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Sammanfattning  

Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför 

servicekultur till säsongsanställda. 

Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete 

(kandidat) – 15hp - VT18 

 

Syfte och forskningsfrågor:  

Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i 

paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de 

säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 

 

1. … vad säsongsanställda i frontlinjen bidrar med för ett företag i 

paketresebranschen. 

 

2. … hur man med hjälp av intern marknadsföring och internal brand strategy kan 

överföra ett företags interna servicekultur till säsongsanställda.  

 
 

Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer med människor inom paketresebranschen som anses har haft insikt i fenomenet 

säsongsanställda. Uppsatsen har utformats i ett växelspel mellan deduktion och induktion 

vilket resulterat i en abduktiv forskningsmetod. 

Slutsats: Studiens slutsatser har visat att säsongsanställda bidrar med flera faktorer för 

att berika kundernas upplevelse och har således en stor betydelse för ett företag i 

paketresebranschen. Förutom den direkta kontakten med kunden är säsongsanställda även 

viktiga för att kunden själv skall kunna skapa mervärde för sin resa. Det har visat sig att 

kombinationen av att anställa rätt människor och att behålla de erfarna anställda är de 

största faktorerna för att överföra den interna servicekulturen ett företag har. Även 

ledningens exempel har en effekt på hur servicekulturen upptas av nyanställda. 

Nyckelord: säsongsanställda, intern marknadsföring, service management, servicekultur 
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Abstract  

Title: Seasonal employees in service companies: A qualitative study in how to transfer 

service culture to seasonal employees. 

Course: Business Administration III - Retail and Service Management, Degree Project 

(Bachelor) - 15hp – VT18 

 

Purpose and research questions: What importance do seasonal service employees have 

for a company in the package travel industry and how can the internal service culture be 

transferred to seasonal employees? To answer the research question the following parts 

have been analyzed and clarified… 

1. … what do seasonal employees contribute with to a company in the package 

travel industry 

 

2. … how can you with the help of internal marketing and internal brand strategy 

transfer a company’s service culture to seasonal employees 

 

Method: This study has used a qualitative method in the form of semi structured 

interviews with industry people knowledgeable of the phenomena. The study has 

alternated between deduction and induction, which has resulted in an abductive research 

method.  

Conclusion: The conclusions show that the seasonal employees contribute with several 

factors to enrich the customers experience. Therefore, the seasonal employees are of a 

significant importance for a company in the package travel industry. Besides the actual 

interactions with the customers the seasonal employees also play an important part in 

enabling the customer to create value for their trip themselves. The study has shown that 

the combination of hiring the right people and getting experienced employees to stay 

with the company are instrumental in transferring the service culture of the company. 

Along with this the example set by the management of the company also plays a part.  

Keywords: seasonal employment, internal marketing, service management, service 

culture. 
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1 Inledning 
Syftet med detta kapitel är att ge en introduktion av ämnet med bakgrunden till 

problemet, forskningsfrågan samt syftet av uppsatsen. I tillägg kommer även 

avgränsningar för uppsatsen klargöras. 

 

1.1 Bakgrund 

 

” Men det kan ju inte va meningen att vi, era gäster, ska skjuta upp er jävla buss upp för 

berget. Vi kanske ska veva upp liftarna också? … Vet herrarna möjligtvis var vi ska bo 

någonstans, så att vi kan skjuta dit bussen?” (Sällskapsresan 2 - Snowroller, 1985) 

 

För kunden är mötet med personalen i frontlinjen central när upplevelsen med ett 

tjänsteföretag skall definieras eller utvärderas (Grönroos, 2015). Inom resebranschen är 

en bra service absolut nödvändig för att kunna konkurrera på marknaden (Skarstedt, 

2013). Samtidigt framkommer det att man för att kunna leverera en positiv upplevelse 

och ett ökat värde, behöver en motiverad personal som kan ge kunderna ett vänligt och 

kunnigt bemötande (Normann, 2000). På samma sätt kan ett dåligt möte med personalen, 

som i exemplet ovan, negativt påverka kundernas uppfattning av företaget.  

 

Även om det blir allt vanligare att kunder bokar sina egna resor via t.ex. internet, kan man 

ändå se att det finns ett intresse för paketresor med stora ökningar i försäljningen för 

aktörer på marknaden (Travelnews, 2017). Paketresor i dagsläget kan vara en 

kombination av ändlöst många alternativ där flera element upplevs på en och samma 

gång. I slutet av en paketresa är det ändå oftast hela upplevelsen man kommer ihåg istället 

för olika komponenter av resan. För att researrangörerna för paketresorna skall kunna 

garantera nöjda kunder behövs en kompetent personal som träffar kunderna. 

 

Turismbranschen ändrar sig konstant. Varje år hittar man nya trender inom 

turismbranschen (Muda, 2017). Allt ifrån vegetariska matresor till upptäcktsfärder i 

spännande städer. Men det som håller i sig är ändå de klassiska paketresorna (Cavling, 

2018). Här kan gästerna checka ut från vardagen och njuta av att ha kunnig personal som 

kan svara på deras frågor.  

 

Turismbranschen är även starkt påverkad av hög- och lågsäsonger (Koenig-Lewis & 

Bischoff, 2005). Detta i sin tur påverkar ett flertal faktorer men framförallt personalen 
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som verkar inom turismbranschen. Då personalen som träffar kunderna till en stor del 

består av säsongsanställda, måste företag utveckla strategier i hur man hanterar de som 

endast anställs för en säsong (Ainsworth & Purss, 2009).  

 

En säsongsanställning kan skilja sig från en mer traditionell anställning på flera olika sätt, 

det finns många faktorer som gör det unikt. Säsongsanställda är oftast stationerade på en 

destination långt ifrån huvudkontoret, och hela arbetsstyrkan för ett företag kan vara 

utspritt över flera kontinenter (STS, 2018). Istället för att arbetsmiljön är fokuserat på ett 

kontrollerat område, som t.ex. en frisörsalong eller ett gym, är miljön utspridd över större 

områden (Coffey, 2017). Jobbar man t.ex. som reseledare i alperna kommer ens 

arbetsuppgifter variera, allt ifrån kundkontakt till transfers, hjälpa till på skiduthyrningen 

och visa upp själva skidområdet ingår (Alpresor, 2018). Alla dessa faktorer gör att en 

säsongsanställning blir en unik upplevelse som markant skiljer sig från ett vanligt 

kontorsjobb. 

 

Vanligtvis är personalen i frontlinjen en del av företaget året om och har möjlighet till att 

utveckla sina färdigheter, stärka sin koppling till företaget samt skapa sig en förståelse 

för företagets interna förhållanden (Wilson, et al., 2012). Med denna utgångspunkt är 

frågan vad som händer om personalen endast jobbar för företaget en liten del av året, samt 

ytterst sällan ser resten av de anställda och ledningen i företaget. Detta är ofta fallet för 

säsongsanställda som ändå kan bära ett stort ansvar för den upplevda kvaliteten på 

upplevelsen hos tjänsteföretag. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

För företag som säljer paketresor blir personalen ett viktigt verktyg för att säkerställa 

kundnöjdhet, samtidigt som de ger ett uttryck för den interna servicekultur företaget har 

(Wilson, et al., 2012). Vidare påpekas att det att en stor del av den upplevda servicen 

utförs av personalen i den så kallade frontlinjen, alltså de som faktiskt möter kunderna. I 

tillägg menar Grönroos (2015) att då servicekulturen ger uttryck för företagets interna 

synsätt på service och dess betydelse för leveransen av tjänsten är det viktigt att de 

anställda kan ta till sig av servicekulturen, ofta genom att observera andra högre uppsatta 

kollegors beteende.  Med en stark servicekultur kan även servicekvaliteten säkras, något 

som blir ytterst viktigt inom tjänsteföretag. (Berry & Parasuraman, 2000).  
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Företag i dagsläget kan även välja att fokusera på sin internal branding (Barrow & 

Mosley, 2005). Här lägger man alltså inte endast fokuserar på vad kunderna anser om 

företagets varumärke. Istället ligger fokuset på den process som säkerställer att de 

anställda vet ”vem” och ”vad” som står bakom värderbjudandet som företaget erbjuder.  

 

En paketresa är en resa som säljs av en researrangör, som består av flera olika 

komponenter som t.ex. transport och logi och säljs till ett paketpris (SRF, u.å.).  

I 1 kap. 2 § av paketreselagen (SFS 2015:411) definieras paketresor på följande sätt: 

”Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och 

som; 

1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med 

någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är 

direkt knuten till transport eller inkvartering, 

2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt 

3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till 

varandra.”   

 

Största delen av de som jobbar i frontlinjen för researrangörer som arrangerar paketresor 

är säsongsanställda och kan t.ex. bestå av reseledare samt annan platspersonal (Coffey, 

2017). Begreppet säsongsanställd syftar alltså på en arbetstagare som har ett jobb under 

en viss tidsperiod (Personalekonomi, 2011). Anställningen gäller mellan två satta datum 

och anställningen upphör utan en uppsägning. Detta begrepp är speciellt vanligt inom 

resebranschen som starkt styrs av både hög- och lågsäsonger.  

 

Traditionellt bidrar personalen i frontlinjen till kundernas upplevelse under möten med 

kunderna (Grönroos, 2015). Det som däremot blir intressant att ta reda på är således, hur 

säsongsanställda i frontlinjen kan öka värdet för kunderna och hurdan koppling de faktiskt 

har till de interna förhållandena på företaget som anställt dem. I denna uppsats riktar sig 

intresset främst mot personalen i frontlinjen för tjänsteföretag som producerar paketresor.  

 

I vanliga fall har företag möjlighet att behandla personalen i frontlinjen som ett pågående 

arbete (Wilson, et al., 2012). Man kan t.ex. erbjuda möjligheter för personalen att gå 

utbildningar för att utveckla sin kompetens samtidigt som de har en möjlighet att bygga 

upp relationer med andra på företaget. På detta sätt kan de få det stöd de anställda behöver 
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för att kunna utföra sitt jobb på ett tillfredställande sätt. I turism branschen består däremot 

en stor del av personalen i frontlinjen av säsongsanställda (Coffey, 2017). Ändå faller en 

stor del av ansvaret för kundnöjdhet på deras axlar (Grönroos, 2015). Vidare menas att 

då tjänsteföretag till en väldigt liten grad kan standardisera sin tjänsteproduktion, är det 

personalen i frontlinjen som får hantera en stor del av tjänsteleveransen. Både i 

kundmötet, och ibland tillsammans med kunden, får personalen i frontlinjen skapa värde 

och se till att upplevelsen av tjänsten blir positiv.  

 

Enligt Zerbe et al. (1998) kan man se att anställda som är nöjda med ledningens HR-

praxis levererar en bättre service till kunderna. Ainsworth och Purss (2009) menar 

däremot att ett företags intentioner om hur de kommer behandla sina säsongsanställda 

inte alltid genomförs på ett tillfredställande sätt. Även om företagen i förväg 

kommunicerar med de kommande säsongsanställda och utger löften, händer någonting 

under säsongen där de säsongsanställda blir lidande, men ändå fortsätter de leverera en 

högklassig service. Då uppskattning är något som kan motivera anställda i frontlinjen 

(Wilson, et al., 2012), behöver man ta reda på hur detta går ihop. Då motiverade anställda 

på tjänsteföretag har påvisats vara av en stor betydelse, gör det att det blir allt mer viktigt 

att företag inte endast ser motivation som en taktisk fråga för företag (Grönroos, 2015).  

Det blir istället viktigt att även se motivation som en strategisk funktion, som börjar med 

ledningen i företaget, för att säkerställa kundnöjdhet.  

 

Intressant blir att se vad säsongsanställda i frontlinjen faktiskt bidrar med för kundernas 

helhetsupplevelse.  Det är även av intressant hur företag kan säkerställa sig om att de kan 

ge uttryck för den interna servicekulturen även om kontakten med företaget är minimal.  

Även om ett antal artiklar tidigare behandlat säsongsanställda ur ett HR-perspektiv kan 

man se ett gap i forskningen när det gäller säsongsanställda och servicekultur. Ainsworth 

och Purss (2009) har utforskat hur ledningens attityder och tillvägagångssätt med HR 

påverkar säsongsanställda, Zerbe et al. (1998) har forskat i hur servicekultur upplevs på 

ett individuellt plan och Lundberg et al. (2009) har forskat i hur Hertzbergs motivations 

teori kan användas för säsongsanställdas motivation. I dagsläget har vi har kunskap och 

teorier om hur personal, anställda på företag året runt, kan motiveras och hur servicekultur 

kan överföras. I min sökning har jag ändå funnit begränsat med forskning i hur man går 

tillväga när det gäller säsongsanställda. Ingen tidigare forskning går exakt i linje med vad 

som skall forskas i denna uppsats. Här kan forskningen i detta arbete bidra till att stänga 
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det gapet. Samtidigt kan resultaten användas av företag för att förbättra sina 

upplärningsstrategier för säsongsanställda för att säkerställa att servicekulturen 

genomsyrar arbetet, även om de anställda inte är en del av företaget året om. 

Förhoppningsvis kommer resultaten även kunna ge insikt i hur andra företag som 

använder sig av säsongsanställda kan jobba för att försäkra att servicekulturen 

genomsyrar det dagliga arbetet. Genom denna studie kommer problemet angripas med 

ambitionen att få klarhet i vilka faktorer som påverkar säsongsanställdas motivation och 

hur servicekulturen kan överföras.  

 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

 

Säsongsanställningar i dagsläget kan förekomma inom flera sektorer, men är speciellt 

vanligt inom turismbranschen.  Säsongsanställda står för en stor del av serviceleveransen 

och den uppfattade kvaliteten på tjänsten. I detta arbete behandlas företag som erbjuder 

paketresor. Den unika karaktären av en säsongsanställning gör att det blir intressant att ta 

reda på hur de anställda knyter an till företagen samt vad företagets varumärke har för 

betydelse. Även hur de säsongsanställda påverkar kundens upplevelse är av intresse.  

 

Med denna utgångspunkt kommer följande forskningsfråga att besvaras:  

 

Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i 

paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de 

säsongsanställda? 

 

 

1.4 Syfte 

 

För att besvara forskningsfrågan kommer följande delsyften att analyseras och 

klargöras… 

 

1… vad säsongsanställda i frontlinjen bidrar med för ett företag i 

paketresebranschen. 

 

2… hur man med hjälp av intern marknadsföring och internal brand strategy kan 

överföra ett företags interna servicekultur till säsongsanställda.  
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1.5 Avgränsningar  

 

Även om den elektroniska frontlinjen blir en allt större del av tjänsteföretag kommer den 

empiriska forskningen avgränsas till den traditionella frontlinjen och inte inkludera 

personal i den elektroniska frontlinjen. Detta för att kunna fokusera på den traditionella 

frontlinjens roll och betydelse och undvika en för bred inriktning. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer metodvalen redogöras för. Läsaren kommer få en inblick i vilka 

forskningsmetoder som använts, vad uppsatsen har för forskningsansats samt hur data 

för empirin samlats in.  

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

För att kunna skapa, tolka och förstå kunskap, kan två olika filosofiska ramverk användas, 

nämligen hermeneutik och positivism (Jacobsen, 2002). 

 

En positivistisk syn grundar sig i observerbara fenomen (Goulding, 2002). Om något kan 

upplevas med sinnena kan det enligt ett positivistiskt synsätt räknas som riktig kunskap. 

Ett positivistiskt synsätt används ofta inom naturvetenskaperna och har ett objektivt 

synsätt där endast det som observeras kan övervägas (Jacobsen, 2002). Detta innebär att 

då forskaren ställer sig utanför den verklighet som forskningsproblemet befinner sig i, 

tolkas resultaten på ett logiskt, objektivt och analytiskt sätt. Enligt Jacobsen (2002) menar 

kritiker dock att avståndet till forskningsobjekten i själva verket har försämrat 

underökningen. Då forskarna håller ett avstånd till individerna som forskas, finns ingen 

möjlighet att gå djupare in på deras uppfattningar och erfarenheter.  

 

Hermeneutik använder sig av en tolkande teknik, där människors upplevelser förmedlade 

i språk och text tolkas för att kunna skapa, tolka och förstå den nya kunskapen (Barbosa 

da Silva & Wahlberg, 1994). Detta har lett till att hermeneutik ofta används inom kultur- 

och humanvetenskap och andra områden där forskarens mer subjektiva syn kan komma 

till användning. Sjöström (1994) styrker detta men menar även att hermeneutiken 

kännetecknas av studieobjektet, innebörden av de ställda frågorna samt typen av kunskap 

som söks.  Patton (2002) menar även att det är viktigt att ha en förförståelse för vad 

författaren velat kommunicera och att ha förståelse för den avsedda betydelsen av texten. 

Vidare beskrivs hur hermeneutiken skall ge förståelse och betydelse för människors 

agerande. För att vidare beskriva hermeneutiken använder Patton (2002) sig av den 

hermeneutiska cirkeln. Med detta menas att den förförståelse som finns hjälper till med 

att förstå helheten med de delar som studeras. Genom denna förförståelse kan alltså de 
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enskilda delarna tolkas för att skapa en helhet som i sin tur bildar en ny förförståelse som 

används när nästa fenomen skall tolkas.  

 

Till skillnad från positivismen, kan den hermeneutiska forskaren ha ett mer subjektivt 

synsätt på problemet som forskas i och med att forskaren är en del av den verklighet som 

forskas (Bryman & Bell, 2017). Istället för att ställa sig utanför forskningsområdet blir 

forskaren en del av det och har ett mer personligt förhållande till fenomenet som studeras 

(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Inom hermeneutiken grundar sig metodologin 

således i tolkning och förståelse. 

 

Denna uppsats kommer analysera människors upplevelser inom ett fenomen som kräver 

att forskaren är en del av verkligheten där fenomenet existerar. Författarens förförståelse 

i samband med den information som samlas in kommer bidra till ny förståelse om ämnet. 

På grund av detta kommer ett hermeneutiskt synsätt användas. Data som kommer samlas 

in kommer varken vara numerisk eller möjlig att objektivt observera med sinnen. Då 

ämnet som undersöks är högt baserat på individers uppfattningar och erfarenheter 

kommer tolkningar av empirin stå i fokus. Detta gör att ett positivistiskt synsätt inte 

lämpar sig för denna uppsats. 

 

2.2 Undersökningsmetod 

 

Insamling av data kan ske på ett antal olika sätt men i grunden delas det in i antingen en 

kvalitativ- eller kvantitativ undersökningsmetod (Jacobsen, 2002). De olika metoderna 

har styrkor och svagheter som gör att de är lämpade för olika slags arbeten. 

