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Sammanfattning 
 

Titel:  Det kan kallas för hjärntvätt – En flerfallstudie om kulturstyrningens 

effekter under rekryteringsprocessen av reseledare 

Författare: Kalle Käck, Anders Olsson 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan 

Program: Turismekonomprogrammet 

Kurs: Företagsekonomi III – Organisation inklusive examensarbete, 30 hp 

Handledare:  Kjell Arvidsson (Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan) 

Examinator:  Mikael Lundgren (Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan) 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för hur 

kulturstyrningen som resebolagen använder sig av under 

rekryteringsprocessen kan påverka reseledarens motivation till yrket, samt 

identifiering till organisationen. 

Metodik:  I denna uppsats har en flerfallstudie använts som forskningsstrategi med 

en abduktiv forskningsansats. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa 

intervjuer med respondenter som genomgått en rekryteringsprocess för 

någon av de bolag vi undersökt.     

Slutsats:  Studiens resultat har visat hur kulturstyrning fungerar inom den branschs 

rekryteringsprocesser som studien undersökt. Kulturstyrning kan leda till 

stark organisationsidentitet vilket också påverkar motivation till att 

prestera inom organisationen.  
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Abstract 

Title: It can be called brainwash 

Authors: Kalle Käck, Anders Olsson 

Institution: Linneaus University, School of Business and Economics 

Program: Tourism Management Program 

Course:  Business Administration – Organization including theses, 30 credits 

Supervisor:  Kjell Arvidsson (Linneaus University, School of Business and Economics) 

Examiner: Mikael Lundgren (Linneaus University, School of Business and 

Economics) 

Purpose: The purpose of this thesis is to create an understanding how cultural 

control that travel companies use during the recruitment process can affect 

the reps’s motivation for the profession, and the identification of the 

organization. 

Methodoly: In this paper, a multiple case study has been used as a research strategy 

with abductive research approach. Data collection has been done through 

qualitative interviews with respondents in each case company. 

Conclusion:  The result of this study has shown how culture control affects the sector's 

recruitment processes that this study examined. Cultural control may lead 

to strong organizational identity which also affects the motivation to 

perform within the organization 
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1. Inledning 
Nedan följer bakgrund samt diskussion om det problem som denna uppsats avser att 

undersöka vilket innefattar dels det empiriskt observerade problemet men också det 

teoretiska. Bakgrunden och problemet följs sedan upp av frågeformuleringar och 

syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Turismen är en stadigt växande industri i Sverige. Under 2011 omsatte den svenska 

turismen 264 miljarder kronor. Denna summa är av sådan dignitet att branschen inte bör 

underskattas eller negligeras. Från och med år 2000 har en satsning ägt rum och 

medvetenheten om branschens betydelse har prioriterats i högre utsträckning. Resultatet 

av detta har lett till att omsättning under en 11-årsperiod har ökat med 75 % 

(tillvaxtverket.se). I relation till andra branscher så har turismindustrin bland annat 

högre omsättning än både jord- och skogsbruk samt bilindustrin och uppgår till 2.9 % av 

Sveriges totala BNP. Turismens framgångar på senare år har varit vital för den svenska 

ekonomin i stort. På grund av att många basnäringar har minskat och inte medför lika 

stora skatteintäkter så har turismens varit en kompletterande faktor ekonomiskt sett.  

I och med turismens framgångar har det också öppnat upp för nya arbetstillfällen. Idag 

är det totalt sett 162 300 arbeten som är kopplade till turismnäringen. För att nå upp till 

samma antal arbeten inom andra sektorer behövs tio av Sveriges största bolags 

sammanlagda arbeten för att vara i närheten av denna siffra. Idag är turismindustrin i 

många fall en språngbräda in i arbetslivet. Unga människor startar ofta sina arbetsamma 

liv i någon av de grenar som går under begreppet turism (Tillvaxtverket.se). Enligt 

Fernström (2000) har näringen i många fall glorifierats och där igenom har det varit lätt 

att hitta arbetskraft. Samtidigt så är ingångslönerna låga och arbetsförhållandena inte 

alltid de bästa. Detta medför att även om jobben är eftertraktade så är utbildningsnivån 

bland personalen generellt sett låg. Inom serviceinriktade branscher sker i stor 

utsträckning rekryteringen för eventuellt högre poster internt. Detta är också en faktor 

som påverkar helheten av organisationens kvalifikationer. Likt många andra 

frontlinjeyrken
1
 finns det särskilda inställningar och motiv till arbete redan från början, 

vilket påverkar vilken grupp av människor som söker sig till yrket. Därför är det vanligt 

att frontlinjeanställda är en ung yrkesgrupp (Fernström, 2000). Något som syns vid 

                                                           
1
 Frontlinjeyrken menas med de anställda som arbetar i interaktionen mellan gäst och företag.  
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rekryteringen av nya reseledare, då resebolag som exempelvis Ving riktar sig till en 

yngre åldersgrupp i 20-25 års-åldern (Ving.se).  

En annan faktor som rekrytering av frontlinjepersonal inom reseindustrin har visat sig är 

att det i hög utsträckning fokuseras på personlighetsrelaterade attribut framför teknisk 

kunskap vid anställning av ny personal (Lucas, 2004). Genom att se till Sveriges tre 

främsta researrangörer Ving, Fritidsresor och Apollo har vi kunnat se att så är fallet. 

Alla tre företag har konstruerat enskilda ansökningskriterier som reglerar vilka 

kvalifikationer som måste uppfyllas för att få söka som reseledare för var och en av 

företagens utlandsorganisationer. Sammantaget sett så ställs det låga eller inga krav på 

rent faktiska kunskaper så som högre utbildning eller nischad kunskap inom ett specifikt 

område. Det som snarare framhävs som viktigt är personlighet. Nyckelord som används 

flitigt av företagen är glädjespridare, problemlösare, och att individen som person är 

positiv (Ving.se; Fritidsresor.se; Apollo.se). 

 

Reseoperatörernas rekryteringsprocesser är en relativt utdragen process. Första gången 

som den arbetssökande kommer i fysik kontakt med organisationerna ingår det en 

intervju och någon form av framträdande samt information om företaget. Därefter kan 

du bli uttagen till en reseledarutbildning, där varje organisation har sina egna 

utbildningar. En av författarna till denna uppsats, Kalle Käck har genomgått 

Fritidsresors reseledarutbildning Blue Academy Travel School samt Lion Alpins 

utbildning och första steget inom Apollos rekryteringsprocess. Därför bygger mycket av 

information i detta avsnitt på egna iakttagelser. De rekryteringsprocesser som Kalle 

Käck har genomgått har alla varit uppbyggda på samma sätt, och sett till hur andra 

bolag i branschen marknadsför sina utbildningar kan stora likheter urskiljas (ving.se; 

sts.se; langly.eu). Den rekryteringsprocess som denna uppsats avhandlar sträcker sig 

från första kontakten som innebär intervju och framträdande till genomförd 

reseledarutbildning. Tidsaspekten kan dock variera då intervjutillfället kan vara lagd 

flera månader innan reseledarutbildningen startar, och utbildningen sker under cirka två 

veckor.  

 

Företagens reseledarutbildningar genomförs i regel på någon av bolagets destinationer 

för att på bästa sätt kunna använda sig av reala exempel i undervisningen. Vidare 

inriktar sig utbildningen på att förbereda deltagarna inför de praktiska moment som de 

kommer att ställas inför i arbetet som reseledare. Presentationsteknik, service- och 
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kundbemötande är delar som betonas som viktiga och får därför mycket utrymme. Det 

ingår även träning i reala arbetsmiljöer så som flygplatser, utflykter och transfers samt 

en inblick i det mer administrativa arbetet på kontoren.  

Det som dock kan ses som lite förvånande med reseledarutbildningarna är hur mycket 

tid som läggs på information med en låg koppling till det faktiska arbetet ute på 

destinationerna. Vi pratar då om företagets värderingar, strategier, visioner och mål. 

Under Fritidsresors utbildning ingick det att alla deltagare skulle rabbla organisationens 

mål och visioner varje morgon samt att det har skapat ett koncept som kallas för Blue 

Spirit. Blue Spirit står för en grupptillhörighet som alla inom den ”Blå Världen
2
” är 

medlemmar i och symboliserar starka begrep som gemenskap, kamratskap och känslor. 

Det ingick också i utbildningen som en morgonrutin att alla deltagare skulle beskriva 

vad som var Blue Spirit för dem och försöka koppla en verklig händelse till konceptet. 

