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Abstrakt 
 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Ekonomistyrning 15 hp, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar, våren 2017.  

 

Författare: Sarah Bonander, Rebecca Lundin och Erika Rydén  

Handledare: Thomas Karlsson 

Examinator: Petter Boye 

Titel: Rolig styrning är effektiv styrning – En undersökning om styrning av anställda i 

företag med hög personalomsättning 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur tre företag som präglas av hög 

personalomsättning använder olika former av styrning för att få de anställda att arbeta 

mot företagets mål, samt att undersöka huruvida de anställda uppfattar styrningen som 

motiverande för att uppnå dessa. Syftet är vidare att jämföra dessa tre företags 

eventuella likheter och skillnader i styrningen av de anställda, samt de anställdas 

uppfattning om denna.   

 

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats som 

behandlar fenomenet styrning i företag med hög personalomsättning. Vi har samlat in 

empiri genom intervjuer med tre svenska företag som präglas av hög 

personalomsättning.  

  

Slutsats: Vi har genom denna studie kommit fram till slutsatsen att det finns många 

likheter i sättet att styra de anställda bland de företag vi har jämfört. Skillnaderna i 

företagen ligger i hur de anställda ser på sättet de blir styrda. Inget av företagen ser den 

höga personalomsättningen som ett problem, utan väljer att se det som positivt med 

nyanställd personal. För att få en bra blandning av nya och erfarna medarbetare krävs att 

personalen vill återkomma till företagen, och detta lyckas man med genom att skapa 

engagemang och lojalitet hos de anställda. 

 

Nyckelord 
Personalomsättning, styrning, motivation, säsongspersonal, företagskultur. 
 



  
 

iii 

Innehållsförteckning  
1 INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND .......................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMBAKGRUND ........................................................................................................... 2 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................... 4 
1.4 SYFTE ................................................................................................................................... 4 
1.5 DISPOSITION ......................................................................................................................... 5 

2 METOD ..................................................................................................................................... 6 
2.1 FORSKNINGSMETOD ............................................................................................................. 6 

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi ........................................................................................ 6 
2.1.2 Komparativ design ....................................................................................................... 7 

2.2 INTERVJUSTUDIE .................................................................................................................. 7 
2.2.1 Urval ............................................................................................................................ 7 
2.2.2 Genomförande av intervjuer ........................................................................................ 9 
2.2.3 Bearbetning och analys av material .......................................................................... 11 

2.3 METODKRITIK .................................................................................................................... 12 
2.3.1 Trovärdighet ............................................................................................................... 12 
2.3.2 Autenticitet ................................................................................................................. 13 
2.3.3 Etiska aspekter ........................................................................................................... 13 

3 VAD ÄR STYRNING? ........................................................................................................... 14 
4 HUR SER STYRNINGEN UT OCH HUR UPPLEVS DEN? ............................................ 17 

4.1 SKARA SOMMARLAND ....................................................................................................... 17 
4.1.1 Verksamheten ............................................................................................................. 17 
4.1.2 Personalomsättning .................................................................................................... 17 
4.1.3 Styrning av personal .................................................................................................. 18 
4.1.4 Motivation .................................................................................................................. 20 
4.1.5 Hur styrningen upplevs av de anställda ..................................................................... 21 

4.2 HIGH CHAPARRAL ............................................................................................................. 23 
4.2.1 Verksamheten ............................................................................................................. 23 
4.2.2 Personalomsättning .................................................................................................... 23 
4.2.3 Styrning av personal .................................................................................................. 24 
4.2.4 Motivation .................................................................................................................. 25 
4.2.5 Hur styrningen upplevs av de anställda ..................................................................... 26 

4.3 ASTRID LINDGRENS VÄRLD ............................................................................................... 29 
4.3.1 Verksamheten ............................................................................................................. 29 
4.3.2 Personalomsättning .................................................................................................... 29 
4.3.3 Styrning av personal .................................................................................................. 30 
4.3.4 Motivation .................................................................................................................. 31 
4.3.5 Hur styrningen upplevs av de anställda ..................................................................... 31 

5 VÅR ANALYS AV LIKHETER OCH SKILLNADER ...................................................... 34 
5.1 PERSONALOMSÄTTNING .................................................................................................... 34 
5.2 STYRNING .......................................................................................................................... 37 
5.3 MOTIVATION ...................................................................................................................... 43 

6 SLUTSATS .............................................................................................................................. 47 
6.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ............................................................................... 50 

REFERENSER ........................................................................................................................... 51 
SKRIFTLIGA KÄLLOR ................................................................................................................ 51 
MUNTLIGA KÄLLOR ................................................................................................................. 54 

BILAGA A .................................................................................................................................... I 
BILAGA B ................................................................................................................................... II 



  
 

1 
 

1 Inledning 

 
I uppsatsens första kapitel ges en bakgrund till ämnet ekonomistyrning i allmänhet, och 

ekonomistyrning i tjänsteföretag i synnerhet. Vidare diskuteras studiens problemområde 

- styrning i företag som präglas av hög personalomsättning - varvid vi diskuterar 

ämnets relevans och aktualitet. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och 

frågeställning, samt uppsatsens disposition. 

 
 
1.1 Bakgrund 

Ekonomistyrning 

Begreppet ekonomistyrning uppkom under 1970-talet och definieras enligt 

Nationalencyklopedin som “avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål” (Greve, 2014:20). 

Ekonomistyrning innefattar planering och uppföljning av ekonomiska mål och mått. Det 

innefattar även hur man påverkar verksamheten och dess personal genom beslut och 

handling (Andersson & Funck, 2017).  I början när begreppet uppkom använde man sig 

enbart av mål som kunde mätas i monetära termer, men på senare tid har det blivit allt 

mer vanligt att använda sig av icke-monetära mål (Greve, 2014). Idag lägger många 

verksamheter även fokus på icke-monetära mått som kund- och medarbetarnöjdhet, 

kvalitet och hållbarhet. Anledningen till att många även väljer att fokusera på icke-

monetära mått är att dessa anses bidra till att förverkliga de monetära målen som satts 

upp (Ax m.fl., 2015). 

 

Ett annat begrepp som ibland översätts från ekonomistyrning är management control, 

vilket är ett begrepp som delvis har ett annat fokus. Management control syftar till att 

implementera verksamhetens strategi genom att styra medarbetarnas beteende (Greve, 

2014). Det centrala syftet med management control är att säkerställa en hög grad av 

målkongruens, vilket innebär att de anställdas individuella mål överensstämmer med 

organisationens. Detta uppnås genom att de högre nivåerna inom en organisation ska få 

ett inflytande på de anställdas beteende på ett sätt som gör att deras beteende blir 

målkongruent. Om de uppnår ett målkongruent beteende hos medarbetarna hjälper det 

organisationen att implementera sina strategier och nå sina mål (Anthony m.fl., 2014). 
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Styrning i tjänsteföretag 

Att någon form av styrning finns i alla typer av företag är en självklarhet. Däremot är 

det viktigt för ledningen att forma sitt styrsätt utefter vilken typ av bransch man är 

verksam inom. Företag inom tjänstebranschen har speciella omständigheter att ta 

hänsyn till när det kommer till att styra sina anställda, då tjänsten man erbjuder både 

produceras och konsumeras samtidigt. Den som konsumerar tjänsten är därför, 

tillsammans med de anställda på företaget, en medskapare i produktionen och blir 

således en viktig resurs för hur tjänsten utformas och upplevs. Man kan alltså säga att 

tjänsteföretag inte levererar tjänsten i sig utan istället levererar förutsättningarna för sina 

konsumenter att uppleva den. Det ligger därför stor vikt i hur man som ledning styr sina 

anställda till att utforma dessa förutsättningar för konsumenten (Magnusson & Wittbom, 

2013). 

 

Ett väsentligt och i många fall avgörande ämne inom tjänstebranschen är hur man som 

personal kan leverera en tjänst med tillräckligt hög kvalité för att möta konsumenternas 

efterfrågan. Grönroos (2015) menar att det är hur konsumenten upplever kvaliteten i 

tjänsten som måste sättas i centrum och att en av de viktigaste aspekterna för 

helhetsupplevelsen är mötet mellan de anställda och konsumenten. Enligt Grönroos 

(2015) måste det läggas stor vikt vid att personalens kunskap, beteende, ansvar och 

befogenheter stämmer överens med den image och förväntan tjänsteföretaget byggt upp 

i sin marknadsföring. Styrningen i tjänsteföretag måste således bygga på mer än bara 

finansiella mått då utvecklingen av företagets förmåga att skapa värde för konsumenten 

är av större betydelse för helhetsupplevelsen av tjänsten. 

 

1.2 Problembakgrund 

Turismföretag och hög personalomsättning 

Inom turismföretag är det vanligt med hög personalomsättning då de ofta präglas av 

säsongsvariation, vilket innebär att företagen anställer personal under korta perioder. 

Det kan vara svårt att hitta personal som vill arbeta under dessa förhållanden, och även 

att hitta personal med rätt kompetens. Detta försvåras av att arbete inom 

turismbranschen ofta har mindre bra arbetsförhållanden och erbjuder en relativt låg lön. 

Det behöver dock inte ses som ett problem för alla företag, då en strategi för att hålla 

kostnader nere är att anställa unga personer då de inte behöver betala ut höga löner 

(Möller m.fl., 2014). 
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Säsongsanställda är ofta unga personer med mindre arbetslivserfarenhet. För att lösa 

problemet med lågutbildade anställda, menar Chen och Wang (2015) att företag ofta 

eftersträvar att återanställa sina säsongsanställda för att undvika utbildningsprocessen. 

Ouchi (1979) menar att det finns två sätt för företag att styra sin personal effektivt. 

Antingen rekryterar företaget rätt person som passar deras behov från början, eller krävs 

det att man utvecklar styrsystem som kan instruera och övervaka den personal som inte 

direkt uppfyller alla företagens krav, för att se till att dessa arbetar mot företagets mål. 

 

Ett aktuellt problem 

Tidigare studier tar exempelvis upp samband mellan tillfredsställelse och motivation, 

samt dess påverkan på de anställdas organisationsengagemang och vilja att lämna 

företaget (se Kim m.fl., 2005; Klein & Weaver, 2000). Det finns ett flertal studier som 

studerar personalen i olika turismföretag, i synnerhet företag med säsongsanställningar 

(se Ball, 1988; Möller m.fl., 2014; Ainsworth & Purss, 2009; Chen & Wang, 2015). 

Men problemet med att styra i företag med hög personalomsättning är inte begränsad till 

enbart turismföretag, utan är även relevant i andra branscher som präglas av samma typ 

av problem. I dagens samhälle är det allt vanligare att inte ”äga” sin personal. 

Globaliseringen gör att företag måste vara effektiva och flexibla i sitt sätt att arbeta för 

att kunna hinna med i dagens allt snabbare samhälle. Att inte enbart ha fasta 

anställningar är ett sätt för företag att kunna vara mer flexibla och omvandla fasta 

kostnader till mer rörliga kostnader. Att hyra in personal eller att använda sig av 

korttidsanställningar för perioder då företagen upplever en större efterfrågan, är mer 

vanligt idag (Purcell & Purcell, 1998). 

 

I litteraturen om personalomsättning skrivs ofta om de faktorer som kan leda till 

omsättning, men sällan om omsättningens effekter. En hög personalomsättning ses ofta 

som något negativt. Den mesta forskningen inom området är fokuserad på hur man kan 

undvika personalomsättning med hjälp av styrning, och därmed blir de potentiella 

positiva effekterna av personalomsättning ofta förbisedda (Glebbeek & Bax, 2004). 

 

En orsak till hög personalomsättning kan vara att personalen helt enkelt inte trivs, och 

väljer att sluta. Vissa företag är dock i branscher som präglas av hög 

personalomsättning, exempelvis turismföretag, där många väljer att arbeta tillfälligt 
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under studier, eller i en period av sitt arbetssökande. Exempel på den typen av företag är 

Skara Sommarland, som i dagsläget har cirka 450 säsongsanställda (Skara Sommarland, 

2017 A); High Chaparall som har cirka 300 säsongsanställda (High Chaparall, 2017 A); 

samt Astrid Lindgrens Värld med cirka 470 medarbetare under högsäsong (Astrid 

Lindgrens Värld, 2017). Med ett så stort antal säsongsanställda medarbetare, de flesta 

unga, är det vitalt att utforma styrningen på ett sätt som gör att man kan uppnå 

företagets mål. Men hur utformas denna styrning? Krävs det mer formella styrmedel på 

grund av den höga personalomsättningen, eller är det viktigt att fokusera på motivation 

för att få de anställda att arbeta mot företagets mål? Skiljer sig sättet att arbeta med 

styrmedel beroende på organisation och dess kultur hos de säsongsanställda? Och är de 

styrmedel man använder effektiva, både från arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv? 

 

1.3 Frågeställningar 

o   Hur styrs anställda i företag som präglas av hög personalomsättning? 

o   Hur uppfattar de anställda denna styrning? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur tre företag som präglas av hög 

personalomsättning använder olika former av styrning för att få de anställda att arbeta 

mot företagets mål, samt att undersöka huruvida de anställda uppfattar styrningen som 

motiverande för att uppnå dessa. Syftet är vidare att jämföra dessa tre företags 

eventuella likheter och skillnader i styrningen av de anställda, samt de anställdas 

uppfattning om denna.   
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1.5 Disposition 

I uppsatsens första kapitel har vi gett en introduktion till ämnet ekonomistyrning och 

diskuterat styrning i företag med hög personalomsättning. Vidare presenterade vi 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

De metodologiska val som vi har gjort för att kunna genomföra denna studie presenteras 

i uppsatsens andra kapitel. Här förklarar vi vår forskningsstrategi, design och den metod 

vi har valt. Vi redogör även för hur vår datainsamling har skett, vilka urval vi har gjort, 

samt bearbetning och analys av vårt empiriska material. 

 

I uppsatsens tredje kapitel presenterar vi ett inledande teoretiskt avsnitt om ämnet 

ekonomistyrning och verksamhetsstyrning, samt varierande sätt att styra anställda 

genom olika former av styrmedel och styrformer, samt motivation. Detta kapitel 

framtogs för att öka vår förförståelse inför vår studie och hjälpa oss att utforma 

intervjufrågor som skulle vara relevanta för vår studies frågeställningar och syfte. 

 

I det fjärde kapitlet lägger vi fram de empiriska resultat som har framkommit i vår 

undersökning. Datamaterialet presenteras uppdelat efter respektive företag och under 

kategorierna verksamhet, personalomsättning, styrning, motivation, samt hur styrningen 

upplevs av de anställda i företagen. 

 

I uppsatsens femte kapitlet analyserar vi våra empiriska resultat och jämför likheter och 

skillnader mellan de företag som undersökts. I denna analys tar vi hjälp av en teoretisk 

referensram till vilken vi kopplar vår analys.  

 

Uppsatsen avslutas med att vi i det sjätte kapitlet drar slutsatser utifrån vår analys och 

koppling till teori, och säkerställer att de frågeställningar vi har valt är besvarade, samt 

att syftet med studien är uppnått. 
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2 Metod 

 
I uppsatsens andra kapitel förklarar vi de val vi har gjort angående forskningsstrategi, 

design och med vilken metod vi har valt att genomföra vår studie. Vidare förklaras hur 

datainsamlingen har skett - med urval, genomförande samt bearbetning och analys av 

datamaterial. Kapitlet avslutas med att vi reflekterar över eventuell metodkritik, samt 

diskuterar de vetenskapliga kriterierna trovärdighet och autenticitet. 