 

Användningen av en kvantitativ undersökningsmetod innebär att empirin som samlas in 

är av ett numeriskt slag  (Bryman & Bell, 2017; Patel & Davidsson, 2011). Enkäter är ett 

vanligt inslag och resultaten kan analyseras på ett relativt objektivt sätt. En kvantitativ 

undersökningsmetod är ofta kopplad till en deduktiv forskningsansats som styrs av logik 

och befintliga teorier (Jacobsen, 2002). Genom denna undersökningsmetod lämnas ett 

litet utrymme för en subjektiv tolkning av resultaten.  

 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har till skillnad från den kvantitativa metoden ett 

större intresse för ord än för siffror (Bryman & Bell, 2017). Vanligtvis får den induktiva 

forskningsansatsen leda med den kvalitativa undersökningsmetoden, där resultaten och 
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observationerna får leda till teori eller allmänna generaliseringar (Jacobsen, 2002). Vidare 

beskrivs hur en kvalitativ metod lämnar mer utrymme för individuella tolkningar om den 

omgivning forskaren befinner sig i, till motsats från den kvantitativa metoden. Den 

kvalitativa metoden kan ge uttryck i flera olika sätt att samla in data på, både intervjuer 

och fokusgrupper är vanligt förekommande insamlingsstrategier inom kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2017; Jacobsen, 2002). Patton (2002) menar även att den 

kvalitativa metoden tillåter att forska fenomen djupare och i större detalj.  

 

Eklund (u.å.) menar att det finns flera faktorer som karaktäriserar en kvalitativ ansats. 

Inledningsvis studeras endast få eller ett fåtal miljöer. Man utgår från de 

verklighetsuppfattningar de man studerar har och förankrar studien i deras tankesätt och 

erfarenheter. Vidare menas att den kvalitativa metoden har en större flexibilitet och att de 

olika faserna i forskningsprocessen flyter in i varandra. 

 

Då den kvalitativa metoden ger mer utrymme för tolkning av observationer kommer den 

användas i denna uppsats. Fenomenet skall också forskas i större detalj. Intresset för 

uppsatsen ligger inom upplevelser av ett fenomen och individuella observationer samt i 

att skapa förståelse kring problemet. På grund av detta anses en kvalitativ 

forskningsmetod lämpa sig bäst för forskningen. Vidare kommer respondenternas 

tankesätt och erfarenheter bli centrala för studien. Det är också endast en bransch eller 

miljö som undersöks. Även detta visar att en kvalitativ metod är att föredra. 

 

 

2.3 Forskningsansats 

 

För att få svar på forskningsfrågor och få teori och verklighet att samspela, finns det tre 

olika sätt att gå till väga på (Bryman & Bell, 2017; Patel & Davidsson, 2011). De olika 

sätten som kan användas är en deduktiv, induktiv eller abduktiv forskningsansats. 

Tillvägagångssätten har olika fördelar och lämpar sig bäst för olika 

undersökningsmetoder.  

 

När en deduktiv forskningsansats används, dras slutsatser baserat på logik istället för att 

observera verkligheten (Patel & Davidsson, 2011). Genom att använda sig av denna 

forskningsansats anses det även att forskarnas personliga åsikter och erfarenheter 

påverkar resultaten minimalt då det är den existerande teorin som får styra 
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forskningsarbetet (Bryman & Bell, 2017). Däremot kan svagheter ses i att den deduktiva 

ansatsen så starkt förlitar sig på logik och utesluter subjektiva erfarenheter.  

 

Användningen av en induktiv forskningsansats innebär istället att forskaren utgår från 

observationer och de resultat som fås för att utveckla nya teorier. I detta fall blir teorin 

resultatet av forskningsansatsen. Med en induktiv ansats kan man skapa nya teorier eller 

klara av att göra generaliseringar baserat på den empiriska data som samlats in. (Bryman 

& Bell, 2017). Även om en induktiv ansats skall innebära att forskaren närmar sig ämnet 

utan några förutfattade meningar menar Jacobsen (2002) att detta inte är fallet. Med en 

induktiv ansats kan forskarnas egna värderingar och upplevelser komma att påverka 

resultaten då man inte utgår från strikt logik, utan istället gör ett avstamp i forskarnas 

observationer och insamlade data. Vidare menar Jacobsen (2002) att alla människor har 

fördomar och även påverkas av sin uppfostran, vilket kan påverka resultaten.  

 

Då kvalitativa undersökningar har ett större utrymme för ny information är det vanligt att 

en induktiv ansats används i samband med kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017; 

Jacobsen, 2002). Då en kvantitativ metod kräver att information kategoriseras innan 

empirin samlas in, blir en deduktiv metod oftast lämplig. 

 

En abduktiv forskningsansats kan ses som ett växelspel mellan en induktiv och en 

deduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011). Med en abduktiv ansats vill forskaren skapa 

teorier om verkligheten genom logik. Med abduktion har man försökt hitta en 

forskningsansats som undviker de brister och begräsningar de andra ansatserna präglas 

av (Bryman & Bell, 2017). Däremot beskrivs hur abduktion är annorlunda då det istället 

för att utgå från teorier eller observationer, grundas i ett problem där existerande empiri 

och teori inte kan erbjuda en lösning. För att få svar på problemet väljs sedan den mest 

passande förklarningen för problemet av de olika tillgängliga förklarningarna.   

 

Då denna studie ämnar forska ett fenomen, göra generaliseringar om säsongsanställda 

och i bästa fall skapa nya teorier genom en kvalitativ undersökningsmetod kunde en 

induktiv ansats användas. Detta har framförallt varit fallet under intervjuerna som utförts. 

Däremot kommer forskningen inledas med redan existerande teorier, vilket tyder på en 

deduktiv ansats. Då kombinationen av den induktiva ansatsen som är grundad i 

observationer och upplevelser, och den deduktiva ansatsen som grundar sig på befintlig 
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teori anses vara de mest lämpliga, kommer en abduktiv ansats användas. Dessa två 

tillvägagångssätt används i ett växelspel och således använder sig denna uppsats av en 

abduktiv forskningsansats. 

 

2.4 Datainsamling 

 
2.4.1 Primär- och sekundärdata 

 

För att besvara sina forskningsfrågor eller syften finns det två typer av data man kan 

använda sig av; primär- och sekundärdata (Bryman & Bell, 2017). Med primärdata menas 

data som forskaren själv samlar in för forskningen. Vidare menas att detta kan göras t.ex. 

via intervjuer, fallstudier och observationer. I denna uppsats används semistrukturerade 

intervjuer för att samla in data specifikt för denna forskning. 

 

Med sekundärdata menas data som redan finns insamlad som kan hittas i bland annat 

tidningsartiklar, dokument, andra forskningars resultat samt på hemsidor (Christensen, et 

al., 2016). Sekundärdata kan användas som referens för den primärdata som samlats in. 

Vidare menas dock att det är viktigt att fastställa tillförlitligheten i sekundärdatan i och 

med att den samlats in av någon annan för andra ändamål än ens forskning. 

 
2.4.2 Urval 

 

Urval inom en kvalitativ studie avgörs ofta på basis av forskningsfrågorna (Bryman & 

Bell, 2017). Genom att välja personer, företag eller andra resurser baserat på vem som 

bäst kan ge en den information och insikt som behövs, har forskaren den största 

möjligheten att få sina forskningsfrågor besvarade (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman och 

Bell (2017) kallas detta för målstyrda urval.  

 

Med målstyrda urval kan två distinktioner användas, sekventiella och icke-sekventiella 

urval (Teddlie & Yu, 2007).  Med sekventiella urval menas ett urvalssätt där urvalet 

utvecklas under forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2017). Arbetet inleds med ett 

mindre urval som sedan påökas för att kunna bidra till att få svar på forskningsfrågorna. 

Vidare beskrivs ett icke-sekventiellt urval, eller ett fast urval, som en strategi där det 

ursprungliga urvalet är låst. Teddlie och Yu (2007) menar då att forskningsfrågorna får 

styra urvalsstrategin som sätts tidigt i forskningsarbetet. Urvalet består av människor eller 

företag som skall kunna bidra till att svara på forskningsfrågan.  
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Teoretiskt urval är en form av målstyrda urval där urvalsstrategi är en kontinuerlig process 

(Bryman & Bell, 2017). Målet är att nå teoretisk mättnad vilket innebär att inga nya teorier 

skapas även om data insamlingen fortsätter. Genom att använda sig av ett teoretiskt urval 

är målet även att definiera grundad teori (Goulding, 2002). I tillägg till teoretiskt urval 

kan även generiskt målstyrt urval användas, vilket innebär att fokuset läggs på att 

generera nya begrepp och teorier (Bryman & Bell, 2017). Däremot beskrivs processen 

som en motsats till det grundade teoretiska urvalet som en som inte är iterativ.  

 

Utöver dessa metoder kan även ändamålsenligt urval användas (Denscombe, 2014). Här 

väljs intervjuobjekt baserat på objektens attribut för att få ut så mycket information som 

möjligt. Däremot menas att detta inte är ett slumpmässigt urval, istället väljs objekten ut 

baserat på deras erfarenheter och kunskaper inom området. Denscombe (2014) fortsätter 

med att beskriva hur forskaren med ett ändamålsenligt urval väljer ut de objekt som man 

tror kan ge en mest information och således värde för att besvara forskningsfrågan. Med 

ett ändamålsenligt urval är det forskarens omdöme som avgör vem som väljs ut (Black, 

2010). Vidare beskrivs ändå hur detta urvalssätt kan ha svagheter i och med att det kan 

blir svårare att generalisera resultaten samt att intervjuobjekten kan ha en viss partiskhet 

inom ämnet.  

 

Denna uppsats fokuserar på en specifik bransch där information om det fenomen som 

skall studeras finns hos anställda inom branschen. På grund av detta kommer 

intervjuobjekten väljas ut genom ett ändamålsenligt urval. Då denna uppsats kommer att 

behandla ett fenomen inom en specifik bransch, kommer ett ändamålsenligt urval tillåta 

forskningen få ut den mest relevanta informationen som kommer bidra med mest värde 

för att besvara forskningsfrågorna.  

 

För denna uppsats består urvalet av följande personer som har kunskap om fenomenet. 

Påpekas kan att STS Alpresor och STS Education är två helt skilda företag med skild 

ledning, ägare och VD. På grund av detta är det inte frågan om en fallstudie om STS utan 

flera olika företag kommer intervjuas. 

 

Intervjuobjekt 1 - Julia Dahlberg - telefonintervju 

Julia Dahlberg har tidigare jobbat på STS Alpresor. Under sina år på företaget har hon 

jobbat som reseledare, platschef, konferensansvarig och kursledare för reseledarkursen 
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som ordnas för att rekrytera och utbilda nya reseledare. STS Alpresor är i dagsläget 

nordens största researrangör till alperna och ordnar skidresor från Sverige, Norge, Finland 

och Danmark till 21 olika orter i alperna. 

 

Intervjuobjekt 2 - Sanna Pettersson - personlig intervju 

Sanna Pettersson jobbar för STS Education och är i dagsläget ansvarig för rekryteringen 

av alla säsongsanställda. STS Education ordnar språkresor och utbytesår för både 

gymnasie- och universitetsstuderande. Säsongsanställda används främst under 

språkresorna men även delvis för utbytesåren för gymnasiestuderande. STS Education 

grundades år 1958 och ordnar i dagsläget språkresor till 22 destinationer. 

 

Intervjuobjekt 3 - Simon Svensson - personlig intervju 

Simon Svensson jobbar i dagsläget som personalkoordinator för STS Alpresor med 

ansvar över all säsongspersonal för de 21 orterna företaget driver. Svensson har även själv 

erfarenhet av säsongsarbete som bland annat platschef och kursansvarig för företagets 

reseledarekurs.  

 

Intervjuobjekt 4 – Joel Valdemarsson - telefonintervju 

Joel Valdemarsson har jobbat för STS Språkresor som activity coordinator för deras 

welcome camp i New York. Under welcome campet åker utbyteselever från hela Europa 

till New York för fyra dagar för att sedan åka vidare till sina värdfamiljer. Under intervjun 

låg fokuset på STS Språkresor även om Valdemarsson även har erfarenhet från STS 

Alpresor som både reseledare och platschef.  

 

Intervjuobjekt 5 – Emelie Rasmusson – personlig intervju 

Emelie Rasmusson har i tre säsonger jobbat för Skistar i Lindvallen. Rasmusson har 

jobbat både som liftvärd och i Skistars egna shop. Skistar har destinationer i Sverige, 

Norge och Österrike och har över 2000 säsongsanställda per vinter.  

 

 
2.4.3 Intervjuer 

 

Intervjuer är väldigt vanligt förekommande inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2017). I rollen som primärdata tillåter intervjuer flexibilitet hos forskaren och tillåter 

intervjun att följa intervjuobjektens tankar för att få insikt i forskningsområdet. 
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Intervjuer som utförs i en kvalitativ forskning kan delas in i ostrukturerade och semi 

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017). Det är även viktigt att komma ihåg att 

en enskild intervju inte kan förse en forskare med mening (Whyte, 1953). Istället kan 

kombinationen av den enskilda intervjun, andra intervjuer och observationer skapa en 

större förståelse för ett problem. 

 

Intervjuer kan också förekomma inom kvantitativa undersökningar men har då en annan 

karaktär än i en kvalitativ undersökning. (Bryman & Bell, 2017). Däremot menas att den 

kvalitativa intervjun har mer utrymme för utsvävningar och att följdfrågor gärna ställs för 

att få reda på vad intervjuobjekten tycker om de fenomen som studeras.  

 

En ostrukturerad eller icke-styrd intervju påminner mycket om ett vanligt samtal till 

strukturen (Bryman & Bell, 2017; Whyte, 1953). Genom en ostrukturerad intervju kan 

olika teman utforskas, men det lämnas ändå utrymme för intervjuobjektens tankar om 

ämnet (Jacobsen, 2002).  Bryman och Bell (2017) menar även att genom att inte försöka 

styra uppfattningarna med ledande frågor kan den ostrukturerade intervjun ge en bättre 

verklighetsbild om intervjuobjektens uppfattningar. 

 

Den semistrukturerade intervjun är också flexibel, men har en tydligare struktur än den 

ostrukturerade intervjun (Bryman & Bell, 2017). För att få svar på sina forskningsfrågor 

är det vanligt att använda sig av en intervjuguide där olika teman som skall beröras lagts 

upp (Jacobsen, 2002). Svaren från intervjuobjekten har ingen satt form, utan utformas 

enligt intervjuobjektens tankar. Vidare beskrivs hur den semistrukturerade intervjun 

tillåter att ordningen på frågorna ändras, men att man vanligtvis följer ordningen i 

intervjuguiden. Bryman och Bell (2017) styrker detta och menar att om forskningen som 

skall göras har ett tydligt fokus med tydliga forskningsfrågor kan en semistrukturerad 

intervju vara att föredra. Då man inte ämnar studera ett helt område eller tema, kan den 

semistrukturerade intervjun hjälpa forskaren att få svar på sina frågor genom en tydligare 

struktur. 

 

Då denna forskning har ett tydligt område som studeras anses en semistrukturerad intervju 

passa bäst. Då specifika frågeställningar skall besvaras skulle en ostrukturerad intervju 

riskera att inte ge användbara resultat för forskningen. För att få svar på forskningsfrågan 
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har fem stycken semistrukturerade intervjuer utförts. En intervjuguide har använts som 

bas för intervjuerna.  

 

 

2.4.4 Operationalisering 

 

Efter att man har bestämt sig för vad man skall forska, hur man skall gå till väga och vem 

man faktiskt skall intervjua måste man gå vidare till nästa steg i processen. För att kunna 

läsa ut svaren och resultaten som samlats in måste begreppen man vill utforska 

konkretiseras (Jacobsen, 2002). Detta görs genom att operationalisera begreppen som 

skall hjälpa forskaren få svar på sin frågeställning (Bryman & Bell, 2017). Vidare menar 

Jacobsen (2002) att ju mer abstrakt begrepp desto fler frågor behöver ställas om ämnet.  

 

För att operationalisera forskningsfrågan och delsyftena har operationaliseringsschemat 

nedan använts. För att kunna besvara forskningsfrågan och delsyftena har ett antal teman 

identifierats. Dessa teman har sedan fått stå till grund för intervjuguiden som använts 

under de semistrukturerade intervjuer som utförts. De teman som framkommit i 

operationaliseringen är även centrala i analysen av den empiri som samlats in. 

Se operationaliseringschema på nästa sida. 
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2.5 Analysering av data  

 

 

Efter att den empiriska datan är insamlad måste resultaten analyseras. Den kvalitativa 

datan kan vara svårare att analysera då den inte formatet inte är lika konsekvent som inom 

den kvantitativa forskningen. Bryman och Bell (2017) menar ändå att det finns flera olika 

sätt att gå tillväga när resultaten skall utläsas. 

 

Ett alternativ för tolkning av data är tematisk analys (Bryman & Bell, 2017). Med 

tematisk analys, ser man på den insamlade datan och försöker hitta teman som skall hjälpa 

forskaren få en bättre förståelse om forskningsfrågans område. Enligt Ryan & Bernard 

 

Tema 

 

Syfte 

Intern marknadsföring Syftet med frågorna är att få klarhet i upplärningens fokus, utveckling av 

återkommande personal, empowerment. Syftet med frågorna är även att 

få klarhet i hur säsongsanställdas serviceattityd utvecklas, hur man jobbar 

med tyst kunskap samt hur man skapar en genomgående serviceattityd. 

Säsongsanställda Syftet är att få svar på hur säsongsanställda skiljer sig från vanliga 

anställda och hur ens säsongsanställning skiljer sig från en vanlig 

anställning. Man vill även klargöra vad säsongsanställda bidrar med. 

Servicekultur Syftet med frågorna är att ta reda på hur man klargör vad service är för 

säsongsanställda, hur de nya anställda upptas i företagskulturen samt om 

användningen av värdeord kan underlätta detta.  

Servicelandskap Syftet med frågorna är att få klarhet i hur de säsongsanställda påverkas 

av att ha begränsad kontroll över sin arbetsmiljö. I tillägg skall det även 

utredas hur distansen till huvudkontoret påverkar de säsongsanställda och 

deras arbetsuppgifter. Även kollegornas påverkan på hur 

säsongsanställda upplever företaget utreds. 