En morgon då deltagarna som vanligt skulle beskriva något de hade varit med om under 

gårdagen för att sedan applicera det till Blue Spirit visade det sig att tre av deltagare 

hade valt att tatuera Fritidsresors logga ”Tui Smile
3
”. Förklaringen till åtagandet från 

dessa personer var att de ville vara en del av den ” Blå Världen” och om detta tilltag inte 

visade på Blue Spirit så kan inget göra det. Det som bör tilläggas är att denna händelse 

ägde rum mitt under utbildningen då ingen av 

gruppdeltagarna ännu var garanterad anställning inom 

organisationen. För att bli reseledare inom företaget 

måste du först genomgå utbildningen med ett godkänt 

resultat. Något som också är anmärkningsvärt var att 

vid denna tidpunkt ansågs inte tatueringarna som något 

dumt eller konstigt av de resterande deltagarna utan 

snarare som något bra och känslomässigt riktigt. 

1.2 Problemställning 

Turism- och reseindustrin har länge präglats av att vara en låglönebransch med låg 

utbildningsnivå, vilket lett till att det är många unga personer som arbetar inom 

reseindustrin (Fernström, 2000). Inom just turismen börjar dessutom många unga på ett 

arbete med sämre lön och arbetsförhållande för att de ser möjligheter att avancera inom 

organisationen och göra karriär samt utvecklas individuellt (Powers, 1988; Fernström, 

2000). Eftersom lönen oftast inte är den starkaste drivkraften gäller det att förstå sig på 
                                                           
2
 Blå världen är ett uttryck som syftar till den värld organisationens medlemmar i.  

3
 Tui Smile är namnet på TUI koncernens logotyp.   

Bild 1.1, Privat bild  
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motiven till varför människan går till arbetet (Bruzelius & Skärvad, 2009). I yrken med 

hög belastning och lägre lön så som reseledaryrket kan vi se att det måste finnas 

någonting annat som motiverar till arbete (Fernström, 2000). Pink (2010) introducerar 

begreppet Motivation 3.0 vilket syftar på att människan inte motiveras av enbart fysisk 

belöning utan även inre faktorer. Denna inre motivation utgår från att människan känner 

meningsfullhet och syfte med arbetet (Deci, 1971; Gagné & Deci, 2005). Den inre 

motivationen är av stor betydelse och kan ge svar på frågan varför människor söker sig 

till ett visst yrke, således varför ungdomar väljer att bli reseledare. Detta trots de sämre 

arbetsvillkoren som yrket innebär. Därför måste det också finnas något annat än de 

traditionella motiven som exempelvis lön som motiverar de anställda att ändå söka sig 

till just reseledaryrket.  

En bidragande motivationsfaktor kan vara identifiering med organisationen, vilket 

Asforth & Mael (1989) grundar på tankarna om att människor identifierar sig med en 

social grupp. Enligt Alvesson, Ashcraft & Robyn (2008) har identitetsbegreppet blivit 

något som är allt svårare att ignorera då det går att koppla in i en mängd olika områden 

inom organisationsforskningen. Organisationsidentitet och organisationsidentifieringen 

är intressant att studera i allt ifrån företagsfusioner, projektgrupper, meningsskapande, 

politik, etnicitet till deltagande aktiviteter (ibid), där det inom alla dessa är en 

påverkande faktor. Dels kan vi se det i kulturstyrning, och dels även inom 

motivationsforskningen. Identitetsbegreppet är nödvändigt att förstå sig på inom andra 

teoretiska områden inom organisation och i denna studies fall turismbranschen. 

Alvesson (2009) diskuterar fenomenet kulturstyrning inom organisationer och menar att 

ledare kan konstruera verklighetsuppfattningar bland de anställda genom att framhäva, 

värderingar, myter, attityder, visioner och mål rörande organisationen. Genom egna 

iakttagelser har vi sett att företag inom den svenska reseindustrin använder detta 

teoretiska tillvägagångssätt under rekryteringsprocesserna i ett försök att förmedla 

organisationens budskap (Alvesson, 2009). Kulturstyrning under rekryteringsprocesser 

är dock ett mindre utforskat område men Grey (2009) menar att kulturstyrning kan 

appliceras genom att organisationens urval faller på de personer som anses vara mest 

mottagliga för företagets värderingar. För att beskriva kulturstyrningens huvudsakliga 

syfte kan det benämnas som ett redskap som ledningen inom organisationer kan ta till 

för att styra de anställdas värderingar för att de ska ligga i linje med organisationens 

(ibid).  
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Kulturstyrning har varit ett omdebatterat begrepp inom organisationsforskningen under 

en längre tid. Diskussionen har kretsat kring kulturstyrningens faktiska verkan. Går det 

att styra en organisations kultur, eller är det snarare så att försöken som genomförs 

syftar till att skapa eller förändra något som inte ligger under styrningsredskapens 

portfölj? (Grey, 2009). Många kritiker till kulturstyrning förnekar inte dess existens, 

men de ifrågasätter effekterna av det. Två av dessa är Smircich och Meek. Smircich 

(1983) som menar att organisationskultur är någonting som en organisation är och finns 

inom organisationen.  En organisation kan bestå av flera olika subkulturer som 

interagerar med varandra om vad som ska vara organisationens natur. Därför kan en 

organisationskultur vara svår att hantera (ibid). Även Meek (1988) menar att kultur är 

något som en organisation är snarare än har. En kultur är socialt producerad över tid och 

påverkas av människors beteende i relation med användande av språk, teknologi, regler 

och lagar. Således kan den inte heller upptäckas direkt eller manipuleras. Människor 

absorberar inte direkt meningar och symboler utan är själva med och producerar och 

utvecklar organisationskultur (Meek, 1988).  

Den svenska rese- och turismnäringen omsätter en hög andel unga människor och är en 

bransch där många startar sina karriärer ofta som outbildade, vilket gör det till ett 

intressant område att öka förståelsen för. Många unga ser yrken inom rese- och 

turismindustrin som just genomgångsyrken, vilka de sedan går vidare från antingen till 

andra arbeten eller skaffar en högre utbildning (tillväxtverket.se; Fernström, 2000; 

Powers, 1988). Att vi i denna bransch genom egna iakttagelser sett ett praktiskt 

användande av en kulturstyrning visar på trots att många ifrågasätter dess lämplighet att 

det faktiskt är något som svenska resebolag använder. Således kan vi ställa oss frågan 

om detta verkligen ger någon effekt på verksamheten? Spelar det någon roll om 

reseledarna styrs in i företagets tänkande och sätt att agera, när det kanske viktigaste är 

de praktiska uppgifterna som en reseledare faktiskt gör? Om de svenska 

researrangörerna i praktiken är medvetna om sitt användande av kulturstyrning låter vi 

än så länge vara osagt. Dock så innebär en förståelse för teorin och dess relation till 

praktiken en relevans för hela branschen. Att förstå hur den utövade kulturstyrningen 

tagits emot av själva deltagarna under rekryteringsprocesserna och hur detta avspeglar 

sig på individens motivation och identitet är till stor nytta för researrangörerna. Det ger 

en kvittens på om kulturstyrning i detta fall är av relevans och skapar nytta för bolagen.    
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1.3 Frågeställning 

Kulturstyrning har varit ett ifrågasatt ämne av många inom organisationsforskningen. 

Dock har vi genom egna iakttagelser sett att det är ett väl använt styrningsverktyg under 

rekryteringsprocessen av reseledare, gällande både urval och utbildning.  

Därför har huvudproblemet formulerats som sådant:  

Hur kan reseledares identitet och motivation till arbetet påverkas av kulturstyrning i en 

rekryteringsprocess? 

Utöver ovanstående ställs även följande delproblem:  

 Hur kan organisationskultur och organisationsidentifiering leda till motivation? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för hur kulturstyrningen som 

resebolagen använder sig av under rekryteringsprocessen kan påverka reseledarens 

motivation till yrket, samt identifiering till organisationen. 

1.5 Studiens disposition  

 

 
 
 

 

Slutsats 

Tolkning av empiri och teori 

Empirisk kapitel på fallföretagen Apollo, Fritidsresor, Lion Alpin & Solresor 

Teoretisk Referensram på områdena Kulturstyrning, Organisationsidentitfiering samt Motiv och 
Motivation 

Metodkapitel 

Huvudfråga framtaget efter empirisk iaktagelse: Hur kan reseledares identitet och motivation till 
arbetet påverkas av kulturstyrning i en rekryteringsprocess?   

 



 Det kan kallas hjärntvätt Metod 

 
15 

2. Metod 

Detta kapitel redogör för de metodologiska val som har gjorts i uppsatsen och 

innehåller delkapitel som forskningsansats, forskningsstrategi, undersökningsdesign, 

datainsamlingsmetod, uppsatsens kvalitet samt forskningsetiska frågor. Detta visar 

hur vi gått tillväga för att genomföra studien. 

2.1 Abduktion  

Enligt Patel & Davidsson (2011) så finns det tre olika former av forsknings- och 

förklaringsansatser som bygger på relationen mellan teori och empiri; deduktion, 

induktion och abduktion, där de två förstnämnda ses som de mest vanliga alternativen. 

Dessa ska på olika sätt förklara denna relation, deduktion utgår kortfattat först i teorin 

för att sedan hämta empiri, medan induktion först hämtar empiri innan lämplig teori 

tillämpas för att förklara studieobjektet (ibid).  

