet i kulturen. Som nämnts tidigare så är de årsanställda 

basen som man utgår ifrån vid rekrytering. Samma sak verkar gälla företagskulturen där 

de årsanställda fungerar som bas och där deras värderingar och erfarenheter är viktiga 

byggstenar. 

 

Ritualer är kollektiva aktiviteter som har sociala och kulturella betydelser. Skara 

Sommarland firar någon gång under säsongen sin egen nationaldag, detta är ett 

symboliskt firande för att stärka varumärket konungariket Skara Sommarland. I 

beskrivningen av nationaldagen får vi intrycket av att det mest sker för gästernas skull 
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som en extra aktivitet att locka med och att firandet inte har så stor betydelse internt. 

Något som vi däremot upplever som viktiga kulturella ritualer är de introduktionsdagar 

som alla säsongsanställda närvarar vid när en ny säsong ska inledas. Under dessa dagar 

ligger tyngdpunkten på integration, information, gemenskap och rutingenomgångar. Vi 

tror att detta sätter stor prägel på säsongen och hur de nyanställda sedan upplever 

företaget och eventuellt identifierar sig med det. Regelbundet under säsongen sker även 

diverse personalarrangemang anordnade av företaget för att stärka gemenskapen och 

arbetsglädjen. Trots viss antydan från vår säsongsanställda intervjuperson att det kan 

upplevas krystat tror vi att det är betydelsefulla ritualer. De sker regelbundet, och har ett 

tydligt kulturellt syfte. På samma regelbundna sätt anordnas i slutet av varje säsong en 

årsfest där alla anställda bjuds in och tackas för den gångna sommaren. 

 

Ytterligare en företeelse som vi identifierar som en ritual, visserligen inte lika uppenbar 

och förutsägbar men dock viktig i företagskulturen på Skara Sommarland, är det dagliga 

gästmötet. Gästen och servicen är så starkt fokuserad och hur man ska bemöta gästen 

pratas det så mycket om att det blir närmast en ritual. Ingen arbetsdag är den andra lik i 

serviceyrken och ingen gäst är den andra lik men det finns ändå riktlinjer för beteenden. 

Kommunikationen mellan personal och gäst ska av gästen upplevas som spontan även 

om den är planerad och genomtänkt. De säsongsanställda på Skara Sommarland har 

visserligen inga givna hälsningsfraser som ska användas i receptionen eller telefonen 

utan de uppmuntras att bjuda på sig själva i mötet med gästen.80 Men när det gäller 

exempelvis klagomålshantering är samtalet mellan gäst och frontpersonal givet, då ska 

den säsongsanställde lyssna och sedan be gästen vänta medan man kallar på sin 

arbetsledare.81 Att få in känslan för ett Sommarland-gästmöte tror vi är något som 

kulturellt och socialt integrerar och därför vill vi betrakta det som en ritual i 

företagskulturell bemärkelse. 

 

Värderingar har vi behandlat ganska utförligt i tidigare avsnitt. Ledningen prioriterar 

egenskaperna vänlighet, lojalitet, engagemang och social kompetens i betydelsen god 

samarbetsförmåga och lyhördhet.82 Stora misstag handlar framförallt om bristande 

lojalitet genom exempelvis stöld och bristande engagemang genom dåligt 

                                                 
80 Intervju säsongsanställd (2006-04-24) 
81 Intervju VD (2006-04-24) 
82 Intervju VD (2006-04-24); Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
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gästbemötande. Medgörlighet är också något som uppskattas eftersom att ifrågasätta 

och utmana är inte något som ses som särskilt positivt. Det är snarare anpassning och 

likriktning som är idealet i organisationen. 

4.3 Kategorisering av företagskulturen 
Efter att ha identifierat utmärkande drag och uttryck för företagskulturen på Skara 

Sommarland gör vi ett försök att placera in den i Trompenaars modell med kategorier 

som presenterades i kapitel två, se figur 2:2. Modellen fokuserar på hierarki kontra 

jämlikhet och person- kontra uppgiftsfokus, detta är vikiga dimensioner som påverkar 

relationer i företaget och därmed även inverkar på integration och motivation. Syftet 

med denna delanalys är att studera kulturen som en helhet och få en tydligare bild av de 

interna relationerna vilka har betydelse för respons på ledningens styrning. 

 

I organisationsstrukturen har Skara Sommarland inte många nivåer i förhållande till sin 

storlek men de steg som finns är ändå väldigt tydliga och ansvarsfördelningen mycket 

klar. Under säsongen är arbetet styrt, framförallt för de säsongsanställda, och 

möjligheten till självförverkligande är liten vilket gör att vi på den vertikala skalan 

placerar Skara Sommarland på den nedre halvan. Verksamheten är uppgiftsorienterad i 

den bemärkelsen att det är en väldigt service- och gästfokuserad verksamhet där man 

från ledningens sida vill styra mot att allt ska utföras med inriktning på att uppfattas på 

ett visst sätt av gästerna, det handlar om ett imagebyggande. För att klara detta är 

personalen trots allt viktig eftersom deras trivsel påverkar hur de utför arbetet och 

servicen. På mellannivåerna upplever vi att det finns ett personfokus medan det i högsta 

ledning är mer uppgiftsfokuserat. På den horisontella skalan befinner sig Skara 

Sommarland därför, enligt vår mening, på den personorienterade halvan men dock 

ganska nära mitten. Familjemetaforen är tillämpbar eftersom vi efter intervjuer och 

observationer märkt hur man omedvetet presenterar företaget lite i familjeform. 

Relationerna VD, personalsansvarig, arbetsledare, säsongspersonal står i förhållande till 

varandra som pappa, mamma, storasyskon och småsyskon. Detta är något som antyds 

av alla våra intervjupersoner även om de aldrig själva använder den metaforen eller de 

begreppen.  

 

En familjekultur, enligt Trompenaars, är makt- och personorienterad i hänseendet att 

personliga face-to-face relationer präglar arbetet men även tydliga maktförhållanden. 
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”Pappan” i kulturen ses som ett överhuvud med kunskaper inom det mesta och tillfrågas 

i de flesta situationer oavsett om det är personens kompetensområde eller ej.83 En annan 

viktig aspekt är lojaliteten mot familjen vilket är något som påpekades i intervjun med 

VD:n. Trompenaars skriver även att familjekulturer ofta bryr sig mycket om de 

anställdas privata situation och att man vanligen även hjälper till med boende för sin 

personal84, så är inte fallet på Sommarland där privatlivet lämnas helt utanför arbetet. 