Servicekvalitet Syftet med frågorna är att utreda huruvida servicekvalitet mäts, om det 

delas med de anställda samt om det i så fall påverkar de säsongsanställda. 

I tillägg skall det även utredas om vissa egenskaper hos de 

säsongsanställda värdesätts högre än andra.  

Kunden Syftet med frågorna är att utreda hur kunden kan delta i värdeskapandet 

samt om kunderna kan påverka varandra under tjänsten. Det skall även 

utredas huruvida företagen kan se målgrupper i deras kunder och ifall de 

olika målgrupperna uppskattar olika egenskaper hos de säsongsanställda. 
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(2003), kan forskaren söka efter följande saker när teman i empirisk data skall 

identifieras; 

Upprepningar, Förekommande typologier eller kategorier, Metaforer och analogier, 

Övergångar, Likheter och skillnader, Språkliga kopplingar, Saknade data och teori 

relaterat material. 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) skall ett tema ha att göra med det forskningsfokus som 

forskarna har, det skall även kunna delas in i kategorier baserat på den tillgängliga grund 

datan. Förutom det här skall de även bygga på koder som forskaren kunnat hitta i 

utskrifter av intervjun, i tillägg skall det även ge forskaren en grund för en teoretisk 

förståelse av den insamlade datan. Detta skall i sin tur bidra till ett teoretiskt bidrag som 

har att göra med den aktuella forskningen.  

 

Något som är vanligt inom tematisk analys är att stor vikt läggs på repetitioner, alltså att 

flera intervjuobjekt säger i stort sett samma sak (Bryman & Bell, 2017). Däremot är det 

viktigt att vara medveten om att detta i sig inte är tillräckligt för att skapa teman. Istället 

är det viktigast att upprepningen kan hjälpa svara på forskarens forskningsfrågor. 

 

Kritik mot tematisk analys säger att proceduren är underutvecklad och att den saknar en 

tydlig struktur (Bryman & Bell, 2017). Tematisk analys används ändå ofta inom kvalitativ 

undersökning och kan ge forskaren en välbehövd flexibilitet i sin analys.  

 

Då denna uppsats ämnar undersöka ett fenomen kommer en tematisk analysmetod 

användas. Då en iterativ undersökningsmetod inte kommer användas anses en grundad 

teori inte passa denna uppsats. Inga hypoteser ställs heller upp vilket utesluter analytisk 

induktion. En tematisk analysmetod kommer tillåta den flexibilitet som kan behövas i 

utforskandet av detta fenomen.  

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att mäta en forsknings tillförlitlighet 

(Bryman & Bell, 2017). Tillvägagångssätten att mäta reliabilitet och validitet skiljer sig 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Bryman och Bell (2017) menar även att 

begreppen har olika betydelse för de två olika undersökningsmetoderna. Det som däremot 
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är gemensamt är att forskningen bör ha en hög reliabilitet och validitet för att resultaten 

av forskningen skall kunna generaliseras.  

 

För att mäta reliabilitet och validitet inom kvalitativa studier, är det andra 

tillvägagångssätt och andra egenskaper som mäts (Jacobsen, 2002). Detta på grund av att 

tillförlitligheten inte kan mätas numeriskt utan egenskaperna måste värderas med andra 

tekniker (Bryman & Bell, 2017). Inom den kvalitativa undersökningsmetod är det viktigt 

att kunna visa att datan som samlats in, bearbetats på ett systematiskt sätt samt att 

insamlingen av datan skett på ett hederligt sätt (Malterud, 1998). Det är även viktigt att 

grundligt beskriva både förutsättningarna för projektet samt hur resultaten vuxit fram från 

den utarbetade processen.  

 

För att mäta validitet och reliabilitet inom en kvalitativ undersökning mäts både inre- och 

yttre validitet (Malterud, 1998). Jacobsen (2002) menar att den inre validiteten handlar 

om hur bra forskaren beskrivit fenomenet. Malterud (1998) menar att man med inre 

validitet mäter tre olika faktorer; den kommunikativa validiteten, deltagarkontroll samt 

triangulering.  Den kommunikativa validiteten handlar om att författaren skall kunna 

förklara hur kunskapens giltighet påverkas av forskningsprocessen. Malterud (1998) 

diskuterar bl.a. hur författarens egna erfarenheter kan påverka resultaten, det är alltså 

författarens förförståelse som beskrivs. Ytterligare måste insamlingsprocessen samt 

urvalet för den empiriska datan beskrivas i detalj och utöver detta skall även en detaljerad 

beskrivning av analysmetoden redogöras för. Malterud understryker vikten av att det skall 

framgå vad som är information man tydligt fått ur resultatet och vad som kan räknas som 

tolkningar. Med en deltagarkontroll skall intervjuobjekten tillåtas granska 

transkriberingarna av intervjuerna (Bryman & Bell, 2017). Detta för att få korrigera 

felaktiga påståenden eller för att tillägga information för att förtydliga svaren som getts. 

Triangulering innebär att problemet alltså angrips från flera olika perspektiv (Bryman & 

Bell, 2017). Detta kan göras t.ex. genom att använda mer än en metod, genom att intervjua 

personer som har olika syn på problemet eller genom att använda flera analysmetoder. 

Jacobsen (2002) menar även att det är viktigt för den interna validiteten att bedöma 

källornas närhet till fenomenet som studeras. Här menas att det är viktigt att källorna är 

nära till problemet och inte endast har andrahandsinformation om fenomenet. Den yttre 

validiteten mäts genom att se hur överförbart resultatet av studien är (Malterud, 1998).  
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För att mäta reliabiliteten menar Jacobsen (2002) att forskaren måste undersöka om 

resultaten är tillförlitliga. Vidare menas att det även måste ses till hur 

undersökningsobjekten och forskaren påverkat varandra i samband med 

undersökningsmetoden. Reliabiliteten av en kvalitativ studie kan mätas genom att 

utvärdera både den tekniska utrustningen samt forskarens förutsättningar för att göra en 

studie (Malterud, 1998). Vidare beskrivs hur den tekniska utrustningen kan t.ex. bestå av 

de tekniska verktyg som används för att spela in intervjuer. Om kvaliteten på inspelningen 

är väldigt dålig kan det vara svårt att höra vad som sägs vilket i sin tur kan leda till en 

minskad reliabilitet. Malterud (1998) menar även att man för att mäta forskarens 

reliabilitet ser till faktorer som forskarens förförståelse, forskarens förmåga att genomföra 

intervjuer och observationer av bra kvalitet samt kvaliteten på forskarens handledning. 

Lincoln och Guba (1985) menar att det finns ett fjärde kriterium att se till, nämligen 

objektiviteten. För att försäkra sig om objektivitet kan man t.ex. se till resultaten av den 

insamlade datan. Här menas att om flera respondenter har samma uppfattning kan deras 

kollektiva uppfattning ses som objektiv.  

 

För att kunna försäkra en hög validitet har författarens förförståelse samt personliga 

relation till intervjuobjekten beskrivits. Undersökningsmetoden har beskrivits i detalj. I 

tillägg har fyra av fem av intervjuerna transkriberats vilket innebär att intervjuobjekten 

fått möjlighet att kommentera. För att reliabiliteten skall försäkras har den tekniska 

utrustningen kollats så att allting fungerat samt att ljudnivåerna i omgivningen minimerats 

så att inspelningen skall gå att höra tydligt. För att forskarens förmåga att utföra 

intervjuerna skall försäkrats har mycket förarbete och preparationer lagts in samt att 

förförståelsen tagits i beaktande.  

 

2.7 Forskningsetik 

 

När forskning genomförs är det viktigt att ta etiska frågor i beaktande (Bryman & Bell, 

2017). Forskningsetik kan ses från flera olika synvinklar men det finns sex stycken 

huvudsakliga principer eller krav som skall uppfyllas. Bryman och Bell (2017) 

presenterar först informationskravet som innebär att de som deltar i studien skall få veta 

vad studiens syfte är och vilka moment som ingår i forskningen. För att tillgodose 

informationskravet har intervjuerna för denna studie inletts med en presentation av 

studiens syfte samt en förklarning om hur intervjun är strukturerad. Nästa princip som 

presenteras av Bryman och Bell (2017) är samtyckeskravet. Med detta menas att 
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försökspersonerna skall veta at deltagande är frivilligt. För denna studie har 

intervjuobjekten kontaktats och frågat ifall det vill delta utan några krav från forskarens 

sida.  Den tredje principen, konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att all 

information om de som deltar i studien skall förvaras på ett tryggt sätt (Bryman & Bell, 

2017). Detta har också tagits i beaktan i denna studie genom att förvara all info så säkert 

som möjligt för att säkerställa att utomstående inte kommer åt informationen. Enligt den 

fjärde principen, nyttjandekravet, menas att informationen som samlas in endast får 

användas för den aktuella forskningen. Den femte principen som handlar om falska 

förespeglingar, beskriver hur forskare inte får använda sig av vilseledande eller icke 

korrekt information för att påverka forskningsobjekten. Den sista principen menar 

Bryman och Bell (2017) är att deltagarna inte skall ta skada av undersökningen.  

 

2.8 Metodkritik  
 

Enligt Jacobsen (2002) lämnar den kvalitativa undersökningsmetoden mer utrymme för 

individuella tolkningar och en högra grad av subjektivitet när resultaten skall utläsas. Då 

denna studie använt sig av en kvalitativ undersökningsmetod kan mina tidigare 

erfarenheter och upplevelser ha påverkat arbetet. Som forskare kommer även min 

förförståelse av branschen att ha påverkat arbetet, både i hur arbetet läggs upp och hur 

resultaten utläses (Malterud, 1998).  

 

Förförståelsen av arbetet består i detta fall av egna arbetserfarenheter som säsongsanställd 

i paketresebranschen, men även erfarenheter som rekrytering av säsongspersonal. Det är 

möjligt att denna erfarenhet påverkat hur resultaten tolkats. Jag som författare har även 

en personlig relation till företagen Alpresor och STS Education, samt till intervjuobjekten 

från dessa företag. I och med att intervjustrukturen varit förbestämd anser jag ändå att jag 

kunnat ha en professionell distans till intervjuobjekten och företagen som studerats. 

Kombinationen av en kvalitativ undersökningsmetod och mina tidigare erfarenheter har 

tillåtit mig att bli en del av det område jag undersöker och har tillåtit mig att undersöka 

fenomenet närmare. I tillägg kan det nämnas att ett av intervjuobjekten haft tillgång till 

uppsatsmanuskriptet innan intervjun, men i och med strukturen på intervjun anser jag inte 

att detta på något sätt påverkat resultaten.  

 

Då vissa av intervjuobjekten fortfarande är anställda på företag kan detta leda till partiska 

svar. Kombinationen av intervjuobjekt som inte har någon koppling till de företag som 
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diskuteras med intervjuobjekt som ännu är anställda gör att resultaten mindre sannolikt 

är partiska. För att få en bredare förståelse för fenomenet kunde ytterligare intervjuer 

genomförts från flera företag inom branschen.  

 

2.9 Forskningsprocess 

 

Intresset för denna uppsats grundar sig i egna erfarenheter inom paketresebranschen, både 

som säsongsanställd och som personalansvarig från företagets sida. För att få en bredare 

förståelse om själva ämnesområdet inleddes arbetet genom att bekanta sig med aktuella 

teorier och där en deduktiv ansats stod i centrum. Framförallt teorier inom service 

management och intern marknadsföring ledde arbetet. Detta ledde till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Dessa operationaliserades sedan för att få stå som grund till en 

intervjuguide. För att kunna svara på frågeställningarna användes ändå induktion och 

deduktion i ett växelspel, vilket resulterade i en abduktiv ansats som lämpade sig bäst för 

arbetet.  

 

Forskningen fortsatte med att försöka nå ut till eventuella intervjuobjekt. Den 

ursprungliga planen var att höra av sig till rekryteringsanvariga på olika företag. Senare 

utvidgades urvalet till att även inkludera andra som kunde anses vara experter på 

fenomenet säsongsanställda. Då kunde personer som hade en stor erfarenhet inom 

branschen genom t.ex. reseledarutbildningar och liknande inkluderas. Detta ledde till en 

bredare förståelse av fenomenet. Fem stycken semi strukturerade intervjuer gjordes och 

transkriberades för att underlätta tolkningen av resultaten. För att intervjuerna skulle bidra 

med så mycket information som möjligt gjordes ett medvetet val att vara så induktiv som 

möjligt. Tolkningen av resultaten har inspirerats av hermeneutik. Här har jag själv som 

forskare spelat den största rollen i och med att jag själv är det enda verktyget som finns 

för tolkningen av empirin. Tolkningen av arbetet har utgjort en stor del av hela arbetet 

och har varit central för de slutsatser som presenterats.  

 

Själva analysen har gjorts med en tematisk analysmetod. Detta har haft en stor betydelse 

för att förstå och tydliggöra det empiriska resultatet. Då empirin analyserats har jag utgått 

från empirin och i efterhand tagit hjälp av de existerande teorierna. Även här har 

deduktionen och induktionen samspelat för att resultera i en abduktiv metod. Detta har 

slutligen resulterat i slutsatser som presenteras i kapitel fem i detta arbete. 
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3 Litteraturöversikt och teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer teorier relevanta för uppsatsen presenteras och redogöras för. 

Dessa teorier ger konceptuella insikter för studien. Se vidare avsnitt 3.4.  

 

3.1 Service Management 

 
3.1.1 Personalen i frontlinjen 

 

För ett tjänsteföretag är personalen en av de allra viktigaste resurserna för att kunna 

garantera nöjda kunder och en hög servicekvalitet (Wilson, et al., 2012). Inom 

tjänstebranschen är det inte ovanligt att de anställda som utför tjänsten är det enda kunden 

kommer se av företaget. Grönroos (2015) styrker detta och menar vidare att personalen i 

frontlinjen kan vara själva tjänsten, som t.ex. frisörer eller personliga tränare.  

 

Personalen i frontlinjen är alltså de anställda på ett företag som kommer i kontakt med 

kunderna (Grönroos, 2015). När kunderna söker sig till ett företag är alltså den service de 

får, utförd av de anställda i frontlinjen. 

 

I och med att det är personalen i frontlinjen som till en stor grad avgör hur tjänsten 

upplevs, är det viktigt att de håller en hög kvalitet (Normann, 2000). Alla anställda i 

frontlinjen kan påverka kunderna även om de inte är de som direkt med kunden att göra 

(Wilson, et al., 2012). Man kan även se att anställda som inte jobbar men ändå t.ex. har 

sin uniform på sig kan påverka kundernas upplevda servicekvalitet. Wilson et al. (2012) 

menar därför att det är ytterst viktigt att alla som synligt kan identifieras som anställd av 

ett företag hjälper till med att skapa ett bra intryck för företaget, de anställda i frontlinjen 

är ett tjänsteföretags varumärke. 

 

Enligt Wilson et al. (2012) kan man se att nöjda anställda även innebär nöjda kunder, 

medan nöjda kunder kan bidra till de anställdas arbetstillfredsställelse. Samtidig menar 

Wilson et al. (2012) att det är viktigt att notera att de två faktorerna inte orsakas av 

varandra. Nöjda kunder betyder alltså inte automatiskt att anställda är nöjda och vice 

versa, istället interagerar dessa faktorer med varandra. Vidare menar Wilson et al. (2012) 

att anställda som känner sig rättvist behandlade av företaget kommer förse kunderna med 

en bättre service.    

När det kommer till säsongsanställda i frontlinjen kan man också hitta egenskaper som 

gör dem speciella, framförallt i sättet företag förhåller sig till dem.  Ainsworth och Purss 



  
 

23 

(2009) menar dock att även om säsongsanställda per definition är anställda för en 

begränsad tidsperiod, kan arbetet ändå ses som en cyklisk process där vissa av de anställda 

återkommer år efter år. Detta menar författarna gör att säsongsanställda i frontlinjen inte 

kan behandlas på samma sätt som personalen som jobbar året om. Koene och van 

Riemsdijk (2005) menar även att teorier i dagsläget ofta karaktäriserar säsongsanställda 

som anställda som lätt kan ersättas och som har ett lågt värde. Vidare menas att detta kan 

påverka hur de säsongsanställda underskattas men framförallt hur HR-praxis måste 

anpassas enligt de säsongsanställda för att behålla dem på företaget. 

 

Även om företag i dagsläget förstår att nyckeln till framgång ligger hos personalen i 

frontlinjen, väljer man ändå inte alltid att se på dem som en strategisk fråga för företaget 

(Grönroos, 2015; Normann, 2000). Vidare menar Norman (2000) att investeringar i 

personalutveckling ofta ses som kostnader som belastar företag istället för investeringar 

i personalen. Ändå gör kundernas ökade efterfrågan av kunskap att personalen i 

frontlinjen förväntas vara mer kunnig än någonsin innan.  

 

3.1.2 Servicekvalitet  

 

Då konkurrensen på marknaden blir allt hårdare för tjänsteföretag, måste företagen hitta 

sätt att differentiera sig på (Parasuraman, et al., 1988). Ett sätt att göra detta på är att 

erbjuda en högre servicekvalitet än de andra aktörerna på marknaden. Wilson et al. (2012) 

menar att det är kundernas upplevelser och åsikter som avgör servicekvaliteten. Vidare 

menas att det för företag som endast erbjuder tjänster, blir kundernas upplevelse det som 

väger mest i helhetsutvärderingen av tjänsten. Parasuraman et al. (1988) styrker detta och 

menar att en hög servicekvalitet är absolut nödvändig för överlevnad på marknaden.   

 

Inom tjänster är det omöjligt att helt åtskilja produktion och konsumtion, vilket leder till 

att själva processen att mäta servicekvalitet blir komplex (Toffler, 1980). Detta blir extra 

tydligt då kunder ofta är en del av själva produktionen. Grönroos (2015) använder även 

begreppet interaktiv marknadsföring för att beskriva hanteringen av kundmötena på ett 

värdeskapande sätt med intentionen att få kunden att återkomma. För att man som företag 

skall kunna mäta den upplevda servicekvaliteten hos kunderna, har Grönroos (2015) tagit 

fram en modell för den upplevda servicekvaliteten. Även om modellen utvecklades på 

tidigt 80-tal, står den ännu i fokus för aktuell forskning inom servicekvalitet. Vidare 

beskrivs hur en viktig faktor för modellen är de så kallade avvikelserna, alltså när 
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kundernas förväntningar inte stämmer överens med den upplevda tjänsten. Grönroos 

(2015) fortsätter med att beskriva hur man för att kunna förstå vad ens kunder tycker 

kvalitet är behöver definiera begreppet. Här kan man börja med att se på två dimensioner 

av tjänsten, nämligen den tekniska resultatinriktade dimensionen, eller vad.  Den andra 

dimensionen är den funktionsmässiga processinriktade dimensionen, eller hur.  