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en abduktiv forskningsansats, vilket enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) är vanligt vid fallstudier. Alvesson & Sköldberg (2008) 

menar att abduktion har en del drag från både deduktion och induktion. Detta förklaras 

genom Patel & Davidsson (2011) som hävdar att abduktion först kan börja med den ena 

formen för att sedan växla till den andra och tillbaka mellan varandra. En forskare kan 

utifrån ett studieobjekt skapa ett hypotetiskt teoretiskt mönster som kan förklara 

objektet (induktion). Det teoretiska mönstret formas efter vad forskaren tolkar som det 

mest lämpliga för att förstå studieobjektet. I nästa steg går forskaren ut i det nya 

studieobjekt och prövar detta teoretiska mönster (deduktion), för att i det sista steget 

komplettera den empiriska datan med ny teori om nödvändigt, som kan förklara 

studieobjektet. Dock menar Alvesson & Sköldberg (2008) att abduktion inte ska ses 

som en mix av induktion och deduktion, eller en kompromiss som forskaren byter till då 

någon av de andra forskningsansatserna inte fungerade, eftersom det är en egen 

forskningsansats med egna element. Alvesson & Sköldberg säger vidare att teorin under 

arbetets gång justeras och förfinas, precis som att även det empiriska 

inhämtningsområdet kan utvecklas.  

Att vi har valt abduktion som forskningsansats är för att vi sett det som mest lämpligt 

för att studera vårt studieobjekt, och detta har sedan format hur vi har arbetat med 

relationen mellan teori och empiri. Hade vi i istället valt en induktiv ansats hade vi haft 

svårigheter då framförallt avsaknaden av en teoretisk bakgrund innan vi samlat 

empiriskt material skulle missat en viktig bakgrundsförståelse och insikt i problemet. 
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Även deduktion såg vi svårigheter med, då det i efterhand kan innebära en insikt om att 

teorierna inte är tillräckligt relevanta eller att det framkommit nya teorier under arbetets 

gång (Bryman & Bell, 2005). I vår studie skulle den deduktiva ansatsen då innebära att 

vi inte kunnat veta säkert vilket resultat datainsamlingen skulle ge, därför var det 

fördelaktigt att kunna förändra och komplettera teorin i efterhand då vi gjort vår 

datainsamling. Således såg vi den abduktiva ansatsen som mest lämplig i denna uppsats.  

Först utgick vi från en observation som Kalle Käck varit med om när han rekryterades 

som reseledare där han fick uppleva resebolagens tidigare nämnda kulturstyrning, 

varifrån vi tog fram studieobjekt, analysnivå och problemställning. Efter denna 

observation valde vi att forma en teoretisk referensram där vi såg teorier om 

kulturstyrning, organisationsidentitet och motivation som användbara för att förstå oss 

på vårt studieobjekt. Efter detta gick vi ut för att samla de empiriskt material som vi 

ville förklara med hjälp av vald teori, och som i sin tur även kunde hjälpa till i den andra 

riktningen. Efter insamlad empiri kompletterade vi med ny teori som kan hjälpa oss att 

förstå det empiriska materialet bättre. Alltså bygger vårt tillvägagångssätt på hur den 

abduktiva forskningsansatsen ser ut, då vi växlat mellan empiri och teori och inte börjat 

med den ena för att sedan testa den andra vilket är fallet i deduktion och induktion. 

2.2 Forskningsstrategi 

Det finns två dominerande angreppssätt inom forskningsstrategin, kvalitativ och 

kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1997). Vi har i vår uppsats valt att använda oss av 

den kvalitativa metoden då denna fokuserar på ord och individens ståndpunkter i en 

social verklighet (Denscombe, 2009). En uppsats problemformulering är därför 

avgörande för vilken forskningsstrategi som är lämpligast används för en specifik 

uppsats. Denscombe (2009) hävdar att frågeställningar som innefattar formuleringar 

som bygger på ”hur” och ”varför” är signifikativt för en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metodens referensram gällande problemformulering stämmer bra överens 

med vad vi avser att undersöka. 

Studier av kvalitativ form beskrivs som tolkande och analyserande för att skapa 

förklaringar för de valda fenomen och begrep som ska undersökas (Denscombe, 2009). 

För att kunna svara på de problemformuleringar som vi har konstruerat så krävs det just 

ett tolkande och analyserande tillvägagångssätt. Den data som samlats in är 
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individbaserad och för att få en djupare förståelse för hur kulturstyrningen påverkat 

reseledarnas motivation och identitet är den kvalitativa metoden att föredra. 

 

Holme & Solvang (1997) hävdar att forskare som genomför en kvalitativ undersökning 

måste sätta sig in det fenomen studien avser att undersöka och se det ”inifrån” 

situationen. Det är genom ett sådant tillvägagångssätt forskaren kan få en fördjupad och 

mer fullständig förståelse för företeelsen som studeras. Vidare beskriver Holme & 

Solvang betydelsen av förkunskaper inom det område som undersöks. En studie präglas 

i hög grad av författarna själva och ju mer förförståelse dessa personer har för 

fenomenet som undersöks desto djupare kan förståelsen bli. Holme & Solvang hävdar 

att en kvalitativ studie förutsätter förförståelse för att nå dess fulla kapacitet. Vi har i 

denna studie valt ett fenomen som båda författarna har tidigare erfarenheter av. Detta 

faktum har medfört att förståelsen för den data som samlats in har varit god och 

missförstånd mellan respondent och intervjuare har varit lättare att undvika.         

 

Andersson (2004) anser att den kvalitativa metoden är att föredra vid studier som rör 

personliga eller sociala fenomen och faktorer, vilket vi kan konstatera att vår studie i 

allra högsta grad gör. Hade vi däremot valt att använda oss av en kvantitativ metod 

skulle den individbaserade analysen tappa i trovärdighet då denna metod i högre 

utsträckning syftar till att skapa en mer generell och övergripande bild av det som 

studeras, vilket vår studie inte avser att göra. Genom valet av kvalitativ metod kommer 

vi på ett mer rättfärdigt sätt kunna återge vad den insamlade datan vi vill förmedla.  

 

Med hjälp av den kvalitativa metoden har vi på ett detaljrikt sätt kunna orientera oss 

inom den data som samlats in och nå de djup och analysnivå som studien kräver. Det är 

under processens gång upp till författarna att på ett tillförlitligt sätt kunna selektera den 

data som samlats in både empiriskt och teoretiskt (Denscombe, 2009). Genom ett tydligt 

definierat fokus i studiens inledande kapitel har vi haft en tydlig grund att utgå ifrån, 

som också genomsyrat vilken insamlad data som skapat relevans för vår uppsats.  

 

2.3 Flerfallstudie 

Enligt Bryman & Bell (2005) så finns det fem vanliga former av forskningsdesign. 

Dessa är experimentell design, tvärsnitts- eller surveyundersökningar, longitudinella, 

fallstudier, och komparativa studier. Forskningsdesignen bygger på hur upplägget för 
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undersökningen ser ut, och utgör således ramen för hur den empiriska datan samlas in 

(ibid). Denna uppsats består av en flerfallstudie för ett fenomen som sker inom 

resebranschen. En fallstudie bygger i regel på en plats, organisation, eller arbetsplats, 

och förknippas ofta med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005; Merriam, 1988). 

Enligt Scholz & Tietje (2002) är en fallstudie användbar för att demonstrera och lära, 

och är användbar i både undervisning och forskning. En fallstudie hjälper forskaren att 

skapa en djupare förståelse för ett avgränsat område under antingen en kort eller längre 

tidsaspekt. Vanligaste insamlingsmetoden av empirisk data i fallstudier är observationer 

eller intervjuer, men kan även innehålla experiment (Yin, 2009). Dock så anser Merriam 

(1988)  att insamling av data inte är låst vid någon specifik metod. Yin hävdar även att 

fallstudier kan bygga på att söka kunskap genom att undersöka ett individuellt, grupp, 

organisatoriskt, socialt och även politiskt fenomen, och är en vanlig 

undersökningsdesign i flera olika ämnen som exempelvis psykologi, sociologi, 

antropologi, samt företagsekonomi inkluderat vårt ämne organisation.  

Således behöver en fallstudie inte ske genom att enbart studera en enskild specifik plats, 

organisation eller individ utan kan bestå av flerfallstudier som exempelvis har något 

samband eller gemensamt syfte (Scholz & Tietje, 2002). Yin (2009) skriver att en 

flerfallstudie är bra om flera fall stödjer samma teori, men risken är att den blir mer 

kostsam och tidskrävande. En flerfallstudie är framförallt mer kraftfull vilket styrker det 

resultat som forskaren får fram, då en forskare i en enskild fallstudie måste gå djupare 

och skaffa betydligt starkare element för att kunna styrka resultatet (Yin, 2009). Därför 

anser Yin att flerfallstudier borde vara målet framför enskilda fallstudier.  