 
 
2.1 Forskningsmetod 

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

I denna studie har vi antagit en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ studie är mer 

tolkande i sin natur och lägger mer vikt vid ord än en kvantitativ studie (Denscombe, 

2010). Vår studie ämnar att undersöka om och hur företag med hög personalomsättning 

använder sig av specifika styrmedel för att styra sina anställda. Våra resultat är därmed 

beroende av hur våra intervjupersoner uppfattar den verklighet vi valt att studera och det 

gäller för oss att tolka denna, vilket ligger i linje med en kvalitativ studie. 

 

I en kvalitativ studie är det viktigt att formulera mer generella frågeställningar för att 

inte begränsa undersökningen alltför mycket (Bryman & Bell, 2013). Vi hade detta i 

tanken när vi utformade våra frågeställningar för att vi på så sätt skulle vara mer öppna 

för de resultat som studien kunde väntas få. 

 

En kvalitativ studie antar ofta ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att empirin är 

utgångspunkten och den teori som läggs fram är resultatet av de forskningsinsatser som 

görs. Ett deduktivt angreppssätt, å andra sidan, handlar om att pröva teorier, vilket inte 

är relevant i vår studie (Bryman & Bell, 2013). Vår studie antar en induktiv ansats, men 

vi väljer dock att ta avstånd från ett genomgående induktivt angreppssätt, då vi har valt 

att inleda uppsatsen med ett teoretiskt kapitel som förklarar olika sätt att styra. 

Anledningen till att vi har valt detta är för att vi ska vara mer insatta i ämnet under vår 

datainsamling, kunna ställa relevanta intervjufrågor och eventuella följdfrågor, samt 

vara uppmärksamma på eventuella relevanta detaljer och resonemang. Enligt Lantz 

(2013) är detta en förutsättning för att kunna tolka och analysera data mer effektivt.  
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2.1.2 Komparativ design 

Det gäller inte enbart att välja en strategi som passar bäst till den frågeställning man har 

valt, utan att även ta ställning till forskningsdesign och metod. Den design man väljer 

utgör en struktur som styr hur man använder sig av en viss metod, vilket i sin tur styr 

hur man analyserar den data som framkommer (Denscombe, 2010). Vi har valt en 

komparativ design, vilket innebär att vi gör en typ av flerfallsstudie. En flerfallsstudie 

innebär att man jämför mellan två eller fler organisationer (Bryman & Bell, 2013). 

 

Även om ekonomistyrning i företag med hög personalomsättning är relevant i flertalet 

branscher, är denna studie avgränsad till att studera företag inom turismbranschen då 

dessa ofta präglas av säsongsanställningar. Vi har valt att göra en jämförelse mellan tre 

olika företag som alla präglas av hög personalomsättning. Anledningen till att vi har 

gjort detta val är att det ger oss möjligheten att undersöka hur företag i samma bransch 

kan arbeta olika med styrning av sin personal. De resultat som uppkommer i studien är 

dock inte begränsade till enbart turismföretag, utan förhoppningen är att de kan vara ett 

bidrag till alla företag som har hög personalomsättning.   

 

2.2 Intervjustudie 

Det finns ett flertal metoder inom kvalitativ forskning, men den metod vi har valt är en 

kvalitativ intervjustudie på grund av att den är mer flexibel till sin natur (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

2.2.1 Urval 

Vår studie behandlar hur styrning sker i företag med hög personalomsättning. Dessa 

företag är därmed den population vi avser att undersöka. Då vi inte kan undersöka hela 

populationen krävs att vi gör ett ytterligare urval ur denna (Esiasson m.fl., 2012). Att 

undersöka samtliga fall, eller ett stort antal fall, hade varit alltför tids- och 

resurskrävande för den tidsram som denna studie har. Vi har därför gjort ett strategiskt 

urval av ett mindre antal fall. 

 

Vi har fokuserat på ett antal företag inom samma bransch för att kunna göra en 

komparativ flerfallsstudie. Vid ett initialt skede skickades en förfrågan om att ställa upp 

i denna studie ut till sju företag. Vi var medvetna om att inte alla företag har möjlighet 

eller tid att ställa upp för intervju på så kort varsel, och förhoppningen var att vi skulle 
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få kontakt med tre av dessa företag för att kunna utföra våra intervjuer. Av dessa sju 

företag svarade fyra stycken att de inte kunde medverka i studien. De företag som ville 

medverka var Skara Sommarland, High Chaparral och Astrid Lindgrens Värld. Dessa 

tre företag har alla en säsongsbetonad verksamhet, med flertalet säsongsanställda, varav 

många dessutom är i ung ålder. 

 

Då vi vill undersöka hur dessa företag styr sina anställda, var det viktigt att få kontakt 

med den eller de personer i företagen som ansvarar för denna styrning. I den förfrågan 

som skickades ut förklarade vi vad vår studie handlar om och bad om att få komma i 

kontakt med den person som skulle vara bäst lämpad för att svara på våra frågor. Vi 

använde oss av ett så kallat ändamålsenligt urval, vilket innebär att vi valde ut 

respondenter som vi ansåg kunde ge oss den bästa informationen baserat på deras 

kunskap och erfarenhet (Denscombe, 2010). Det resulterade i att vi fick kontakt med tre 

personer med följande funktioner i företagen: 

 

o    Elias Nelzén, HR-chef på Skara Sommarland 

o    Staffan Svensson, Personal- och Teateransvarig på High Chaparral 

o    Joacim Johansson, VD på Astrid Lindgrens Värld 

 

För att ytterligare bredda studien valde vi att intervjua två säsongsanställda i varje 

företag för att få reda på hur de upplever styrningen. Här använde vi oss dels av ett 

bekvämlighetsurval, då vi fick tillgång till några av våra respondenter genom kontakter 

inom företagen och därmed valde objekt som låg närmast till hands (Denscombe, 2010). 

De resterande respondenterna fick vi som förslag när vi intervjuade de ansvariga för 

styrningen i företagen, vilket kan liknas vid ett snöbollsurval då respondenter ger 

förslag på andra respondenter som kan ingå i urvalet (Denscombe, 2010). Kriteriet för 

att de anställda skulle kunna ställa upp på intervju var att de skulle ha jobbat i företaget 

under de senaste fem åren. Detta för att minska risken att något skulle kunna ha ändrats 

markant i styrningen i företaget sedan deras arbetstid. 

 

Anledningen till att vi valde att intervjua enbart tre företag var på grund av den storlek 

på datamaterial som genereras vid kvalitativa studier, och särskilt vid intervjustudier. 

Ett för stort datamaterial kan bidra till svårigheter att se viktiga detaljer som kan vara av 

vikt vid en eventuell jämförelse. Trost (2010) menar att kvalitet är bättre än kvantitet, 
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och att ett mindre antal intervjuer som är väl utförda är mer värda än ett flertal intervjuer 

av sämre kvalitet.  

 

Uttrycket empirisk mättnad är ett begrepp som ofta används i kvalitativa studier. Det 

innebär att man efter ett visst antal intervjuer upplever att man inte längre får något nytt 

som kan tillföra studien något, det vill säga att man har uppnått en mättnad (Bryman & 

Bell, 2013). Då vi har valt att begränsa oss till att intervjua tre företag, går det inte att 

säga om vi kommer att uppnå någon empirisk mättnad. Malterud m.fl. (2016) föreslår 

att man istället bör se till hur mycket information som ett intervjuobjekt kan ge. Ju mer 

information, desto färre personer behöver man intervjua. Hur många som därmed 

behöver intervjuas beror på syftet med studien, vilken strategi man använder vid analys, 

samt hur god kvaliteten är på intervjun som genomförs. Om urvalet dessutom är noga 

genomtänkt kan endast ett fåtal räcka. Vi valde företag som är så lika varandra som 

möjligt för att på så sätt försöka generera ett säkrare resultat. De tre företag som har 

intervjuats är alla inom samma bransch och de anställer ungefär lika många 

säsongsanställda i varje företag. Vi anser att en undersökning av dessa tre företag kan 

generera tillräckligt med material för att genomföra studien under den korta tidsram som 

föreligger. 

 

2.2.2 Genomförande av intervjuer 

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt med intervjuer som är mindre 

strukturerade, vilket innebär att frågorna är mer öppna till sin natur och respondenten får 

större frihet att svara. En mer strukturerad intervju, som exempelvis enkätintervju, hade 

inte kunnat ge oss de utvecklande svar som vi var ute efter i vår studie (Denscombe, 

2010). Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att inte begränsa oss och 

istället anpassa oss efter vår respondent och den information som vi fick. Vi hade inte 

kunnat genomföra helt ostrukturerade intervjuer eftersom vi jämför tre olika företag och 

behövde en viss struktur för att säkerställa att vi skulle kunna jämföra mellan 

intervjuerna. Vi valde därför att utforma en intervjuguide med ett antal frågor (se Bilaga 

A), vilka var till för att hjälpa oss att föra intervjun framåt och i riktning med våra 

frågeställningar.  

 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer via telefon. Det finns både fördelar och 

nackdelar med att använda sig av telefonintervjuer. Uppenbara fördelar är att det 
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innebär lägre kostnader, då vi inte behöver ta oss till intervjupersonerna i fråga för att 

utföra intervjuerna. Då vi har valt att intervjua personer i företag som ligger i olika delar 

av landet, innebär telefonintervjuer att vi även sparar tid på eventuellt resande. Det finns 

dock nackdelar med att utföra telefonintervjuer. Den största nackdelen är att vi som 

författare inte kommer att se personens kroppsspråk, eventuella minspel och gester, för 

att se hur han eller hon reagerar på våra frågor (Bryman & Bell, 2013). På grund av den 

tidsbegränsning som denna studie har, anser vi dock att fördelarna är större än 

nackdelarna. 

 

Vi har valt att spela in våra intervjuer. Vi valde att inte anteckna något under intervjuns 

gång, dels för att vi skulle finna det svårt att hinna med, men även för att minimera 

risken för att vi mer eller mindre medvetet skulle välja ut delar av materialet i förväg 

och på det sättet missa eventuella nyanser i svaren (Lantz, 2013). Då vi genomförde 

semistrukturerade intervjuer följer vi inte heller ett strikt frågeschema, för att istället 

kunna fokusera på den information som våra respondenter gav och kunna ställa 

eventuella följdfrågor. Alla respondenter har innan intervjun genomfördes blivit 

tillfrågade och godkänt att vi spelar in intervjuerna. 

 

Det finns även andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till under intervjuns gång. 

Det är viktigt att vi visar hänsyn till våra respondenter och låter dessa tala, samtidigt 

som det är viktigt att vi styr intervjun i rätt riktning för att på så sätt få ut det vi vill ha 

som är relevant för vår frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan intervjuerna 

genomfördes med de ansvariga för styrningen i respektive företag skickades ett 

förberedande material ut där vi beskrev vad vår studie handlar om och de teman som vi 

ville ta upp under intervjun, detta för att personen skulle kunna förbereda sig något. 

Anledningen till att vi inte skickade ut vår intervjuguide i förväg var för att vi ville att 

intervjupersonen skulle kunna berätta fritt om det som han eller hon tycker är viktigt 

och relevant. 

 

Vår intervjuguide till de ansvariga för styrningen bestod av 17 frågor, indelade i tre 

övergripande kategorier: personalomsättning, styrning av personal, samt motivation (se 

Bilaga A). Frågorna utformades efter ett inledande teoretiskt kapitel, som vi la fram för 

att öka vår förförståelse och hjälpa oss med att sammanställa relevanta frågor för vår 

studie. Eftersom vi utförde semistrukturerade intervjuer innebar det att vi ibland valde 
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att inte ställa alla frågor som ursprungligen fanns med i intervjuguiden, men även att vi 

ställde följdfrågor till våra respondenter som baserades på de svar som vi fick. 

 

Inför intervjuerna med de anställda utformades också en intervjuguide med några 

kortare frågor (se Bilaga B). Dessa frågor formulerades utefter den intervjuguide som vi 

använde för att intervjua de ansvariga för styrningen i varje företag. Även här 

genomfördes semistrukturerade intervjuer. Alla anställda som ställde upp på intervjun 

informerades om att intervjun spelades in, samt att inspelningen skulle raderas efter 

uppsatsens slutförande. Vi valde även att inte nämna de anställda vid namn i uppsatsen, 

utan enbart deras kön och ålder. Detta för att de skulle kunna känna sig bekväma med 

att svara på de frågor vi ställde. De anställda refereras i uppsatsen som S1 och S2 

(Anställd 1 respektive 2 på Skara Sommarland); H1 och H2 (Anställd 1 respektive 2 på 

High Chaparral); samt A1 och A2 (Anställd 1 respektive 2 på Astrid Lindgrens Värld). 

 

2.2.3 Bearbetning och analys av material 

Kvalitativa intervjuer genererar ofta en stor mängd datamaterial. All denna data är dock 

inte relevant för vår analys. Vi behöver alltså reducera materialet till att enbart innefatta 

det som är relevant för vår frågeställning. Då vi spelar in våra intervjuer innebär det att 

det är ett stort datamaterial som ska transkriberas, vilket tar lång tid. Vi valde därmed att 

inte transkribera hela intervjuerna, utan enbart det som vi fann relevant för just vår 

studie och de frågor vi vill besvara. Det finns en risk med att inte transkribera allt 

material då man kan missa viktiga detaljer som kan vara relevanta för studien (Bryman 

& Bell, 2013). Det var därför viktigt att vi lyssnade igenom materialet ett flertal gånger 

innan och under transkribering för att på så sätt säkerställa att vi valde ut delar som var 

viktiga för vår studie. Även om vi inte transkriberade allt material sparades 

inspelningarna tills uppsatsen var slutförd, så att vi hade möjligheten att gå tillbaka och 

se över det vid ett senare tillfälle om det skulle behövas. 

 

För att vi som författare ska kunna genomföra intervjuerna och tolka det som sägs på ett 

bra sätt krävs att vi har en viss förkunskap. Vi behöver även vara insatta i området vi 

studerar för att kunna analysera vårt material (Lantz, 2013), vilket är anledningen till att 

vi valde att ha ett inledande teoretiskt kapitel om styrning 
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2.3 Metodkritik 

Att genomföra enstaka fallstudier kan aldrig ge resultat som är representativa för 

populationen som helhet. Däremot kan det lyfta fram aspekter som kan säga något om 

övriga fall i den population som studerats (Esiasson m.fl, 2012). Då vi har studerat 

företag i samma bransch med liknande förutsättningar, som exempelvis antal 

säsongsanställda och medelåldern hos de anställda, anser vi att resultaten som 

framkommit eventuellt kan visa aspekter som förekommer även i andra liknande 

företag. 

 

Reliabilitet och validitet är två viktiga vetenskapliga kriterier för kvaliteten i en 

undersökning. De handlar om huruvida man kan få samma resultat om undersökningen 

upprepas, om resultaten hade varit likvärdiga om undersökningen skett i andra miljöer, 

samt om det man mäter är relevant i sammanhanget. Då vi har en kvalitativ 

forskningsstrategi och genomför fallstudier, kan det bli ett problem med att använda sig 

av begreppen reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2013). De kriterier som vi 

istället har valt att använda oss av för bedömning av vår undersökning är trovärdighet 

och autenticitet.  