 

Grönroos (2015) beskriver hur den funktionsmässiga processinriktade dimensionen är 

sammankopplad med sanningens ögonblick. Med detta menas de stunder då de anställda 

interagerar med kunderna i form av ett servicemöte (Normann, 2000).  Grönroos menar 

dock att det i vissa branscher kan vara svårt att skapa försprång inom den tekniska 

resultatinriktade dimensionen. Om de tekniska processerna är likvärdiga för fler företag, 

kan företag få konkurrensfördelar genom den funktionsmässiga processinriktade 

dimensionen, alltså sättet man bemöter kunden på. Vidare beskriver Grönroos (2015) hur 

företagets image kan påverka den upplevda servicekvaliteten. Både genom att kunderna 

kan ha tidigare erfarenheter med företaget, men även word of mouth kan göra att kunderna 

reagerar olika på misstag under serviceleveransen. I tillägg beskrivs även hur kundernas 

förväntningar kan påverka den uppfattade servicekvaliteten. Här menas att det i regel är 

bättre att lova för lite för att sedan överträffa kundens förväntningar än tvärtom. Alla 

dessa faktorer i samspel bidrar till den totala upplevda servicekvaliteten. 

 

När servicekvalitet bland säsongsanställda diskuteras menar Alverén et al. (2011) att 

frontlinjen även här är avgörande för kundernas upplevda servicekvalitet. Vidare beskrivs 

hur säsongsanställda på flera sätt skiljer sig från vanliga jobb. Författarna menar ändå att 

om de hanteras rätt av företaget kan bli en konkurrensfördel och kan bidra till företagets 

framgång. 

Inom den traditionella handeln där varor fått stå i fokus, har det varit enklare att mäta 

kvalitet då man kan se till faktorer som antal felaktiga varor och hållbarhet (Parasuraman, 

et al., 1988). Däremot saknade tjänsteföretagen länge ett sätt att effektivt mäta 

servicekvaliteten på sina tjänster. I slutet av 80-talet utvecklade Parasuraman et al. (1988) 

ett ramverk för hur man kvantitativt kan mäta den upplevda servicekvaliteten baserat på 

fem dimensioner. Ramverket kallas för SERVQUAL och används aktivt än idag (Wilson, 

et al., 2012). Ramverket bygger på hur kunder organiserar det de upplever och skapar sig 

en uppfattning om servicekvaliteten. Parasuraman et al. (1988) påpekar att ramverket kan 

anpassas för att passa olika branscher, så länge skelettet av ramverket bevaras. Wilson et 
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al. (2012) påpekar även att alla dimensioner inte blir aktuella inom alla branscher, och att 

även kulturella skillnader kan påverka hur viktiga de olika dimensionerna är. De 

dimensioner som mäts med SERVQUAL är följande: Tillförlitlighet, Tjänstvillighet, 

Försäkran, Empati och Materiella ting (Parasuraman, et al., 1988). De fem 

dimensionerna kan jobba tillsammans för att hjälpa kunderna skapa en positiv bild av 

servicekvaliteten. Här menar dock Bhat (2012) att även om SERVQUAL kan användas 

inom turismsektorn, blir de viktigaste egenskaperna som mäts: tjänstvillighet, försäkran, 

tillförlitlighet samt materiella ting. 

 

En annan faktor som blir viktig att ta i beaktan när servicekvalitet diskuteras, är de 

tillfällen där kunden faktiskt möter företaget och där uppfattningen av kvaliteten görs. 

Normann (2000) kallar dessa för sanningens ögonblick. I ett sanningens ögonblick har 

företaget via sin personal möjlighet att göra ett intryck på kunden på gott och ont. 

Normann (2000) menar dock att företaget i sig tappar kontrollen, och att det är upp till 

personalen som med deras kompetenser interagerar med kunden. Grönroos (2015) styrker 

detta och menar att om företagets lyckas med sina sanningens ögonblick kommer de att 

skapa ett gott intryck som även gör att kunden blir mer benägen att återvända till företaget. 

Om företaget däremot gör ett dåligt intryck, kommer kunden vara mindre benägen till att 

återvända samtidigt som endast ett nytt sanningens ögonblick kan lösa situationen.  

 

 

3.2 Intern Marknadsföring 

 

 
3.2.1 Intern marknadsföring  

 

I och med att tjänsteföretag så starkt förlitar sig på sin personal för att nå en hög 

servicekvalitet och nöjda kunder, kan man se på personalen som en första intern marknad 

för marknadsföringen (Grönroos, 2015). Vidare menas att intern marknadsföring kan vara 

ett paraplybegrepp för många olika processer inom personalledningen som när man 

kombinerar dem, blir ett bra verktyg för företag att använda sig av. Grönroos (2015) 

menar även att om företag inte lyckas marknadsföra tjänster, serviceperspektiv, företagets 

meddelande till kunderna och ny teknik som används till den interna marknaden, kommer 

sannolikheten för att lyckas externt bli minimal. Detta styrks även av Gummesson (2000) 

som i tillägg menar att intern marknadsföring, när den används på rätt sätt, kan göra de 

anställda mer serviceinriktade och även bättre utrustade att hantera ändringar i 



  
 

26 

organisationen. Gummesson (2000) fortsätter med att beskriva vikten av att de anställda 

på företaget även behandlar varandra som interna kunder. Om de interna kunderna 

behandlas väl, kommer de i sin tur att behandla kunderna väl och på detta sätt få nöjda 

kunder. 

 

Man kan även se på intern marknadsföring som en strategi för att bygga relationer 

anställda emellan och även över gränserna inom en organisation (Ballantyne, 2000). Detta 

görs för att de anställdas självständighet och självstyrande inom sina arbetsuppgifter och 

know-how skall kunna samverka för att kunna skapa kunskapsgenererande processer och 

därmed utmana daterade interna processer som behöver ändras. Ballantyne (2000) 

beskriver hur det slutgiltiga målet är ändå att förbättra kvaliteten av de externa 

marknadsföringsrelationerna.  

 

Attityder, motivation och arbetsmoral hos personalen på ett företag har alltid varit av 

intresse för både ledningen av ett företag samt HR-avdelningen där intern marknadsföring 

ofta används som ett verktyg för att motivera anställda (Grönroos, 2015). För att de 

anställda skall ha ett större kundfokus och bli mer serviceinriktade kräver det att de är 

motiverade  (Cacciatore, 2014). Däremot kan en brist på motivation bero på en brist i 

kunskap och kompetens och Cacciatore (2014) menar att det är här fokuset för intern 

marknadsföring egentligen borde ligga vilket även styrks av Grönroos (2015). 

 

För att få en bredare förståelse av intern marknadsföring kan fenomenet betraktas från tre 

olika perspektiv, strategiskt, taktiskt och relationsinriktat (Grönroos, 2015). Medan den 

taktiska inriktningen behandlar konkreta handlingar som kan göras, handlar den 

strategiska inriktningen om lednings sätt som kan stötta de anställda och uppmuntra dem 

till ett mer kundorienterat fokus.  

 

Den strategiska interna marknadsföringen kan delas in i fyra underrubriker där två 

kommer behandlas i den teoretiska referensramen.  

 

Den första rubriken behandlar motiverande ledarskap och ledningsstöd. Med detta menar 

Grönroos (2015) att utbildning är en central del av intern marknadsföring men att det inte 

räcker att ha några enstaka utbildningstillfällen. De olika ledarna på ett företag måste 

istället ägna sig åt riktigt ledarskap och i tillägg vara ett ledningsstöd för de anställda.  
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Förutom detta menar Grönroos (2015) att en viktig strategisk aspekt av intern 

marknadsföring är en motiverande utbildningspolicy. I och med att kompetensutveckling 

är en så stor del av intern marknadsföring blir det av strategisk betydelse att ha en 

utskriven utbildningspolicy. Hogg och Carter (2000) menar däremot att de empiriska 

bevisen om att utbildning direkt leder till mer motiverade anställda, speciellt inom mindre 

företag, är svaga och att mer forskning inom ämnet behövs. 

 

Grönroos (2015) menar ändå att en utbildningspolicy behövs och menar att policyn måste 

”riktas in på att skapa och upprätthålla en servicekultur, som möjliggör och förstärker 

serviceinriktning och kundfokus inom organisationen” (Grönroos, 2015 s.377).Vidare 

beskrivs hur en brist i kunskap, både om företagets strategier och betydelsen av de 

anställda i frontlinjen, kan leda till attitydproblem som kan göra skada för ett företag. 

Därmed anses uppgifterna för att öka de anställdas kunskap och ändra de negativa 

attityderna höra ihop där både kan lösas genom en utbildningspolicy.  

 

I och med att utbildning är ett av de viktigaste verktygen för kommunikationsaspekten av 

intern marknadsföring, blir det ytterst viktigt att de anställda lär sig se den stora bilden av 

företaget (Grönroos, 2015). Om företagen inte lyckas med att få de anställda att se den 

stora bilden, blir det nästintill omöjligt att ändra på deras attityder och få dem att förstå 

varför de skall behandla sina kollegor och kunder på ett visst sätt. 

 

Genom att se på intern marknadsföring som en relationsaspekt där kunskapsförnyelse är 

målet, kan den ackumulerade kunskapen hos de anställda bidra till en bättre 

servicekvalitet och nöjda kunder (Ballantyne, 2000). Inom relationsaspekten ligger en 

stor del av fokuset på tyst kunskap, som alltså är kunskap som de anställda har men som 

inte är en officiell del av företaget. Vidare menas att denna information inte heller finns 

dokumenterad och att alla anställda och ledningen inte delar kunskapen. Kunskapen kan 

istället ha erhållits genom olika erfarenheter med olika kunder. All tyst kunskap är inte 

värdefull, men om den är det måste företagen kunna förvandla den tysta kunskapen till 

tydlig kunskap som kan påverka policys och företagets handlingssätt. 

 

Genom att använda sig av intern marknadsföring kan företag öka de anställdas 

”empowerment” eller de anställdas frihet och möjlighet att handla (Berry & Parasuraman, 

2000). Detta styrks av Normann (2000) som vidare säger att om ledningen vågar ge sina 
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anställda friheter och möjlighet att handla behövs färre regler samtidigt som de anställda 

vågar göra egna och nytänkande beslut. Detta leder till att kunderna får den bästa möjliga 

betjäningen och att de anställda klarar av att lösa oväntade situationer. För att detta skall 

fungera på ett företag måste man från ledningsnivån arbeta med att förse personalen i 

frontlinjen med den kompetens de behöver för att kunna handla i de olika situationerna 

(Berry & Parasuraman, 2000). Vidare beskrivs att även om detta koncept ses som något 

positivt är det inte alltid lätt att genomföra. Både ledningen som kan känna att de tappar 

kontrollen över tjänsten och anställda i frontlinjen som kan villa ha tydliga instruktioner 

och mindre ansvar kan vara faktorer som försvårar processen.  

 

Koene och van Riemsdijk (2005) presenterar två ytterligheter i hur företag kan förhålla 

sig till säsongsanställda. Antingen kan företaget välja att helt skilja åt de anställda som 

arbetar året om från de säsongsanställda. Här ses de säsongsanställda endast som en 

kostnad. I detta fallet menar författarna att jobben görs så simpla som möjligt, det finns 

minimalt med upplärning och socialisering samtidigt som prestationerna noga följs upp. 

Den andra ytterligheten enligt Koene och van Riemsdijk (2005) är att företaget anpassar 

sin HR-praxis för att passa de behov de säsongsanställda kan ha. Detta kan innebära 

special designad upplärning, aktiviteter för socialisering samt att resurser läggs i att 

klargöra de förväntningar båda parterna har och hur företaget skall kunna stötta de 

anställda i sitt arbete. 

 

För att man skall få anställda som känner att de har frihet och möjlighet att handla, 

presenterar Bowen och Lawler III (1992) fyra faktorer som behöver tas hänsyn till. Dessa 

är; att personalen får information om hur företaget presterar, att personalens prestationer 

belönas enligt företagets prestationer, att personalen har tillgång till en kunskapsbas, 

vilket gör det möjligt för personalen att bidra till företagets prestationer och att de 

anställda har makten att göra beslut som påverkar företagets prestationer och 

organisatoriska riktning. Även om dessa faktorer egentligen inte kräver att 

befogenheterna på ett företag omfördelas, kan det ändå ge de anställda en uppfattning om 

att de är delaktiga av företagets processer och beslut (Dunne & Barnes, 2000). Detta i sin 

tur kan göra att de anställd känner att de har mer ansvar och kontroll i sitt arbete. 

 

Om anställda skall kunna ta sig an det nya ansvaret och ta självständiga beslut, behöver 

de känna att de har möjligheterna och kompetensen att göra det (Grönroos, 2015). Vidare 
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menas att man för att kunna ta dessa beslut behöver ha ledningsstöd, vilket innebär att 

ledningen delar med sig av information men inte i onödan lägger sig i besluten som görs 

av personalen. Vidare behövs kunskapsstöd, vilket innebär att personalen måste få den 

utbildning de behöver för att kunna använda sina kunskaper och färdigheter för att läsa 

av situationer och fatta rätt beslut.  

 

Till sist beskriver Grönroos (2015) vikten av tekniskt stöd, vilket innefattar stöd från 

personal som inte är i frontlinjen, teknik, databaser och diverse andra verktyg som kan 

behövas för att lösa situationer. Lyckas man kombinera dessa kan man få en personal som 

vågar fatta beslut på egen hand (Bowen & Lawler III, 1992; Berry & Parasuraman, 2000; 

Dunne & Barnes, 2000). I och med detta kan de anställda skapa en högre kundnöjdhet 

och servicekvalitet. 

 
3.2.2 Internal brand strategy 

 

För att beskriva varumärken inleder Gummesson (2002) med att beskriva hur företag i 

dagsläget fokuserar mer på att ha ett starkt varumärke istället för de produkter som man 

producerar. Vidare beskrivs hur våra relationer till företag inte behöver vara personliga, 

men att de ändå spelar en roll i hur företaget uppfattas. Wilson et al. (2012) menar att 

varumärken inom tjänster främst grundas på kundernas uppfattningar av tjänsterna. 

Vidare beskrivs hur företagen genom att hålla koll på brand awareness och brand 

perception kan se hur medvetna kunderna är om varumärket och vad de upplever att 

varumärket står för. Det är också vanligt att symboler kan vara kännetecknande för ett 

varumärke (Gummesson, 2002). För att få en bredare uppfattning om varumärken från de 

anställdas synvinkel kan även internal brand strategy diskuteras som en del av intern 

marknadsföring. 

 

Som tidigare diskuterat, är personalen i frontlinjen ofta nyckeln till ett framgångsrikt 

serviceföretag med en tjänst som håller en hög standard (Berry & Parasuraman, 2000; 

Grönroos, 2015; Wilson, et al., 2012; Normann, 2000). Men hur skall man gå tillväga för 

att se till att de mest kompetenta arbetstagarna väljer just ens företag? För att man skall 

kunna konkurrera om de bästa anställda måste man kunna differentiera sig från sina 

konkurrenter och på detta sätt attrahera de bästa anställda och få dem att stanna på 

företaget (Knox & Freeman, 2006).  
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Enligt Ind (2007) har konkurrensen på marknaden gjort att intelligens och kreativitet är 

egenskaper som är absolut nödvändiga egenskaper hos anställda på företag. Företag i 

dagsläget behöver även hitta anställda som kan utföra flera olika uppgifter på företaget 

och som kan vara flexibla för att kunna anpassa sig till förändringar (Barrow & Mosley, 

2005). Då arbetsmarknaden har en ökad konkurrens har det även resulterat i att makten 

har gått från företagen till individer som i en allt större utsträckning har möjligheten att 

bestämma hurdant företag man faktiskt vill jobba för (Michaels, et al., 2001). Vidare 

beskrivs hur en arbetstagares talang är en kombination av bl.a. deras kunskap, 

erfarenheter och attityd, men även hens förmåga att lära sig och växa inom företaget 

I och med detta har man i en allt större utsträckning börjat diskutera employer branding, 

alltså hur företag väljer att positionera sig på arbetsmarknaden för att locka till sig de mest 

attraktiva arbetstagarna (Barrow & Mosley, 2005). Employer branding är ett 

paraplybegrepp som innefattar faktorer som t.ex. de funktionella, psykologiska och 

ekonomiska fördelarna med att jobba för ett visst företag. Employer brand kan delas i ett 

internt och externt perspektiv (Knox & Freeman, 2006). Med det externa perspektivet 

menas den bild av varumärket som syns utåt och som används för att få de potentiella 

arbetstagarna intresserade av att jobba för företaget. Vidare beskrivs hur det interna 

perspektivet av varumärket bildas av de anställda som redan arbetar för företaget. För att 

den externa bilden av varumärket skall vara trovärdigt behöver det enligt Knox och 

Freeman (2006) stämma överens med det interna varumärket som de anställda, inklusive 

rekryteraren, är en del av. 

Då arbetsuppgifter i dagsläget blir mer och mer individualiserade, finns ett större krav på 

delegation inom företag (Michaels, et al., 2001). Detta i sin tur leder till att empowerment, 

alltså de anställdas frihet och möjlighet att handla, blir ytterst viktig. Detta styrks även av 

Grönroos (2015) som diskuterar empowerment i samband med intern marknadsföring. 

Med detta kommer även ett ökat behov av tillit till sina anställda (Michaels, et al., 2001). 

Inom tjänstebranschen blir även en hög social kompetens i kombination med en bra 

kundservice allt viktigare, både i mötet med externa och interna kunder, vilket även styrks 

av Normann (2000) och Grönroos (2015). 
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3.2.3 Normanns tre cirklar 

 

Serviceföretag är starkt beroende av sin personal i frontlinjen (Grönroos, 2015). Men även 

ledningen på företaget måste ge personalen i frontlinjen rätt förutsättningar för att lyckas 

med de sanningens ögonblick som uppstår.  

 

Normann (2000) menar att serviceföretag antingen är bra eller dåliga och att inget 

mellanting finns. De bra företagen präglas av ekonomisk tillväxt och nöjda medarbetare, 

medan de dåliga företagen kännetecknas av en låg tillväxt, låg moral och en hög 

personalomsättning. 