Det som motiverar i ett företag med denna kultur är inte ekonomiska faktorer utan i 

första hand uppskattning och beröm.85 Skara Sommarland jobbar inte heller med höga 

löner och bonussystem som motivationsfaktorer, däremot satsar de mer på regelbunden 

feedback och att alla ska känna att de bidrar till en positiv helhet.  

 

På Sommarland är inte personfokus så stort som i en utpräglad familjekultur. Vad som 

görs är viktigare än vem som gör det, framförallt när det gäller de säsongsanställda så är 

personer utbytbara. Detta stämmer med vårt resonemang där vi placerar Skara 

Sommarland nära mitten på den horisontella axeln i modellen. Personfokus är alltså inte 

helt dominerande det finns även ett fokus på uppgift. Därför kan vi även se vissa inslag 

av eiffeltornet i kulturen. Exempelvis är personalen en resurs som kan planeras, 

utvärderas, förflyttas etcetera snarare än individer. Skara Sommarland är inte så brant 

hierarkiskt som i den utpräglade eiffeltorn-kulturen däremot kan man se att rollerna är 

tydligt definierade vilket är typiskt för denna kultur.86 Här märker vi en konkret 

kombination av familj och eiffeltorn då relationerna i företaget är familjeliknande men 

där de inte är knutna till en specifik individ utan till rollen. Konflikter i eiffeltorn-

kulturen är något som är irrationellt och motverkar effektiviteten, kritik och 

ifrågasättande hanteras oftast genom regler.87 Personalansvarig på Sommarland 

uttryckte en önskan att undvika konflikter och VD:n ansåg inte att det fanns mycket 

som de anställda kunde ifrågasätta. Berättelsen om hur de hanterade problemet med 

subkulturen bland badvakterna tyder också på hur man genom regler och auktoritära 

beslut bemöter konflikter. 

 

                                                 
83 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) sid 163 
84 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) sid 169 
85 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) sid 170 
86 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) sid 171-175 
87 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1998) sid 171-175 
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Företagskulturen på Skara Sommarland har visat sig innehålla tydliga roller som inte är 

fast knutna till en specifik individ. Förhållandena mellan rollerna är dock 

familjerelaterade och även om individen inte är oumbärlig så är relationerna i företaget 

personliga. Ansvar är hierarkiskt fördelat men det handlar inte om en stel byråkratisk 

organisation. Lojalitet är viktigt och verbal uppmuntran föregår ekonomisk. Vi ser 

kulturen som en ”eiffeltorns-familj” enligt Trompenaars modell. Vad som saknas i 

företaget är utvecklings- eller avancemangsmöjligheter. Detta har gjort att vi placerat 

företaget i den hierarkiska delen av modellen där självförverkligande i arbetet är mycket 

låg.  Analysen har gett ett perspektiv på företagsinterna relationer något som påverkar 

motivationen och därför kommer att behandlas ytterligare under nästa kapitel. 
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5. Företagskulturens inverkan på arbetsmotivationen 
 

Efter att ha fått en bild av Skara Sommarlands företagskultur och sett vilka 

beståndsdelar i den som kan ha en styrande funktion kommer vi nu att analysera vår 

insamlade empiri ytterligare. Då att motivera är en viktig del i att kunna styra 

personalens beteenden mot ett gemensamt mål, kommer vi i denna analys att undersöka 

vilken inverkan företagskulturen har på korttidsanställdas motivation. Detta gör vi både 

utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori där vi tittar på olika beståndsdelar i arbetsmotivationen 

som överrensstämmer med elementen i företagskulturen och utifrån de fem olika sätten 

att motivera personalen.  

5.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 
För att utröna hur ledningen kan använda företagskultur som motivation för 

korttidsanställda använder vi Herzbergs tvåfaktorsteori. Vi tar här upp de aspekter i 

Herzbergs teori som kan kopplas till företagskulturen. Detta är intressant då det visar 

vad det är i företagskulturen som kan användas som motivationsfaktorer.  

5.1.1 Hygienfaktorer 
Hygienfaktorerna motiverar inte, men om de inte finns eller fungerar dåligt motarbetar 

de motivationen. Dessa kan till exempel vara företagets policy, belöning, lön och 

personalrelationer.88 Vi tycker att dessa är viktiga att ta upp ur företagskultursvinkel då 

dessa påverkar stämningen i företaget vilken blir negativ om dessa faktorer saknas eller 

är otillfredsställande. 

 

Företagets policy presenteras första gången i brevet som man får hem när man blivit 

anställd vid Skara Sommarland. Den inledande meningen lyder: 

”vår uppgift är att ta hand om våra gäster och ansvara för att de får en 

säker, rolig, kvalitetsfylld och prisvärd upplevelse”89

De fortsätter sedan med att detta innebär säkerhet, vikten av ett trevligt gästbemötande 

och att man ska kunna informera gästen om parken. Man förbinder sig även till att 

kunna och förstå sina arbetsuppgifter på bästa sätt, att delta i jobbet, att hålla parken ren, 

snygg och fri från skräp, att alltid bära rena och fräscha personalkläder och namnbricka 

                                                 
88 Gudmundson, A., Lundberg, C. & Andersson, T. (2000) 
89 Skara Sommarland (2006) Företagspolicy Skara Sommarland 
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i tjänsten, återhållsamhet med personliga smycken och ge särskild akt på barn och 

rörelsehindrade personer som kan behöva speciell hjälp.90 Redan i de första kontakterna 

med den säsongsanställde presenterar Skara Sommarland vad de står för. På 

anställningsintervjun får intervjupersonen en kort introduktion, sedan kommer 

anställningskontraktet hem i brevlådan tillsammans med företagspolicy och ytterligare 

information och slutligen de fullmatade introduktionsdagarna.91 Genom att framhäva 

företagspolicyn visar de för de nya att det är viktigt för företaget att ta hand om sina 

gäster. Genom att redan här sätta upp ramen för hur man ska bete sig visar de tidigt vad 

som är accepterat och inte.  

 

För de säsongsanställda på Skara Sommarland existerar inte något belöningssystem. De 

enda som får någon form av bonus är de helårsanställda och då är det kollektiv belöning 

som tillämpas, om de inte har förhandlat till sig något annat i kontraktet.92 Detta anser 

vi kan bidra till att öka klyftan i hierarkin mellan de helårsanställda och 

säsongsanställda. Det är dock osannolikt att de säsongsanställda sätter sig in i dessa 

förhållanden och de är heller inte anställda vid den tidpunkt när eventuell bonus utdelas. 