 

2.3.1 Trovärdighet 

Trovärdighet består av fyra delkriterier, vilka alla har en motsvarighet i begreppen 

reliabilitet, validitet och objektivitet. Dessa är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet handlar om hur troliga resultaten 

är. För att få tillförlitlighet i vår studie var det viktigt att komma i kontakt med pålitliga 

respondenter som kunde ge relevant information. Vi anser att de personer som har 

intervjuats angående styrningen av personal är pålitliga, vilket vi baserar på de 

positioner som respondenterna har i företagen. För att säkerställa att de frågor vi ställer 

är relevanta för våra frågeställningar, presenterade vi även ett inledande teorikapitel som 

vi sedan utformade våra frågor utefter.  Överförbarhet handlar om huruvida resultaten 

kan användas i en annan miljö än den som studerats. Resultaten från denna studie skulle 

kunna vara användbara även i andra branscher med hög personalomsättning, men då 

krävs det att de har en hög andel säsongsanställda och att majoriteten av dessa är i en 

ung ålder. För att uppnå kriteriet pålitlighet kräver det att forskarna har ett granskande 

synsätt, och visar en fullständig redogörelse för hur studien har genomförts. Vi har 

försökt vara så transparenta som möjligt och redogjort för alla steg som har gjorts i vår 
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studie. Vi har även kritiskt diskuterat de val vi har gjort, och argumenterat för fördelar 

respektive nackdelar. Pålitlighet handlar också om huruvida resultaten hade blivit 

likartade om studien hade genomförts vid ett annat tillfälle (Denscombe, 2010). Detta är 

svårt att uppnå vid en kvalitativ studie, då respondenterna kan ändra åsikter och synsätt 

från den dagen vi genomförde våra intervjuer till ett eventuellt senare tillfälle. Vi anser 

dock inte att detta påverkar pålitligheten i vår studie, då de resultat som vi kommit fram 

till speglar den verklighet som rådde då studien genomfördes. Kriteriet bekräftelse 

innebär att vi som forskare är medvetna om att vi inte kan vara fullständigt objektiva, 

men försöker säkerställa att vi har agerar i god tro och inte medvetet låter våra 

personliga värderingar eller vår förförståelse påverka utförandet av studien (Bryman & 

Bell, 2013). Vi var redan när studien påbörjades medvetna om detta, och vi har därför 

under hela arbetets gång haft detta i åtanke för att kunna säkerställa ett mer objektivt 

synsätt.   

 

2.3.2 Autenticitet 

Förutom de fyra trovärdighetskriterierna finns det även ett antal kriterier på autenticitet 

(Bryman & Bell, 2013). För att möta dessa kriterier har vi spelat in de intervjuer som 

genomförts, och försökt att presentera materialet i sin helhet, så långt det har varit 

relevant för vår studie. När vi har tolkat svaren har vi varit noggranna med att gå 

igenom materialet ett flertal gånger för att reducera risken för att vi har missförstått de 

svar som våra respondenter har gett. 

 

2.3.3 Etiska aspekter 

Det finns vissa etiska aspekter som forskare bör ta hänsyn till under en vetenskaplig 

undersökning. Dessa innefattar fyra huvudregler - informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att vi har 

tagit hänsyn till alla dessa under vår undersökning. Vid första kontakten med våra 

intervjupersoner informerade vi dessa om vårt syfte med undersökningen, och vi 

berättade även för samtliga intervjupersoner att deras deltagande var frivilligt. Vi 

behandlade uppgifter om våra intervjupersoner med största sekretess och deras 

kontaktuppgifter raderades när uppsatsen var slutförd. Slutligen tog vi hänsyn till det 

sista kravet, då allt material som samlades in under intervjuerna raderades vid 

uppsatsens slutförande för att säkerställa att de enbart användes för vårt 

forskningsändamål.  
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3 Vad är styrning? 
 

I uppsatsens tredje kapitel ges en introduktion till ämnet ekonomistyrning och 

verksamhetsstyrning, med fokus på olika sätt att styra anställda genom användningen 

av olika former av styrmedel och styrformer samt motivation. Detta inledande 

teorikapitel har tagits fram för att öka vår förförståelse och hjälpa oss att ta fram 

relevanta intervjufrågor innan vi påbörjar vår empiriska undersökning.  

 
Målet med styrning är att organisationen och de anställda ska förstå och sträva mot 

samma mål (Anthony m.fl., 2014). Vilken typ av styrning som används beror på 

företagets strategi och mål, samt de förutsättningar som företaget har. Det innebär att en 

specifik styrmodell inte passar alla företag utan den måste anpassas utefter den 

verksamhet som styrningen ska ske i.   

 

Personalen är kärnan i verksamheten 

Människorna i ett företag utgör de viktigaste förutsättningarna för att styrningen ska bli 

framgångsrik. Målet med att styra är att motivera, engagera och organisera individerna 

till att utföra handlingar som för organisationen mot uppsatta mål. Personalens 

kompetens, värderingar och engagemang är det som ligger till grund för hur styrningen 

utformas och genomförs. Att ta hänsyn till de olika individernas beteenden och 

förutsättningar har därför blivit alltmer viktigt då det är de som ska bli styrda.  

Företaget måste kommunicera mål och strategi till de anställda, och även ge dem den 

kunskap som krävs för att de ska kunna verka i företaget. Faktorer som kan påverka 

beteendet är bland annat hur organisationen väljer att sätta upp regler och riktlinjer, i 

vilken utsträckning som de anställda får ta eget ansvar, hur de anställda belönas för sina 

prestationer, samt hur företagskulturen ser ut i företaget. Det är även viktigt att företaget 

tänker på hur de anställdas beteenden formas av de upplevelser de får på företaget. 

Dessa upplevelser påverkar personalens attityd, motivation och engagemang gentemot 

företaget (Andersson & Funck, 2017).  

 

Verksamhetsstyrning 

Ekonomistyrning syftar ofta mer på finansiella mått än på människorna inom 

organisationen. Det är därför viktigt att komplettera denna styrning med en typ av 

verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrningen är anpassad till att även innefatta de 

anställda och deras värde för organisationen (Andersson & Funck, 2017). 
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Styrmedel 

I ett företag krävs ofta en blandning av olika typer av styrmedel. Formella styrmedel 

innefattar exempelvis styrning genom budgetering och redovisning. Att istället styra 

genom hur man fördelar arbetsuppgifter och ge befogenheter och ansvar till de 

anställda, samt att belöna dem med olika typer av belöningssystem, handlar om att styra 

med en organisatorisk struktur. En organisatorisk struktur handlar mer om hur 

verksamheten är utformad. Om inte situationen som företaget befinner sig i är lämpad 

för någon av de ovanstående styrmedlen, kan man använda sig av mindre formella 

styrmedel. Dessa innefattar styrningsverktyg som exempelvis värdering, normer och 

företagskultur. Det har blivit allt mer populärt att använda dessa mjuka styrmedel som 

ett komplement till mer formella och organisatoriska styrmedel (Samuelsson, 2013 A). 

 

Styrformer 

När individer ska styras finns det olika styrformer att använda, direkta och indirekta. Att 

styra genom direkta styrformer kan bland annat innebära att styra genom målsättningar, 

tydliga instruktioner, att ge order eller att sätta strikta gränser för vilket 

handlingsutrymme den som styrs får arbeta inom. Indirekta styrformer är mindre 

formella och handlar istället om att styra sina anställda genom att ge dem information 

som påverkar de föreställningar som de har som tas för givna. Detta kan ske via 

exempelvis utbildningar, belöningar och berättelser. Hur företag väljer att använda sig 

av olika styrformer är individuellt och baseras bäst på företagets ledning, strategi och 

den situation som verksamheten befinner sig i (Andersson & Funck, 2017). Magnusson 

och Wittbom (2013) argumenterar för att styrning av personal som arbetar med tjänster 

skiljer sig från den traditionella styrningen av personal som arbetar med produkter. Den 

största skillnaden är att tjänster ofta produceras och konsumeras samtidigt, vilket ökar 

tyngden av leveransen av tjänsten. Detta är en aspekt som är viktig att ha i åtanke vid 

val av styrform för personal i ett tjänsteföretag. 

 

Motivation som styrmedel 

Styrning av personal kan även ske i form av olika sätt att motivera sin personal. Det 

finns många sätt att motivera på, exempelvis genom sociala tillställningar för de 

anställda, förmåner eller bra sammanhållning inom personalstyrkan. Människor i 

allmänhet anstränger sig extra mycket när de vet att det finns en möjlighet till att uppnå 
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det de vill ha. En form av motivation som är vanlig bland arbetsgivare är olika former 

av belöningssystem där de anställda får en belöning när man når upp till specifikt 

uppsatta mål. Om de anställda vet att de kan få en belöning vid goda prestationer finns 

det studier som visar att de arbetar snabbare, mer noggrant och mer kreativt 

(Samuelsson, 2013 B). 
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4 Hur ser styrningen ut och hur upplevs den? 
 

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras empiriska resultat från de intervjuer som 

genomförts med företagen Skara Sommarland, High Chaparral och Astrid Lindgrens 

Värld. Materialet är uppdelat efter respektive företag. Inledningsvis beskrivs 

verksamheten, och vidare presenteras personalomsättning och styrning av personal, 

samt eventuella motivationsfaktorer. Kapitlet avslutas med en presentation av 

materialet från de intervjuer som genomförts med de säsongsanställda i företagen, där 

vi får en inblick i hur de anställda ser på styrningen. 

 

4.1 Skara Sommarland 

4.1.1 Verksamheten 

Sommaren 1984 öppnade Skara Sommarland upp portarna för sin verksamhet och har 

sedan dess växt och blivit Västergötlands största turistattraktion. År 2001 skedde ett 

ägarbyte och Skara Sommarland blev en del utav en av Nordens ledande aktörer inom 

upplevelseindustrin, koncernen Parks and Resorts Scandinavia. Visionen inom 

koncernen är att ”erbjuda en helhetsupplevelse i världsklass” till sina besökare, något 

som Skara Sommarland tar på största allvar. Från det att parken slår upp sina dörrar i 

början av juni, till det att dem stänger igen i slutet av augusti besöks parken av ca 

300.000 personer varje år. Skara Sommarland har besökare från hela landet och är en 

populär attraktion bland barnfamiljer (Skara Sommarland, 2017 B). 

 

Under de kommande tre rubrikerna presenteras det material som samlats in under 

intervjun med Elias Nelzén som är HR-ansvarig på Skara Sommarland. Elias är den 

enda källan till detta material.   

 

4.1.2 Personalomsättning 

Skara Sommarland har 17 tillsvidareanställda som arbetar året runt, men under säsong 

ökar antalet anställda till 450 medarbetare. Elias Nelzén uppskattar medelåldern på de 

säsongsanställda till mellan 18 och 23 år. All säsongspersonal som jobbar på Skara 

Sommarland och gör bra ifrån sig har en garanterad tjänst året därpå. De flesta anställda 

gör två säsonger innan de väljer att gå vidare från företaget. Tidigare har denna siffra 

legat på 2,6 till 2,8 säsonger i genomsnitt, men möjligheterna för människor som söker 

säsongsjobb har ökat markant och det är konkurrens om duktiga arbetare. Antalet 
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nyanställda på företaget varierar från år till år, men i dagsläget anställer Skara 

Sommarland runt 250 nya medarbetare varje säsong. Denna siffra har stigit under de 

senaste åren. För två till tre år sedan återvände cirka 65 procent för arbete 

nästkommande säsong, men idag ligger den siffran på runt 45 till 50 procent. 

 

Elias Nelzén menar att anledningen till denna minskning beror på just den ökade 

konkurrensen och det allt lättare tillvägagångssättet att både hitta och söka nya 

arbetsplatser. Nelzén tycker att det är svårt att svara exakt på varför de anställda väljer 

att gå vidare från Skara Sommarland. Det kan bero på exempelvis möjligheten att kunna 

justera sina arbetstider mer fritt, lönenivån, eller att de anställda som studerar väljer att 

söka sig till andra områden som är mer relevanta för deras studieområde. 

 

Nelzén anser dock att personalomsättningen inte är ett problem i företaget då de vet om 

att de verkar i en säsongsbetonad bransch. Eftersom Skara Sommarland till mestadels 

erbjuder kortare säsongsjobb är de medvetna om att de personer de anställer är 

människor mellan jobb eller studerande och att de kommer röra sig vidare. Samtidigt 

som erfarenhet i arbetet är positivt för den dagliga driften, menar Nelzén att en person 

som har arbetat ett par år kan vara mindre benägen att våga utmana sig själv och tänka 

nytt. 

 

Den ungdomliga majoriteten ser Skara Sommarland som något positivt. De personer 

som visar ledaregenskaper och får ledartjänster inom företaget ger kraft genom att bidra 

med nya erfarenheter och nya infallsvinklar. Nelzén uttrycker sig angående unga 

medarbetare i företaget: 

“Tanken om att ingenting är omöjligt är faktiskt en ganska skön drivkraft att ha, även 

om man inte når hela vägen fram så vågar man starta saker och man vågar driva grejer 

för att man tycker att det är roligt och har ett genuint intresse för det” (Elias Nelzén, 

2017-05-04). 

 

4.1.3 Styrning av personal 

På Skara Sommarland börjar utbildningen av de anställda redan vid rekryteringen, detta 

för att man i tidigt skede vill styra dem i den riktning parken arbetar. Elias Nelzén 

menar att Skara Sommarland arbetar efter ett “artistkoncept”, där de anställda går in i en 

roll som “artister”, vilket innebär att de ska kunna showa och bjuda på sig själva för 
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besökarna. Nelzén understryker att hela kulturskapandet är något som genomsyrar allt 

de gör och är en viktig byggsten i hur Skara Sommarland arbetar. “Artistkonceptet” 

presenteras redan vid rekryteringsskedet där tituleringen gruppauditions används istället 

för gruppintervjuer. Att byta ut intervju mot audition är ett symboliskt sätt att visa hur 

Skara Sommarland arbetar. Elias Nelzén berättar att man redan under audition 

introducerar det förhållningssätt som de anställda ska arbeta efter, vilket språk som får 

användas, vilket tonläge dem ska ha och vilket kroppsspråk dem ska föra. 

 

Auditions följs sedan upp med en obligatorisk utbildning där alla får en mer detaljerad 

beskrivning av hur Skara Sommarland tänker, vad som har hänt tidigare och vad 

planerna är för parken i framtiden. De får även en upplärning i hur alla praktiska 

moment utförs. Utöver utbildning får varje anställd tillgång till Skara Sommarlands 

arbetsbeskrivningar, de interna reglerna och förhållningssätt, samt koncernens 

gemensamma policys. 

 

Elias Nelzén menar att det är skillnad i hur pass styrda de olika arbetsrollerna är. De 

anställda som jobbar under teamledarna är relativt styrda med tydliga riktlinjer på hur 

de ska arbeta. Detta beror på att det är många som på kort tid ska ta till sig mycket 

information och det krävs därmed en tydlig struktur. Ju skickligare du blir på ditt jobb, 

desto mer frihet kommer du att få. Visar du dessutom på ledaregenskaper finns 

möjligheter att klättra uppåt i organisationen, med andra typer av arbete som innebär 

mer frihet under ansvar. 

 

Under säsongens gång utför Skara Sommarland utvärderingar med de säsongsanställda 

för att undersöka hur de trivs på sin arbetsplats. Utvärderingen innefattar även hur de 

uppfattar ledarskapet hos sina respektive teamledare, hur Skara Sommarland uppfattas 

som arbetsgivare samt Parks and Resorts Scandinavia som koncern. Elias Nelzén anser 

dock att den viktigaste uppföljningen hos de anställda är den dagliga dialogen mellan 

personalen och teamledarna. Han upplever att Skara Sommarland har bra kontroll över 

de åsikter som finns bland de säsongsanställda. 