 

Enligt Normann (2000) kan en samverkan av negativa egenskaper leda till att 

serviceföretag hamnar in i så kallade onda cirklar. Här samverkar de negativa faktorerna 

för att förstärka de negativa inverkningarna och leder till fler negativa konsekvenser. 

Faktorer som kan leda till onda cirklar är t.ex. tillväxt utan kontroll, en olämplig 

maktstruktur eller en dålig och/eller slarvig verksamhetsledning. Även 

överensstämmelsen mellan kundens förväntningar och servicepaketet kan leda till onda 

cirklar.  

 

För att förstå sig bättre på de olika cirklarna, beskriver Normann (2000) två olika nivåer 

av cirklar som samverkar med varandra. Beroende på situationernas tidsram och inverkan 

på företaget kan de t.ex. delas in i mikro- och makro cirklar. Vidare beskrives även hur 

det kan finnas både goda och onda cirklar.  

 

Den första cirkeln som beskrivs av Normann (2000), handlar om sanningens ögonblick 

och kallas för mikrocirkeln. För att kunna ta reda på om mötet mellan kund och personal 

är i en god cirkel, menas att en bra indikator är att se ifall både kunden och den anställda 

känner sig upplyfta efter mötet. Vidare menas att om både den som levererar tjänsten och 

den som mottar den känner sig bra i mötet kommer det förstärka båda parternas vilja att 

förbättra serviceleveransen. Detta styrks även av Wilson et al. (2012) som menar att en 

anställd som känner sig uppskattad av kunderna kommer prestera bättre och med en ökad 

servicekvalitet. Det finns många olika faktorer som påverkar hur sanningens ögonblick 

upplevs av kunden, där t.om. utseende spelar roll (Söderlund & Julander, 2009), men det 

som blir viktigast enligt Normann (2000) är ändå känslan deltagarna lämnar med.  
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Normann (2000) beskriver även den goda makrocirkeln. De viktigaste beståndsdelarna 

av denna cirkel som behandlar de yttre omständigheterna som företag kan uppleva, är en 

god position på marknaden, goda ekonomiska resultat samt ett starkt service management 

system. Kopplingen mellan mikro- och makrocirkeln kommer diskuteras senare. 

 

I tillägg till mikro- och makrocirkeln beskriver Normann (2000) även den interna 

servicecirkeln. Här beskrivs vikten av att företagskultur och framförallt den rådande 

servicekulturen är genomgående för hela företaget. Servicekultur kan definieras som ett 

företags inställning till service både för interna och externa kunder (Zerbe, et al., 1998). 

Zerbe et al. (1998) styrker Normanns (2000) tes och menar även att en stark servicekultur 

kan öka den allmänna servicekvaliteten på ett företag. Normann (2000) fortsätter med att 

beskriva att för att de anställda i frontlinjen skall kunna hantera de dagliga mötena med 

kunderna, måste de också uppleva att hela företagets servicekultur återspeglas även i 

möten mellan ledningen och personalen i frontlinjen. Olika budskap sätter den anställde 

i en svår situation för att hantera de ytterst viktiga mötena. 

 

De tre olika cirklarna som beskrivits relaterar även till varandra (Normann, 2000). Som 

tidigare nämnts kan positiva handlingar förstärka andra positiva handlingar och vice versa 

för negativa handlingar. Då mikro- och makrocirkeln även relaterar till varandra gör det 

att företag relativt snabbt även kan göra positiva förändringar på företag förutsatt att både 

mikro- och makrocirkeln är goda cirklar. Normann (2000) menar vidare att om företagen 

lyckas med sina sanningens ögonblick och får nöjda kunder, kommer detta påverka 

makro-faktorerna för företaget och tvärtom. Med ett bra servicemanagement system och 

en god position på marknaden är det lättare att upprätthålla en positiv servicekultur som 

både leder till lyckade kundmöten samt till de faktorer som behandlar den interna 

servicecirkeln. Detta styrks av Grönroos (2015) som utvecklat de interna förhållandena 

vidare inom intern marknadsföring för att nå liknande resultat. Normann (2000) avslutar 

med att beskriva att om ett företag har tre goda cirklar, kan de skaffa sig ett rykte som ett 

framgångsrikt företag med nöjda kunder och anställda, vilket i sin tur tillåter företaget att 

vara mer selektiv i t.ex. rekryteringsprocesser.  
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3.2.4 Servicekultur 

 

För att man skall kunna förklara begreppet servicekultur, måste man först förstå vad 

företagskultur och klimat innebär. Med företagskultur menar man de gemensamma 

normer och värderingar som finns på ett företag och som är väldigt djupt inrotade i 

organisationen (Grönroos, 2015; Wilson, et al., 2012). Vidare beskriver företagsklimatet 

den gemensamma känsla de anställda på ett företag har om vad som är viktigt på företaget. 

Man kan även se att kombinationen av företagskulturen och klimatet är avgörande när 

man ser till hur serviceinriktade personalen på ett företag är (Zerbe, et al., 1998). Detta 

blir ytterst viktigt för tjänsteföretag då en serviceinriktad personal och en stark 

servicekultur är avgörande för att kunna konkurrera på marknaden och skapa värdefulla 

upplevelser för kunderna.  

 

Servicekulturen i sin tur definieras som en uppskattning för god service som genomsyrar 

hela företaget (Zerbe, et al., 1998). Man lägger även mycket vikt på att både interna och 

externa kunder skall mötas av god service (Grönroos, 2015; Wilson, et al., 2012). Det 

gäller alltså inte endast de externa kunderna utan också leverantörer och anställda på 

företaget skall få samma serviceinriktade bemötande. Zerbe et al. (1998) menar även att 

man kan se att anställda som är nöjda med organisationen och känner sig fästa vid 

företaget kan leverera en bättre service än anställda som är missnöjda och inte känner en 

koppling till företaget. 

 

Genom att upprätthålla en stark servicekultur på ett företag kan personalen lättare agera 

på oväntade situationer (Grönroos, 2015). Istället för att vara oflexibel och osäker i sin 

roll, kan man hantera situationer som uppstår på ett självsäkert sätt då man vet vad 

företaget står för och att service för kunden är det viktigaste. Wilson et al. (2012) påpekar 

vidare att anställda som behandlas väl och känner sig uppskattade ger en bättre service 

till kunderna och på så sätt ökar kundnöjdheten. 

 

Genom en stark servicekultur kan man också på ett lätt sätt se till att ny personal upptas i 

kulturen på ett företag (Grönroos, 2015). Genom att se hur andra anställda på ett företag 

hanterar kundkontakten, kan en stark servicekultur smitta av sig och få de nya anställda 

att agera enligt den rådande servicekulturen. Wilson et al. (2012) påpekar vidare att 

servicekulturen börjar hos ledningen men att den inte kan implementeras genom 

regelverk och instruktioner, istället måste ledningen leda med gott exempel och på detta 
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sätt visa nya anställda hur man agerar på just det företaget, och framförallt hur man ser 

på service och dess betydelse.  

 

När det kommer till säsongsanställda menar ändå Ainsworth och Purss (2009) att 

företagen inte alltid vill att de säsongsanställda skall känna en för hög samhörighet till 

företaget. Inom säsongsanställningar kan företag undvika att de anställda för starkt 

förknippar sig till varumärket samtidigt som företaget inte eftersöker anställda som vill 

stanna kvar på företaget i en längre period. Även om detta är fallet menar de Gilder (2003) 

att de säsongsanställda ofta visar ett större engagemang gentemot sina närmsta kollegor 

de arbetar med istället för till organisationen eller företaget som anställt dem. 

 

Koene och van Riemsdijk (2005) menar att det finns tre olika sätt för företag att förhålla 

sig till säsongsanställda och deras identitet för företaget. Företaget kan ha en gemensam 

eller kollektiv syn på de anställda. Detta gör att företagets syn på säsongsanställda kan 

vara fördomsfull, opportunistisk och ha ett kort tids fokus. Detta i sin tur gör att de 

säsongsanställdas attityder kan påverkas och att de kan ha ett lågt självförtroende och att 

de känner en väldigt samhörighet med företaget. Arbetsuppgifterna präglas isåfall av en 

låg kvalitet, samt att det inte är sannolikt att de säsongsanställda stannar på företaget. 

Vidare menas att företaget även kan ha en personlig syn på de anställda. Här är företagets 

attityd mot de säsongsanställda accepterande men likgiltig. Detta kan leda till att de 

säsongsanställda blir likgiltiga gentemot företaget samt att de främst formas av situationer 

som uppstår av tillfälligheter. Här präglas arbetsuppgifternas utförande av tillfälligheter 

och är svåra att kontrollera av företaget. Det bästa sättet att se på säsongsanställda enligt 

Koene och van Riemsdijk (2005) är ett relationellt synsätt. Här är företaget nyfiket, 

undersökande och strävar efter att optimera prestationerna. Detta leder till att de 

säsongsanställda har ett högt självförtroende och tillit för företaget. I slutändan leder detta 

till prestationer som har en hög kvalitet, anställda som efterfrågar interaktion med 

kollegor samt anställda som vill stanna på företaget. 

 

Grönroos (2015) menar även att anställda som anser sig vara serviceinriktade lätt dras till 

en arbetsplats som präglas av en stark servicekultur. De som känner igen sig i ett företags 

servicekultur lyckas både skapa nöjda kunder samtidigt som de ofta är mindre benägna 

till att säga upp sig.  
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3.3 Kunden 

 
3.3.1 Kundernas deltagarstil 

 

Det traditionella synsättet på segmentering, med t.ex. demografisk, geografisk och 

psykografisk segmentering, är inte alltid användbar när tjänsteföretag skall hitta 

målgrupper. Istället har Normann (2000) lagt upp ett alternativt sätt för att hitta 

målgrupper. Det finns många faktorer som skiljer tjänsteföretag från traditionella företag. 

En viktig faktor att ta i beaktan är att samspelet mellan kunden och producenten av 

tjänsten, ofta är mycket djupare inom tjänsteföretag. Då kunden ofta kan vara högst 

inblandad i serviceleveransen, och ibland till och med får utföra en del av jobbet i 

serviceleveransen måste detta tas i beaktande (Toffler, 1980). Normann (2000) beskriver 

hur kundens kunskapsnivå kan vara en faktor som påverkar hur målgrupper läggs upp. 

Då serviceleveransen kan innefatta att kunskap eller färdigheter överförs till kunden, blir 

deras kunskapsnivå viktig för att kunna göra en marknadssegmentering.  

 

Vid indelningen av målgrupper blir även kundens deltagarstil, samt villighet att delta 

ytterst viktig (Lehtinen, 1983). Detta beror på att kundens behov står i centrum av 

marknadssegmenteringen för tjänsteföretag. Normann (2000) menar i tillägg att kundens 

vilja att höra till en viss grupp spelar roll. Om de andra kunderna inom målgruppen inte 

passar kundens bild om dem själva, kommer kunden sannolikt inte vilja vara en del av 

gruppen. Vidare menas också att kundernas deltagarstil blir en viktig egenskap i 

segmenteringen. Olika kunder vill ha olika mycket interaktion under serviceleveransen. 

 

 
3.3.2 Kunders deltagande i värdeskapande 

 

Vargo och Lusch (2004) presenterade ett nytt sätt att se på tjänster på i och med deras 

teori om service dominant logic. Den grundläggande idén handlar om hur allt värde 

skapas genom tjänster och hur både företags och kunders kompetenser kan bidra till det 

gemensamma värdeskapandet. 

 

Kundens deltagande i serviceleveransen har länge varit av intresse för forskare. Toffler 

(1980) myntade begreppet ”prosumer”, som en kombination av ”producer” och 

”consumer”. Kundernas deltagande inom turismbranschen har forskats, då med fokus på 

kundernas deltagande i värdeskapandet tillsammans med företaget (Reichenberger, 
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2017). Inom turismbranschen är det vanligt med otaliga möten med andra gäster och 

själva tjänsten sker tillsammans med, eller i samma utrymme som andra deltagare 

(Crouch, et al., 2001). Detta resulterar i att andra kunder till hög grad kan påverka kundens 

upplevelse av tjänsten. Även om företag själva upplever att de inte kan kontrollera de 

andra kunderna, gör kundernas bidrag till bedömningen av upplevelsen att de måste tas i 

beaktande (Mossberg, 2007). Vidare beskrivs hur företagen har mer kontroll över de 

andra kunderna än vad de upplever. 

Kundernas gemenskap kan ha flera positiva effekter, och kan påverka kundernas villighet 

att vara delaktig i värdeskapandet (Gummesson, 1993). Lehtinen och Lehtinen (1991) 

menar att andra kunders närvaro under serviceleveransen kan påverka den interaktiva 

dimensionen av ett företags serviceleverans, och att det till och med kan ha en mer 

betydelsefull påverkan på upplevelsen än själva mötet med företagets personal. Andra 

kunder kan även berika upplevelsen genom att skapa uppståndelse och bjuda in till andra 

gästers deltagande i upplevelsen (Lovelock, 1996). Även Rytting (2011) menar att 

kunderna kan påverka varandras upplevelse, men även företagets produktivitet. Däremot 

menar Lovelock (1996) att företaget ändå i vissa fall kan behöva tillrättavisa kunders 

beteende så att de passar in med andra kunder. Rytting (2011) beskriver även hur kunden 

som aktiv medaktör kan leda till att företaget får en större förståelse för kunden. Detta i 

sin tur kan hjälpa företagen utveckla, anpassa och förbättra sina serviceprocesser.  
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3.4 Konceptualisering av den teoretiska referensramen 

 

Teorierna är indelade i tre grupper med två till fyra underrubriker. Den teoretiska 

referensramen konceptualiseras nedan i figur 1. Referensramen utgår från relevanta 

teman inom paketresebranschen för att sedan förankras i existerande teorier. Bakgrunden 

till valet av dessa teorier ligger i att de tydligt kan kopplas till både syftet och 

frågeställningen. Även om teorierna valts ut för att passa syftet och frågeställningen har 

teorin kommit i efterhand under analysen av empirin, vilket är naturligt i ett kvalitativt 

arbete. Då arbetet inletts med existerande teorier har de klart kunnat relateras till den 

insamlade teorin. I analysen har framförallt teorierna angående intern marknadsföring och 

servicekvalitet stått i centrum.  
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Figur 1: Egen figur för den konceptuella referensramen 
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4 Empiriskt resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras de olika intervjuobjekten. Den insamlade empirin redogörs 

för samt analyseras. 

 

4.1 Representanter för forskningsområdet 

 

Intervjuobjekt 1: 

Julia Dahlberg -  STS Alpresor, tidigare kursledare för Alpresors reseledarkurs. 

Intervjuobjekt 2: 

Sanna Pettersson -  STS Education, rekryteringsansvarig för all säsongspersonal. 

Intervjuobjekt 3: 

Simon Svensson - STS Alpresor, personalkoordinator för all säsongspersonal. 

Intervjuobjekt 4: 

Joel Valdemarsson - STS Education, tidigare säsongsanställd med flerårig erfarenhet från 

branschen. 

Intervjuobjekt 5: 

Emelie Rasmusson – Skistar, tidigare säsongsanställd med flerårig erfarenhet från 

branschen. 

 

 

4.2 Säsongsanställdas roll och bidrag 

 
4.2.1 Personalen i frontlinjen  

 

Intervjuerna inleds med att diskutera de säsongsanställda som anställs på företagen. Som 

inledning menar Dahlberg (Alpresor) att de säsongsanställda blir företagets ansikte utåt, 

vilket går i linje med vad Grönroos (2015) och Wilson et al. (2012) menar. Pettersson 

(STS Education) nämner bland annat att det är upp till de säsongsanställda att leverera 

det kunderna blivit lovade av andra på företaget.  

 

Rasmusson (Skistar) och Svensson (Alpresor) menar att en av de saker som gör en 

säsongsanställning så speciell är att man aldrig kan stämpla ut då gästerna alltid kan känna 

igen en som en representant för företaget 24h timmar om dygnet. Detta går i samma linje 

som Wilson et al. (2012) som menar att alla som kan kännas igen av kunderna t.ex. genom 
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en uniform eller liknande, påverkar kundernas intryck av företaget. Dahlberg (Alpresor) 

nämner även att det är de anställda som är företagets varumärke för gästerna, helt i linje 

med Wilson et al. (2012).   

 

Svensson (Alpresor) och Pettersson (STS Education) menar att företaget blir mer 

personligt i och med de säsongsanställda. Svensson (Alpresor) beskriver hur de 

säsongsanställda kan fungera som experter på plats och ge kunderna information om 

destinationen de hade haft svårigheter i att hitta själva. Detta går i linje med vad Normann 

(2000) påstår om kundernas högre förväntningar på personalens kunskaper. Dahlberg 

(Alpresor) menar också att behandlingen av säsongsanställda direkt påverkar företagets 

varumärke, vilket kan stämma överens med Wilson et al. (2012) som menar att anställda 

som känner sig rättvist behandlade kommer förse kunderna med en bättre service.  Även 

Koene och van Riemsdijk (2005) menar att företag måste anpassa sina rutiner för att 

kunna ta hand om säsongsanställda på bästa sätt.  

 

När själva bidraget av personalen i frontlinjen diskuteras är det flera olika faktorer som 

kommer fram. Det stora temat blir ändå att de säsongsanställda i frontlinjen bidrar med 

största delen av upplevelsen. Detta går i linje med vad Grönroos (2015) menar i och med 

att personalen ofta i tjänsteföretag kan vara hela tjänsten. Valdemarsson (STS Education) 

beskriver hur så gott som alla kunden möter inom företaget är säsongsanställda och hur 

största delen av upplevelsen försvinner om de tas bort. Pettersson (STS Education) 

beskriver även hur de säsongsanställda kan finnas där som ett stöd för resenärerna men 

också kan växla mellan olika roller för att bemöta kunden på bästa sätt. Rasmusson 

(Skistar) och Dahlberg (Alpresor) menar båda att den glädje och positivitet de 

säsongsanställda bidrar med är viktig. Även om specifika egenskaper diskuteras blir det 

klart att den säsongsanställda personalen är direkt kopplad till hur kunden upplever 

tjänsten och hur tjänsten utvärderas. Wilson et al. (2012) styrker detta i och med att 

personalen på tjänsteföretag är en av de viktigaste faktorerna för att garantera nöjda 

kunder. Michaels et al. (2001) nämner även hur en hög social kompetens blir allt viktigare 

inom tjänsteföretag, något som stärks av Dahlberg (Alpresor), Valdemarsson (STS 

Education) och Svensson (Alpresor) som arbetat tätt med kunderna.  