Följaktligen har vi i denna uppsats valt en flerfallstudie. Valet av en abduktiv ansats kan 

vi koppla till Alvesson & Sköldberg (2008) som menar att abduktion ofta används 

tillsammans med fallstudier. Vi har analyserat studieobjektets beteende genom att se 

vilken effekt resebolagens kulturstyrning ger. En fallstudie ämnar ge oss en djupare 

förståelse och kunskap i detta och vi kan därigenom på ett djupare plan förstå oss på 

våra respondenters erfarenheter. Detta har vi gjort genom att se till hur fyra olika 

resebolags reseledare påverkats av utbildningen under rekryteringsprocessen. Eftersom 

flera resebolag använder sig av liknande typ av kulturstyrning så ser vi det intressant att 

intervjua reseledare från flera av dessa resebolag, då de alla kan förklara samma 

fenomen. Dessa organisationer såg vi således som relevanta att undersöka. Vi får då in 
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en bild av samma fenomen från flera sammanhang vilket för oss skapar en starkare 

resultatbild. 

2.4 Primärdata 

Det finns olika metoder för att samla in data. Jacobsen (2010) nämner två olika typer av 

data som forskaren kan samla in, primärdata och sekundärdata. Kvalitativ metod 

fokuserar främst på data i form av ord och berättelser, därmed uppstår primärdata 

genom interaktionen mellan forskare och respondent (ibid). Vår insamling bygger 

främst på primärdata eftersom vår analysnivå legat på individuell nivå och samlats in 

genom kvalitativa intervjuer med våra respondenter.  

För att samla in primärdata har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, vilket enligt 

Bryman & Bell (2005) primärdata främst bygger på. Yin (2009) skriver även att detta är 

en av de vanligare insamlingsmetoderna inom fallstudier. Merriam (2009) nämner tre 

olika former för hur intervjuer ska vara uppbyggda, strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade. Hur väl strukturerad en intervju är beror på hur öppna eller stängda 

frågorna är.  I en strukturerad intervju ska respondenten svara på bestämda frågor och 

har inte heller så mycket utrymme att sväva ut, vilket också kan kallas för kvantitativa 

intervjuer (Trost, 2010). I en ostrukturerad intervju låter intervjuaren respondenten svara 

helt öppet utan några egentliga frågor att hålla sig till (Merriam, 2009; Trost, 2010). För 

denna uppsats hade vi sett svårigheter med både strukturerade och ostrukturerade 

intervjuformer, då ett strukturerat intervjusätt hindrar respondenterna att uttrycka sig 

öppet och vi tror att vi därigenom skulle gå miste om viktig data. I en ostrukturerad 

intervju hade vi riskerat att respondenterna skulle sväva bort från ämnet. Sedan finns det 

även en tredje intervjuform som många forskare så som Merriam (2009) och Yin (2009) 

kallar för semistrukturerade intervjuer eller som Trost (2010) benämner som 

strukturerade kvalitativa intervjuer. Det som skiljer från kvantitativa intervjuer är att 

forskaren har en struktur av frågor eller teman som respondenten sedan får svara på 

relativt öppet.  

Vi har haft en struktur av frågor, vilket Jakobsen (2010) nämner som pre-strukturering 

och Patton (2002) som intervjuguide. Detta har snarare förutbestämda områden framför 

direkta frågor om vad som ska försökas få svar på (Patton, 2002). Detta innebär att vi 

använt oss av denna pre-strukturering för att kunna hålla oss till ämnet och få svar det vi 

vill undersöka, utan att ha exakta frågor som vi skulle ställa till respondenterna. På det 
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sättet lät vi respondenterna svara öppet och uttrycksfullt, så att vi inte missade någon 

intressant data, samtidigt som de höll sig till ämnet. Trost (2010) nämner termen 

fokusintervju med vilket han menar att intervjun är strukturerad och håller sig till ett 

tema, vilket han ser som en självklarhet i kvalitativa intervjuer. Således har vi använt 

oss av fokusintervjuer.  

Trost (2010) nämner flera faktorer som är viktiga att tänka på för forskaren vid 

genomförandet av intervjun. När forskaren ställer frågor är det bra att vara ärlig, ställa 

enkla och raka frågor, och att forskaren inte ska försöka styra svaren. Genom att 

forskaren ställer hypotetiska eller ledande frågor riskerar forskaren att påverka 

respondentens svar vilket gör att svaren snarare riskerar att vara formade av forskaren 

istället för respondenten (ibid). Trost menar vidare att forskaren måste anpassa sig 

språkmässigt till respondenten så att de frågor som ställs, förstås av respondenten. Dock 

ska denne inte härma respondenten. Vid våra intervjuer har vi anpassat oss till 

situationen och ställt frågor på ett sådant sätt så att respondenten har förstått dem, och 

även syftet med dem. Vi har sett till att inte styra in respondenterna på särskilda svar 

och har istället anpassat frågorna så att dessa hålls inom ramen för vår uppsats. På detta 

sätt har vi fått så bra svar som möjligt när vi intervjuat.   

Varje intervju var 30-45 minuter lång, och har först börjat med en stunds kallprat för att 

släppa eventuella nerver och göra respondenten mer bekväm med intervjun innan vi 

berättat vad uppsatsen gick ut på. Sedan har vi genomfört intervjun med frågor om; hur 

deras utbildning gick till, hur de upplevde innehåll med värderingar och visioner, hur 

instruktörerna var, synen på yrket och varför de valde att bli reseledare. Hur vi ställt 

dessa har anpassats till situationen, då vissa svar ibland täkt flera olika frågor, och 

följdfrågor har uppkommit. Den insamlingsmetod som vi valt är anteckningar med stöd 

av inspelat material. Vi har utnyttjat att vi varit två stycken vid intervjun, då den ena 

skött intervjun med respondenten och den andra suttit bakom och antecknat. Den som 

antecknat har försökt att anteckna så mycket som möjligt och sedan har den som 

intervjuat kunnat komplettera detta för att inte missa något som vi anser varit relevant. 

Det inspelade materialet har vi haft för att kunna gå tillbaka och se om det var någonting 

som var oklarhet från intervjuerna.  

Våra intervjuer har varit en kombination av direkta intervjuer och intervjuer på distans. 

Jacobsen (2010) menar att val av plats för intervjun kan påverka vad respondenten 
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säger, då olika faktorer kan spela roll. Sker intervjun i hemmet känner sig ofta 

respondenten bekväm men riskerar exempelvis att avbrytas och även att 

familjemedlemmar kan lyssna, vilket kan göra att respondenten kanske inte vågar svara 

ärligt på allt. Om intervjun sker på en neutral plats försvinner dessa nackdelar 

(Jacobsen, 2010). Vi valde en neutral plats då vi upplevde att våra respondenter skulle 

känna sig bekväma ändå. För att inte behöva avbrytas eller bli iakttagna satt vi så avskilt 

som möjligt för att inte riskera att distraheras.  

En del av intervjuerna har vi genomfört på distans på grund av praktiska skäl. Enligt 

Jacobsen (2010) har detta sina fördelar av praktiska skäl Jacobsen pekar på en del 

positiva aspekter då han menar att respondenter kan känna sig mer bekväma när de inte 

sitter i samma rum som intervjuaren, eftersom de kan gömma sig bakom en dator eller 

telefon. Dock menar Jacobsen (2010) att intervju på distans gör att en stor del av 

interaktionen missas, eftersom forskaren inte kan se respondentens kroppsspråk, 

ansiktsuttryck eller liknande vilket skapar en djupare förståelse. Dessutom är det lättare 

att inte vara ärlig för intervjuaren. Den som intervjuar vet inte heller vad som händer 

hos respondenten vilket kan påverka vad denne svarar (ibid). För att motverka sådana 

effekter har vi om möjlighet funnits genomfört dessa intervjuer med videosamtal 

framför telefon som i detta fall varit Skype. Då vi följaktligen fått en grad av interaktion 

som missats över telefon, då vi kunnat se respondenten visuellt med ansiktsuttryck och 

miljö. 

2.4.1 Sekundärdata 

För att komplettera vår primärdata har vi till viss del även använt sekundärdata som 

enligt Jacobsen (2010) kan vara dokument i form av utredningar, brevkonversation 

mellan människor, tidningsartiklar eller information från internetsidor. Bryman & Bell 

(2005) menar att användande av sekundära källor sparar tid och pengar då forskaren kan 

använda det som andra forskare redan kommit fram till och behöver då inte göra samma 

sak igen. Holme & Solvang (1997) menar att sekundärdata kan vara nödvändigt när det 

inte går att ta reda på information direkt som vid en intervju och är data som samlats in 

av någon annan där av sekundär. Sekundärdata kan dock vara problematisk då forskaren 

måste vara medveten om att denne inte är bekant med materialet, och därmed inte har 

fullständig koll på budskapet i det (Jacobsen, 2010). 