 

Elias Nelzén har sedan han började på Skara Sommarland år 2007 uppfattat en 

utveckling på sättet de arbetar med styrning av personal. Den stora förändringen skedde 

år 2010 då Parks and Resorts Scandinavia valde att starta sin egen utbildningsakademi. 
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Akademin består utav två anställda från koncernen som ansvarar för 

utbildningsinnehållet och sätter en standard på hur utbildningen ska ske. Akademin har 

hand om all utbildning som personalen inom koncernen får, oavsett nivå. Elias Nelzén 

menar att Skara Sommarland, med hjälp av akademin, har spetsat till sina utbildningar 

och ger en stabil grund för sina nyanställda att stå på. 

 

4.1.4 Motivation 

För att motivera sin personal anser Nelzén att ett närvarande ledarskap och ett positivt 

förhållningssätt är två viktiga faktorer. Gästernas feedback angående personalen är 

genomgående positiv, vilket Nelzén tror beror på närvarande och duktiga teamledare 

som uppmuntrar de anställda och driver arbetet framåt. Nelzén menar också att Skara 

Sommarland har en stark laganda som motiverar de anställda. 

 

Ytterligare en motivationsfaktor är att Skara Sommarland avsätter mycket tid och 

resurser för att göra något roligt för sin personal. Varannan vecka har de 

personalaktiviteter som exempelvis kan vara att de efter stängning öppnar upp badet för 

de anställda. De har även en omtyckt tradition som nästan 75 procent av personalen 

medverkar på, där de under en kväll gör om hela parken till ett antal olika stationer i 

form av utmaningar. Detta är en tradition som funnits sedan 90-talet. I slutet av 

säsongen har de även en stor sommarfest för alla medarbetare. 

 

Enligt Nelzén är det viktigt att personalen är motiverad, då glad personal ofta innebär ett 

glatt förhållningssätt gentemot gästerna. Som Nelzén tidigare nämnt är det personalen 

som de får mest positiv feedback för, men det är också störst risk för en negativ 

upplevelse om personalen inte presterar som de ska. Gästerna är gående reklampelare 

och om de inte får en bra upplevelse finns det risk för att de berättar detta för sina nära 

och kära. 

 

Nelzén anser att Skara Sommarland är en bra arbetsgivare som erbjuder sina anställda 

mycket. Dels i form av internutbildningar i service, men även ledarskapsutbildningar för 

de som går vidare inom organisationen. Utöver detta har de anställda andra förmåner 

som exempelvis att få gå in gratis på alla Nordens nöjesparker. 
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4.1.5 Hur styrningen upplevs av de anställda 

Anställd S1 - Man, 24 år 

S1 har i dagsläget en säsongsanställning som HR-assistent. Han påbörjade sin karriär år 

2010 och har under sex säsonger, med ett års paus, klättrat sig uppåt i företaget. Han 

började som badvärd för att sedan bli teamledare på badet. I sommar har han utöver HR-

assistent fått rollen som parkchef. S1 menar att han under sin tid på Skara Sommarland 

haft visioner om att klättra i organisationen och har kontinuerligt haft en dialog med 

sina chefer för att veta vad som krävs för att utvecklas och nå dit han vill. 

 

Det som gjort att S1 velat komma tillbaka till Skara Sommarland efter sin första säsong 

är att han uppfattar en hög utvecklingsvilja inom företaget och koncernen Parks and 

Resorts Scandinavia. Utvecklingsmöjligheterna är det som i grunden motiverar S1 mest, 

men ytterligare en faktor är att han har fått mycket erfarenhet i form av utbildningar och 

utbyten med kollegor i andra parker. S1 anser att utbildningarna de får hjälper honom 

att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Utbildningen ger även information om företagets 

kultur, mål och visioner, samt dess värdeord som genomsyrar alla parker och anställda 

som jobbar inom koncernen. 

 

S1 menar att det finns många regler och riktlinjer i organisationen. Alla tjänster har ett 

manus att gå efter, med information om huvudsakliga uppgifter och förhållningssätt. S1 

har i sin roll mycket frihet under ansvar. Redan vid klivet upp till teamledare får man 

mer frihet att utföra sitt arbete, medan de anställda i de lägre nivåerna har det mer strikt. 

S1 uppfattar att han i sitt arbete blir styrd, men påpekar att det är i positiv bemärkelse. I 

jämförelse med tidigare arbetsplatser där han har uppfattat mindre styrning, föredrar S1 

att bli styrd åt rätt håll och att arbetsgivaren visar vad han ska göra. 

 

Anställd S2 – Kvinna, 22 år 

S2 jobbade sin första säsong på Skara Sommarland sommaren år 2014 och var då 

stationerad på en av parkens attraktioner. Hon har under sina tre säsonger även arbetat 

som rörlig styrka, och när hon återvänder för årets säsong ska hon jobba inom 

gästservice. Anledningen till att S2 vill komma tillbaka till Skara Sommarland är på 

grund av de människor hon jobbar med och de gäster hon träffar, men framförallt att 

Sommarland är en allmänt rolig plats att jobba på. 
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S2 menar att den utbildning man får innan säsongens början anpassas efter vilken 

position man ska ha i företaget, exempelvis bad-, service- och kassautbildning. S2 

upplever att den utbildning hon får är tillräcklig för att hon ska kunna utföra sitt arbete 

på bästa sätt. Hon berättar också att de dagligen blir påminda om företagets vision och 

hur man vill att de ska bete sig mot besökarna, något som för henne blivit tydligare ju 

längre hon arbetat i företaget. 

 

Som anställd på Skara Sommarland finns det regler och riktlinjer som måste följas. S2 

berättar att det kan handla om allt från att komma försent till hur de vill att du ska klä 

dig. Det finns även normer angående hur man ska bete sig i parken. S2 menar att dem 

får riktlinjer om hur man bemöter gästerna och hur man ska hantera olika situationer, 

men att hon sen får fria tyglar till att hantera varje situation på bästa sätt. Det som 

motiverar S2 att utföra sitt arbete på bästa sätt är att hon alltid vill leverera 100 procent 

när hon jobbar. En annan motivationsfaktor är känslan hon får på jobbet av att alla är ett 

team på Skara Sommarland. De anställda jobbar alltid tillsammans och hjälps åt när 

problem dyker upp. Skara Sommarland har en riktigt laganda i sin personalstyrka. 

 

Efter säsongens slut och parken har stängt görs en uppföljning på hur det gått för alla 

säsongsanställda. S2 menar att uppföljningen består av frågor kring hur de bemött 

gästerna, hur deras service har varit och hur dem kan utvecklas till nästa gång. 
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4.2 High Chaparral 

4.2.1 Verksamheten 

Ett besök i teater-temaparken High Chaparral tar dig tillbaka till 1870-talets Vilda 

Västern och hur det såg ut i Amerika under den tidsepoken. Parken öppnades år 1966 av 

Bengt Erlandsson och ägs idag av hans barnbarn, Emil och Philip Erlandsson. Visionen 

för High Chaparral är att vara världens bästa vilda västern för barnfamiljer, något som 

ska uppnås genom gemenskap och interaktion mellan besökare och personal. Som en 

utav landets mest kända turistattraktioner lockar High Chaparral runt 170.000 besökare 

under en säsong. Teater-temaparken har besökare från framförallt Sverige, men även 

Norden och Europa (High Chaparral, 2017 B). 

 

Under de kommande tre rubrikerna presenteras det material som samlats in under 

intervjun med Staffan Svensson som är personal- och teateransvarig på High Chaparral. 

Staffan är den enda källan till detta material.   

 

4.2.2 Personalomsättning 

High Chaparral har 25 fastanställda som arbetar året runt, men utökar sin personalstyrka 

till mellan 300 och 350 medarbetare under sommarmånaderna. Staffan Svensson 

uppskattar att de flesta anställda är mellan 20 och 25 år gamla, men att det finns de som 

är allt mellan 16 och 78 år. High Chaparral ser en stadig siffra på de säsongsarbetare 

som återkommer och de flesta gör runt 3 till 4 säsonger innan de väljer att gå vidare till 

nästa arbete. Gör man ett bra jobb och visar framfötterna ska det mycket till för att 

personen inte ska få komma tillbaka och arbeta nästa säsong också. Staffan Svensson 

menar att antalet nyanställd personal varierar från säsong till säsong men att siffran 

ligger runt 150 till 200 i genomsnitt. Han tror att den vanligaste anledningen till att folk 

går vidare från sitt arbete på High Chaparral är för att det oftast bara är ett tillfälligt jobb 

under tiden man studerar eller liknande. High Chaparral har även en grupp anställda 

som är skådespelare i parken. Dessa menar Svensson har en tendens att stanna längre än 

genomsnittet då skådespelare generellt har ett mer flexibelt schema att anpassa sina jobb 

efter. 

 

Utmaningen med hög personalomsättning för High Chaparral anser Staffan vara att de 

varje år måste utbilda sin personal och ofta från grunden. Trots att de är beroende av att 

ha kvar en viss del av personalen, så är de flesta jobben de erbjuder inget arbete som 
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kräver någon specifik utbildning. Den utbildning de tycker att de anställda behöver, står 

High Chaparral för på plats. Detta ger dem en fördel då personalen inte är speciellt svår 

att ersätta. En annan utmaning är att många gör bra ifrån sig under intervjuerna men 

visar sig senare inte riktigt håller hela vägen. 

 

Staffan Svensson berättar vidare att även om High Chaparral ser utmaningar med hög 

personalomsättning ser man det inte som ett problem. Man väljer istället att se det som 

en tillgång där varje nyanställning är ett tillskott med nya fräscha tankar och ideér. Dock 

menar Staffan Svensson att det i år har blivit en märkbar nedgång i antalet sökande. 

Detta tror han beror på att konkurrensen har ökat samt att många idag får förlängd 

anställning på sina andra jobb.  

 

4.2.3 Styrning av personal 

För att se till att de säsongsanställda kan utföra sitt arbete utbildar High Chaparral sin 

personal. Utbildningen genomförs innan parken öppnas för säsong och under den 

genomförs en presentation av företaget och vad High Chaparral står för. De utbildar i 

vilket bemötande de vill att deras medarbetare ska ha gentemot gästerna, men även i 

försäljning, merförsäljning, kassa och produktutbildning. Det är också viktigt att 

teamledarna finns med som stöd under arbetets gång. Svensson berättar att det alltid 

finns någon på plats som har jobbat tidigare och vet hur det fungerar. Det finns även 

instruktioner tillgängliga på varje station. Teamledarna har i sin tur någon som jobbar 

över dem, en person som har ansvar över ett större team och har ett mer övergripande 

ansvar. 

 

Svensson anser att det på en stor arbetsplats alltid finns en risk för att medarbetare och 

organisation inte strävar mot samma mål. För att minska denna risk försöker de redan 

vid rekryteringsprocessen göra klart för sina anställda vad de förväntar sig av dem. 

Företaget försöker ha en öppen dialog med sina anställda redan från anställningens 

början. Är det någon som inte är mottaglig för instruktioner, försöker man ha en 

diskussion om detta och eventuellt görs en omplacering av den anställda. De fokuserar 

dock på att försöka se till att varje person hamnar på rätt plats redan från början. 

 

Staffan berättar att varje anställd får skriva under att de har förstått företagets policys 

innan de påbörjar sin anställning. Dessa policys innefattar bland annat alkohol- och 
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drogpolicy, samt arbetsmiljö och media. En av de viktigaste reglerna de har är 

klädpolicyn, då det är viktigt att de anställda följer temat och symboliserar 1800-talets 

Vilda Västern. 

 

Enligt Staffan styrs de säsongsanställda med tydliga riktlinjer. Den viktigaste riktlinjen 

de arbetar efter är hur bemötandet sker mot gästerna. I övrigt styrs de anställda genom 

ständig uppföljning och information. Teamledarna har fler befogenheter än de andra, 

men det är ändå samma struktur för deras arbete då de har ansvaret för sin arbetsplats. 

De kan däremot någorlunda styra personalen som är under dem. Det är viktigt att 

kommunikationen fungerar om det uppstår några problem eller om det händer något 

som de anställda bör veta om. Tanken är att de anställda ska kunna vända sig till sina 

teamledare för att lösa eventuella problem som uppstår.  

 

4.2.4 Motivation 

Den största motivationsfaktorn för personalen tror Staffan Svensson är gästerna. 

Anledningen till att Staffan själv jobbar på High Chaparral är för att han tycker om att 

underhålla och göra folk glada. Han menar att när man ser att gästen blir glad har man 

lyckats och den känslan lyfter enormt. En annan faktor är den familjära känslan som 

råder på High Chaparral, alla hjälps åt och tar hand om varandra. Staffan tror att en stor 

anledning till att folk motiveras till att komma tillbaka mer än en säsong är på grund av 

att många bor på området och att det händer så mycket utanför jobbet. De har bland 

annat söndagsaktiviteter där de grillar och gör någon form av aktivitet som exempelvis 

brännboll, fisketävlingar eller frågesport. En gång i veckan har de även en lugnare form 

av afterwork. High Chaparral har samarbeten med andra parker som exempelvis Astrid 

Lindgrens Värld och Liseberg och brukar anordnar bussresor dit. 

 

High Chaparral använder sig inte av några direkta belöningssystem. Däremot utser de 

månadens anställd, vilket en anställd blir utsedd till om denne gjort något extra för 

någon annan i parken. Den som blir utsedd till detta får någon form av belöning, något 

symboliskt för att visa uppskattning för att personen gjort ett bra jobb. Staffan berättar 

att de förra året använde interna säljtävlingar men att de valde att plocka bort dem, då 

det i efterhand visade sig vara ett stressmoment för de anställda. 
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Om personalen på High Chaparral skulle vara omotiverad och strunta i bemötandet 

gentemot gästerna skulle det ha en väldigt negativ påverkan på verksamheten. Staffan 

berättar att det finns vetenskapliga studier som menar att 70 procent av de som väljer att 

gå till en annan temapark är på grund av bemötandet från personalen, medan bara 10 till 

15 procent är på grund av priset. Bemötandet är därför otroligt viktigt och det gäller att 

motivera personalen till att prestera. Framförallt i slutet av juli, då det enligt Staffan 

uppstår en ofrånkomlig motivationssvacka. Vid denna tidpunkt är det extra viktigt med 

en klapp på axeln och några peppande ord. 

 

Under den tid som Staffan arbetat på High Chaparral anser han att det har skett en 

förändring i företaget. Dem slutade bland annat att sälja alkohol och valde istället att 

sträva efter att bli den bästa temaparken för barnfamiljer. Det var inte bara publiken som 

byttes ut i detta fall, utan även de som sökte sig till High Chaparral för arbete. Förut var 

det många som ville åka till High Chaparral för att jobba och festa och för flertalet kom 

då jobbet i andra hand. När alkoholen byttes ut, hade det som konsekvens att 

personalomsättningen ökade något. Men det ser inte Staffan som något problem, då han 

kan se att kvaliteten på arbetet och kundnöjdheten istället har ökat. 