 

 

 



  
 

40 

4.2.1 Servicekvalitet  

 

För att diskutera servicekvalitet inleds diskussionen med frågan om servicekvalitet 

överhuvudtaget mäts. Parasuraman et al. (1998) ser ett stort värde i servicekvaliteten och 

anser att det är nödvändigt för att kunna konkurrera på marknaden. Även Wilson et al. 

(2012) menar att det är kundernas upplevelser och åsikter som avgör servicekvaliteten, 

något som tas i beaktande av företagen då olika former av enkäter används flitigt. 

Samtliga respondenter säger att servicekvaliteten mäts, och uppger olika sätt de olika 

företagen går tillväga.  

 

Svensson (Alpresor) beskriver hur man använder sig av så kallade kvalitetskontroller, 

alltså pappersformulär som fylls i av kunderna i samband med deras hemresa. Dessa 

lämnas sedan till reseledarna på plats. I formulären utvärderas bl.a. reseledarnas service 

och kunskap. Dessa resultat finns tillgängliga för platscheferna som även kan dela med 

sig av resultaten till sina kollegor. Svensson (Alpresor) och Dahlberg (Alpresor) ser att 

detta kan påverka de säsongsanställda både positivt och negativt. Dahlberg (Alpresor) 

menar att det kan bli tufft att få det negativa svart på vitt framför sig varje vecka. Svensson 

(Alpresor) menar också att man lätt kan gräva ner sig om man får för mycket negativ 

feedback när man stället borde kämpa vidare. Däremot tror Dahlberg (Alpresor) även att 

det finns positiva aspekter till att dela resultaten med de anställda. Genom att få goda 

resultat kan det uppmuntra de anställda till att ge ännu bättre service.  

 

Pettersson (STS Education) menar också att servicekvaliteten mäts, men till skillnad från 

Svensson (Alpresor) är det först i slutet av säsongen som enkäterna skickas ut istället för 

att samla in dem i samband med avfärd. Även Rasmusson (Skistar) beskriver hur enkäter 

används för att mäta servicekvalitet på de olika liftstationerna. Kunderna kan även belöna 

de anställda de tycker är extra duktiga med en stjärna som delas ut av företaget. 

Rasmusson (Skistar) ser att företagets fokus på kvalitet samt jämförelsen mellan säsonger 

gör att man vill prestera på arbetsplatsen och att det är viktigt att personalen får ta del av 

resultaten och belönas av bra resultat. Enligt Valdemarsson (STS Education) och 

Pettersson (STS Education) delas inte servicekvaliteten som mäts med de anställda. 

Valdemarsson (STS Education) menar att den feedback man får kommer sporadiskt från 

de närmsta cheferna eller i stunden från kunderna på plats.  
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När respondenterna får beskriva vad för slags egenskaper som uppskattas mest av 

kunderna kan man se att svaren i stor grad går i linje med Grönroos (2015) teori om 

upplevd servicekvalitet. Respondenterna nämner endast funktionsmässiga 

processinriktade egenskaper, eller hur kunden bemöts. Av detta kan det härledas att 

paketresebranschen överlag inte förlitar sig starkt på tekniska aspekter. Det är alltså få 

saker tekniskt som avsevärt kan förbättra kundens upplevelse, istället är det de anställda 

som kan ge företagen en konkurrensfördel. Detta stämmer överens med Alverén et al. 

(2011) som menar att säsongsanställda som hanteras på rätt sätt kan bidra till företagets 

framgång. Det är också i servicemötena som detta avgörs. Här påpekar både Dahlberg 

(Alpresor) och Valdemarsson (STS Education) hur viktigt det är att de säsongsanställda 

klarar av att bemöta kunderna på rätt sätt.  

När det kommer till egenskaperna som kunderna uppskattar mest, går det att se att flera 

av SERVQUAL dimensionerna från Parasuraman et al. (1988) modell för att mäta 

servicekvalitet nämns. Svensson (Alpresor) nämner den positiva attityden och viljan att 

göra det lilla extra för gästerna vilket kan härledas till tjänstvillighet i modellen. Detta 

styrks även av Dahlberg (Alpresor) och Rasmusson (Skistar) som ser positiviteten och 

glädjen som den egenskap som uppskattas mest av gästerna. Valdemarsson (STS 

Education) tror att det som uppskattas mest av kunderna är en känsla av lugn, framförallt 

med kunder som kan vara uppstressade och inte har vana av att resa. Egenskaper som att 

vara charmig, rolig eller käck kommer i andra hand. Om man inte klarar av att skapa ett 

förtroende hos kunderna har man tappat dem från start. Detta går helt i linje med hur 

Parasuraman et al. (1988) beskriver den egenskap som brukar värderas som näst viktigast 

när servicekvalitet utvärderas enligt SERVQUAL, alltså försäkran. Pettersson (STS 

Education) är inne på samma linje och menar att ansvar är den egenskap som blir viktig 

både för kunderna på plats men även för föräldrar som skickar iväg sina barn på en 

språkresa eller ett utbytesår. Empati inom SERVQUAL handlar om att behandla kunder 

som individer stället för att klumpa hop dem till en massa. Detta är något Rasmusson 

(Skistar) poängterar har varit en av byggstenarna under upplärningen på företaget. 

Däremot nämns inte empati som en viktigt egenskap inom turismbranschen av Bhat 

(2012), vilket blir intressant. 

 

Nämnvärt är att ingen av respondenterna nämner den egenskap som vanligtvis väger mest 

när servicekvaliteten mäts enligt SERVQUAL, även inom turismsektorn, nämligen det 
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att företaget håller vad de lovar. Däremot nämner Pettersson (STS Education) i ett annat 

sammanhang att det faktiskt är de säsongsanställda som skall leverera det som blivit lovat 

av huvudkontoret, all preparation som gjorts på kontoren under hela året mynnar ut i den 

resan kunden åker på och var de möter de säsongsanställda.  

4.2.1 Kundens påverkan på de säsongsanställda 

 

Samtliga respondenter tror att kunderna har en påverkan på de anställda. Detta stämmer 

överens med Wilson et al. (2012) som menar att kundernas nöjdhet kan påverka de 

anställda och att nöjda anställda i sin tur påverkar kunderna. Normann (2000) menar att 

man kan se ifall ett företag är i en bra cirkel ifall både kunden och den anställda känner 

sig upplyfta efter mötet. Detta är något som berörs av flera av respondenterna.  

 

Pettersson (STS Education) menar att gruppdynamiken direkt påverkar hur tufft arbetet 

kan bli för de säsongsanställda. Har man en grupp med mycket problem blir det tyngre 

för de anställda. Samtidigt kan de påverka positivt genom att de anställda själva får 

mervärde i att uppleva resan tillsammans med sin grupp som de knutit starka band med. 

De anställda och kunderna kan enligt Pettersson (STS Education) få ett otroligt stort 

utbyte. Detta stämmer överens med Normann (2000) som menar att om både den som 

levererar tjänsten och den som mottar den känner sig bra i mötet kommer det förstärka 

båda parternas vilja att förbättra serviceleveransen. Valdemarsson (STS Education) 

menar att om man har roliga och positiva kunder blir man själv mer positiv till arbetet 

och kan till och med utföra arbetsuppgifterna bättre. Detta stämmer överens med Wilson 

et al. (2012) som menar att en anställd som känner sig uppskattad av kunderna kommer 

prestera bättre och med en ökad servicekvalitet. Däremot tror Dahlberg (Alpresor) inte 

att servicekvaliteten påverkas avsevärt av kundernas sätt att behandla de anställda. 

Rasmusson (Skistar) håller inte med och tror att ett dåligt bemötande från kundernas sida 

kan leda till en försämrad service från personalens sida.  

 

Dahlberg (Alpresor) menar dock även att det är viktigt att som företag gå in och sätta 

gränser för vad som tolereras av gästerna så att de nyanställda vet hur de kan agera i de 

olika situationerna. Detta stämmer överens med Normann (2000) som menar att olika 

budskap sätter den anställde i en svår situation för att hantera de ytterst viktiga mötena. 

Även Lovelock (1996) menar att företag kan behöva tillrättavisa kunders beteende för att 
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tjänsteleveransen skall kunna fortlöpa utan störningar. Även Mossberg (2007) menar att  

företagen har mer kontroll över de andra kunderna än vad de upplever. 

4.2.2 Deltagande i värdeskapandet 

 

För att kunderna skall kunna vara med och skapa värde för sin resa, tror Valdemarsson 

(STS Education) att det viktigaste är en tydlig kommunikation med de säsongsanställda. 

Om kunden lyckas förmedla vad de vill ha ut av sin resa blir det lättare för de 

säsongsanställda att utforma resan enligt deras önskemål och även anpassa sitt bemötande 

av varje gäst. Detta stämmer överens med Rytting (2011) som beskriver hur kundens 

medverkan kan ge företag en större förståelse för kunderna. Vidare tror Valdemarsson 

(STS Education) att de säsongsanställda kan bli en del av värdeskapande genom att även 

de aktivt kommunicerar med kunderna så att alla förväntningar på resan blir tydliga. 

Pettersson (STS Education) instämmer och menar att om kunderna tydliggör sina 

förväntningar och intressen, har man möjligheten att skräddarsy resan på ett annat sätt ute 

på destinationen. Ledarna kan vara med och skapa värde för resan både genom att 

uppmuntra till ett aktivt deltagande i aktiviteterna men även genom att snappa upp de 

kunder som inte lyckats hitta vänner eller blivit en del av gruppen. På detta sätt kan de 

anställda se till att resan blir så lyckad som möjligt för så många som möjligt. Detta 

stämmer överens med både Toffler (1980) och Normann (2000) som menar att samspelet 

mellan kund och tjänsteproducent kan vara betydligt djupare för tjänsteföretag än för 

traditionella företag.  

 

Svensson (Alpresor) ser att kunderna kan vara med och skapa värde genom att använda 

sig av den service som finns tillgänglig på plats i form av reseledare. Att aktiviteter som 

gemensam skidåkning erbjuds kan även göra det lättare för kunderna att aktivt delta enligt 

Svensson (Alpresor). Dahlberg (Alpresor) beskriver även hur Alpresor även erbjuder 

aktiviteter som gör att gästerna har en möjlighet att delta och interagera både med 

personal och andra kunder. Svensson (Alpresor) menar att de säsongsanställda kan delta 

i värdeskapandet genom att uppmuntra till deltagande. Valdemarsson (STS Education) 

och Dahlberg (Alpresor) trycker även på att alla är olika. Där vissa kunder har en mer 

aktiv deltagarstil och söker sig till de anställda, kommer andra vilja vara ifred och endast 

söka kontakt om något går fel. Här måste de anställda vara duktiga människokännare. 

Detta stämmer överens med Lehtinen (1983) som menar att kundernas villighet att delta 

blir viktig när man skall hitta målgrupper för tjänster. Vidare beskrivs hur kundens behov 
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måste stå i centrum. Även Normann (2000) poängterar hur olika kunder kan efterfråga 

olika mycket interaktion under sin resa. I övrigt menar Rasmusson (Skistar) att kundernas 

egna attityd och inställning kan påverka deras upplevelse. Svensson (Alpresor) och 

Valdemarsson (STS Education) ser att deltagarstilen hos kunderna är blandade. Svensson 

(Alpresor) menar framförallt att det under vinter halvåret är väldigt blandat med hur 

mycket gästerna vill delta. Dahlberg (Alpresor) däremot menar att målgruppen är ganska 

enformig med att de flesta kunderna vill delta och interagera med människor under 

semestern även om undantag finns.  

 

Valdemarsson (STS Education) menar att kunderna kan ha en stor inverkan på varandra 

under vistelsen. Detta stämmer överens med Crouch et al. (2001) som menar att då andra 

kunder ofta är närvarande under serviceleveransen för en kund, kan de påverkas av andra 

kunders beteende. Valdemarsson (STS Education) menar att om någon av kunderna är 

öppen och tar kontakt med andra i gruppen från start så kan detta bygga upp en stark 

samhörighet i gruppen. Detta kan göra arbetsuppgifterna roligare. Detta stämmer överens 

med Lovelock (1996) som menar att andra kunder även kan berika upplevelsen genom 

att skapa uppståndelse och bjuda in till andra gästers deltagande i upplevelsen. 

Valdemarsson (STS Education) menar dock att även en negativ attityd kan sprida sig och 

att de andra i gruppen blir påverkade om någon är omotiverad och ovillig att delta.  

 

Pettersson (STS Education) menar även att om gruppen inte är välkomnande kan det bli 

svårt för kunden som åkt iväg på språkresa att få den bästa möjliga upplevelsen. Detta 

kan även anpassas till Normann (2000) som menar att kunden sannolikt inte vill vara en 

del av en grupp om de upplever att de andra deltagarna inte stämmer överens med hur 

man upplever sig själv. Även Dahlberg (Alpresor) menar att kunderna kan påverka 

varandra, framförallt under de gemensamma aktiviteterna. Däremot är det lättare att ta 

avstånd från de andra gästerna under en skidsemester. Dahlberg (Alpresor) menar ändå 

att det är de säsongsanställda som påverkar kunderna mest. Rasmusson (Skistar) håller 

inte med och tycker att kunderna påverkar varandra mest, och att det ofta kan vara 

negativt. Även en väldig liten kommunikation kan enligt Rasmusson (Skistar) ha en stor 

påverkan. Detta stämmer överens med Lehtinen och Lehtinen (1991) som menar att andra 

kunders närvaro under serviceleveransen till och med kan ha en mer betydelsefull 

påverkan på upplevelsen än själva mötet med företagets personal. 
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4.3 Intern marknadsföring och Internal Brand Strategy 

 
4.3.1 Hur man hittar de bästa kandidaterna för jobbet 

 

Knox och Freeman (2006) menar att man måste kunna differentiera sig på marknaden för 

att kunna locka till sig de bästa anställda. Respondenterna har däremot lite svårare att 

lägga fingret på vad de exakta faktorer som gör att de anställda vänder sig till just deras 

företag är.  

 

En faktor som diskuteras är ett starkt varumärke som både Pettersson (STS Education) 

och Svensson (Alpresor) nämner. Svensson (Alpresor) nämner även att företaget har en 

större synlighet på marknaden jämfört med konkurrenterna, medan Pettersson (STS 

Education) tror att det att företaget existerat så länge på marknaden kan vara positivt. 

Dahlberg (Alpresor) tror att marknadsföringen som arbetsgivare kunde börja redan när 

den potentiella arbetstagaren reser med som kund. Fler av respondenterna nämner en 

personlig koppling till varumärket t.ex. från tidigare upplevelser med företaget som kund. 

Dahlberg beskriver bl.a. hur tidigare resor med STS fått henne att söka sig till företaget. 

Även Pettersson (STS Education) nämner att många av de sökande har tidigare 

erfarenheter av företaget som kund. Då intresset för varumärket och produkten redan finns 

kan detta leda till anställda som redan har koll på varumärket. Detta kan gå i linje med 

Wilson et al. (2012) som beskriver hur viktigt det är med en stark brand awareness och 

en bra brand perception. Då arbetstagarna gått från konsumenter och kunder av 

varumärket till anställda har varumärket en stor betydelse. Detta styrks även av Knox och 

Freemans (2006) som pekar på hur viktigt det är att det interna och externa perspektivet 

stämmer överens. Om de som söker jobb på företagen baserat på egna erfarenheter med 

varumärket möter en arbetsgivare som inte lever upp till den externa bilden kan detta 

skapa problem. Även Gummesson (2002) nämner hur personliga relationer till 

varumärket påverkar kundernas syn, vilket även kan påverka de som söker jobb.  

Rasmusson (Skistar) nämner först att den genuina sammanhållningen hos de anställda 

påverkade hennes beslut. Hon beskriver även att företagets organiserade första intryck 

fick henne att välja Skistar över en konkurrent. Detta går i linje med Barrow och Mosleys 

(2005) teori om att en effektiv employer branding kan locka kompetenta anställda. Även 

Normann (2000) nämner hur företag i en god cirkel med nöjda kunder och anställda kan 

få ett gott rykte och på detta sätt kunna vara mer selektiv i t.ex. rekryteringsprocesser. 
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Knox och Freeman (2006) beskriver även hur den interna synen på varumärket behöver 

stämma överens med det externa för att varumärket skall bli trovärdigt. Både Svensson 

(Alpresor) och Valdemarsson (STS Education) menar att det gör det och att inga större 

skillnader kan hittas. Valdemarsson (STS Education) menar att även om varumärket inte 

spelade någon roll för honom när han sökte jobb, blev det tydligt att företagets image 

genomsyrat arbetet på företaget. Pettersson (STS Education) kan däremot se både 

skillnader och likheter och tror att omorganisationen på företaget gjort att bilderna 

stundvis kan skilja sig åt. Detta kan leda till missförstånd mellan säsongsanställda och 

huvudkontoret och göra det svårare att se till att alla är på samma bana. Pettersson (STS 

Education) nämner däremot att jobbet med att bygga en relation mellan de som söker jobb 

och företagets varumärke börjar under rekryteringsprocessen för att kandidaterna skall få 

en bra inblick i arbetet. Genom att påbörja arbetet kring varumärket tidigt kunde det i sin 

tur hjälpa med att det interna och externa perspektivet stämmer överens.  

 

När det kommer till att anställa rätt människor för jobbet kan respondenterna se en tydlig 

typ av människa som söker sig till den här typen av jobb och som anställs. Pettersson 

(STS Education) menar att det finns två olika profiler som söker sig till STS Education, 

både de mer administrativt lagda för deras platspersonal, men också de som är väldigt 

positiva, engagerade och som kan peppa gästerna. Valdemarsson (STS Education) menar 

att det ofta är väldigt sociala, spontana och unga människor som söker sig till jobbet. 

Svensson (Alpresor) instämmer om att det är extroverta människor som inte har svårt att 

stå i centrum som söker sig till dessa jobb. Även Dahlberg (Alpresor) instämmer och 

menar att positivitet och framförallt viljan att jobba är centrala egenskaper. 

Initiativförmågan hos kandidaterna är något som både Valdemarsson (STS Education), 

Svensson (Alpresor) och Pettersson (STS Education) nämner. Rasmusson (Skistar) tror 

även att det faktum att de anställda ofta delar intresse med kunderna kan leda till att 

servicekvaliteten är högre bland säsongsanställda.  