 

Lönen på Skara Sommarland är bland de säsongsanställda enligt avtal vilket innebär en 

jämn lönebild där ingen är bättre än någon annan. Att den anses vara låg93 kan ha en 

negativ effekt på stämningen och moralen i företaget.  Men vittnar som vi skrev 

tidigare om en familjekultur där lön inte är en så viktig belöningsfaktor. 

 

Utifrån intervjuerna får vi en bild av att företaget försöker skapa en bra gemenskap i 

företaget med goda personalrelationer. Relationer är dock inte något man kan skapa då 

det handlar om ett samspel mellan individer. Vad det kan leda till är, som vår 

säsongsanställda respondent berättar, att vissa ansträngningar till gemenskap från 

ledningens sida upplevs som krystade.94 Att man vid rekrytering letar efter personer 

med egenskaper och personkemi som ska passa in i arbetsgruppen är ett sätt att arbeta 

                                                 
90 Skara Sommarland (2006) Företagspolicy Skara Sommarland 
91 Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
92 Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
93 Intervju säsongsanställd (2006-04-24) 
94 Intervju säsongsanställd (2006-04-24) 
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med personalrelationer på ett tidigt stadium. Detta gör man enligt personalansvarig för 

att underlätta motivation och integration eftersom tiden för detta är så begränsad.95

5.1.2. Behov av utveckling 
Behov av utveckling i förhållande till utvecklingsmöjligheterna påverkar personalens 

motivation. Dessa faktorer består till exempel av inflytande på arbetssituationen, 

feedback, ansvar, information, kunskap och träning.96 Detta är också faktorer som i 

högsta grad kan påverkas av styrning genom företagskulturen. 

 

På Skara Sommarland är de säsongsanställdas inflytande på arbetssituationen ganska 

lågt under en säsong. Enligt personalansvarig och VD är detta dels på grund av att 

säsongen är så kort och intensiv samt att det finns väldigt lite som är rimligt att 

ifrågasätta och ha synpunkter på. Alla uppmuntras dock att komma med förslag inför 

nästa säsong.97 Vi menar att bristen på inflytande även har andra förklaringar då det i 

företagets struktur och kultur finns inbyggt och reglerat hur inflytandet ser ut. Analysen 

av kulturen enligt Trompenaars modell i kapitel fyra visade hur relationer kan se ut i 

familje- respektive eiffeltornskulturer. Där konstaterade vi att rollen som ”pappa” 

inkluderar ett stort inflytande, medan småsyskonen har väldigt liten möjlighet att 

påverka. Vilken inverkan detta förhållande har på den enskilde individens 

arbetsmotivation påverkas av personens förväntningar på sitt inflytande och kan därför 

variera. 

 

Feedback tycker vår säsongsanställda intervjuperson att Sommarland är bra på. De har 

bland annat en uppföljningsdag i mitten av säsongen där man får och ger feedback.98 

När personalen upplever att företaget bryr sig om vad de tycker och känner och att de 

får något tillbaka för sina ansträngningar genom feedback i form uppmuntran, beröm 

eller konstruktiv kritik så fungerar det motiverande. 

 

Ansvar är ett ord som används redan i det första utskicket när man blivit anställd på 

Skara Sommarland. Ledningen vill gärna trycka på att de som jobbar är gemensamt 

                                                 
95 Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
96 Gudmundson, A., Lundberg, C. & Andersson, T. (2000) sid 2-3 
97 Intervju VD (2006-04-24); Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
98 Intervju säsongsanställd (2006-04-24) 
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ansvariga för ”Sommarlandsprodukten”.99 På arbetsledarutbildningen sades att man 

hade ansvar att agera, men att detta mycket väl kunde vara genom att överlämna ärendet 

till den närmast över i hierarkin.100 Enligt VD:n är den enda meningen medarbetaren 

egentligen behöver kunna ”kan du dröja ett ögonblick så får jag kalla på min 

arbetsledare så får vi prata ut om det här”.101 Befogenheterna är alltså ganska 

begränsade för den säsongsanställde, något som kan kännas tryggt för vissa men kan 

även minska motivationen. I personalundersökningen ställs frågan till de 

säsongsanställda huruvida deras arbetskamrater tar ansvar när det uppstår problem i 

arbetet. 80 procent har svarat positivt. På frågan om man själv har befogenheter att 

åtgärda problem inom sitt ansvarsområde sjunker siffran något till 73 procent.102 Denna 

siffra talar dock inte om vilka och hur stora problem det syftas på eller vad som menas 

med att åtgärda det. Det finns en tvetydighet i hur mycket ansvar ledningen vill att de 

anställda ska känna att de har och i hur mycket ansvar de faktiskt har. 

 

Information på företaget går via kommunikationsvägar som följer 

organisationsstrukturen uppåt och nedåt. Information från VD och ledningsgruppen 

vidarebefordras till arbetsledarna på det måndagsmöte som hålls varje vecka under 

säsongen. Arbetsledarna har sedan skyldighet att vidarebefordra detta till sin grupp.103 

Informationsvägarna är ganska långa och det finns risk för att meddelanden inte når ut 

till alla. Informationsvägarna bidrar också till att stärka hierarkin då det blir tydligt vem 

som prioriteras. 

 

Kunskap och träning får de säsongsanställda genom en två till fyradagars introduktion, 

där antalet dagar beror på vilken avdelning man ska arbeta vid. Denna börjar med att 

alla säsongsanställda samlas och tar del av gemensamma presentationer och riktlinjer 

under en förmiddag. Därefter delar de upp sig i de olika arbetsgrupperna för att lära 

känna varandra och få instruktioner om hur det faktiska arbetet går till.104 I 

personalundersökningen är det 82 procent som har gett introduktionen en positiv siffra. 

Samma siffra för rekryteringsprocessen ligger på 84 procent.105 Utöver denna två till 

                                                 
99 Arbetsledarintroduktion, Skara Sommarland (2006-04-20) 
100 Arbetsledarintroduktion, Skara Sommarland (2006-04-20) 
101 Intervju VD (2006-04-24) 
102 Research International, Kofoed, E. (2005) 
103 Arbetsledarintroduktion, Skara Sommarland (2006-04-20) 
104 Arbetsledarintroduktion, Skara Sommarland (2006-04-20) 
105 Research International, Kofoed, E. (2005) 
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fyradagarsintroduktionen har de anställda en utbildningskväll i början av säsongen, 

därefter har de ingen vidareutbildning. Träning i arbetet sker genom övning och 

instruktion av kollegor. De säsongsanställda som återkommer för att göra fler säsonger 

är med på den gemensamma introduktionen och får samma utbildning som de helt nya. 