 

4.2.5 Hur styrningen upplevs av de anställda 

Anställd H1 - Kvinna, 18 år 

H1 arbetar som säsongsanställd i butik på High Chaparral. I sommar påbörjar hon sin 

andra säsong i företaget. Anledningen till att hon vill komma tillbaka för en andra 

säsong är på grund av den speciella miljö som arbetsplatsen har, de roliga 

arbetskamraterna och den stämningen som finns i företaget. Hon menar att jobbet är 

roligt, men anser även att gemenskapen utanför arbetstid spelar en viktig roll. Hon tror 

att det är mycket tack vare cheferna som alla är väldigt öppna och välkomnande. 

 

H1 berättar att man får en tvådagars utbildning innan säsongen inleds, där företaget går 

igenom deras policy, visioner och mål, vad de tänker om företaget och hur de vill att 

parken ska se ut. I utbildningen får de även veta mer om det praktiska arbetet. H1 tycker 

att utbildningen de får är tillräcklig för att hon ska kunna utföra arbetet på bästa sätt. De 

hade även gott om hjälp de första dagarna på jobbet, då det fanns personer i närheten 

som kunde visa hur man gjorde. 
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H1 menar att det finns en del regler att följa i företaget, något som mest beror på att allt 

ska vara väldigt autentiskt. Hon menar att det ibland blir så att företaget bryr sig mer om 

att det ska vara autentiskt, än att se till vad som är bäst för personalen. Framförallt när 

det gäller klädpolicyn, då man har kläder och skor som kan vara obekväma att arbeta i, 

särskilt under varma dagar. H1 anser att hon har väldigt mycket frihet under ansvar i sitt 

arbete och hon upplever inte att hon blir särskilt styrd. Företaget bestämmer vart hon 

ska jobba och vad det är hon ska göra, men det handlar om att hitta sitt eget sätt att 

utföra arbetet på. Så länge kunden är nöjd så är cheferna nöjda.   

 

Det är servicen som H1 brinner för och därmed motiverar henne mest. Som arbetsgivare 

motiverar High Chaparral genom att anställa bra personal som peppar varandra. Det är 

även motiverande med deras vilja att vara den bästa temaparken, vilket de vet bygger på 

bra personal. De är därför måna om hur personalen ska vara och bete sig. H1 menar att 

hennes närmaste chefer har bra koll på sin personal och de ser till att de anställda mår 

bra. 

 

Anställd H2 – Kvinna, 23 år 

H2 jobbade sin första sommar på High Chaparral år 2016 och hade då jobbtiteln 

butiksbiträde. I år återvänder hon för att göra ytterligare en säsong som butiksbiträde i 

temaparken. H2 menar att anledningen till att hon vill komma tillbaka är på grund av 

företagskulturen och den familjära känslan som genomsyrar hela personalstyrkan. 

Eftersom man bor tillsammans gör man mycket aktiviteter på kvällarna vilket förbättrar 

gemenskapen ytterligare. H2 understryker att för många handlar det om att komma 

”hem” när man återvänder till High Chaparall. Det blir som en stor återförening med sin 

familj. 

 

Innan säsongen drar igång får de säsongsanställda under två dagar utbildningar för att 

förbereda sig inför sin arbetsroll. Denna utbildning består av olika kurser och 

föreläsningar i bland annat vett och etikett; hur de internt ska bete sig i olika situationer; 

lära sig kassasystemen; och vad företaget står för. High Chaparrals ägare håller under 

dessa utbildningsdagar i en föreläsning som enbart handlar om företagets mål, visioner 

och företagskultur. H2 anser att utbildningen som erbjuds är mer än tillräcklig för att 

förbereda henne för den position hon har. 
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H2 menar att det finns många regler och riktlinjer för de anställda att följa. Dock är 

High Chaparral tydliga med dessa redan från början och även vad som händer om 

reglerna inte skulle följas. Trots alla regler och riktlinjer upplever H2 att det finns en 

viss frihet under ansvar då hon ibland står själv i butiken och får ta egna beslut. Det som 

motiverar H2 att utföra sitt arbete på bästa sätt är nöjda besökare, att se dem glada och 

må bra. En annan motivationsfaktor är att hon upplever att hennes chefer är bra på att 

uppmärksamma när hon gör något bra. Hon menar att de anställda får en bekräftelse på 

att de högre cheferna faktiskt ser och hör vad dem gör. Det finns också utmärkelser som 

delas ut bland de anställda, som exempelvis månadens anställd. H2 uppfattar dock att 

uppföljningen av de säsongsanställdas arbete inte möter hennes förväntningar. Hon 

saknar ett sätt att få utvärdera sitt arbete och berätta vad som varit bra och mindre bra. 
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4.3 Astrid Lindgrens Värld 

4.3.1 Verksamheten 

År 1981 grundades Astrid Lindgrens Värld, en teaterpark uppbyggd utifrån 

berättelserna av en utav Sveriges mest folkkära författare. Under en vistelse på Astrid 

Lindgrens Värld får besökarna leka och spendera tid tillsammans med sagofigurerna 

från några av Astrids mest kända och älskade barnböcker. Allt du möter i parken ska 

spegla en rättvis bild av hennes berättelser och detta är en av de viktigaste hörnstenarna 

för hur teaterparken arbetar. Från det att parken öppnar i slutet av maj tills det att den 

stänger i slutet av augusti, besöks den av runt 490 000 personer varje år. Majoriteten av 

besökarna kommer från Sverige men teaterparken i Vimmerby lockar även turister från 

utlandet (Astrid Lindgrens Värld, 2017). 

 

Under de kommande tre rubrikerna presenteras det material som samlats in under 

intervjun med Joacim Johansson som är VD för Astrid Lindgrens Värld. Joacim är den 

enda källan till detta material. 

 

4.3.2 Personalomsättning 

På Astrid Lindgrens Värld finns det ett 50-tal tillsvidareanställda som jobbar året runt. 

Eftersom det är en säsongsbetonad verksamhet varierar siffran för hur många 

medarbetare som anställs under högsäsong, men Joacim Johansson uppskattar dem till 

uppemot 500 personer. Medelåldern hos de anställda är en uppskattad gissning och 

hamnar någonstans mellan 20 och 22 år. Cirka 60 procent av personalen återkommer för 

att jobba ytterligare en säsong och de flesta säsongsanställda gör två till tre somrar 

innan de väljer att gå vidare. Johansson upplever att den vanligaste anledningen till att 

personalen väljer att gå vidare från sitt jobb på Astrid Lindgrens Värld är de vill få en 

fast punkt i livet, något som en säsongsanställning har svårt att erbjuda. 

 

Utmaningen med att anställa nya medarbetare varje säsong är att de inte kan alla rutiner. 

Den aspekten skapar en tröghet i arbetet och känslan av att man får ”börja om” varje år 

är stor. En annan utmaning är att det idag är tuffare att hitta kompetent personal. Joacim 

upplever att detta är på grund av den låga arbetslösheten som i sin tur skapar en stor 

efterfrågan på arbetsmarknaden. Johansson understryker dock att han inte upplever 

personalomsättningen som ett problem i företaget. De upplever att omsättningen är låg 

med tanke på den bransch Astrid Lindgrens Värld är verksam inom, men att siffran kan 
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bli lägre. Han väljer istället att se personalomsättningen som något positivt. Varje 

sommar får Astrid Lindgrens Värld in människor med nya idéer och de ser inte hinder 

eller problem med detta, utan endast möjligheter. En lagom blandning av rutinerad och 

ny personal är alltid det bästa, anser Joacim. 

4.3.3 Styrning av personal 

För att se till att de säsongsanställda kan utföra sitt arbete på bästa sätt, får alla innan 

säsongen drar igång göra en webbutbildning kopplad till verksamhetens företagskultur. 

Utbildningen innehåller information om hur man ska agera och bete sig, dels mot 

varandra men också mot gästerna. Webbutbildningen kombineras sedan med en 

introduktion på plats, där de specifika avdelningarna går igenom hur de dagliga 

rutinerna ser ut. Johansson berättar även om den kick-off helg som alla medarbetare blir 

inbjudna till innan parken öppnar. Helgen är en kombination av teoretisk och praktisk 

information där mycket vikt läggs på att förmedla vad Astrid Lindgrens Värld står för 

och vad verksamhetens vision och mål är. Det är viktigt att medarbetarna har koll på 

vad verksamheten vill förmedla för känsla och företagskultur gentemot deras besökare. 

 

Joacim Johansson menar att det alltid finns en liten risk att medarbetarna och 

organisationen inte strävar mot samma mål, men att den upplevs liten på Astrid 

Lindgrens Värld. De är väldigt tydliga med företagets mål och vad de vill uppnå i 

exempelvis gästnöjdhet eller antal besökare. När gästerna kommer till parken ska de 

känna att de verkligen är i Astrid Lindgrens Värld, att det är på riktigt. Det är den 

känslan som Joacim Johansson upplever är den allra viktigaste och de missar ingen 

möjlighet att förmedla denna. 

 

Alla medarbetare på Astrid Lindgrens Värld jobbar utifrån en personalhandbok som alla 

måste skriva under att man tagit del av. Handboken innehåller de policys och riktlinjer 

som verksamheten jobbar efter. Exempel på vad det kan vara är hur de ska jobba, klä sig 

och bete sig. Personalhandboken är ett komplement till de olika rutiner som finns på de 

olika arbetsplatserna i parken. Det är tydligt vad som ska levereras, men det är olika hur 

det kommuniceras. Joacim Johansson påstår att personalen på Astrid Lindgrens Värld 

inte har någon direkt frihet under ansvar, dock menar han att de skulle behöva mer 

instruktioner och struktur då han idag upplever att dem har för lite av den varan. Många 

av de instruktioner som finns levereras muntligt, vilket inte passar alla lika bra. 
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Efter varje säsong görs en uppföljning och utvärdering med alla anställda. Denna 

uppföljning görs i form av en personalenkät där alla får berätta hur man upplevt 

säsongen, vad som har varit bra och mindre bra. Man får även uttrycka vilka områden 

man anser behöver utvecklas och hur samarbetet har fungerat med cheferna. 

 
4.3.4 Motivation 

Astrid Lindgrens Värld är en arbetsplats som genomsyrar glädje, skratt och värme, 

något som Joacim Johansson anser vara de anställdas största motivationskälla. En annan 

motivationsfaktor är att få jobba i en så pass ung personalstyrka där de anställda umgås 

även privat. På Astrid Lindgrens Värld använder de sig inte utav några individbaserade 

belöningssystem utan samtliga medarbetare belönas när uppsatta mål uppnås. Johansson 

berättar vidare att Astrid Lindgrens Värld som arbetsgivare jobbar hårt för att hålla sin 

personal motiverad. Det handlar mycket om att de anställda ska känna delaktighet, 

glädje och inspiration. Parken har en egen personalklubb som gör aktiviteter varje 

vecka. Det kan vara allt ifrån att fixa en bussresa till Liseberg, till att paddla havskajak 

ute i Västervik. 

 

Att ha personal som inte är motiverad till att göra ett bra jobb skulle märkas tydligt på 

gästens upplevelse, men att bygga upp en park liknande Astrid Lindgrens Värld klarar 

de flesta enligt Johansson. Att skapa det genuina och äkta i bemötandet, att skapa den 

positiva och glada atmosfären bland medarbetarna, är mycket svårare och det är där 

mycket resurser läggs. 

 

4.3.5 Hur styrningen upplevs av de anställda 

Anställd A1 - Kvinna, 22 år 

A1 började sin karriär på Astrid Lindgrens värld för två år sedan. Hennes första sommar 

arbetade hon inom mat och dryck och när hon återvände sin andra säsong blev hon 

områdeschef, vilket hon ska fortsätta med även kommande säsong. Det som får A1 att 

vilja komma tillbaka till Astrid Lindgrens Värld, förutom den fantastiska teatern och 

miljön, är att det är en väldigt rolig arbetsplats. En annan faktor som gör att A1 vill 

komma tillbaka är den sammanhållning som finns inom personalen, att man bor ihop 

och hela tiden hittar på saker tillsammans utanför jobbet. Det är en härlig sommarmiljö 

att vara en del av, men framförallt är den rolig att arbeta i. 
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A1 berättar att hon under sin första säsong, när hon inte hade några ansvarsområden, 

inte upplevde att hon fick någon specifik utbildning innan hon började arbeta utan blev 

upplärd på plats, något hon ändå tycker fungerade bra. Hennes nya ansvarsposition gav 

däremot en ordentlig utbildning på två veckor. En utbildning som hon anser räcker till 

för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

 

Eftersom det är en tematiserad park finns det många regler och riktlinjer att förhålla sig 

till, fler än A1 har upplevt på andra arbetsplatser. Det finns även strikta regler gällande 

bland annat arbetskläder, hårfärg, samt tatueringar. De måste även tänka på hur de beter 

sig och vad de säger, då det är en park för barn. Eftersom A1 har en ansvarande roll i 

parken upplever hon en del frihet under ansvar. Det tycker hon är stor skillnad från att 

vara en “vanlig” medarbetare. Det ligger mycket mer ansvar på henne nu och hon måste 

se till att lära upp sina medarbetare inom en viss tidsram. 

 

Det som motiverar A1 är dels att företaget har en fin vision och det motiverar även att 

de har tacksamma gäster. Hon menar också att det handlar om stoltheten att vara ett 

ansikte utåt för Astrid Lindgrens Värld. Enligt A1 är det lätt att förstå företagets vision 

och hur företaget vill uppfattas utåt, då de är tydliga med att förmedla detta till sina 

anställda. Ytterligare motivationsfaktor som A1 nämner är de aktiviteter som företagets 

personalklubb anordnar varje vecka, de förmåner och rabatter de får i parken, samt 

gratis inträde på andra nöjesparker i Sverige. 

 

A1 tycker att ledningen är bra på att följa upp hennes arbete. Dels har de ett större 

medarbetarsamtal i slutet av säsongen, där säsongen i helhet utvärderas. 

Personalavdelningen skickar även ut enkäter efter säsongen, men framförallt har de en 

nära kontakt med deras närmaste ledare under hela säsongen och A1 berättar att hon har 

jättebra förtroende för sina chefer och ledningen. 

 

Anställd A2 - Kvinna, 24 år 

A2 jobbar som biträdande områdesansvarig på den största restaurangen på Astrid 

Lindgrens Värld. Hon gör i år comeback i parken, då hon jobbade där 2012 och 2013. 

Anledningen till att A2 valde att komma tillbaka till parken är främst på grund av de 

fantastiska människorna man träffar. Hon berättar att just i år har hon många vänner i 

parken sedan tidigare och då kände hon att hon också ville tillbaka. Hon gillar att man 
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är så nära med alla avdelningar och att man har väldigt kul ihop, både på och utanför 

jobbet. 

 

A2 tycker inte att man får någon direkt utbildning när man börjar på Astrid Lindgrens 

Värld. Man får en genomgång i hur kassasystemet fungerar, samt disk och liknande, 

men ingen direkt utbildning. Däremot får A2 i år, eftersom hon nu blivit ansvarig, en 

särskild utbildning. Hon tycker att denna utbildning räcker till. Dock hade hon gärna 

sett att man fått mer tips och stöd i hur man hanterar vissa konflikter som kan uppstå i 

parken. 

 

Företagets visioner och mål är en av anledningarna till att A2 vill jobba på Astrid 

Lindgrens Värld. Hon anser att det är ett bra företag och att de är tydliga med vad de 

står för. De introducerar företagets visioner och mål redan vid rekryteringen, samt vid 

introduktionsdagarna där VD och ledningsgrupp förklarar vad som är viktigt för dem 

och vad de anser är viktigt att de anställda tänker på i parken. 