 

Att det är just dessa egenskaper som uppskattas hos kandidaterna kan bero på de faktorer 

som enligt respondenterna karaktäriserar arbetet som säsongsanställd. Valdemarsson 

(STS Education) inleder med att beskriva hur en säsongsanställning och de 

arbetsuppgifter som kommer med det präglas av intensitet och ett högt tempo. Vidare 

beskriver Valdemarsson (STS Education) hur man ofta kastas in i arbetet och måste lära 

sig arbetsuppgifterna väldigt snabbt. Dahlberg (Alpresor) instämmer och menar att 
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inlärningssträckan för arbetsgivaren är väldigt kort.  Svensson (Alpresor) och 

Valdemarsson (STS Education) poängterar även att den sociala biten av jobbet kan skilja 

sig markant från vanliga arbetsplatser. Under en säsongsanställning kan man vara långt 

från huvudkontoret men arbeta väldigt tätt med de kollegor som finns på plats, något som 

uppskattas mer av vissa än andra. Svensson (Alpresor) menar även att det kan bli 

problematiskt då ens kollegor och underordnade även kan bli nära vänner.  

 

Vidare diskuteras även hur man måste forma de anställda enligt företagens principer även 

om det finns en tydlig typ man söker efter under rekryteringen. Valdemarsson (STS 

Education) och Rasmusson (Skistar) menar att de flesta som jobbar inom sektorn söker 

sig till jobbet med en redan utvecklad serviceattityd. Pettersson (STS Education) håller 

inte helt med och tycker att det är 50/50 på de nyanställdas serviceattityd. Svensson 

(Alpresor) håller med Pettersson (STS Education) och anser att serviceattityden hos de 

nyanställda är varierande. Vissa kommer in och brinner för service medan andra behöver 

mer upplärning.  

Den initiala serviceattityden hos de anställda är enligt respondenterna varierande medan 

de flesta tycker att de som söker sig till dessa jobb har ett grundläggande servicetänk. 

Detta stämmer överens med Grönroos (2015) som menar att anställda som anser sig vara 

serviceinriktade lätt dras till en arbetsplats som präglas av en stark servicekultur. Enligt 

Michaels et al. (2001) är en arbetstagares talang är en kombination av bl.a. deras kunskap, 

erfarenheter och attityd, men även hens förmåga att lära sig och växa inom företaget. 

Förmågan att växa inom företaget är något som flera av respondenterna ser ett värde i. 

Framförallt Valdemarsson (STS Education) poängterar hur viktigt det är att 

serviceutförandet utvecklas under säsongen. I och med att självförtroendet växer kan man 

på ett annat sätt hantera kunder och serviceleveransen.   

Även Barrow och Mosleys (2005) teori om att företag i dagsläget behöver hitta anställda 

som kan vara flexibla och anpassa sig till förändringar stärks av flera av respondenterna. 

Framförallt Pettersson (STS Education) menar att upplärningen går ut på att förbereda de 

anställda på så många olika scenarion som möjligt så att de väl i arbetet skall kunna vara 

så flexibla som möjligt. 

Något som framkommer under intervjuerna är hur de som söker jobb hos dessa företag 

behöver ha vissa egenskaper för att de skall kunna fungera under de speciella 

förhållandena som råder under en säsongsanställning. Utan flexibiliteten som Barrow och 
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Mosley (2005) beskriver och ett grundläggande servicetänk kan det bli svårt att 

överhuvudtaget komma igång med arbetet. Detta kan peka på hur viktigt 

rekryteringsarbetet blir innan man börjar diskutera upplärning och servicekultur.  

 
4.3.2 Empowerment – de anställdas frihet och möjlighet att handla 

 

Cacciatore (2014) menar att de anställda måste vara motiverade för att ha ett större 

kundfokus och leverera en bättre service. Detta stämmer överens med Svensson 

(Alpresor) som menar att detta är något som tas i beaktande under upplärningen. Istället 

för att lägga fokuset på detaljkunskapen, handlar det om att de nyanställda skall vara 

motiverade och vilja lära sig. Däremot skiljer sig Svenssons (Alpresor) svar från 

Cacciatore (2014) som menar att en brist i kunskap och kompetens kan leda till anställda 

som är mindre motiverade. Svensson (Alpresor) ser inte detta som en viktig faktor utan 

anser att viljan att lära sig och viljan att jobba är viktigare. Svensson (Alpresor), Dahlberg 

(Alpresor) och Valdemarsson (STS Education) nämner alla ”learning by doing” som 

sättet hur man som säsongsanställd lär sig sina arbetsuppgifter. 

 

Grönroos (2015) beskriver hur det är viktigt att ha en strategisk inriktning när det kommer 

till intern marknadsföring vilket innebär att ledningens support blir viktig för att stötta 

och uppmuntra de anställda till ett större kundfokus. Grönroos (2015) menar dock att det 

inte räcker med enstaka utbildningstillfällen utan att ett starkt ledningsstöd behövs för att 

utbildningen skall ta effekt. Detta är något samtliga respondenter håller med om. I 

intervjuerna nämns få konkreta saker som görs, utan fokuset för samtliga företag och 

anställda ligger på hur ledningen kan stötta de anställda som jobbar på destinationerna. 

Respondenterna utgår från att detta är det sätt man jobbar med säsongsanställda på, vilket 

blir intressant i och med att detta gör att företagen är uppbyggda med en annan struktur 

än de klassiska företagen.  Med upplärningar som sträcker sig från en dag till flera veckor 

är ändå stödet det som blir mest framträdande under intervjuerna. Både från ett företags 

och en anställds perspektiv. Framförallt Dahlberg (Alpresor) poängterar hur viktigt det är 

med ett stöd från ledningen då man kan vara ganska ensam när man jobbar ute på 

destination. Dahlberg (Alpresor) menar dock att den geografiska platsen inte har någon 

betydelse så länge man har tillit till ledningen. I övrigt berättar Svensson (Alpresor) och 

Pettersson (STS Education) hur upplärningen även har ett fokus på praktiska detaljer som 

måste sitta från början så att arbetet skall kunna fortlöpa som t.ex. uniform användning 

och STS Policy.  
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Grönroos (2015) menar även att det att de anställda får se en helhetsbild av företaget kan 

leda till bättre attityder bland de anställda. Här beskriver Pettersson (STS Education) hur 

man under upplärningen lägger stor vikt på att beskriva processen för kunden innan de 

kommer till själva resan eller vistelsen där de säsongsanställda kommer möta kunden. 

Genom att beskriva helhetsbilden både ur företags och kundperspektiv kan de anställda 

få en bättre förståelse för helheten och även hjälpa till med att undvika att skapa negativa 

attityder bland de anställda. Valdemarsson (STS Education) beskriver även hur det 

potentiellt kan leda till problem om de anställda inte känner att företaget har koll på vad 

som händer ute på destinationerna och att detta i värsta fall kan leda till en negativ attityd 

som kan påverka kundens service. Detta stämmer överens med Grönroos (2015) som 

beskriver hur det blir ytterst viktigt att de anställda lär sig se den stora bilden av företaget. 

Här kan man även uppfatta hur det blir lättare för de företag vars kontor är på samma 

plats som destinationen, då detta kan leda till ett större utbyte mellan chefer och 

säsongsanställda vilket även nämns av Rasmusson (Skistar). Även om distansen till 

cheferna inte är lika stor för Rasmusson (Skistar) som för de andra respondenterna, 

upplever hon att företaget uppmuntrat till att de anställda skall kunna handla på egen hand 

enligt de grundprinciper som satts upp under upplärningen.  

 

Normann (2000) beskriver hur de anställdas frihet och möjlighet att handla kan leda till 

att företaget behöver färre riktlinjer och regler och att de anställda kan komma på 

nytänkande lösningar för kunderna.  Detta blir ett tydligt tema hos respondenterna. Även 

om Berry och Parasuraman (2000) beskriver hur detta inte alltid är lätt att genomföra, kan 

man se att samtliga respondenter anser att företagen lyckats med detta. Valdemarsson 

(STS Education) beskriver hur det från start blivit klart att man har en möjlighet att handla 

och lösa problem som kan uppstå. I och med detta har man kunnat känna ett stort ansvar 

men också en stor frihet som gjort att man känt att företaget har ett förtroende för en och 

ens förmåga att lösa problem. Valdemarsson (STS Education) menar också att man känt 

att man har företaget i ryggen, så ifall något går fel har man någon man kan vända sig till.  

Michaels et al. (2001) beskriver hur denna frihet och möjlighet att handla ökar tilliten från 

företaget till de anställda. Dahlberg (Alpresor) menar att det viktigaste under 

upplärningen är att de anställda skall lära sig våga.  Valdemarsson (STS Education) menar 

även att det faktum att man blir tvingad att hitta lösningar på egen hand, gör att man växer 

väldigt mycket under en säsong då man är ganska utsatt och ensam. Svensson (Alpresor) 
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påpekar dock att alla beslut inte kan göras av de säsongsanställda, istället blir det viktig 

för de säsongsanställda att veta när de skall koppla in huvudkontoret. 

 

Berry och Parasuraman (2000) beskriver hur både ledningen och de anställda kan streta 

emot de anställdas frihet och möjlighet att handla. Det som däremot blir speciellt med just 

säsongsanställda är som Pettersson (STS Education) beskriver, att företagen inte har 

samma valmöjlighet som ett företag som endast har anställda på ett kontor i eller en 

kontrollerad miljö. Pettersson (STS Education) menar att man som företag inte har 

möjlighet att kontrollera hur arbetsuppgifterna utförs och behöver ha en stor tillit till de 

säsongsanställda och se till att de förberett dem så mycket som möjligt. Detta stämmer 

överens med Normann (2000) som beskriver hur företaget i sig tappar kontrollen, och att 

det är upp till personalen som med deras kompetenser interagerar med kunden för att 

utföra arbetet.  Pettersson (STS Education) menar att mycket av upplärningen fokuserar 

på worst case scenarion för att de anställdas tankeprocess skall gå igång.  Dessa företags 

enda sätt att arbeta på är att se till att de säsongsanställda kan handla och lösa problem 

och mycket av upplärningen fokuserar på detta.  Detta underlättas även av den tydliga 

profil man söker efter under rekryteringen som passar denna slags arbete.  

 

Där svaren skiljer sig hos respondenterna är ifall de anställdas frihet och möjlighet att 

handla är något företagen aktivt diskuterar under upplärningen eller om det är något de 

anställda lär sig själva. Framförallt Svensson (Alpresor) menar att det är något de 

anställda lär sig med erfarenhet. I och med att konceptet fungerar hos samtliga 

respondenter kan det däremot tyda på att ett grundligt arbete gjorts i samband med 

rekryteringen för att hitta rätt typ av människor för arbetet.  

 

I intervjuerna framkommer det hur företagen på olika sätt anpassat sin HR-praxis för att 

passa de säsongsanställda, helt i linje med Koene och van Riemsdijks (2005) ena 

ytterlighet för HR-praxis. Koene och van Riemsdijk (2005) menar att företaget kan 

anpassa sin HR-praxis för att överensstämma med de behov de säsongsanställda kan ha. 

Där tas faktorer som special designad upplärning, aktiviteter för socialisering samt att 

resurser läggs i att klargöra de förväntningar båda parterna har och hur företaget skall 

kunna stötta de anställda i sitt arbete.  Pettersson (STS Education) menar att ett fokus 

läggs på att klargöra både kunders och säsongsanställdas förväntningar. Rasmusson 

(Skistar) beskriver även hur evenemang för de säsongsanställda ordnas utanför arbetstid. 
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Det som blir intressant att se är hur ytterst få av Bowler och Lawler III (1992) fyra faktorer 

uppfylls av företagen även om de säsongsanställda i samtliga fall känner att de har 

friheten att handla även om de alltid kan vända sig till företaget om det behövs. I 

intervjuerna är det endast Pettersson (STS Education) som nämner en kunskapsbas som 

personalen har tillgång till. För resterande respondenter är det återkommande personal 

som har den informationen man behöver under arbetet. Svensson (Alpresor), Dahlberg 

(Alpresor) och Rasmusson (Skistar) berättar alla om hur man som anställd får ta del av 

företagets resultat i form av kundernas feedback. I intervjuerna framkommer det inte om 

de anställda belönas enligt företagets prestationer. Även om så få av kriterierna uppfylls, 

kan man avläsa att det är ett fungerande koncept som känns igen av samtliga respondenter.  

 

Här diskuteras även för första gången de återvändande ledarnas betydelse i och med den 

kunskap de har med sig från tidigare erfarenheter, något som blir ett tema genom samtliga 

intervjuer.  

 

 
4.3.3 Återkommande personal och tyst kunskap 

 

Ballantyne (2000) menar att en relationsinriktad intern marknadsföring kan bidra till en 

högre servicekvalitet samt nöjdare kunder. Här är kunskapsförnyelsen målet och tyst 

kunskap spelar en stor roll. Rasmusson (Skistar) är den enda respondenten som inte tycker 

tyst kunskap är vanligt förekommande inom säsongsarbetet. Hon beskriver även att 

kombinationen av chefer som har kontor på destinationen och den strukturerade 

upplärningen gjort att det är sällsynt att stöta på tyst kunskap. Resterande respondenter 

har annorlunda upplevelser. Detta kan tyda på att distansen till ett fysiskt kontor gör att 

den tysta kunskapen är mer förekommande.  

 

Svensson (Alpresor) och Dahlberg (Alpresor) menar att man försöker samla in den tysta 

kunskapen i samband med rapporter som på STS Alpresor kallas för testamente, men att 

det är mycket information som man går miste om. Svensson (Alpresor) menar att de 

säsongsanställda har otroligt mycket information om hur det fungerar på deras destination 

i och med att de bott och varit verksamma på destinationen flera månader i sträck. 

Dahlberg (Alpresor) påpekar även hur viktigt det blir att hålla kvar personalen och få dem 
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att återkomma år efter år och att ett mer effektivt sätt att arbeta med tyst kunskap kunde 

vara bra för att hålla kvar informationen inom företaget. Detta motsäger Kone och van 

Riemsdijk (2005) som nämner hur säsongsanställda ofta karaktäriseras som lätta att 

ersätta.  

 

Enligt Pettersson (STS Education) uppmanas de säsongsanställda skicka in information 

om saker som inte fungerar ute på destination. Denna information sammanställs sedan av 

huvudkontoret. Vidare skriver ledarna på STS Education dagbok under resans gång. 

Enligt Pettersson (STS Education) används informationen i dagsläget främst för 

eventuella reklamationer. Däremot kunde dessa dagböcker även användas i ett mer 

proaktivt syfte för att samla upp all tyst kunskap, även om det inte görs för tillfället. 

Valdemarsson (STS Education) berättar hur det främst är de anställda i chefspositioner 

som skriver rapporter för nästa års anställda. 

 

Valdemarsson (STS Education) menar att det är den återkommande personalen och deras 

tysta kunskap som blir viktig under upplärningen. Fokuset på upplärningen har då legat 

på den erfarna personalens kunskaper och kompetenser. Man har även byggt upp 

självförtroende hos de nyanställda genom att försäkra dem om att den återvändande 

personalen vet vad de gör. Även om företaget kan försöka förbereda en så mycket som 

möjligt blir det viktigaste ändå den erfarenhet ens kollegor har när det kommer till att lära 

sig arbetet.  Pettersson (STS Education) håller med om att de erfarna anställda kan bidra 

med ett djup till upplärningen som man som företag annars inte kan uppnå. Pettersson 

(STS Education) menar att många av exemplen på situationer som kan uppstå ute på 

destination får en extra dimension av de konkreta händelserna de återkommande ledarna 

kan bidra med. Hon ser även att detta påverkar hur väl de nyanställda tar till sig 

informationen. 

 

Enligt Ballantyne (2000) kan även se att intern marknadsföring används som en strategi 

för att bygga relationer på ett företag. Pettersson (STS Education) beskriver bl.a. hur de 

inte helt separerar den nya och återvändande personalen, utan istället låter dem interagera 

med varandra under delar av upplärningen. Detta stämmer överens med Ballantynes 

(2000) beskrivning om hur de anställdas självstyrande inom arbetsuppgifterna i 

kombination med de anställdas know-how kan leda till kunskapsgenererande processer 

och komma fram till de bästa möjliga lösningarna för både kund och företag.  
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Det som blir tydligt av intervjuerna är hur viktiga de erfarna anställda är när det kommer 

till upplärningen av de nya. Rasmusson (Skistar) tror att de återvändande spelar en stor 

roll, framförallt när upplärningen är slut och arbetet skall börja. 

 

Respondenterna ser olika sätt man kan jobba med för att hålla kvar de gamla anställda. 

Ändå blir det tydligt att de är de som blir den viktigaste resursen för att arbetet skall flyta 

på under säsongen och de nya skall lära sig hur företaget jobbar och för att de skall känna 

sig som en del av företaget. Detta stämmer överens med Ainsworth och Purss (2009) 

beskrivning av säsongsanställningar som en cyklisk process där de säsongsanställda kan 

återkomma år efter år även om det är fråga om en säsongsanställning. Detta tyder även 

på ett relationellt sätt att se på de säsongsanställda från ett företags perspektiv i enlighet 

med Koene och van Riemsdijk (2005).  

 

Pettersson (STS Education) menar att ett sätt att få personalen att återvända, är att erbjuda 

olika arbetsroller samt olika destinationer. För att personalen skall känna att de utvecklas 

kan de t.ex. få åka till en destination där det inte finns platspersonal utan där de själva 

måste lösa eventuella problem. För Svensson (Alpresor) är den återkommande personalen 

ett pågående arbete. Då det tidigare varit så att de anställda kommer tillbaka år efter år, 

kan man nu se en ändring i beteende. Enligt Svensson (Alpresor) betyder det att man 

måste jobba mer aktivt med att hålla kvar de anställda då detta även påverkar hur man 

håller kvar kunskap inom företaget. Svensson (Alpresor) menar också att den 

återkommande personalen är viktiga när det kommer till att få de nya anställda att känna 

sig som en del av företaget. Dahlberg (Alpresor) pekar även på att kollegor kan vara den 

största orsaken till att stanna kvar på ett företag och att behålla personal. Har man bra 

kollegor stannar man. Även Rasmusson (Skistar) instämmer om att kollegorna är den 

största orsaken till att man återvänder i kombination med passionen för arbetet. Detta 

stämmer överens med de Gilder (2003) som menar att kopplingen till kollegorna är 

starkare än kopplingen till företaget. I övrigt har företaget enligt Rasmusson (Skistar) en 

bra timing för när de kontaktar personalen om nästa säsong, snabb respons samt att 

arbetsplatserna är flexibla. Dahlberg (Alpresor) trycker även på att feedback är ett otroligt 

viktigt verktyg för att få personalen att återvända. Detta går i linje med Koene och van 

Riemsdijk (2005) som menar att företag med ett relationellt synsätt på säsongsanställd 

kan få nöjda anställda som vill stanna på företaget. 
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4.3.4 Servicekultur 

 

Dahlberg (Alpresor) beskriver hur viktig vi-känslan på ett företag är och hur denna känsla 

kan få anställda att stanna på företaget, vilket stämmer överens med Grönroos (2015) och 

Wilson et al. (2012). Valdemarsson (STS Education) menar att de erfarna anställda spelar 

en stor roll i hur man uppfattar vad service är. Valdemarsson (STS Education) menar att 

det att man har en mer erfaren kollega man kan se upp till och efterlikna är det bästa sättet 

att visa för en nyanställd vad service är för ett företag. Detta stämmer överens med 

Grönroos (2015) som menar att det är genom att följa de erfarna anställdas exempel för 

som de nyanställda kan förstå hur kunderna skall bemötas. Även här poängterar flera av 

respondenterna hur viktigt det blir att hålla kvar de erfarna anställda inom företaget. Detta 

går direkt emot vad Ainsworth och Purss (2009) säger om att företag kan vilja att 

säsongsanställdas anknytning till företag inte i alla fall skall vara stark. 