Anledningen är att stärka gemenskapen och motverka klyftor mellan nya och 

återkommande säsongsanställda. Sommarland visar här tydligt att det är gemenskapen 

som de vill framhäva. För de återkommande ger det dock lite utrymme för personlig 

utveckling och motivationen kan minska då de redan har hört det som tas upp under 

introduktionen minst en gång tidigare.106 Det finns risk för att denna stämning smittar 

av sig på de nyanställda och sänker motivationen.  

5.2 Differentiering genom arbetsmotivation 
Om vi tittar på de fem sätten att motivera sin personal kan vi se att Skara Sommarland 

till största del använder sig av den första metoden. Denna går i stort ut på att skapa en 

kollektiv stolthet där de vill få personalen motiverade genom företagets strävande, 

resultat och rykte.107 En brist i Skara Sommarlands arbete är att de inte verkar för att 

motivera mer långsiktigt genom att använda en vision och ett framtidsperspektiv i 

kommunikationen med de anställda. Genom att använda visionen och få personalen att 

se längre än den kommande säsongen och känna att de därmed bidrar till något större 

kan Sommarland ytterligare stärka stoltheten.  

 

Den andra metoden går ut på att redovisa klart och tydligt vad alla har för uppgifter, hur 

arbetet bedöms och att resultatet följs upp konsekvent.108 Rollerna i organisationen är 

tydligt avgränsade och genom introduktionen meddelas tydligt vem som har vilka 

uppgifter, ansvar och befogenheter. Genom feedback och uppföljningsdagen mitt i 

säsongen bedöms arbetet och resultatet följs slutligen upp genom 

personalundersökningen som även i sammanfattad form skickas ut till de anställda. 

Tydligheten på Skara Sommarland är det inget fel på vilket är positivt för motivationen. 

Risken finns dock att det blir en brist i flexibilitet. Vi saknar även här en långsiktighet i 

tänkandet och skulle vilja se långsiktiga mål som satts upp och utvärderas mot dessa 

undersökningar vilka grundar sig på tidigare resultat. 

 

                                                 
106 Arbetsledarintroduktion, Skara Sommarland (2006-04-20) 
107 Katzenbach, J R. & Santamaria J A. (1999) 
108 Katzenbach, J R. & Santamaria J A. (1999) 
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Eftersom Skara Sommarlands personalantal skiftar så mycket mellan säsong och 

ickesäsong så är den första och andra metoden mycket mer passande för dem än den 

tredje, den fjärde och den femte metoden vilka alla kräver längre tid och större ansvar 

och frihet.109 Den tredje metoden handlar om att ge personalen individuell frihet och 

möjlighet att tjäna pengar, även till priset av individuella risker, med få regler för 

agerande. Detta skulle vara svårt på Skara Sommarland då det är så många nya 

medarbetare inför varje säsong att det skulle skapa oerhörd förvirring om det inte fanns 

tydliga regler. Den fjärde metoden går ut på att visa respekt för individens resultat och 

uppmärksamma kvalitetsarbetet. Detta arbetar man med till viss del genom feedback 

och uppmuntran, men att jobba på Skara Sommarland och få ett lyckat resultat, vilket 

här tolkas som nöjda kunder, är ingen individuell prestation och därför blir dessa svåra 

att mäta. Metod fem erbjuder ersättningar och bonussystem som främjar arbetsresultatet. 

Även denna metod faller på att den individuella prestationen är svåridentifierad och 

omfattningen av nyanställningen varje år gör det svårt att lära känna varje individ och 

kunna se deras arbetsresultat. Det får dock inte glömmas bort att även om man inte kan 

uppmärksamma individuella prestationer så kan man uppmärksamma kollektiva 

prestationer och därigenom motivera personalen som grupp. Vi finner i denna analys att 

Katzenbach och Santamarias modell saknar faktorer som relationer och gemenskap 

något som visat sig vara viktiga i motivation av säsongsanställda. 

5.3 Arbetsmotivation och företagskultur 
Genom att analysera arbetsmotivationen utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori kan vi se att 

Skara Sommarland försöker motivera sin personal genom att skapa goda 

personalrelationer och en gemenskap bland de anställda, där metoden främst är 

feedback och uppmuntran. Research International som har genomfört 

personalundersökningen har konstaterat att 67 procent av de säsongsanställda 2005 var 

motiverade.110 För att bibehålla och ytterligare stärka motivationen hänvisar konsulterna 

som genomfört undersökningen till att de bör sätta gästen i fokus, så att medarbetarna 

känner sig delaktiga i att göra gästerna nöjda.111 Som vi förstår det vill Skara 

Sommarland skapa motivation genom gemenskap och uppnå stolthet över att jobba på 

Skara Sommarland genom att kunna visa att gästerna blir nöjda. Hur de ska 

åstadkomma det verkar dock oklart och vi menar att det är här företagskulturen som 

                                                 
109 Grönroos, C. (2002) sid 386 
110 Research International, Kofoed, E. (2005) 
111 Research International, Kofoed, E. (2005) 
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managementverktyg kommer in i bilden. Företagskulturen kan bygga en motiverande 

gemenskap om den är tillräckligt öppen och välkomnande. Det är dock viktigt för 

motivationen att den inte känns påtvingad från ledningens sida, då kommer de 

säsongsanställda istället att ta avstånd från den genom starkt avvikande 

organisationskultur. Detta kan vi urskilja ur svar från vår säsongsanställda 

intervjuperson. Även personalansvarig påpekar vikten av jämlikheten och att ledningen 

ska föregå med gott exempel för att de värderingar som finns inte ska kännas som regler 

utan något som är levande i företaget och därmed blir lättare att ta till sig. 