 

Det som motiverar A2 att utföra sitt arbete är att hon tycker om att utvecklas och möta 

nya människor. A2 menar att Astrid Lindgrens Värld som arbetsgivare är väldigt mån 

om sin personal. De vill att personalen ska trivas och finns alltid tillgängliga. Är det 

stressigt och mycket att göra kan VD:n “Jocke” rycka in och ställa sig i disken, vilket är 

väldigt peppande enligt A2. Det anordnas även personalaktiviteter och personalfester. 

 

A2 berättar att det finns regler och riktlinjer på Astrid Lindgrens Värld. Inom hennes 

område handlar det mycket om hygien och kassahantering, men det finns även många 

allmänna regler som exempelvis att man inte får ha tatueringar eller en utstickande 

hårfärg. De kan heller inte gå fram till skådespelarna och prata med dem om privata 

saker, utan måste tilltala dem vid deras karaktärs namn. Det är mycket sådana regler 

som är uppsatta för att hålla sagorna vid liv. A2 tycker att det är en stor skillnad på att 

vara områdesansvarig, då hon har mer ansvar och press på sig. Tidigare har hon bara 

tagit emot order och gjort som hon blivit tillsagd. Hon upplever att hon nu har en del 

frihet under ansvar, trots alla regler. Hon får sätta sina egna rutiner, men hennes arbete 

måste fortfarande bli gjort. Uppföljning på arbetet sker i form av medarbetarsamtal 

under säsongen.  
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5 Vår analys av likheter och skillnader 

 
I uppsatsens femte kapitel analyserar vi de empiriska resultaten under kategorierna 

personalomsättning, styrning och motivation. Här jämförs de tre företagens eventuella 

likheter och skillnader, och analyseras med hjälp av en teoretisk referensram. Vi har 

valt att presentera vår referensram i detta kapitel för att på så sätt kunna analysera de 

resultat vi har fått fram och se huruvida vi kan koppla dessa till existerande teori. Den 

teori som vi har valt utgår från våra empiriska kategorier personalomsättning, styrning 

och motivation, och kan alla kopplas till områdena säsongsanställning och hög 

personalomsättning. 

 

5.1 Personalomsättning 

De tre företag vi har studerat har ungefär lika många säsongsanställda per säsong. Skara 

Sommarland och Astrid Lindgrens Värld anställer runt 450 medarbetare varje sommar 

och High Chaparral ligger strax under med 300-350 säsongsanställda. Trots att det är 

många av de anställda som kommer tillbaka och jobbar både en andra och tredje 

sommar är personalomsättningen fortfarande hög i jämförelse med andra branscher.  

Ainsworth och Purss (2009) menar att tidigare forskning ofta karaktäriserar 

säsongsanställningar som att vara av begränsad natur, trots att efterfrågan som de 

säsongsbetonade branscherna upplever är relativt förutsägbar och dessutom 

återkommande säsong efter säsong. De säsongsanställda har ofta möjlighet att komma 

tillbaka till arbetsplatsen och jobba flera säsonger, vilket innebär att anställningen inte 

nödvändigtvis behöver ses som kortvarig. En anställd som återvänder till en arbetsplats 

under flera år för säsongsarbete kan ofta utveckla en viss identifiering med, och lojalitet 

till, organisationen, trots arbetets tillfälliga natur. Detta kan vi se hos alla tre företag, där 

många av de anställda återkommer flera säsonger. Trots att många återkommer kan vi 

dock se en hög personalomsättning i alla tre företag. Två av de tre företagen har också 

upplevt en ökning av personalomsättningen under de senaste åren. 

 

På Skara Sommarland återkommer 45-50 procent av personalstyrkan, en siffra som har 

sjunkit nästan 20 procentenheter de senaste två till tre åren. High Chaparral anställer 

runt 150-200 nya medarbetare varje säsong, vilket innebär att antalet anställda som 

återkommer ligger på cirka 40-50 procent. High Chaparral upplevde även en ökning i 
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personalomsättningen när verksamheten bytte inriktning. Astrid Lindgrens Värld 

upplever att deras personalomsättning är relativt låg för den bransch de verkar i, då 

cirka 60 procent av personalen återkommer varje sommar. Chandani m.fl. (2016) menar 

att många industrier idag tampas med att de anställda ofta byter arbetsplats, vilket ökar 

personalomsättningshastigheten. Detta är något som vi kan se i både Skara Sommarland 

och High Chaparral. De tror att orsaken till att personalomsättningen ökar beror på den 

ökade konkurrensen på arbetsmarknaden.  

 

Vi tycker att det är intressant att Astrid Lindgrens Värld inte har en lika hög 

personalomsättning som de övriga två företagen, då de verkar inom samma bransch och 

anställer samma typ av anställda. Vi har inte sett någon koppling till varför Astrid 

Lindgrens Värld inte påverkas lika hårt av hur arbetsmarknaden ser ut idag, därför kan 

vi bara spekulera kring varför det är så. Något vi tror kan vara en av anledningarna är 

Astrid Lindgrens varumärke, att det är en stor dragningskraft att jobba som ansiktet utåt 

för en av Sveriges mest framgångsrika barnboksförfattare.   

 

Utmaningar med en hög personalomsättning 

Skara Sommarland, High Chaparral och Astrid Lindgrens Värld upplever alla tre att det 

är svårt att hitta rätt medarbetare, då de anser att dagens arbetsmarknad med låg 

arbetslöshet resulterar i att det är konkurrens om kompetent personal. Vi kan se 

kopplingar till detta i en studie av Ainsworth och Purss (2009) som diskuterar hur 

arbetsmarknaden ser ut idag och konstaterar att det är hög konkurrens om duktiga 

medarbetare. Vi anser därför att utmaningen som företagen ser med hög 

personalomsättning stämmer överens med hur arbetsmarknaden ser ut idag. 

 

Ouchi (1979) menar att om inte företag lyckas hitta personal som uppfyller deras krav, 

gäller det att istället styra den personal man har genom olika typer av instruktioner och 

mätning av deras prestationer. Vi kan se denna typ av styrning i alla tre företag, då de 

ger tydliga instruktioner på hur arbetet ska utföras, i form av en manual vid varje 

station. Ett annat styrmedel som används för att styra personalen i de tre företagen är att 

de alla använder sig av utbildningar. Vi tror att en av anledningarna till att 

utbildningarna används är för att hålla en lägre nivå på de förkunskaper som krävs för 

de sökande. Detta drar vi slutsatsen från att de ofta anställer ung personal som kanske 
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inte har studerat vidare eller har så stor arbetslivserfarenhet, samt att det är konkurrens 

om de medarbetare som finns på arbetsmarknaden. 

 

Ainsworth och Purss (2009) diskuterar att återanställning av tidigare anställda kan 

minska eventuella utbildningskostnader samt kostnader som innefattar åtgärder för att få 

de anställda att förstå och känna en samhörighet till organisationen. Den återvändande 

personalen kan även hjälpa de nyanställda med deras förståelse för organisationen och 

hjälpa dem i deras arbetsuppgifter. Skara Sommarland, High Chaparral och Astrid 

Lindgrens Värld nämner alla tre att personalen i sig inte är speciellt svår att ersätta men 

att bara ha ny personal skulle skapa en viss tröghet vid uppstarten av parkerna då alla 

hade behövt utbildas från grunden. Vår uppfattning är därmed att alla tre företag ser det 

som en fördel med att ha en blandning av erfarna och oerfarna medarbetare. Vi håller 

med om att en kombination av ny och erfaren personal är det bästa då den teori vi har 

tagit del av beskriver att det blir lättare för den nya personalen att anamma både 

företagskultur och arbetsrutiner när de omringas av redan rutinerad personal.   

 

Upplevs personalomsättningen vara ett problem? 

Redan på 80-talet diskuterade Ball (1988) att säsongsanställningar inte behöver ses som 

ett problem, trots att det innefattar en osäker form av arbete och ofta sämre 

arbetsförhållanden än andra typer av arbete. Även Glebbeek och Bax (2004) menar att 

en hög personalomsättning ofta ses som något negativt och kommenterar frånvaron av 

positiva effekter i litteraturen om personalomsättning. De menar att forskningen ofta 

belyser de faktorer som leder till omsättning, men att omsättningens effekter ofta 

förbises. Vi anser att det är anmärkningsvärt att tidigare litteratur fokuserar på 

problemen med hög personalomsättning, då vi kan se att inget av de företag vi 

undersökt ser personalomsättningen som något negativt. High Chaparral väljer att se det 

som något positivt då varje nyanställd är ett tillskott till organisationen; Astrid 

Lindgrens Värld ser det som en möjlighet att få in nya idéer; och Skara Sommarland 

anser att nyanställda kan vara mer benägna att våga utmana sig själva och tänka nytt.  

 

Vi drar slutsatsen att alla tre företag väljer att se personalomsättningen som något 

positivt, då de ser den nya personalen som kommer in i företaget som ett unikt bidrag 

till organisationen med nya idéer och synsätt. Vi har även fått uppfattningen av Skara 

Sommarland att det snarare kan ses som något negativt med en låg personalomsättning, 
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då erfarna medarbetare kan bli för bekväma i sina roller och inte tänker utanför boxen. 

Företagen betonar dock att de är medvetna om vilken bransch de verkar i och det tror vi 

kan vara en anledning till att de väljer att se personalomsättningen som något positivt. 

Om vi hade studerat företag i en bransch som inte karaktäriseras av hög 

personalomsättning, men som ändå upplever en sådan, tror vi inte att de hade valt att se 

det positivt. Det baserar vi på att en hög personalomsättning ofta ses som ett problem av 

företag som inte medvetet verkar i denna typ av bransch.   

 

5.2 Styrning 

Introduktionsutbildning 

Skara Sommarland, High Chaparral och Astrid Lindgrens Värld håller alla i 

utbildningar för sina säsongsanställda innan de börjar jobba. Klein och Weaver (2000) 

belyser vikten av en introduktionsutbildning, då det är viktigt att ge de nyanställda 

information om företaget i ett så tidigt skede som möjligt. De menar att en 

introduktionsutbildning kan hjälpa de anställda att få en förståelse för organisationens 

värden, mål, normer och värderingar. De kan även bidra med att skapa en samhörighet 

och trivsel i organisationen, genom att de hjälper nyanställda att utveckla relationer med 

andra anställda i företaget. En introduktionsutbildning är viktig för att de nyanställda 

ska kunna lära sig sitt arbete och sin roll i organisationen, men även för att de ska förstå 

och kunna anpassa sig till den företagskultur som råder. En väl utvecklad introduktion 

kan bidra till att de anställda känner sig mer engagerade i sitt arbete och utvecklar en 

lojalitet till företaget.  

 

Alla tre företagen har någon form av introduktionsdagar där en detaljerad presentation 

av företaget och företagets mål och visioner ges. Av den information vi har fått, 

upplever vi att Skara Sommarland och High Chaparral ligger i framkant när det kommer 

till introduktionsutbildning då de anställda på dessa företag tydligt uppfattar att de får en 

utbildning innan säsongen börjar. Vidare anser vi att Astrid Lindgrens Värld har vissa 

brister då de anställda inte uppfattar introduktionsdagarna som ett utbildningsmoment, 

utan upplevde istället att upplärningen började på plats.  

 

Ainsworth och Purss (2009) diskuterar dock problematiken med att lägga för mycket 

resurser på den första tiden av anställningen, vid exempelvis rekrytering och 

introduktion, om man senare inte kan möta de förväntningar som de anställda får. Om 
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dessa förväntningar inte möts kan det medföra lägre engagemang hos de anställda, 

vilket i sin tur kan påverka deras prestationer och därmed företagets resultat i det långa 

loppet. Vi kan efter intervjuer med de anställda på företagen dra slutsatsen att 

majoriteten av dem upplever att den utbildning som erbjuds i respektive företag är 

tillräcklig för att klara av sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. En anställd på Astrid 

Lindgrens Värld uttryckte dock en önskan om att få mer tips och stöd i hur man hanterar 

eventuella konflikter som kan uppstå. Grönroos (2015) menar att utbildning är något 

som krävs för att personalen ska kunna prestera effektivt och känna sig trygga i sin 

handlingsfrihet. Vi tror därför att det vore till Astrid Lindgrens Världs fördel att 

utveckla sin utbildning, då personalen inte känner sig helt trygg med att ta beslut i sin 

arbetsroll.    

 

Vidare utbildningsmöjligheter 

Den koncern som Skara Sommarland ingår i har startat en utbildningsakademi som 

erbjuder vidareutbildningar för de som klättrar uppåt i organisationen. Denna möjlighet 

till vidareutbildning nämns som den största motivationsfaktorn hos en av de anställda på 

Skara Sommarland. Här kan vi se likheter med studier av både Chandani m.fl. (2016) 

samt Ologbo och Saudah (2012). Chandani m.fl. (2016) menar att företag som 

investerar i sin personal genom att erbjuda dem olika möjligheter att lära sig, utveckla 

nya färdigheter och utbilda sig för att nå sin potential ofta ser en mer engagerad 

personal. Ologbo och Saudah (2012) förklarar att karriärsutveckling ofta är en stor 

motivationsfaktor hos de anställda. Om alla anställda får lika möjligheter att växa inom 

företaget, bidrar det till en mer engagerad personal som gärna stannar, vilket i sin tur 

kan bidra till att personalomsättningen minskar.  

 

På Astrid Lindgrens Värld uttrycker de anställda att de får en mer gedigen utbildning 

när deras arbetsroll inkluderar större ansvar. High Chaparral nämner inte någon vidare 

utbildning inom företaget. Ingen av de anställda på High Chaparral och Astrid 

Lindgrens Värld nämner utbildningsmöjligheter inom företaget som en 

motivationsfaktor. En anledning till att utbildningarna på Skara Sommarland däremot 

ses som en motivationsfaktor, tror vi beror på att utbildning är något som företaget har 

satsat mycket på och är stolta över, samt att de tydligt visar de anställda vilka 

karriärsmöjligheter som finns i företaget.  
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Regler och riktlinjer 

Regler och riktlinjer är något som alla tre företag uttrycker att de använder sig av för att 

styra sin personal. Anthony m.fl. (2014) beskriver att regler och riktlinjer är formella 

verktyg som chefer använder för att kontrollera det som sker i verksamheten. Att 

använda sig av dessa verktyg ger de anställda stramare tyglar men en tydlig struktur att 

följa. Exempel på olika typer av regler kan vara en manual, fysiska kontroller eller 

systematiska skyddsåtgärder. Även Almqvist m.fl. (2016) skriver om vikten av att ha 

regler och riktlinjer i en organisation. Det är med hjälp av dessa som cheferna kan 

påverka sina anställdas beteenden och bemötande mot gästerna.  

 

Skara Sommarland, High Chaparral och Astrid Lindgrens Värld anser alla tre att de idag 

har tydliga regler och riktlinjer för sina säsongsanställda där det är uppenbart vad de 

förväntas leverera. Alla nyanställda på respektive företag får innan de börjar arbeta läsa 

igenom ett samlat dokument med alla regler, riktlinjer och policys som finns att rätta sig 

efter. Detta gör företagen för att de anställda redan första dagen ska ha koll på vad det är 

som gäller på respektive arbetsplats. Vi anser därför att alla företag har uppfattat vikten 

av att använda en tydlig struktur i sin styrning, men vi uppfattar en skillnad i hur pass 

styrda de anställda är beroende på vilken arbetsroll de har i organisationen. En 

gemensam nämnare hos alla tre företag är att de säsongsanställda som inte har klättrat 

uppåt inom organisationen kräver mer struktur och riktlinjer i sitt arbete.  