 

I övrigt poängterar Dahlberg (Alpresor) och Pettersson (STS Education) ledningens roll 

i en genomgående servicekultur inom ett företag. De säsongsanställda kommer efterlikna 

det beteende de ser hos de högre uppsatta anställda. Om detta inte går i linje med 

företagets värden kommer de säsongsanställda inte heller leva upp till de interna värdena. 

Pettersson (STS Education) poängterar även att huvudkontoret måste föregå med gott 

exempel på ett konkret sätt, ber man ledarna vara tillgängliga för kunden 24/7 måste 

huvudkontoret vara det för ledarna med. Detta styrks av Wilson et al. (2012) som menar 

att servicekultur inte kan bestämmas av regelverk och instruktioner utan precis som 

respondenterna beskriver är det ledningens exempel som följs.  

 

När värdeord diskuteras poängterar Valdemarsson (STS Education) att värdeord för sig 

utan någon kontext snabbt blir värdelösa när man arbetar i ett högt tempo. Pettersson 

(STS Education) instämmer men menar att värdeord kan hjälpa till med att bygga grunden 

så länge man gör ett större arbete med dem och ser till att de är en del av både 

rekryteringen och upplärningen. Resten av respondenterna lägger ändå inte något värde i 

värdeord. Detta kan visa hur det är de erfarna anställda och ledningen som i slutändan 

sätter tonen för hur kunderna bemöts när man väl är ute på ort.  

 

Pettersson (STS Education) menar att det faktum att STS Education rekryterar ledare för 

fem olika länder gör att det blir en utmaning i att skapa en genomgående servicekultur då 
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detta kräver att rekryteringsdelen samt alla fem landskontor håller samma linje.  Normann 

(2000) menar att det är viktigt med en genomgående kultur då den anställdes förmåga att 

prestera är direkt kopplad till de instruktioner man fått från företaget.  Svensson 

(Alpresor) beskriver också hur arbetet med servicekulturen börjar redan under den 

kombinerade rekryterings- och upplärningsprocessen där de som söker jobb får komma i 

kontakt med fiktiva gästkaraktärer. På detta sätt förmedlas den servicenivå som förväntas. 

Grönroos (2015) menar att en stark servicekultur gör att man lättare kan reagera på 

oväntade situationer och hjälpa de anställda att agera med grund tanken om att kundens 

service är prioritet nummer ett.  

 

Något som gör säsongsanställda speciella, är att distansen till huvudkontoret ofta är stor. 

Grönroos (2015) menar att en stark servicekultur kan göra att anställda lättare tas upp i 

kulturen på ett företag. Respondenterna håller delvis med. Svensson (Alpresor), Dahlberg 

(Alpresor) och Rasmusson (Skistar) tror båda att kollegorna gör att man känner sig som 

en del av företaget. Detta stämmer överens med de Gilder (2003) som menar att 

säsongsanställda kan känna ett högre engagemang för sina kollegor än för företaget som 

helhet. För att de anställda ändå skall känna sig som en del av företaget tror både 

Pettersson (STS Education) och Dahlberg (Alpresor) att det att de anställda fått träffa 

teamet på huvudkontoret är viktigt. Pettersson (STS Education) tror även att varumärket 

och framförallt uniformen spelar roll och att det kan bidra till att man känner sig som en 

del av företaget. Även Svensson (Alpresor) nämner att symboler som uniformen kan få 

de anställda att känna sig som en del av varumärket. Detta styrks av Gummessons (2000) 

teori som menar att symboler kan vara en stor del av varumärkesskapade. Svensson 

(Alpresor) menar även att om en destination endast har nyanställd personal, kan det 

påverka utförandet av arbetsuppgifterna då missförstånd lätt kan ske. Svensson (Alpresor) 

menar att en mer genomgående upplärning framförallt skulle behövas för de nyanställda 

som börjar med en chefsposition då inga återvändande reseledare finns på plats. 

 

Även om servicekulturen diskuteras av respondenterna, riktas intresset snabbt till de 

återkommande anställda och även till vad som får en att komma tillbaka som 

säsongsanställd. Det blir snabbt klart hur stor roll de återvändande anställda spelar i hela 

processen för de nyanställda. Det som nämns, framförallt av Rasmusson (Skistar) och 

Dahlberg (Alpresor), är hur stor roll ens kollegor spelar när man skall skapa sig en 

koppling till företaget och att det även är den största faktorn när det gäller att få tillbaka 
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de erfarna anställda. Både Valdemarsson (STS Education) och Dahlberg (Alpresor) 

nämner uppskattning och feedback som något otroligt viktigt när det kommer till att hålla 

kvar personalen. Valdemarsson (STS Education) nämner även hur viktigt det är att känna 

sig sedd även om man jobbar långt från huvudkontoret. Både Pettersson (STS Education) 

och Valdemarsson (STS Education) beskriver hur det kan bli ensamt ute på 

destinationerna. Medan Pettersson (STS Education) ser det som en negativ aspekt kan 

Valdemarsson (STS Education) se att det även kan vara positivt då det uppmuntrar till de 

anställdas frihet och möjlighet att handla. I övrigt använder både Pettersson (STS 

Education) och Svensson (Alpresor) uttrycket ”att bli en del av familjen” när 

anknytningen till företaget diskuteras.   
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5 Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer inledningsvis studiens delsyften och forskningsfrågor besvaras. 

Efter det beskrivs de praktiska och teoretiska implikationerna samt förslag för vidare 

forskning. Även om intresset i denna kvalitativa uppsats legat på enskilda upplevelser och 

inslag, har vissa allmänna tendenser visat sig i det empiriska materialet. Dessa allmänna 

tendenser presenteras först för att sedan utforska de enskilda insikterna.  

 

5.1 Svar på studiens delsyften 

 

För att besvara forskningsfrågan har följande delsyften analyserats och klargjorts… 

 

1. … vad säsongsanställda i frontlinjen bidrar med för ett företag i 

paketresebranschen. 

 

 

Ur respondenternas svar går det att läsa ut att mycket överensstämmer med de existerande 

teorierna. Här lyckas ändå respondenterna ge konkreta exempel på vad de 

säsongsanställda bidrar med till kunderna. De egenskaper som nämns är en positiv 

inställning, ett kunnigt intryck och en hög socialkompetens. Med dessa egenskaper kan 

de säsongsanställda bemöta kunderna på bästa sätt. Nämnvärt blir att de säsongsanställda 

ger varumärket ett ansikte vilket även bidrar till helhetsupplevelsen för kunderna på plats. 

Skulle de säsongsanställda inte finnas på plats är det mycket möjligt att hela varumärket 

för företagen skulle försvagas och att stora delar av upplevelsen skulle försvinna.  

 

Intressant här bli hur de säsongsanställda även kan bidra med att fungera som ett verktyg 

för att uppmuntra till ett aktivt deltagande och på detta sätt bidra till kundernas upplevelse. 

Exempel som gemensam skidåkning på STS Alpresor eller många av aktiviteterna på STS 

Education gör att företagen ser till att det finns möjlighet för ett aktivt deltagande. 

Nämnvärt blir hur det är upp till de säsongsanställda att se till att kunderna deltar så att 

de själva skall kunna bidra till sin upplevelse. En spännande aspekt blir även hur företaget 

måste sätta gränser för hur kunderna kan uppträda och se till att de anställda på företaget 

vet hur de kan och får agera. I en bransch med så stort servicefokus kan gränserna bli 

otydliga och tydliga sätt att agera behövs. Motstridigheter som upptäcktes under studien 

berörde frågan om det är kunderna som påverkar varandra mest, eller om det är de 

säsongsanställda som har den största påverkan. 
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2. … hur man med hjälp av intern marknadsföring och internal brand strategy kan 

överföra ett företags interna servicekultur till säsongsanställda.  

 

Något som gör företagen som jobbar med säsongsanställda speciella, är att de har en 

strategisk inriktning på sin interna marknadsföring från start. Det man kan se är direkt 

avgörande för om de säsongsanställda skall kunna prestera, är att de känner att de har 

ledningens stöd samt att de har möjlighet och frihet att handla. Vidare blir det intressant 

att se hur många av respondenterna som ändå har svårt att sätta ord på vad det är som görs 

för att uppnå denna känslan. Den tydliga tendensen hos respondenterna är ändå att lägga 

stor vikt på de anställdas möjlighet och frihet att handla. 

 

Här kan man tolka det som att detta tänk sitter så djupt i företagskulturen att det blir en 

självklarhet för de som är anställda året om. På detta sätt kan sedan känslan förmedlas till 

de nya anställda. Även här kan man härleda att den typen av människa som anställs är en 

människa som är passionerad för yrket och i och med att viljan att jobba och lära sig finns 

där, kan ta till sig informationen på ett annat sätt.  

 

Intressant blir även hur företagen inom paketresebranschen inte på samma sätt har 

möjligheten att välja hur mycket de anställda skall få handla, utan det är direkt nödvändigt 

för företaget att de säsongsanställda kan ta i tu med problem på egen hand. Nämnvärt blir 

att detta stämmer även om kontoret inte ligger så långt från destinationen och man har 

chefer närvarande. 

 

Intressant blir även hur jobbet med servicekulturen börjar redan med rekryteringen. För 

att hela konceptet skall fungera, måste man hitta rätt slags människor. Detta i sin tur visar 

på hur viktigt det är med ett starkt varumärke och internal brand strategy som genomsyrar 

hela organisationen för att kunna locka till sig de bästa kandidaterna. Om företaget 

befinner sig i en god cirkel så som den är definierad av Normann (2000) kan det även 

göra att kandidater för jobben söker sig till ett visst företag. Nämnvärt blir även hur stor 

betydelse de tidigare upplevelserna som kund kan ha för de som söker sig till 

säsongsanställningar och styrker vikten av att ha ett sammanhängande internt och externt 

varumärke. Det kan även vara av nytta att inkorporera varumärket så tidigt som möjligt i 

rekryteringsprocessen för att skapa en relation till de framtida anställda. En aspekt som 

inte var lika återkommande under studiens gång. Däremot framkom det att om man lyckas 

hitta rätt kandidater som är villiga att lära sig och motiverade att jobba blir det lättare för 
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företaget att överföra servicekulturen. Det som är nämnvärt här är framförallt det att 

kandidaterna kan anses ha ett grundläggande servicetänk men att det är det faktiska 

utförandet av service som utvecklas under säsongens lopp.  

 

5.2 Svar på forskningsfrågorna 

 

Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i 

paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de 

säsongsanställda? 

 

Tendensen bland respondenterna är att beskriva de säsongsanställda som de som bidrar 

absolut mest för kundens upplevelse. I och med att de säsongsanställda anses vara 

företagets ansikte utåt har de en direkt påverkan på kundens upplevelse och utvärdering 

av företaget. Intressant blir hur de säsongsanställda blir direkt avgörande för företagets 

varumärke och hur hela varumärket kan försvagas utan de säsongsanställda.  De 

säsongsanställda har således en mycket stor betydelse för ett företag i paketresebranschen. 

Vad de faktiskt bidrar med diskuteras i slutsatserna för syftet.  

 

När servicekulturen diskuteras blir det ett tydligt mönster bland respondenterna där den 

återkommande personalen ligger i fokus. Den allmänna tendensen är alltså att det är de 

erfarna kollegornas exempel som följs när det kommer till serviceleveransen. Det är även 

de återkommande anställda som spelar en stor roll under upplärningen av de nyanställda, 

både under upplärningen på huvudkontoret och ute på destination. Däremot behöver de 

anställda vara rätt typ av människa för att kunna prestera under en säsongsanställning. 

 

För att överföra servicekulturen poängteras att upplärningen och förberedelserna är 

viktiga. För att de säsongsanställda skall kunna hålla en hög servicenivå som stämmer 

överens med företagets värderingar måste de känna att de har frihet och möjlighet att 

handla. Genom att de anställda känner att de har förtagets tillit stärks bandet till 

organisationen. Däremot poängteras hur det är de återvändande säsongsanställda som kan 

spela den största rollen när det kommer till att överföra servicekultur. Intressant blir även 

det att de säsongsanställda får träffa de som jobbar på kontoret, spelar roll för de 

säsongsanställda. Även ledningens agerande och tillgänglighet påverkar den allmänna 

servicesynen som formar de säsongsanställda. 
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För att kunna säkerställa att de nyanställda blir en del av företagets servicekultur är det 

av yttersta vikt att få de säsongsanställda att återkomma år efter år. Företagen kan därför 

behöva tydligare tillvägagångssätt för att kunna hålla kvar de anställda. Ett intressant 

inslag är även hur de återkommande anställda kan ge ett välbehövligt djup till 

upplärningen i form av konkreta exempel, något som företagen annars kan ha svårt att 

uppnå.  

 

Därmed kan jag konstatera att de säsongsanställda har en stor betydelse för företag inom 

paketresebranschen i och med att de är direkt avgörande till hur kunderna upplever 

servicekvaliteten och företagets varumärke. Jag kan även konstatera att det finns flera 

faktorer som påverkar hur man kan överföra servicekultur till säsongsanställda inom 

paketresebranschen. Följande fem punkter är centrala i studien när det gäller överförandet 

av servicekultur: rekrytering, upplärning, återkommande personal, de anställdas frihet 

och möjlighet att handla samt ledningens exempel. Däremot blir det de återkommande 

anställda som spelar den absolut största rollen. Därmed kunde företagets fokus rikta in 

sig på hur man skall behålla de säsongsanställda för att försäkra att företagets nyanställda 

blir en del av företagets servicekultur.  

 

 

5.3 Praktiska och teoretiska implikationer 

 

I och med denna studie kommer företag i paketresebranschen kunna anpassa sin 

upplärningsstrategi för nyanställda. Denna studie påvisar även hur viktigt det är att få 

anställda att återkomma år efter år. Detta betyder att företag även kan göra de anställdas 

lojalitet till en prioritet för att underlätta servicekulturens överföring till nyanställda i 

framtiden. Delar av studien kan även vara relevant för andra branscher med 

säsongsanställda. Denna studie kan ur en teoretisk synvinkel bidra till att stänga ett 

forskningsgap. I dagsläget finns det bristfälligt med studier som behandlar 

säsonganställningens unika karaktär, framförallt inom paketresebranschen. Detta gör att 

denna studie kan hjälpa stänga forskningsgapet framförallt gällande säsongsanställda och 

servicekultur.  
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5.4 Vidare forskning  

 

När studien fortskridit har flera områden upptäckts som kunde ha användning av vidare 

forskning. Ett område som kunde forskas i är mer konkret hur företag går till väga för att 

förmedla att de anställda har frihet och möjlighet att handla. Även om det i denna studie 

framkommer hur viktigt är det, är det få av respondenterna som kan sätta fingret på hur 

det faktiskt görs. I tillägg kunde även säsongsanställdas lojalitet utforskas vidare för att 

fastställa hur företag proaktivt kunde jobba med att behålla sina anställda från säsong till 

säsong. Utöver detta kunde forskning göras i hur väl slutsatserna i denna studie kan 

överföras på andra branscher där säsongsanställda spelar en viktig roll. 
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I 
 

Figurförteckning 
 
Figur 1.  Egen figur som konceptualiserar den teoretiska referensramen.  



  
 

II 

 
 
Bilagor 
  

Bilaga A: Intervjuguide 

 

 

• Säsongsanställdas bidrag, personalen i frontlinjen 

 

o Exempelfrågor 

▪ Arbetstyp, vanlig vs säsong  

▪ Hur skiljer de sig från andra anställda 

▪ Vad ser du att säsongsanställda bidrar med 

▪ Kunders påverkan på anställda 

 
 

• Intern marknadsföring, 3 cirklar 

 

o Exempelfrågor 

 

▪ Rekrytering, personlighetstyp 

▪ Internal Brand Strategy 

▪ Internt/Externt 

▪ Hur kan man jobba med utveckling av personalen  

▪ Vad blir viktigt med upplärningen av säsongspersonal, var ligger 

fokuset 

▪ Kommer anställda in med rätt serviceattityd från början eller 

utvecklas det? 

▪ Kom ihåg: empowerment – anställdas frihet och möjlighet att 

handla 

▪ Tyst kunskap 

▪ Hur kan man jobba med genomgående företags-och servicekultur 

på ett företag 

 

• Servicekultur  

 

o Exempelfrågor 

▪ Hur förmedlar man vad service är till säsongsanställda 

▪ Upptagning av nya anställda med hjälp av en stark kultur 

▪ Värdeord 

 

 

• Servicelandskap  

o Exempelfrågor 

▪ Liten kontroll över arbetsmiljö 

▪ Distans till HQ 

▪ Distansens påverkan på arbetsuppgifter 

▪ Påverkar det här anknytningen till företagets interna värden 



  
 

III 

▪ Kollegor och interna värden 

 

 

• Servicekvalitet 

▪ Mäts servicekvalitet – delas det med anställda – ser man att det 

påverkar dem? 

▪ Vad är det för egenskaper hos säsongsanställda som ni som 

företag ser att uppskattas av kunder? 

 

 

• Kunderna –målgrupper, kundmedverkan 

 

o Exempelfrågor 

▪ Hur ser du att kunder kan vara med och skapa värde för deras 

resa 

▪ Har detta ändrats under åren eller pågående fenomen 

▪ På vilket sätt kan säsongsanställda vara en del av det här 

▪ Tydlig målgrupp 
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