Den sekundärdata som vi använt är information från resebolagens hemsidor, samt 

dokument från tillväxtverket. Denna information har hjälpt oss att komplettera och 
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bredda den primärdata vi fått från våra respondenter, då vi ej kunnat få all information 

ifrån dem. Exempelvis har det för oss varit intressant vad resebolagen faktiskt säger på 

sina egna rekryteringssidor på internet. Med hjälp av sekundärdata fick vi även 

bakgrundsinformation och syn från annat håll än vad vi fick fram i våra intervjuer med 

reseledare. Genom att vi innan intervjuerna tog in sekundärdata så var vi mer förberedda 

och insatta i området som vi skulle undersöka.   

2.4.2 Urval 

En vanlig urvalsmetod i kvalitativ forskning är enligt Bryman & Bell (2005) 

bekvämlighetsurval. Många kvalitativa forskare förespråkar denna urvalsmetod då det 

är djupet i själva intervjuerna som är det viktiga framför att de ska vara representativa 

för en hel grupp människor. Bekvämlighetsurvalet innebär att forskaren använder de 

respondenter som forskaren kan få tag på för att ge relevant data. Bekvämlighetsurvalet 

kan också bero på att organisationen istället för forskaren bestämt vilka som ska 

intervjuas.  

Vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval då vi velat få till djupare intervjuer. 

Genom att en av oss har ett stort kontaktnät bland den grupp vi velat intervjua, har vi 

utnyttjat den vägen för att få tag i respondenter. Eftersom vi haft en kontakt med 

respondenterna innan tror vi också att de vågade öppna upp sig mer än vad de skulle 

göra för en total främling. Sett till att vi använt oss av en flerfallstudie har vi intervjuat 

reseledare från fyra olika företag, där varje företags rekryteringsprocess setts som ett 

fall. De resebolag som vi i denna flerfallstudie behandlat är Apollo, Fritidsresor, Lion 

Alpin och Solresor. Vi valde dessa företag för att alla är verksamma inom samma 

bransch där alla producerar färdigpaketerade resor med möjlighet till service dygnet 

runt som huvudprodukt. Genom egna observationer har vi också kunnat se att de 

använder sig av kulturstyrning under rekryteringsprocesser som vi diskuterat i kapitel 

ett. Från varje företag har vi sedan intervjuat 2-4 personer vilket inneburit totalt 11 

intervjuer. Samtliga respondenter har givits fiktiva namn då anonymiteten har varit 

viktig för några av personerna, speciellt de som fortfarande är aktiva inom något av 

företagen.      

2.4.3 Tolkning 

Trost (2010) nämner olika steg i arbetet med data, först insamling vilket för oss sker 

med kvalitativ intervju, sedan analyserar den insamlade datan, vilket i kvalitativ 

forskning innebär att man går igenom intervjun och reflekterar över vad som sågs och 
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hördes vilket genererar en del tankegångar. Detta kan sedan i ett tredje steg tolkas, som 

på sätt och vis sker redan under själva intervjun vilket enligt Merriam (2009) kan ses 

eftersom bland annat följdfrågor bestäms väl under själva intervjun. Trost (2010) tar 

upp flera olika faktorer som är viktiga att tänka på vid tolkningen. Först och främst 

måste forskaren ta hänsyn till hur datan samlades in under intervjun. Det kan dels ske 

genom att intervjun spelades in vilket är bra då forskaren kan gå tillbaka efteråt och 

lyssna på vad respondenten faktiskt sa då den blir tillgänglig efteråt. Dock så innebär 

inspelning att det tar tid att lyssna och analysera datan efteråt, och det kan ibland även 

vara känsligt för respondenten. Ett annat sätt är att ta anteckningar under intervjun där 

även utryck och rörelser så som skratt och pauser noteras då dessa kan vara relevanta 

senare i arbetet. Efteråt struktureras intervjun om för att passa in i intervjuguiden och en 

sammanfattning skrivs. Denna metod gör enligt Trost (2010) att man kan ta bort det 

som är irrelevant och bearbetningstid efteråt sparas. Samtidigt är det viktigt att vara 

vaksam vid denna metod då Trost skriver att själva tolkningen av materialet görs redan 

vid insamlingen under intervjun. Därför riskerar intervjuaren att missa väsentlig data, då 

denne antecknar det som personligen känns relevant för stunden medan andra saker i 

intervjun kunnat vara väsentliga i efterhand. Det behöver inte betyda att den data som 

samlas in uppfattas som relevant av andra (ibid). 

När all data väl är insamlad måste det bearbetas. Både Merriam (2009) och Creswell 

(2007) pratar om kodning av data. Det innebär att intervjuaren kategoriserar 

respondenten i exempelvis, ålder, kön, yrke, utbildning eller annan relevans. Dessutom 

görs samma sak med den data som samlas in vid intervjun. Man klassificerar således 

datan och sätter namn på olika saker. Detta görs för att lättare kunna jämföra den 

insamlade datan. Sedan går forskaren vidare för att jämföra, hitta mönster, samband och 

teman i detta (Creswell, 2007). Corbin & Strauss (2008) talar om öppen kodning, vilket 

innebär att den som analyserar datan måste vara medveten om att andra kan göra andra 

tolkningar och att den kan ha en annan innebörd än den som forskaren har. Med det 

sammanställda materialet har vi kategoriserat det efter teoretisk lämplighet, vilket 

innebär att om det empiriska material som för tolkningen låg under 

kulturstyrningsbegreppet kategoriserats för detta område, och samma sak med identitet 

och motivation. Detta har underlättat vårt tolkningsarbete då vi kunnat plocka ut 

lämpligt empiriskt material för varje tolkningsområde. Dessutom kategoriserade vi det 

empiriska materialet efter varje fallföretag så att vi lättare kunde jämföra dem.  
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2.6 Uppsatsens kvalitet 

Inom begreppet studiens kvalitet är validitet och reliabilitet två delar som presenterats 

för att styrka en studies tillförlitlighet. Undersöks exakt det som är avsett att undersöka 

och skulle det bli samma resultat om samma undersökning gjordes om? (Trost, 2010). 

Att använda sig av validitet och reliabilitet i en kvalitativ undersökning är dock enligt 

Trost en smula löjligveckande. Istället har det tagits fram två grundläggande kriterier för 

kvalitativa studier vilka är tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). Det betyder inte att 

kvalitativa studier inte har lika höga krav på kvalitet som kvantitativa, det är snarare 

bara så att det är svårare att mäta. Just trovärdigheten med kvalitativa studier är ett av de 

större problemen. Som forskare måste du kunna övertyga dina läsare att den data som 

samlats in och de analyser som görs är trovärdiga. Det innebär att författaren måste 

kunna visa att den insamlade datan är seriös och relevant för att svara på den aktuella 

problemställningen (Trost, 2010).  

Bryman (2011) hävdar att tillförlitlighet består av fyra olika delkriterier: överförbarhet, 

trovärdighet, pålitlighet samt möjligheten att konfirmera och styrka. Ett sätt att 

säkerställa att forskning utförs inom det ramverk av regler som finns är att forskningens 

resultat rapporteras under processens gång. Detta kan då gälla exempelvis respondenter 

och handledare. Att utföra dessa rapporteringar medför enligt Bryman (2011) en högre 

trovärdighet. Vi har under processens gång förhållit oss till de regler som finns för vår 

forskning samt haft nära kontakt med de personer som varit involverade i studien 

fortlöpande. Även undersökningens respondenter har visat stort engagemang och 

intresse för studiens utveckling och har då tagit del av det empiriska materialet som 

producerats både fortlöpande samt slutresultatet. Genom interaktion med 

respondenterna har också risken för feltolkningar reducerats och underlättat arbetet att 

spegla empirin fullt ut. Vidare argumenterar Trost (2010) för att om en kvalitativ studie 

ska vara överförbar måste författarna gå in på djupet istället för att undersöka bredden 

som också är signifikativt för en kvalitativ studie. Om trovärdigheten i uppsatsen är god 

kan den då också i många fall klassas som överförbar (ibid). Vi har genom vår studie 

valt att fokusera på djup framför bredd och har därför valt ut ett antal respondenter som 

alla har genomgått en fullskalig rekryteringsprocess för ett svenskt resebolag. 

Överförbarheten i vår studie ligger i att resultatet som presenteras kan vara användbart 

inte bara för resebolagen utan även andra branscher som använder sig av samma eller 

liknande typ av styrningsform. Det kommer också bidra till den helhetliga och 
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omdiskuterade diskursen kring kulturstyrning och om dess effekter verkligen har en 

verkan eller ej.  

2.6.1 Pålitlighet 

Pålitligheten beskrivs som den kvalitativa versionen av reliabilitet och syftar till att 

forskaren ska ha ett granskande synsätt för att säkerställa en fullständig redogörelse 

inom alla faser av forskningsprocessen (Jensen, 1995). Det innebär också att det 

material som produceras med fördel ska granskas av exempelvis kollegor. 