 

Astrid Lindgrens Värld uttrycker att de hade behövt ännu mer struktur och riktlinjer än 

vad parken har i dagsläget. High Chaparrals anställda anser att företaget har många 

regler och riktlinjer som ska följas men att dessa bygger mycket på att allt i parken ska 

vara autentiskt. En av de anställda uttryckte att företaget ibland bryr sig mer om att det 

ska vara autentiskt, än att se till vad som är bäst för personalen. Även de anställda på 

Astrid Lindgrens Värld upplever att det finns många riktlinjer att följa, fler än vad en av 

de anställda har upplevt på tidigare arbetsplatser. En annan anställd på Astrid Lindgrens 

Värld antyder att många av de regler som finns, existerar för att hjälpa till att hålla 

sagorna vid liv. De anställda på Skara Sommarland upplever att det finns många regler 

och riktlinjer som måste följas, men att ju högre upp du klättrar inom organisationen 

desto mer frihet under ansvar får du under ditt arbete. Riktlinjerna är något att förhålla 

sig till, men de anställda får relativt fria tyglar att hantera varje situation på bästa sätt. 

Ledningen på de tre företagen uppfattar att de anställda är tydligt styrda i sina 
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arbetsroller medan de anställda å andra sidan uppfattar att de har relativt fria tyglar och 

att de inte är speciellt styrda. Vi tycker att det är intressant att ledning och personal kan 

se så olika på samma typ av styrning. Vi tror att detta skulle kunna vara en typ av 

strategi för ett företag att styra sin personal genom att medvetet låta dem tro att de har 

handlingsfrihet, men i själva verket har mycket regler att gå efter.  

 

Glass (2007) menar att en viktig aspekt för att den nya generationen ska känna sig 

uppskattad på arbetet är en tydlig struktur på hur de förväntas arbeta. Vi har inte 

uppfattat att de anställda känner sig mer uppskattade genom att styras av många regler 

och riktlinjer. Vissa känner sig snarare mer styrda i dessa företag än tidigare 

arbetsplatser, och en anställd menar att vissa policys ibland kan skapa en obekvämlighet 

i arbetet då de inte tar hänsyn till personalen. Dock inser de anställda vikten av de 

riktlinjer som finns för att de ska kunna utföra sitt arbete i linje med organisationens 

visioner. 

 

Frihet under ansvar 

Grönroos (2015) menar att en viktig anledning till att de anställda får frihet att handla är 

för att det motiverar dem. Lyckas företaget med att skapa bra och tydlig handlingsfrihet 

för sin personal kan det ge en avgörande effekt på deras arbetstillfredsställelse, vilket i 

sin tur förhoppningsvis leder till förbättrade prestationer. Även Chughtai (2013) anser 

att något som motiverar de anställda samt kan få dem att känna sig mer lojala till 

företaget är att låta dem få befogenheter att ta egna beslut. De ansvariga på både Astrid 

Lindgrens Värld och High Chaparral anser att alla de säsongsanställda jobbar utifrån 

samma förutsättningar och att personalen inte har speciellt mycket frihet under ansvar, 

oavsett arbetsroll. Vi kan dock se i alla tre företag att ett utökat ansvarsområde har lett 

till att de anställda känner större handlingsfrihet, då samtliga anställda upplever att de 

har en viss frihet under ansvar när de avancerar inom organisationen. Här kan vi se att 

ledningen samt de anställda på Astrid Lindgrens Värld och High Chaparral har olika 

uppfattning om huruvida frihet under ansvar existerar inom organisationen. 

 

Hur vi uppfattar styrningen som helhet i företagen 

Som vi tidigare nämnt fokuserar tidigare studier inom området personalomsättning ofta 

på eventuella problem. Glebbeek och Bax (2004) menar att fokus ligger på att ta fram 

lösningar på hur man kan undvika detta problem med hjälp av olika former av styrning. 
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Vi kan dra kopplingar till Koene och van Riemsdijks (2005) två sätt på vilka en 

arbetsgivare kan styra sina tillfälligt anställda. Ofta är styrningen en blandning av dessa 

två alternativ. Antingen drar man en tydlig gräns mellan tillfällig och fastanställd 

personal, i vilken man väljer att se den tillfälliga arbetskraften som enbart en kostnad 

för företaget. Detta synsätt innebär att man erbjuder minimalt med utbildning och 

utformar enklare arbetsuppgifter som noga övervakas och mäts. Alternativet är att 

företaget ser till de tillfälligt anställdas specifika egenskaper och vad de kan bidra med 

till organisationen. Detta innefattar en bredare utbildning och aktiviteter för att få de 

anställda att förstå och känna identifiering med organisationen, att tydliggöra vad 

företaget förväntar sig av den anställda, samt stödja deras prestationer.  

 

Vi drar slutsatsen att företagen använder en blandning av dessa två synsätt, beroende på 

om styrningen gäller nyanställda eller återkommande personal. Vi baserar det på att den 

utbildning som genomförs för nyanställda kan uppfattas som minimal men ändå 

tillräcklig för att de anställda ska kunna utföra sina uppgifter då de ofta är enklare till sin 

natur. Vi upplever också att de nyanställda övervakas genom utformning av tydliga 

regler och riktlinjer. De återkommande anställda som får en större ansvarsroll i 

organisationen anser vi å andra sidan styrs på ett sätt som liknar Koene och Riemsdijks 

(2005) andra alternativ att styra, nämligen att företaget ser till de anställdas egenskaper 

och unika bidrag till organisationen. Det baserar vi på att de anställda som får en större 

ansvarsroll i två av företagen får en mer omfattande utbildning för att klara denna, 

samtidigt som de får fler befogenheter i sitt arbete och även mer ansvar som visar vad 

företaget förväntar sig av dem. 

 

Företagskultur 

Grönroos (2015) beskriver begreppet företagskultur som en uppsättning gemensamma 

normer och värderingar som delas av en organisations anställda. Begreppet kan 

definieras som ”det mönster av gemensamma värderingar och övertygelser som ger 

organisationsmedlemmarna mening och förser dem med regler för handlandet inom 

organisationen” (Grönroos, 2015:395) Företagskulturen ger organisation stabilitet, 

mening, samt förutsägbarhet och är ett resultat av organisationens historia. När det 

kommer till företagskulturen i de tre företagen vi studerat anser vi att det är något de 

lyckats implementera väldigt väl hos de anställda, då de som medverkat i studien 
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uppfattar att de förstår företagets mål och visioner och flera nämner även 

företagskulturen inom företaget.  

 

Enligt Grönroos (2015) betraktas företagskultur som en konkurrensfördel. I studien har 

vi fått information från företagen att det är en stor mängd återkommande personal varje 

säsong. Snittet på hur många säsonger en anställd stannar ligger på två till tre säsonger 

hos Skara Sommarland och Astrid Lindgrens Värld och uppemot tre till fyra säsonger 

hos High Chaparral. Detta tillsammans med det faktum att flera av våra respondenter 

haft uppehåll någon eller ett par säsonger för att sedan återkomma tolkar vi som att de 

anställda trivs otroligt bra i respektive verksamhet. Detta gör vi då många av de 

anställda nämnt stämningen på arbetsplatsen som en motivationsfaktor och det tror vi 

kan fungera som en konkurrensfördel gentemot andra företag som söker 

säsongspersonal.  

 

Uppföljning 

Chandani m.fl. (2016) menar att framgångsrika företag ofta har en bra kommunikation 

med sina anställda och respekterar de anställdas värde i organisationen, oavsett vilken 

position de har. Att få de anställda att känna att de bidrar till något i organisationen 

innefattar bland annat att cheferna lyssnar på deras idéer och förslag. Gemensamt för de 

tre företagen är att de alla efter säsongens slut gör en utvärdering med de 

säsongsanställda. Utvärderingen innehåller bland annat frågor om hur säsongen har gått, 

vad som har varit bra och mindre bra samt hur man har uppfattat ledarskapet hos sin 

närmaste chef. Under säsongens gång ser dock uppföljningen lite olika ut på företagen. 

På Skara Sommarland anser man att den viktigaste uppföljningen är den dagliga 

dialogen mellan personalen och teamledarna. På High Chaparral har man kontinuerliga 

uppföljningar med de anställda några gånger i månaden för att se till att alla trivs och 

har det bra. Dock upplever en av de anställda att hon saknar ett sätt att få utvärdera sitt 

arbete. På Astrid Lindgrens Värld finns ingen uppföljning under säsongen utan enbart 

en utvärdering efteråt. En av de anställda anser att ledningen på Astrid Lindgrens Värld 

är bra på att följa upp hennes arbete, och att de anställda har en nära kontakt med sina 

närmaste chefer under hela säsongen, vilket gör att hon upplever att bra förtroende för 

sina chefer och ledningen.  
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Enligt Thompson och Gregory (2012) har arbetsgivare som lyckas skapa en genuin och 

lojal relation till sina anställda en större chans att få dem att stanna på arbetsplatsen. De 

argumenterar även för att den typen av relation skapar ett mer effektivt ledarskap, vilket 

i sin tur leder till en positiv utveckling för organisationen. Anställda som upplever att 

dem får mycket individuell uppmärksamhet i kombination med uppskattning och att 

någon ”kollar efter hen” kommer bygga upp en lojalitet till både organisationen och 

cheferna. En lojalitet som framförallt motiverar samt att den gör det svårare för den 

anställda att lämna företaget.  

 

När det gäller uppföljning i företagen ser vi skillnader mellan vad företagen uttrycker 

och vad de anställda upplever. Trots att High Chaparral uttrycker att de har 

kontinuerliga uppföljningar upplever en av de anställda att hon saknar ett sätt att 

utvärdera sitt arbete. På Astrid Lindgrens Värld finns ingen uppföljning under säsongen 

utan den infaller efter. Trots detta upplever en av de anställda att företaget är bra på att 

följa upp hennes arbete. Vi drar slutsatsen att det kan handla om den nära kontakt hon 

upplever med sina närmaste chefer, som i sin tur kan bygga upp en lojalitet till 

organisationen.  

 

5.3 Motivation 

Motivationsfaktorer 

Chen och Wang (2015) listar olika fördelar som motiverar till att söka en 

säsongsanställning. De menar att dessa ofta är icke-ekonomiska, som exempelvis en 

attraktiv arbetsmiljö, tillträde till semesterfaciliteter och trevliga omgivningar även 

utanför arbetstid. Ball (1988) menar också att trots att säsongsanställningar ofta är dåligt 

betalda, kan de ses som att de innehar en högre kvalitet än andra arbeten med liknande 

lönenivå. Vi upplever att de flesta anställda på de företag vi studerat motiveras att 

återvända till sina säsongsjobb på grund av den speciella atmosfär som finns på 

respektive arbetsplats, samt den familjära känsla som finns inom personalgruppen. Vi 

tror även att en bidragande motivationsfaktor till att anställda vill komma tillbaka är de 

förmåner som erbjuds i både den egna parken samt i andra nöjesparker. Ytterligare en 

motivationsfaktor kan vara livsstilen, en typ av säsongsmigration som för vissa är 

eftersträvansvärt (Ball, 1988). Detta tror vi kan vara fallet hos flera av de anställda som 

nämner att de under vinterhalvåret arbetar på andra säsongsbetonade arbetsplatser.  
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Tews m.fl. (2015) argumenterar i sin studie om vikten av en rolig stämning bland 

personalen på en arbetsplats. Produktiviteten och kreativiteten ökar bland de anställda 

när de upplever att de har roligt på jobbet. Faktorer som påverkar om en anställd 

upplever att roliga saker händer är bland annat sociala händelser med personalen utanför 

jobbet samt stämningen i personalgruppen. Studien visar även att anställda är betydligt 

mindre benägna att lämna företaget om de upplever en rolig atmosfär bland personalen. 

En gemensam nämnare hos ledningen på alla tre företagen är att de vet hur viktigt det är 

att ha motiverad personal på sina arbetsplatser, samt hur förödande det kan vara om 

personalen skulle vara omotiverad. Skara Sommarland, High Chaparral och Astrid 

Lindgrens Värld lägger alla ner väldigt mycket resurser på att anordna aktiviteter för 

sina säsongsanställda utanför jobbet. Detta tror vi kan vara en bidragande faktor till att 

motivera de anställda till att jobba hårdare, då alla anställda nämner aktiviteterna 

utanför jobbet som motiverande. 

 

Det har diskuterats sedan tidigt 80-tal att en rolig och positiv arbetsplats har stor 

betydelse för hur de anställda trivs och hur länge man är villig att stanna på samma 

arbetsplats (Karl & Peluchette, 2006). Tews m.fl. (2013) argumenterar för att en 

arbetsplats som har roligt tillsammans både på jobbet och utanför, är den största 

anledningen till varför personalen vill stanna kvar. En rolig arbetsplats bidrar även till 

högre arbetstillfredsställelse, bättre moral, bättre kreativitet och bättre prestationer bland 

de anställda. En tydlig motivationsfaktor hos både ledning och de säsongsanställda som 

intervjuats är den särskilda atmosfär som genomsyrar alla tre företagen. Skara 

Sommarland pratar om en stark laganda, High Chaparral nämner en familjär känsla och 

Astrid Lindgrens Värld berättar om den glädje och värme som genomsyrar 

arbetsplatsen. Detta anser vi vara den största motivationsfaktorn bland de 

säsongsanställda då det tydligt framgår att företagskulturen och lagandan på 

arbetsplatserna är i fokus när vi har tagit upp motivation i våra intervjuer.  

 

Personalomsättningen är en av de största utmaningarna när det kommer till 

säsongsbetonade branscher. Både Tews m.fl. (2013) samt Karl och Peluchette (2006) 

understryker att en arbetsplats som uppfattas som rolig av sina anställda upplever denna 

utmaning mindre då omsättningen av personalen minskar på ett företag som lägger 

mycket resurser på sin personal. Tews m.fl. (2013) menar att anledningen till detta är 

för att de som söker jobb inom den branschen till största del gör det för att de vill ha ett 
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roligt jobb och kan därför tänka sig att stanna längre om det uppfylls. Vi upplever att 

medvetenheten om detta är stor hos de ansvariga i alla tre företag, då de inser vikten av 

att lägga resurser på sina anställda för att hålla dem motiverade och få dem att vilja 

komma tillbaka nästa säsong. På Skara Sommarland upplever en av de säsongsanställda 

att personalstyrkan är som ett team och att de hjälps åt när problem dyker upp. På High 

Chaparral är det den familjära känslan och den stämning som finns i företaget som är 

anledningen till att de anställda vill komma tillbaka och arbeta fler säsonger. På Astrid 

Lindgrens Värld menar båda de anställda att det är de människor man arbetar 

tillsammans med och umgås med utanför jobbet, som gör att de vill komma tillbaka till 

företaget. Efter att ha lyssnat på vad de anställda har att säga drar vi slutsatsen att ha kul 

på jobbet är väldigt viktigt för att hålla de anställda motiverade, både på jobbet men 

också till att komma tillbaka och jobba nästa säsong.  