 

Gemensamt för flera av de motivationsfaktorer vi undersökt är att de har ett långsiktigt 

mål vilket skapar en långsiktig strävan och detta är något som vi i högsta grad anser att 

Skara Sommarland borde ta i beaktning för att öka motivationen bland personalen. Vi 

anser också att detta kan ske genom att stärka företagskulturen som managementverktyg 

vilket vi kommer att skriva mer om i följande kapitel. 
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6. Företagskultur som managementverktyg 
 

Efter att ha analyserat hur företagskulturen ser ut och hur den påverkar motivationen 

kommer vi nu till kärnan i vår uppsats: hur kan företagsledningen arbeta med 

företagskulturen i integration och motivation av korttidsanställda? Vid 

säsongsanställningar på Skara Sommarland, och även många andra säsongsbetonade 

verksamheter, är tiden för integrationen in i organisationen begränsad. Vår tanke har 

varit att en stark företagskultur kan vara ett medel som förkortar och förenklar 

processen och samtidigt fungerar motiverande på personalen.  I slutänden handlar det 

för ledningen om att personalen ska trivas och att gästen ska trivas. Att arbeta med 

företagskultur som managementverktyg för integration och motivation är även ett 

indirekt sätt att kontrollera servicemötet. Vi analyserar hur ledningen arbetar med 

företagskulturen i dessa syften och summerar sedan genom att uppmärksamma hur 

företagskulturen enligt vår mening kan stärkas som verktyg. 

6.1 Kontroll över servicemötet 
Gästens upplevelse är, som vi tidigare skrivit, det som VD:n ser som det viktigaste i 

Sommarlands kultur. Han talar mycket om image och den möjlighet företaget har att i 

kontakten med gästerna visa upp sin förträfflighet och styra hur de uppfattar företaget. 

Servicemöten är med andra ord ett starkt inslag i företagskulturen. Eftersom man på 

Sommarland inte jobbar med ett standardiserat agerande med givna hälsningsfraser med 

mera kan man inte på detta vis styra mötet med gästen. Däremot kan de värderingar och 

normer man genom företagskulturen förmedlar vara ett medel för kvalitetskontroll. Som 

Grönroos skriver kan ledningen på detta sätt utöva indirekt styrning av servicen. På 

Sommarland jobbar man från rekryteringstillfället, via utskick per post till nyanställda, 

introduktionsdagar och presentation av förebilder, till genomgångar av arbetsrutiner 

med att förmedla hur viktig gästens upplevelse är och hur man ska bemöta gästen. 

Sanningens ögonblick är sedan när de anställda är ensamma med gästen och ska 

använda de serviceinriktade värderingarna i praktiken. Det är då det gäller att de 

anställda har integrerats i kulturen, identifierar sig med företaget och dess värderingar 

samt känner sig motiverad inför sin uppgift. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan personalens och gästernas upplevelser skriver 

Grönroos och med detta vill han poängtera hur personalens motivation och känsla för 
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företaget och arbetet även påverkar hur gästerna upplever företaget. Enligt den 

gap-analys genomförs i personal- och gästundersökningen för Skara Sommarland kan vi 

se att det är mycket hög nivå i alla gapfrågorna från alla målgrupper, vilka är 

helårsanställda, säsongsanställda och gäster. Frågorna handlar om att uppmärksamma 

gästen, engagemang, tillgänglighet, bemötande, kompetens, renlighet, hur sommarland 

lyssnar och reagerar på problem och hanterar klagomål. Analysen visar att gästernas 

uppfattning om deras upplevelse följer de säsongsanställdas uppfattning i högre grad än 

de helårsanställdas vilket visar på en högre förståelse mellan gäster och 

säsongsanställda än mellan gästen och de tillsvidareanställda. Detta kan tyckas naturligt 

då frontpersonalen består av de säsongsanställda.112

 
Genom de funktionella kläderna som personalen tilldelas vill ledningen styra 

personalens beteende till att bli lekfullt, spontant och att bli kompis med gästerna. Detta 

är också ett sätt att kontrollera servicemötet, där man genom klädseln vill forma en 

attityd av jämlikhet och lättsamhet. I intervjun med vår säsongsanställda respondent fick 

vi dock höra att kläderna inte uppskattades och att de snarare fick henne att känna sig 

obekväm inför gästerna.113 Även i personalundersökningen har frågor ställts om 

kläderna och betyget är väsentligt lägre än på övriga frågor i enkäten. Endast 35 procent 

är positiva.114 Detta tyder på en dålig överensstämmelse med syftet och styrningen från 

ledningens sida kan istället få motsatt effekt. En förutsättning för att kunna bjuda på sig 

själv i mötet med gästen och kunna vara lekfull är att man känner att man är bekväm i 

situationen. Vår uppfattning är att kläderna, åtminstone för en stor del av de 

säsongsanställda, motverkar detta. Vi menar dock inte att det behöver vara kläderna i 

sig det är fel på, det kan även vara så att de värderingar som kläderna ska signalera och 

syftet med att klä sig som gästerna inte gått fram till personalen. Därför ligger bristen 

istället i integrationen i företagskulturen. 

 

                                                 
112 Research International, Kofoed, E. (2005) 
113 Intervju säsongsanställd (2006-04-24) 
114 Research International, Kofoed, E. (2005) 
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6.2 Integration 
Ett sätt att integrera nyanställda är att socialisera dem. Corvellec och Holmberg skriver 

om ”inträdesriter” som ett tidigt steg i socialiseringsprocessen. De första kontakterna 

med företaget är väldigt betydelsefulla för integrationen. I Skara Sommarlands fall 

handlar dessa riter om att kvittera ut kläder, den turkosa t-shirten med mera, och att 

delta i introduktionsdagarna. Som säsongsanställd har man en arbetsledare och som 

arbetsledare tilldelas man en handledare, vilka fungerar som närmaste överordnad, 

informationskanal och som mentor. Dessa moment är tydliga inslag av företagskultur 

där man genom artefakter, ritualer och hjältar förmedlar värderingar för att skapa en 

social kontroll. Men socialiseringsprocessen börjar faktiskt tidigare än så. Redan vid 

rekryteringen och i anställningsintervjuerna håller personalansvarig ett litet föredrag för 

de sökande om företaget och kulturen. Hon söker medvetet efter personer med 

egenskaper och kemi som ska passa in i företaget och personalgruppen, redan här börjar 

alltså en viss socialisering för att få den nyanställde att identifiera sig med 

organisationen.  

 

Ledningen för Skara Sommarland jobbar med att styra genom kulturen. Den stora 

mängden säsongsanställda, omsättningen på personal från säsong till säsong och den 

låga medelåldern är faktorer som talar för en fungerande styrning genom företagskultur. 

Att man jobbar med endast en liten grupp årsanställda som därför kan hållas väl insatta i 

företagskulturen minskar risken för att avvikande organisationskultur ska uppstå bland 

dem. Omsättningen på säsongsanställda, de flesta gör bara i genomsnitt två säsonger, 

gör att det blir svårt för avvikande kulturer att bita sig fast och växa sig starka under 

längre tid. Vid varje säsongsstart har man dessutom introduktionsdagarna, som både 

gamla och nya deltar i, som ett medel för att stärka företagskulturen. Att många av de 

säsongsanställda dessutom är unga och oerfarna kan bidra till att mottagligheten för 

kulturen och socialiseringen är större.  