Granskningen är en metod för att säkra uppsatsens pålitlighet och det är upp till 

personen som bedömer uppsatsen att besluta ifall de processer och kopplingar som 

gjorts är berättigade genom den data som samlats in (Holme & Solvang, 1997). Vi har 

under hela processens gång haft granskning av vår studie av både examinator och 

handledare för att säkerställa dess pålitlighet. Även studiens respondenter har varit 

delaktiga i processens gång och granskat den empiriska datan som samlats in.  

Enligt Jensen (1995) är första steget för att styrka och konfirmera att erkänna för sig 

själv att det inte är möjligt att vara fullständigt objektiv. Först när denna förståelse har 

etablerat sig hos forskaren går det i högre utsträckning att medvetet motverka de egna 

värderingarnas inverkan på uppsatsen. Jensen hävdar att detta kan undvikas i högsta 

möjliga mån av granskning och att det är upp till granskarna att avgöra hur mycket av 

forskarens egna värderingar som har påverkat innehållet och därefter avgöra om de 

kopplingar som gjorts är tillräckligt styrkta eller inte. I och med att det fenomen vi valt 

att studera är något som vi har personliga erfarenheter av, så har vi aktivt fått arbeta 

med att inte väga in egna värderingar för att eftersträva en så objektiv bild som möjligt.  

2.6.2 Äkthet 

Utöver de fyra perspektiven inom tillförlitlighet beskriver Guba & Lincoln (1994) ett 

flertal kriterier angående en forsknings äkthet. Detta syftar till att lyfta fram frågor som 

rör forskningspolitiska konsekvenser i större allmänhet. Ger undersökningen en 

rättvisande bild av det som studeras? De kritiska med denna fråga ligger i vilka röster 

som kommer fram i själva studien. Alla människor upplever och uppfattar saker och 

ting olika och det är upp till författaren att inte utlämna något som sagts av exempelvis 

bekvämliga skäl. Skulle detta hända så tappar också studien sin äkthet och berättar 

någonting som egentligen inte är sant (ibid). Vi har i vår studie varit noggranna med att 

lyfta fram alla respondenters åsikter för att resultatet ska spegla den verklighet som varit 

avsett att undersöka. Genom insamlandet av den empiriska datan har vi också valt att ta 
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hänsyn till om personen i fråga fortfarande arbetar inom branschen, då de kan ha 

betydelse för svarens utfall.  Allt det material som samlats in har sammanställts för att 

skapa en så hög äkthet som möjligt.   

Ett annat ställningstagande inom begreppet äkthet diskuterar huruvida personerna som 

medverkat i undersökningen utvecklar en bredare förståelse för den sociala miljö som 

de är verksamma inom (Guba & Lincoln, 1994). Vi kan med vår uppsats klart 

konstatera att vår studie skapat en högre förståelse bland de personer som medverkat i 

studien. Förklarningen grundar sig i den teoretiska beskrivningen av de fenomen som de 

medverkande personerna har genomgått. Studien beskriver också vilka effekter i detta 

fall kulturstyrning har för motivation och organisationsidentitet, som medför en 

förståelse för varför denna typ av styrning används även om det inte är det som studien 

avser att svara på. Enligt Guba & Lincoln (1994) tas även diskussionen kring hur 

uppsatsen kan bidra med en förståelse för hur andra personer uppfattar och förstår saker 

och ting. I och med att de fenomen denna studie behandlar är en kollektiv aktivitet med 

flertalet deltagare kommer också den insamlande empirin att skilja sig åt. Detta medför 

då att när respondenterna tar del av uppsatsens resultat kan de dels få en analyserad 

förståelse om vad det är som de själva har upplevt samt hur andra har reagerat på 

samma process. 

2.7 Forskningsetiska frågor 

Forskning inom ett område som har människor eller samhällen som objekt för studien 

kan inte frångå att stöta på etiska problem. En av de grundläggande utgångspunkterna 

för etiken är att visa respekt för de medmänniskor som bidrar till studiens 

empiriinsamling. Det gäller att vara medveten om vilken forskningspraxis som används 

och inte förvandla människor till medel, oavsett vilket mål som är avsatt att uppfylla 

(Holme & Solvang, 1997). Etiken innebär också att skydda informanters psykiska och 

fysiska integritet vilket betyder att vi som författare måste vidhålla tystnadsplikt om så 

önskas från informationsgivaren. Det är också viktigt att respondenterna självmant 

väljer att vara en del av undersökningen. Från forskarens sida är det då viktigt att inte 

luras eller lägga fram falska premisser för att övertyga respondenten att medverka. 

Respondenternas medverkande bygger i många fall upp förväntningar på studien. Vid 

dessa tillfällen ska forskaren leverera det som lovats och inte använda det insamlade 

materialet av en viss studie till något annat. Holme & Solvang argumenterar vidare för 

att de personer som väljer att bidra med information också lämnar ut en bit av sig själva 
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och accepterar inträde i personens integritet. Därför måste alla forskare ställa sig frågan: 

Har vi rätt att göra dessa intrång och är det nödvändigt för att få den information som 

behövs (ibid)? Vi är medvetna om att vi har haft en mer eller mindre koppling till 

respondenterna, där den ena och ibland båda har varit bekanta med respondenterna. Vi 

har sett detta som en fördel då vi tror att de utryckt sig mer öppet än vad de skulle gjort 

för en total främling som forskare ofta kan vara för respondenten. 

Eliasson (1995) tar också upp aspekter rörande etik som inte behandlar respondenternas 

sekretess. Det betonar snarare etiken som behandlar forskningens heder, villkor och 

värden. En hederskod som betonas som central är ärlighet. Att fiffla med exempelvis 

siffror eller insamlad information för att det bättre ska passa in bryter mot hederligheten. 

Samtidigt ska forskaren vara medveten om vem undersökningen görs för, vilket kan 

sätta forskaren i fråga i en svår sitts. Vem ska forskaren ta ställning för? Den som 

finansierat studien eller hederskoderna för yrket samtidigt som det ska sättas i relation 

till hur mycket respondenterna ska exponeras (ibid). De grundläggande värdena inom 

forskning handlar om att söka sanningar och etiken behandlar vad som är moraliskt rätt 

i tillvägagångssättet. I och med att det inte går att helt och hållet frångå intåg i den 

integritet som etiken ifrågasätter så är det forskarens uppgift att oundvikligt sträva efter 

att minimera de möjliga skador som kan medföras av studien (ibid).             

Vi har i vår studie stött på etiska problem gällande informationshantering. I det 

inledande arbetet har vi kommit över e-post som styrker våra påstående som vi valt att 

inte använda oss av. Detta med motiveringen att e-posten inte har skickats direkt till oss 

samt att dess syfte inte har varit att bidra till vår studie. Vi har också valt att ta med en 

bild i vår uppsattas som visar en tatuering av Fritidsresors logga som gjordes av en 

deltagare under en rekryteringsprocessens gång. Vi har fått tillåtelse av personen i fråga 

som har tatueringen att publicera den i vår uppsatts vilket var en förutsättning. 

   

Vidare har också alla respondenter frivilligt ställt upp och bidragit med information 

gällande vår studie. Genom detta har vi försäkrat deltagarna deras anonymitet samt att 

informationen som ges inte skall användas i något annat syfte än att föra studien framåt 

och svara på de frågeställningar som konstruerats. Under insamlandet av data har vi i 

högsta möjliga mån försökt undvika att gå för djupt in i respondenternas integritet. 

Medvetenheten för problemet har hjälpt oss att enbart söka den informationen som är 

nödvändig, och reducerar därmed ett intrång på en bredare front. Det är därigenom ett 
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av motiven till valet av semistrukturerade intervjuer, då vi medvetet gått in i 

respondentens privata sfär, men samtidigt begränsat intrånget jämförelsevis med vad en 

ostrukturerad intervjuform hade gjort. Vi är också medvetna om att vi valt att studera ett 

kontroversiellt teoretiskt begrepp i kulturstyrning. Därför har vi tydligt definierat vår 

ståndpunkt i frågan för att inga oklarheter ska uppstå.  
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3. Teori 

I följande kapitel nämns den teoretiska referensram som används i uppsatsen. I 

kapitlet presenteras teorier inom Organisationskultur med kulturstyrning, Identitet 

och organisationsidentitet samt Motiv och Motivation. Den teoretiska referensramen 

ska både skapa en bakgrundsförståelse samt fungera som ett verktyg vidare i 

uppsatsen. 