 

Om personalen inte är motiverad 

Grönroos (2015) beskriver de anställdas roll inom tjänsteföretag som särskilt viktig för 

verksamhetens framgång. Även om tekniken idag spelar en viktig roll är kundcentrerad 

och serviceinriktad personal av stor vikt för att kunna erbjuda en högkvalitativ 

serviceupplevelse. Det är därför en förutsättning med framgångsrik personalledning för 

att kunna uppnå framgångsrik kundhantering. Ett fenomen som uppmärksammats inom 

forskning angående tjänstemarknadsföring är intern marknadsföring. Intern 

marknadsföring började användas i litteratur om tjänstemarknadsföring på 1970-talet 

och utgår ifrån idén att de anställda består av en första, intern marknad för företaget. 

Lyckas inte företaget att i första hand marknadsföra det serviceperspektiv, varor eller 

tjänster som företaget erbjuder till denna interna målgrupp, finns det en stor risk att inte 

företagets marknadsföring mot de slutgiltiga externa kunderna heller lyckas. 

”Personalen utgör en intern marknad som man måste ägna sig åt innan man kan ta sig 

an den externa marknaden” (Grönroos, 2015:365).  

 

Under de utbildnings- och introduktionsdagar som företagen erbjuder presenterar 

företagen sin verksamhet och berättar om sina mål, visioner, företagskultur, samt hur de 

vill att deras verksamhet ska uppfattas utåt. Vi drar här kopplingar till Grönroos och 

tolkar dessa tillfällen som ett sätt för företagen att marknadsföra sig gentemot sina 

anställda för att de ska implementera deras strategier och arbetssätt. En aspekt av intern 

marknadsföring är enligt Grönroos (2015) att det som görs för företagets externa kunder 



  
 

46 

exempelvis marknads-kommunikation och tjänsteerbjudanden, i första hand kommer att 

upplevas och bedömas av deras egna anställda. Enligt denna teori bör det ligga i alla 

företagens intresse att se till så att de anställda “godkänner” det som respektive 

verksamhet erbjuder för att inte riskera att på detta sätt få omotiverad personal. Då vi 

uppfattar att alla de anställda vi intervjuat verkar måna om företaget de arbetar hos och 

att de känner en viss stolthet över att jobba där, anser vi att de lyckats bra med sin 

marknadsföring av verksamheten gentemot sin interna marknad, de anställda. 

 

Karl och Peluchette (2006) menar att en rolig arbetsplats är väsentlig för att höja både 

motivationen och produktiviteten hos de anställda, samt att minska deras stress. En rolig 

arbetsplats leder till nöjda anställda som tror på sin organisation och de produkter och 

tjänster de levererar, vilket i sin tur utstrålar självförtroende till gästerna. De 

argumenterar även för att anställda som upplever sin arbetsplats som rolig kan vara 

skillnaden mellan betygen bra och bäst bland recensioner från gäster. De tre företagen är 

alla eniga om att det är oerhört viktigt att personalen är motiverade i sitt arbete för att 

gästerna ska få en så bra upplevelse som möjligt. Skara Sommarland menar att det 

ligger störst risk i att gästerna får en negativ upplevelse om personalen inte är glad och 

presterar som de. Detta synsätt delas även av High Chaparral som berättar att det finns 

studier som menar att 70 procent av de som väljer att gå till en annan temapark är på 

grund av bemötandet från personalen. Astrid Lindgrens Värld säger att det flesta kan 

bygga upp en park, men att skapa den positiva och glada atmosfären bland 

medarbetarna för att få den genuina känslan i bemötandet mot gäst är svårare. Vi drar 

därför slutsatsen att en förutsättning för att lyckas i den bransch som företagen vi 

studerat verkar i, är att skapa en arbetsplats där de anställda trivs och tror på produkten 

som ska levereras. Detta baserar vi på att alla de ansvariga har understrukit vikten av ett 

bra bemötande från de anställda till gästerna. 
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6 Slutsats 
 

I uppsatsens sista kapitel inleder vi med att än en gång beskriva studiens syfte och 

frågeställningar. Vi sammanfattar sedan de slutsatser vi har dragit i vårt analyskapitel, 

och presenterar dessa under respektive frågeställning. 

 
 

Syftet med denna studie var att jämföra likheter och skillnader mellan tre utvalda 

företags styrning av anställda. De valda företagen präglas av hög personalomsättning 

och verkar i en säsongsbetonad bransch. Dessa omständigheter bidrar till ett antal frågor 

om hur styrningen anpassas i sådana företag. Vi presenterar här de frågor som vi 

inledningsvis ställde i vår problembakgrund: Hur utformas styrningen för att nå 

företagets mål då man har en majoritet av ung säsongsanställd personal? Krävs det en 

tydlig struktur med regler och riktlinjer eller har de anställda fria tyglar att ta egna 

beslut? Är motivation en styrform som används? Vidare var syftet med studien att 

undersöka huruvida de styrmedel som används är effektiva utifrån de anställdas 

perspektiv. Våra slutsatser av de likheter och skillnader i företagen som vi har kommit 

fram till i denna studie presenteras nedan under respektive frågeställning: 

 

o   Hur styrs anställda i företag som präglas av hög personalomsättning? 

Alla tre företag som medverkat i denna studie har en hög personalomsättning, trots att 

många av de anställda återkommer för arbete under flera år. Två av de tre företagen har 

upplevt en ökning i sin personalomsättning under de senaste åren, vilket kan bero på 

den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden. Den ökade konkurrensen har vi även fått 

ta del av i existerande teori. Det tredje företaget har däremot en lägre 

personalomsättning i jämförelse med de andra och det intressanta är varför dem inte 

påverkas på samma sätt. Alla tre företag upplever dock att det är svårt att hitta rätt 

medarbetare, då en låg arbetslöshet resulterar i en konkurrens om kompetent personal. 

 

Vi har tidigare nämnt att den höga personalomsättningen ofta ses som ett problem. 

Tidigare forskning åsidosätter de positiva effekterna, vilket vi tycker är 

anmärkningsvärt. Alla företag vi har undersökt ser personalomsättningen som något 

positivt och uppskattar de nya medarbetarnas tillskott till organisationen i form av nya 

idéer och synsätt. Vi tror dock att det faktum att de väljer att se personalomsättningen 
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som något positivt kan bero på att alla företagen är medvetna om att de verkar i en 

bransch som präglas av en hög personalomsättning och att det är något som de får 

anpassa sig till. Vi tvivlar på att resultaten hade varit likvärdiga om vi hade studerat 

företag med lika hög personalomsättning i en annan bransch.  

 

Genomgående för de tre företagen är att de alla ser det som en fördel att ha en 

kombination av ny och erfaren personal. Vi håller med om att personalen i sig inte är 

speciellt svår att ersätta då arbetsuppgifterna är av relativt enkel karaktär, men att den 

dagliga driften skulle påverkas negativt om det inte fanns erfaren personal på plats. 

Detta gäller även när det kommer till att anpassa nya anställda till den företagskultur 

som råder.  

 

Alla tre företagen har introduktionsutbildningar med någon form av presentation av 

företaget, dess mål, visioner samt företagskultur. Vi anser att alla företagen förstår 

vikten av utbildning som en stor informationskälla i början av anställningen samtidigt 

som de anställda får en inblick i sin arbetsroll. Vidareutbildningar används inom två av 

företagen när de anställda avancerar i organisationen och får en arbetsroll med mer 

ansvar. Det kan vara en typ av styrning som istället fokuserar på de anställdas specifika 

egenskaper och motiverar dem genom att ge dem fler befogenheter. Dessa anställda 

styrs då inte lika hårt i sitt arbete, utan styrningen sker istället genom att ge dem mer 

ansvar och en djupare utbildning som visar vad som förväntas av dem. Vi tror också att 

visa på karriärmöjligheter inom organisationen är en stor motivationsfaktor som alla 

företag kan använda sig av för att engagera sina medarbetare.  

 

Vi anser att alla företag använder en tydlig struktur i sin styrning med många regler och 

riktlinjer som de anställda måste följa. En motivationsfaktor som vi har tagit del av är 

att de anställda engageras av att få befogenheter att fatta egna beslut. Trots att ledningen 

på de tre företagen uppfattar att de anställda är tydligt styrda i sina arbetsroller då det 

krävs för den dagliga driften, upplever dock de anställda att de har relativt fria tyglar. 

Trots att detta inte är avsikten från ledningens sida, tror vi att de anställdas uppfattning 

om hur pass styrda de är kan leda till ett högre engagemang. Att de anställda skulle 

känna sig mer uppskattade genom att styras hårt är inte något som vi upplever stämmer 

och den slutsatsen drar vi av att de anställda motiveras av att få mer frihet under ansvar. 
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I alla tre företag vi studerat upplever vi att respektive verksamhet präglas starkt av sin 

företagskultur och att det är den som till största del ligger till grund för hur man har 

utformat styrningen av de anställda. Med den höga andel återkommande personal som 

finns på företagen tror vi att företagskulturen och hur bra man implementerar den hos de 

anställda är en stor anledning till varför så många väljer att återkomma.  

 

Motivation är en viktig del av styrningen i alla tre företag. Ledningen inser vikten av att 

ha motiverad personal, dels för att få dem att stanna i företaget men också för att 

personalen är deras ansikte utåt. För att motivera de anställda lägger företagen ner 

mycket resurser i form av aktiviteter och övriga förmåner, men även på att skapa en 

inbjudande företagskultur. Ledningen beskriver denna företagskultur som en familjär 

atmosfär med en stark laganda inom personalstyrkan. Detta ligger i linje med den 

tidigare forskning vi har tagit del av inom området motivation, vilken förklarar olika 

faktorer som kan öka de anställdas engagemang och lojalitet till organisationen. Vi 

upplever att alla tre företag inser hur stor roll motiverad personal har för framgången i 

ett företag.   

 

o   Hur uppfattar de anställda denna styrning?  

Vi drar slutsatsen att de anställda på alla tre företag upplever att de på ett eller annat sätt 

blir styrda i hur de beter sig på sin arbetsplats. Detta kan bland annat handla om hur de 

förhåller sig till de regler och riktlinjer som finns, om de uppfattar att de har fria tyglar i 

sin arbetsroll, samt om de upplever att de ses som en tillgång för företaget eller inte. 

Alla anställda upplever att de får en tillräckligt bra utbildning för att kunna sköta sina 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Vi uppfattar att den utbildning som de anställda får 

är knapp, men att det ligger i linje med ett av de styrsätt som vi har dragit kopplingar till 

i vår teori angående skillnader mellan styrning av nyanställd och återkommande 

personal. Den utbildning som inleder en anställning må vara minimal men vi upplever 

den ändå som tillräcklig då den syftar till att informera anställda som utför 

arbetsuppgifter av en enklare natur. Om de anställda avancerar i organisationen och får 

mer ansvar krävs en mer djupgående utbildning, vilket två av de tre företagen erbjuder. 

Här kan vi se att fokus har flyttats från att styra hårt och övervaka, till att istället styra 

genom att ge de anställda en möjlighet att bidra till organisationen och engagera dem 

genom en någorlunda frihet under ansvar.  
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De motivationsfaktorer vi har tagit del av i våra intervjuer innefattar bland annat 

karriärmöjligheter, något som en av de anställda ser som en stor anledning till att stanna 

kvar i företaget. En annan motivationsfaktor vi har kunnat se som också är en stor 

anledning till varför de anställda vill stanna kvar är den speciella atmosfär och familjära 

känsla som finns på respektive arbetsplats och i respektive personalstyrka. Vi upplever 

också att de anställda svarar bra på företagens ansträngningar på aktiviteter utanför 

jobbet och övriga förmåner som de erbjuder. Att ha kul på jobbet är en av de viktigaste 

faktorerna som vi upplever engagerar de anställda i sitt dagliga arbete och det är även en 

stor anledning till varför de väljer att återkomma följande säsonger.  

 

Avslutningsvis anser vi att den form av styrning som de tre företagen använder sig av är 

relevant för den typ av bransch som de är verksamma inom och den typ av anställda 

som de styr. Alla tre företag har utvecklat ett styrsätt som fungerar bra för dem, dock 

uppfattar inte alltid de anställda denna styrning på det vis som ledningen har som avsikt. 

Vi upplever ändå inte att detta är ett problem då styrningen till mesta del uppfattas som 

effektiv av båda parter och bidrar till att skapa ett engagemang och en lojalitet som trots 

den höga personalomsättningen gör att anställda vill komma tillbaka till företaget. 

 

 
6.1 Förslag till framtida forskning 

Då denna studie genomfördes under en relativt kort tidsperiod finns en del 

begränsningar i de resultat som vi har kommit fram till. För att se hur styrningen bör 

utformas i företag med hög personalomsättning, krävs en mer omfattande studie som 

innefattar ett större antal företag. När det gäller de anställdas perspektiv på styrningen, 

hade det krävts fler än två anställda från varje företag för att få en mer representativ bild 

av denna.  

 

Ytterligare en aspekt som gör att det hade varit intressant att fördjupa studien är att 

tidigare forskning ofta beskriver hög personalomsättning som något negativt, vilket inte 

stämmer överens med de resultat som vi har fått.  
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Bilaga A  
 

Intervjuguide till ansvariga för styrningen 

 
Inledning: 

1) Berätta kort om dig själv och hur länge du har funnits i företaget? 

2) Berätta lite om verksamheten och din position.  

 

Om personalomsättningen: 

3) Hur många anställda har ni, andel fast-/säsongsanställda? Hur många nya 

anställer ni varje säsong? 

4) Vad är den uppskattade medelåldern bland era säsongsanställda? 

5) Hur många säsonger arbetar i genomsnitt en säsongsanställd hos er? 

6) Vilka tror ni är anledningarna till att era anställda väljer att gå vidare från er 

arbetsplats? 

7) Anser du att personalomsättningen är ett problem i företaget? 

8) Anser du att det finns något positivt med att det kommer in ny personal? 

 

Om styrningen av de anställda: 

9) Hur gör ni för att se till att de säsongsanställda kan utföra sitt arbete? Använder 

ni er av utbildningar till exempel? 

10) Hur förmedlas företagets vision och mål till medarbetarna i organisationen? 

11) Vad gör ni för att undvika att era medarbetare inte strävar mot samma mål som 

organisationen?  

12) Använder ni er av regler och riktlinjer? 

13) Anser ni att er personal har en viss frihet att ta egna beslut i sitt arbete? 

14) Finns det någon uppföljning av styrningen? 

15) Upplever du att sättet ni arbetar på har förändrats under tiden som du har arbetat 

i företaget? Till det positiva/negativa? 

 

Om motivation av de anställda och eventuella belöningssystem: 

16) Vilka faktorer tror du är viktigast för att motivera er personal? 

17) Påverkar det företaget om personalen är motiverad eller inte? 

  



  
 

II 

Bilaga B  
 

Intervjuguide till anställda 
 

1) Berätta kort om dig själv och hur länge du har funnits i företaget? Vilken 

position har du? Vad får dig att vilja komma tillbaka? 

 

2) Upplever du att den utbildning du får i företaget hjälper dig att utföra ditt 

arbete korrekt? 

 

3) Skulle du säga att du förstår företagets vision och hur företaget vill uppfattas? I 

så fall, hur fick du denna information? 

 

4) Vad motiverar dig att utföra ditt arbete på bästa sätt? 

 

5) Gör din arbetsgivare något specifikt för att motivera dig? 

 

6) Finns det regler och riktlinjer som du måste följa? 

 

7) Upplever du att du blir styrd i ditt arbete? 

 

8) Upplever du att du har en viss frihet under ansvar att utföra dina 

arbetsuppgifter?  

 

9) Uppfattar du att ledningen/dina chefer gör någon uppföljning på ditt arbete? 

 