 

Introduktionen som alla deltar i vid start av en ny säsong är planerad av VD i samarbete 

med personalansvarig. Arbetsledarna träffas vid ett tillfälle under två dagar och övriga 

säsongsanställda får en liknande introduktion några veckor senare där även 

arbetsledarna deltar i planeringen. Det viktigaste VD:n vill förmedla med 

introduktionen, det som han vill att deltagarna ska ta med sig därifrån, är vikten av 
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renlighet och städning i parken och att alltid jobba för att överträffa gästens 

förväntningar.115 Strategin från ledningens sida är, som vi ser det, att markera vad som 

ska vara prioritet och att genom normer markera gränser. Att man i de säsongsanställdas 

introduktion gör det genom arbetsledarna är ett exempel på klanstyrning där man istället 

för att predika för fram personer med ”rätt” värderingar för att genom dessa förebilder 

sprida värderingar. Tanken med detta, enligt vår tolkning, är att det ska vara lättare att ta 

till sig och acceptera företagskulturens viktiga värderingar genom att följa goda 

exempel. Arbetsledarna är också närmare de säsongsanställda i ålder och ses mer som 

jämlika vilket kan minska ifrågasättandet och göra överföringen av värderingar enklare. 

Även de årsanställda ska fungera som förebilder på Skara Sommarland. 

Personalansvarig ser det som en viktig uppgift att hon kan allas namn och är en synlig 

personalansvarig som är ute i parken och plockar skräp med alla andra. Hon, 

tillsammans med de övriga som är årsanställda, är en viktig faktor i förmedlandet av 

företagskulturen under säsongen. ”Det pratar vi ofta om, vikten av att vi syns och vikten 

av att vi befinner oss på samma nivå, att alla är lika mycket värda och sådär just de 85 

dagarna”116, säger hon. 

 

Ett annat sätt för ledningen att styra och att hålla företagskulturen dominerande är att 

anställa enligt ”homosocial reproduktion”117, det vill säga att rekryteraren väljer 

personer som liknar sig själv. Det behöver inte vara en medveten handling men när 

rekryteraren känner igen sig i en person är det lättare att kommunicera och man 

upplever att personen passar väl in i företaget. Det är också ett system för kontroll som 

minskar osäkerheten, då man lättare kan förutse hur den personen kommunicerar, tänker 

och agerar och därmed också hur personen skulle anpassa sig till kulturen.118 

Personalgruppen på Skara Sommarland är relativt homogen även om ledningen 

uttrycker en önskan att öka mångfalden. Samtidigt säger de att det är väldigt 

underlättande för integrationen och trivseln i parken om de anställda passar ihop och har 

likartade egenskaper. Det finns i detta, precis som Ouchi nämner, en risk för 

grupptänkande där alla har för lika idéer och ingen ifrågasätter. Stark konsensus innebär 

bristande innovation. Konflikter kan vara utvecklande om man bemöter de på rätt sätt 

men på Skara Sommarland anar vi en konflikträdsla. Istället prioriteras gemenskap, 

                                                 
115 Intervju VD (2005-04-24) 
116 Intervju personalansvarig (2006-04-24) 
117 Wahl, A. et al, (2001) sid 107 
118 Wahl, A. et al, (2001) sid 107 
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enighet och att följa rutiner. Denna strategi kan få negativa konsekvenser på personalens 

motivation då företaget känns trögrörligt där endast ett fåtal personer med ”rätt” 

uppfattning får komma fram och presentera sina idéer.  

 

När vi nu analyserat Skara Sommarlands företagskultur som managementverktyg ser vi 

att det som saknas för att stärka kulturen som ett integrerande verktyg är det långsiktiga 

inslaget. Företaget behöver ena personalen kring gemensamma mål på ett bättre sätt, 

detta kan exempelvis göras genom vision och målformuleringar. På så vis kan man öka 

stoltheten och känslan av delaktighet i något större, vilket också skapar motivation hos 

personalen. Vi tror att den lojalitet och det engagemang som VD:n betonar då kommer 

att följa naturligt och behöver inte skapas genom krystade ansträngningar. En annan 

viktig aspekt för styrkan i företagskulturen som verktyg är att inse dess svagheter. Vi 

menar att företaget måste bejaka organisationskulturen, subkulturer och olikheter på ett 

annat sätt. Om det blir för stora skillnader mellan företagskultur och organisationskultur 

tror vi att möjligheterna till integration och motivation minskar. Företagskulturen får 

aldrig kännas påtvingad för då går syftet med kulturen som integrerande verktyg helt 

förlorad. Att vara observant på organisationskultur och subkulturer och mottaglig för 

stämningar bland personalen är oerhört viktigt, ledningen måste vara lyhörd och öppen 

om man ska kunna arbeta med detta managementverktyg. 
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7. Avslutning 

 

7.1 Slutdiskussion 
Vårt mål med uppsatsen har varit att göra en studie som kastar nytt ljus över 

problematiken med integration av korttidsanställda i service- och turismverksamheter. 

Tanken har hela tiden varit att vårt resultat ska vara applicerbart även i andra 

sammanhang än i vår specifika fallstudie. Vi menar att våra resultat kring företagskultur 

som managementverktyg på Skara Sommarland är applicerbara även på andra 

serviceföretag med korttidsanställd personal. Företagskultur är visserligen något unikt 

från företag till företag men hur kulturen kan användas och vilka konsekvenser som kan 

komma av detta menar vi är generellt inom den typen av verksamheter och 

organisationsstrukturer som Skara Sommarland representerar. 

 

Utmaningen att integrera och motivera korttidsanställd personal är inte unik för Skara 

Sommarland utan tvärtom något avgörande för många företag, framförallt i service- och 

turismbranscher. Ändamålet är att företaget ska vara enhetligt, både internt där alla ska 

känna sig delaktiga och engagerade i vad företaget vill uppnå och externt för att 

uppfattas på ett enhetligt och distinkt sätt av omvärlden. Lyckas man med den interna 

delen kan den säsongsanställda personalen välja att återkomma under flera säsonger 

vilket är något som är en del i en god cirkel då dessa bidrar till integration och 

motivation av nya säsongsanställda.  