3.1 Organisationskultur   

Vad är kultur? Det är en fråga som det finns många olika svar på. Detta beror på att 

kultur inte har samma betydelse för alla människor. Så många textböcker det finns inom 

ämnet, lika många förklaringar för vad kultur egentligen betyder finns det (Alvesson, 

2009 & Kilmann, 1985). En av många förklaringar är Kilmanns (1985:352) “Culture is 

the shared values and behavior that knit a community together.” Det är dock oklart 

vilka delar som ingår under begreppet kultur. Enligt Kilmann kan det vara allt som kan 

delas av medlemmarna inom en organisation. Exempel på detta kan vara regler, normer, 

värderingar, förväntningar, värden, filosofier och den ena utesluter inte den andra då 

alla dessa exempel tillsammans kan ligga till grund för en organisations kultur 

(Alvesson 2009). Kultur är inte något en organisation kan välja om den vill ha eller inte 

utan den kommer att finnas där oavsett vad och kommer att ha betydelse för hur de 

anställda förstår och uppfattar saker och ting (ibid). 

 

Schein (1992) forskar inom området organisationskultur och ledarskap och påvisar vilka 

positiva effekter god implementerad organisationskultur har på organisationen. Alla 

organisationer ställs inför problem och processerna för att lösa problemen underlättas 

om alla medarbetare uppfattar, tänker och känner på samma sätt inför utmaningar. Det 

handlar om antaganden och att de anställda snabbare kan agera genom undermedveten 

kommunikation (ibid). Enligt Robbins (1996) är det organisationskulturen som 

definierar hur de anställda uppför sig, vad de säger och vad de gör. Kulturen kan alltså 

vara en metafor för det sociala lim som binder samman organisationens beteende och 

konstruerar standards som de anställda ska förhålla sig till. Samtidigt som det reducerar 

osäkerheten till förhållningssätt vid möten av andra personer inom organisationen. Det 

är också anledningen till att grupper inom organisationer snabbt försöker acklimatisera 

nya medlemmar i organisationskulturen. Ju snabbare varje ny medlem uppfattar 

organisationens kultur desto snabbare kan de också vara delaktiga i de underförstådda 

antagandena som underlättar organisationens arbete (Schein, 1992).  



 Det kan kallas hjärntvätt Teori 
 

 
30 

 

Vidare argumenterar Robbins (1996) för att enskilda företags organisationskulturer kan 

differentiera företaget mot andra organisationer. Det kan alltså vara anledningen till 

varför viss personal söker sig till ett specifikt företag framför andra. Robbins menar 

också att detta kan vara förklaring på varför vissa företag är mer framgångsrika än 

andra, och att grunden för detta ligger i företagets organisationskultur. 

Organisationskulturen har betydelse för personalens känsla av tillhörighet till företaget 

som medför en starkare lojalitet(ibid). Hofstede (2001), Pfister (2009), Alvesson (2009) 

samt Hatch & Schultz (1997) menar att organisationskultur inte bara differentierar 

organisationen från andra organisationer utan även de anställda. Organisationskulturen 

har betydelse för personalens känsla av tillhörighet till företaget som medför en starkare 

lojalitet. 

  

Hofstede (1980/2007), som är en framstående men samtidigt kritiserad forskare inom 

ämnet organisationskultur, visade att det inte är speciellt svårt att styra människor 

genom kultur. Han genomförde experiment där han själv satt i en ledande position som 

föreläsare och kunde då enkelt styra elevernas uppfattningar i en viss riktning. Alvesson 

(2009) förklarar detta fenomen genom att hävda att personer med höga befattningar 

alltid kommer att ha en inverkan på kulturen, även om de inte är medvetna om det 

själva. Genom deras agerande kommer det att betonas vad som anses vara viktigt och 

vad som inte behöver läggas lika mycket fokus på vilket påverkar hur världen ser ut från 

företagets ögon (Alvesson, 2009).  

3.2 Kulturstyrning  

Alvesson (2009) tar upp fenomenet kulturstyrning inom organisationer och pekar på att 

ledare kan skapa och forma verklighetsuppfattningar bland de anställda genom att 

framhäva myter, värderingar, visioner, attityder och mål rörande organisationen. Dessa 

element ligger till grund för beteendemönster och mobilisering av kraft inom 

organisationer. Genom en gemensam verklighetsuppfattning inom organisationer 

underlättas också arbetet. Schein (1992) menar att en organisation med samma 

värderingar bland de anställda har lättare att förstå undermedvetna antaganden som 

effektiviserar arbetet. Grey (2009) menar på att delade värderingar reducerar inte bara 

konflikter utan också höjer motivationen bland de anställda som i sin tur är anledningen 

till effektivare arbetsprocesser. Vidare kan kulturstyrning beskrivas som ett redskap för 
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att minimera skillnaderna mellan organisationens och individens syfte. Det handlar om 

att omforma organisationsmedlemmarnas uppfattning och känslor för organisationen för 

att uppnå stolthet och lojalitet mot den organisation som är ens arbetsplats (Grey, 2009).  

Enligt Kilmann (1985) är kulturens kraft så pass stark inom organisationer att den måste 

kontrolleras och styras från ledningen. Skulle kulturen lämnas åt slumpen finns det en 

betydande risk för att dess effekter inte kommer att fungera eller direkt går emot det 

organisationen i fråga står för. Först och främst menar Kilmann är det är normerna inom 

en organisation som går att styra, vilket också är grunden för de anställdas beteende och 

hur de agerar. Detta har i sin tur enligt Pfister (2009) precis som Kilmann inflytande för 

medlämmarnas beteende inom organisationen. Vidare argumenterar Pfister för att 

kulturstyrning är ett relevant styrningsverktyg som kan användas för att skapa kontroll 

över organisationens medarbetare. Om kulturstyrningen är lyckad betyder det att 

organisationen besitter makten att kontrollera inte bara organisationens normer utan 

även värderingar och attityder hos de anställda.  

Det är alltid den högsta ledningen som konstruerar kulturen inom kulturstyrning (Grey 

2009; Alvesson 2009). Enligt Martin (1985) finns det ett stort problem med 

kulturstyrning för att det innebär att hela organisationen ska ha samma kultur. Då gäller 

det att hitta värden och föreställningar som alla oberoende nivå eller position inom 

organisationen väljer att följa och känner sig delaktiga i. Problemet ligger ofta i att få de 

anställda på den operativa nivån att känna samma tillhörighet till organisationen som de 

i ledande eller mer prestigefulla positioner. Enligt Martin är det just 

organisationskulturen som i många fall lyfter positioner på den operativa nivån. 

Kulturen kan få de anställda att känna sig som en del av något mycket större som de inte 

kan få ut genom arbetet i sig.  För att en organisation ska kunna styra kulturen måste 

den därför vara konstruerad för att nå ut till samtliga anställda inom en specifik 

organisation (ibid). 

3.2.1 Kritik mot kulturstyrning 

Det finns en omfattande debatt rörande kulturstyrning och dess faktiska effekter. Grey 

(2009) ställer sig frågan om det över huvud taget går att styra kultur eller är det något 

som finns och utvecklas naturligt? Smircichs (1983) beskriver kultur som en rotmetafor 

vilket betyder att kulturen beskriver hur någonting är snarare än någonting som en 

organisation har. Kulturer är något som uppkommer spontant och ligger inte under 
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begreppet som någonting styrbart. Även om kulturen beskriver hur människor gör saker 

och hur de arbetar tillsammans så är denna företeelse någonting som uppkommer 

naturligt. Smircichs förnekar inte kultur eller dess inverkan på organisationer men 

menar att den inte går att styra. Vilket kan resultera i att en organisations kultur inte 

behöver överensstämma med den kultur som ledningen önskat sig ha. Meek (1988) 

hävdar även han att kultur inte är något som går att styra. Förklaringen ligger i att kultur 

är vad den är och det betyder att den inte är mottaglig för att kontrolleras eller styras. 

Meek kritiserar tankarna rörande kultur som något som går att ta på eller forma efter 

eget tycke för att öka effektiviteten inom företag. Det är inte ledningen som skapar 

organisationskultur utan den utvecklas genom social integration medarbetare emellan. 

Symboler, regler, teknologier och liknande i relation med mänskligt beteende är vad 

som slutligen producerar och utvecklar en organisations kultur. Grey (2009) menar att 

en organisation kan ha mer än bara en kultur, den ”verkliga” som får klassas som mer 

äkta och spontan samt den ”styrda” kulturen som är påtvingad från den högsta 

ledningen.  När de högsta cheferna pratar om att förändra kulturen inom en organisation 

hänvisar de endast till den konstruerade och påtvingade. Vilket medför att de 

förändringar som görs inte kommer att ha någon betydelse för den verkliga kulturen 

som råder inom företaget (ibid).  