 

Att socialisera människor in i en kultur innebär ett visst mått av kontroll och styrning 

som kan upplevas som ett hot mot den personliga friheten. Som Corvellec och 

Holmberg har skrivit så anser även vi att arbetslivet fungerar så att den anställde gör ett 

val när han eller hon söker ett jobb och accepterar en anställning hos ett företag. Genom 

detta val godkänns en viss social kontroll av företaget som inkluderar värderingar, 

normer och hur man utför arbetsuppgifter. Socialiseringen sker därför inte genom tvång 

eller omedvetenhet från den anställdes sida. Enhetlighet är något som är viktigt för ett 

företags framgång och integration genom socialisation är en del i arbetet mot detta. Det 

är också ett sätt att motivera eftersom vår analys har visat att känsla av delaktighet och 

gemenskap motiverar och gör att de anställda känner sig mer engagerade och upplever 
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mer glädje i sitt arbete. Företagskulturen är, enligt vår mening, både mål och medel i 

arbetet mot denna framgång. Kulturen innehåller många element som i sig själva kan 

fungera integrerande och motiverande och därför bör utnyttjas som hjälpmedel. Vi anser 

därför att företagskulturen kan vara ett verktyg som påverkar integration och motivation 

av korttidsanställda i servicebranschen. Detta verktyg är användbart då man genom att 

uppmärksamma kulturen, som ändå finns där, kan tydliggöra den och ytterligare stärka 

den genom att harmoniera den med företagets vision och mål. För att använda 

företagskulturen som managementverktyg i integrationen av säsongsanställda behöver 

de årsanställda vara väl insatta för att kunna överföra kulturen till ny personal. Kulturen 

behöver vara stark och genomsyra organisationen för att effektivt fungera som 

managementverktyg. 

 

Effektiviteten i företagskulturen som managementverktyg påverkas även av de 

anställdas respekt för ledningen och den kultur de presenterar. Företagskulturen får inte 

kännas påtvingad, den ska inte bestå av en regelbok utan snarare ett grundläggande 

tänkande, därför är det viktigt att de som försöker styra genom företagskulturen själva 

föregår med gott exempel. För att åstadkomma detta krävs en konsekvens i kulturens 

olika nivåer, antaganden – värderingar – artefakter, så att man inte säger en sak och gör 

en annan. Artefakter som exempelvis kläder måste stämma överens med värderingarna 

man förmedlar etcetera. Konsekvens är viktigt för att de anställda ska kunna identifiera 

sig med företagskulturen.  

 

Att det finns ett avstånd mellan ledning och säsongsanställd personal i den hierarkiska 

strukturen är naturligt. Vad som dock är viktigt när man jobbar med företagskultur som 

verktyg för integration och motivation är att se till att det inte finns för stort glapp 

mellan företagskultur (den kultur som ledningen vill sprida) och organisationskultur 

(den kultur som uppstår spontant bland de anställda). Anledningen till att vi vill 

poängtera detta är att vår analys av vilken inverkan företagskulturen har på 

motivationen har visat att ett sådant glapp kan motverka motivationen medan en 

överensstämmelse kan öka den. När företaget har många säsongsanställda, och en 

omsättning bland dessa mellan säsongerna, innebär det en naturlig förändring som är 

viktig att observera och bemöta. En stark företagskultur som managementverktyg kan 

bidra med stabilitet men den får inte vara alltför statisk för då tror vi att 

organisationskulturen kommer att förändras snabbare och glappet öka. 
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För att kunna använda företagskulturen som managementverktyg är det viktigt att 

företaget har tydliga och klara mål. Detta är speciellt viktigt i företag där mycket ny 

personal ska integreras under en kort tid. Det är här viktigt att företaget tidigt 

presenterar sina uppsatta mål och sin vision både på kort och på lång sikt, där företaget 

beskriver vad det är som ska uppnås denna säsong och vad de vill uppnå i framtiden. 

Genom att visa att den anställde är del av en större vision, vilket denne kan hjälpa till att 

uppnå, kan företaget skapa motivation.  

 

Fokus i denna uppsats ligger på korttidsanställningar i säsongsbetonade verksamheter. 

Anställningsformen är per definition väldigt kortsiktig och förutsättningarna för 

integrationen blir något annorlunda eftersom det måste ske snabbt och effektivt. Vår 

fallstudie har visat att det då är lätt att långsiktigheten glöms bort. Vårt tyngsta bidrag 

till forskningen är att man även vid korttidsanställningar måste ha ett långsiktigt 

perspektiv för att kunna skapa integration och motivation, detta kan företagskulturen 

bidra med och därför är den ett användbart managementverktyg i detta syfte. Vi vill 

dock påpeka att nyckeln till framgång med integration och motivation ligger i hur 

företagskulturen används av företagsledningen. Verktyget är användandet och inte 

kulturen i sig själv. 

7.2 Slutsatser 
Hur kan företagsledningen arbeta med företagskulturen i integrationen av 

korttidsanställda? 

Enligt vår mening är företagskulturen både mål och medel för en lyckad integration. Det 

interna klimat som kulturen utgör svetsar samman kollegor och skapar gemenskap. Vid 

korttidsanställningar i säsongsbetonade verksamheter ska ”ny” gemenskap skapas varje 

år eftersom personalstyrkan skiftar medan kulturen finns kvar från år till år. Ett enkelt 

sätt att integrera nya i kulturen är att använda artefakter som symboler, hjältar, ritualer, 

språk, klädsel med mera. Dessa representerar i sin tur viktiga värderingar och 

prioriteringar som företaget står för. Det viktiga är dock att det finns överensstämmelse 

där artefakterna är genomtänkta och verkligen förmedlar någonting, annars uppnår man 

snarare förvirring och avståndstagande som istället motverkar integrationen. Att 

använda förebilder i form av handledare eller mentorer menar vi integrerar på ett bättre 

sätt än föreläsningar och handböcker. Handledarna måste dock vara konsekventa och 
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leva som de lär för att inte motverka det integrerande syftet. Learning by doing och att 

följa goda exempel skapar även en delaktighet som kan förkorta processen med 

integration vilket är väsentligt när det handlar om säsongsanställningar.  

 

Vilken inverkan har företagskulturen på korttidsanställdas motivation?  

För korttidsanställda är gemenskap en viktig faktor för motivation. Personliga relationer 

mellan arbetskamrater är viktigare än ekonomiska belöningar och stort ansvar. Vi tror 

detta beror på att det handlar om ett tillfälligt och kortsiktigt jobb där huvudsyftet oftast 

inte är att göra karriär eller tjäna stora pengar, därför är trivsel och att ha kul 

tillsammans mer motiverande faktorer. Detta är något som företagskulturen kan bidra 

med. Vår viktigaste slutsats när det gäller företagskulturens inverkan på motivationen är 

att den inte får uppfattas på ett sätt som känns påtvingat och obekvämt för de anställda 

och att det är viktigt att ledningen inte förnekar organisationskulturen utan istället 

vinner respekt och motivation genom att låta företagskulturen vara öppen och 

välkomnande. 

 

Hur kan ledningen förtydliga företagskulturen och stärka det som verktyg? 

Ledningen kan förtydliga företagskulturen genom att ha tydliga och klara mål och 

presentera dessa tidigt i rekryteringsprocessen. Det som de presenterar måste vara 

konsekvent och genomsyra organisationen för att effektivt fungera som 

managementverktyg. Effektiviteten i detta verktyg påverkas även av de anställdas 

respekt för ledningen och den kultur de presenterar. För att åstadkomma detta krävs en 

konsekvens i kulturens olika nivåer vilket även är viktigt för att de anställda ska kunna 

identifiera sig med företagskulturen. Ledningen kan stärka företagskulturen som 

verktyg ytterligare genom att se till att glappet mellan företagskultur och 

organisationskultur inte är för stort. 
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7.3 Framtida studier 
Vi har valt att studera hur man med hjälp av företagskulturen kan förenkla och förkorta 

integrationsprocessen för korttidsanställda samt motivera dem till sitt arbete i fronten i 

ett service- eller turismföretag. Inom dessa branscher är förekomsten av 

säsongsanställningar vanlig och eftersom forskningen på området är begränsad var det 

väldigt intressant och viktigt för oss att studera just denna problematik. Vi har valt att 

basera uppsatsen på vår egen fallstudie av ett företag med många säsongsanställda och 

få årsanställda. Vidare kunde det även vara intressant att forska kring samma 

problematik i företag med få säsongsanställda, arbetet med integrationen kräver då ett 

något annorlunda tillvägagångssätt eftersom man sällan ordnar speciella 

introduktionsdagar för exempelvis två-tre personer. Hur kan man med företagskultur 

som managementverktyg integrera och motivera dem? Vilka element i kulturen blir då 

avgörande?  I framtida forskning ser vi även möjligheter till flera nya intressanta 

infallsvinklar på företagskultur som managementverktyg. Projektanställningar blir allt 

vanligare inom de flesta branscher, även här handlar det om korttidsanställningar, 

sammansatta grupper av människor och intensivt arbete. I projekt har många av 

deltagarna dessutom lojalitet mot sin ordinarie arbetsplats eller avdelning vilket kan 

skapa svårigheter med integration. På vilket sätt kan man som ledare för ett projekt 

motivera och integrera med företagskulturen som verktyg?  

7.4 Slutord 
I denna uppsats har vi undersökt om företagskultur kan vara ett verktyg som påverkar 

integration och motivation av korttidsanställda i servicebranschen och på vilket sätt 

ledningen bäst kan hantera detta verktyg. Vi har genom vår analys utifrån vår empiri 

och teori kommit fram till att nyckeln till framgång med integration och motivation 

ligger i hur företagskulturen används av företagsledningen. Managementverktyget är 

användandet av företagskulturen och inte kulturen i sig själv. Detta bör hanteras med en 

balans mellan för löst hållen och för påtvingad. Resultaten går att applicera på de flesta 

företag där det existerar korttidsanställning men även vid nyanställning där man snabbt 

måste få in personalen i företaget. Vi hoppas att denna uppsats är en början till att fylla 

det hål vi har hittat i litteraturen om företagskultur som managementverktyg för 

korttidsanställda och att vi har bidragit till många nya tankar, reflektioner och idéer 

kring detta ämne. Tack för visat intresse! 
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Bilagor 
 
Bilaga I: Intervjuguide VD och personalansvarig  

Bakgrund 
• Utbildning 
• Tidigare positioner 
• Arbetsuppgifter 
• Erfarenhet av personalledning 

Skara Sommarland 
• Historia 
• Beskrivning av företaget 
• Vision och mål 
• Förhållande till andra svenska nöjesparker/turistmål 
• Säsongsproblematiken 

Företagskultur 
• Definition  
• Företagskulturen på Skara Sommarland? 
• Organisationskultur 
• Företagskulturer inom koncernen Parks & Resorts? Likheter, olikheter? 
• Hur ser du generellt i samhället på: Individualism kontra kollektivism, 

Konkurrens kontra samarbeten 
• Människans natur  
• Symboler; interna språk, termer? 
• Hjältar; betydelsefulla personer? Vem gör karriär? 
• Ritualer; traditioner? Evenemang, högtider, speciella 

dagar/aktiviteter/händelser? 
• Värderingar; största misstag? 

Motivation, personalpolicy 
• Effektiv arbetsgrupp 
• Synen på individuella prestationer, frihet och befogenhet 
• Relationer, maktförhållanden, kommunikation 
• Förändringar 
• Personalundersökning 
• Utvärdering och feedback 
• Klädsel och uniform 
• Belöningssystem 

Integration 
• Rekrytering, utbildning och introduktion 
• Viktiga budskap till de nyanställda 
• Budskap som de anställda ska förmedla till gästen  
• Företagskulturen som managementverktyg  
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Bilaga II Intervjuguide Säsongsanställd 

Bakgrund 
• Utbildning 
• Tidigare positioner 
• Arbetsuppgifter 

Skara Sommarland 
• Beskrivning av företaget 
• Vision och mål 
• Förhållande till andra svenska nöjesparker/turistmål 
• Vad hade du för förväntningar eller föreställningar om att arbeta på Skara 

Sommarland innan du började? 
• Hur upplevde du din första kontakt med företaget? 
• Hur blev du välkomnad och mottagen av arbetsgivaren? 
• Känner du till Skara Sommarlands vision och mål? Hur tolkar du dem? Vad 

betyder det för dig i det dagliga arbetet? 

Företagskultur 
• Definition  
• Företagskulturen på Skara Sommarland 
• Organisationskultur 

Motivation 
• Effektiv arbetsgrupp 
• Individuella prestationer, frihet och befogenhet 
• Relationer, maktförhållanden, kommunikation 
• Förändringar 
• Personalundersökning 
• Utvärdering och feedback 
• Klädsel och uniform 
• Belöningssystem 

Integration 
• Rekrytering, utbildning och introduktion 
• Viktiga budskap till de nyanställda 
• Budskap som de anställda ska förmedla till gästen  
• Mötet med arbetskamrater, att komma in i gänget 
• Relationer  
• Sociala aktiviteter 
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