 

Vidare ifrågasätter Alvesson (2009) genomgående gemensamma normer inom 

organisationer och pekar på att de skulle vara märkligt om direktörer, kontorspersonal, 

försäljare, verkstadsarbetare, produktdesigners och ingenjörer hade samma regerande 

normer. I dagens samhälle är arbetsdelning en av hörnstenarna inom ett modernt företag 

och normerna är till för att skapa en effektivare arbetsprocess. Dock så skulle det vara 

lite naivt att säga att varje separat avdelning kan gynnas av samma normer som någon 

annan då arbetsuppgifterna skiljer sig så kraftigt åt. De gemensamma normerna kan i 

många fall vara hämmande och motverka den upplösning, som i många aspekter kan 

vara fördelaktig för organisationer. Alvesson har en delad mening rörande 

kulturstyrning angående dess verkan eller inte, och menar på att de är omständigheterna 

runt omkring som sätter förutsättningarna. Ett företag som är relativt nystartat och 

verksamt inom en växande marknad med ung personal med lägre mognadsgrad besitter 

förutsättningar för att vara mottagliga för kulturstyrning. En organisation som däremot 

innehar en erfaren arbetsstyrka som befinner sig på en mogen marknad är betydligt 

svårare att både styra och påverka genom styrningsförsök av kulturen.        



 Det kan kallas hjärntvätt Teori 
 

 
33 

3.2.2 Hur kulturstyrning går till 

Kilmann (1985) presenterar en femstegsmodell som beskriver hur ledningen ska hantera 

och gå tillväga för användandet av kulturstyrning. Första steget är att fastställa vilka 

faktiska normer som är rådande inom organisationen. Efter fastställandet av vilka 

normer som är dominerande övergår arbetet till att forma och konstruera nya direktiv 

för hur ledningen vill att de nya normerna ska se ut. Steg tre går sedan ut på att etablera 

de nya normerna bland organisationens medlemmar. Vid denna tidpunkt kommer det 

också uppstå ett gap mellan de gamla och de nya och det är i steg fyra som detta 

problemområde ska identifieras. Efter identifiering påbörjas arbetet med att minimera 

gapet mellan de gamla normerna och de nya, för att de slutligen helt ska övergå till 

ledningens konstruerade normer, vilket också är det sista och femte steget i modellen. 

Kilmann argumenterar för att denna modell ger en klar bild över hur företag kan och bör 

använda sig av kulturstyrning. Genom denna tillämpning skapar ledningen kontroll över 

organisationens kultur samtidigt som det motverkar motsatsen, att medlemmarna 

kontrollerar organisationens kultur, som Kilmann menar kan vara förödande.  

 

Vidare tar Grey (2009) upp symboler som en annan del av de kulturella 

styrningsmetoderna. Detta perspektiv är lite mer djupgående än de vi pratade om innan 

och syftar till att förändra de anställdas identitet. Genom organisationens arkitektur eller 

exempelvis klädkoder försöker företag att manipulera de anställda till att känna saker 

som gagnar organisationen. Ett annat fenomen som också är förekommande inom 

symbolisk kulturstyrning för att skapa gemensamma värderingar är att eliminera 

hierarkiska symboler, så som att ta bort enskilda kontor och ha öppna kontorsområden 

och slopa bestämda parkeringsplatser och tjänstebilar. Grey lyfter fram företag inom 

den japanska bilindustrin på 1980-talet där alla var klädda i blåställ inkluderat den 

högsta ledningen, som varje morgon tillsammans fick sjunga företagspsalmer. 

Symboliken i detta var att alla arbetade mot samma mål oavsett arbetsuppgift, där alla 

roller inom organisationen var lika viktiga.  

3.2.3 Kulturstyrning under rekryteringsprocessen  

Grey (2009) tar upp användandet av kulturstyrning under rekryteringsprocesser som då 

främst syftar till urvalet av personer. En organisation ser då inte till vilka personer som 

besitter faktiska kunskaper i lika hög utsträckning, utan företaget undersöker snarare 

vilka personer som anses vara mest mottagliga för organisationens värderingar. Det är 

också grunden för kulturstyrning att alla inom organisationen delar samma värderingar. 
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Vidare blir de också så att de personer som inte anses som mottagliga inte kommer att 

bli erbjudna arbete. Dock så menar Grey att denna del är den minst kontroversiella 

delen av kulturstyrning och presenterar olika tekniker som kan användas för denna typ 

av styrningsform. Det handlar om hur företaget väljer att kommunicera sitt budskap. 

Detta kan göras på en mängd olika sätt så som videofilmer, slogans, företagssånger eller 

olika former av gruppövningar som Grey väljer att kalla för galna upptåg. Målen med 

dessa tekniker är att binda samman gruppen och skapa gemensamma värderingar. Dock 

så menar Grey att dessa upptåg har relativt kortvarig effekt och måste därför backas upp 

med nya upptåg för att hålla hela processen igång. Martin (1985) påvisar att genom 

kulturstyrning kan organisationens ledning skapa något som organisationens 

medlemmar kan identifiera sig med.  

3.3 Identitet 

Alvesson (2004) talar om begreppet identitet som något som kan appliceras på flera 

olika nivåer och enheter. Antingen går det att tala om ett lands identitet, ett företags 

identitet eller professionsidentitet, och då det blivit allt svårare att se vad en profession, 

företag eller person utmärker kan identitetsbegreppet vara till hjälp (ibid). Enligt 

Alvesson, Ashcraft & Robyn (2008) har identitetsbegreppet blivit något som är allt 

svårare att ignorera då det går att koppla in i en mängd olika områden inom 

organisations- och managementforskningen, både på individuell samt organisatorisk 

nivå.  

Alvesson (2000) säger att identitet är ett begrepp som byggts upp av organisationens 

medlemmar i interaktion med varandra. Giuia, Schultz & Corey (2000) påstår att en 

identitet förändras i dynamiska sammanhang istället för att vara fast och stabilt, därför 

går det även tala om tillfälliga former av självbilder. Alvesson et al (2008:6) ställer två 

frågor utifrån vilka identitetsbegreppet speglar, nämligen ”Who am I?” och ”How 

should I act?”. Dessa frågor visar konstruktionen av en identitet som säger hur 

människor förväntas agera i olika situationer. Hur individen besvarar den frågan får 

verkningar för dennes prioriteringar, motiveringar, tänkande och handlande (Alveson et 

al, 2008).  

Identiteter skapas bland annat enligt Alvesson, (2004) Cerulo (1997), och Ashforth & 

Mael (1989) av sociala konstruktioner genom grupper och kategorier, och 

organisationen är här en viktig källa till en persons identitet.  Ashforth et al (2008) 
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väljer att skilja på social identitet och personlig identitet där den sociala identiteten 

identifieras med en grupp, medan den personliga kopplas till den unika identitet som en 

person kan ha. En social identitet är enligt Ashorth & Mael (1989) något som får 

människor att kategorisera sig själva i, och jämföra sig med andra sociala grupper. En 

social identitet är således när en människa identifierar sig själv med en grupp, vilken 

jämförs med personlig identitet som är den unika identitet en person har (ibid). Denna 

grupp som den sociala identiteten identifierar sig med kan antingen vara en hel 

yrkesgrupp eller en organisation i ett specifikt företag. Enligt Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck (2011) kan en människa både identifiera sig som ett yrke, kön, intresseområde, 

eller som en del av en organisation.  

3.3.2 Organisationsidentitet  

Organisationsidentitet är vanligen organisationsmedlemmars gemensamma förstående 

och framtida antagande och som skiljer organisationen från andra organisationer (Giuia 

et al, 2000). Cerulo (1997:386) tar upp ”the nature of collective identity” vilket grundar 

sig på teorier om att människor i grupp skapar en gemensam identitet och hittar likheter 

eller delade attribut som delas av gruppens medlemmar. Ashforth & Mael (1989) 

nämner gruppen och menar att organisationsidentitet är en form av gruppidentitet som 

byggs när interaktion sker i gruppen. Idén om organisationsidentitet bygger på att 

identitet är relationellt skapad av interaktion med andra människor i gruppen (Ashforth 

& Meal, 1989; Hatch & Shultz, 2002).  

Enligt Ashforth et al (2008) så är två komponenter viktiga för att kunna definiera en 

organisationsidentitet; den första är att kognitiv vilket innebär att medlemmarna måste 

vara medvetna om medlemskapet i organisationen eller gruppen, den andra är 

medvetenheten om delade värderingar och attityder med gruppen, och det finns även en 

tredje som består av känslomässig insats i medvetenheten av de två andra 

komponenterna. Albert & Whetten (1985) menar att organisationsidentitet är de 

centrala, utskiljande och bestående egenskaperna och särdragen i en organisation och 

nämner då vilka ”vi” är.  

Ashforth et al (2008) menar vidare att en organisationsidentitet är något som dess 

medlemmar måste identifiera sig med, och skiljer därför på identitet och identifiering då 

identitet är något som en individ eller organisation kan ha, medan de i sin tur 

identifierar sig med varandra. Ashforth & Mael (1989) nämner olika faktorer för när 

organisationsidentiteten byggs upp, vilket är när medlemmarna upplever gruppens 
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framgång och motgång, samt när värderingar och attityder börjar spegla varandra 

mellan grupp och medlemmar. Även om det är skillnad på social och personlig identitet 

så hävdar Ashforth et al (2008) att det finns ett samband mellan organisationsidentitet 

och individens identitet. De sociala konstruktioner som organisationsidentiteten bygger 

på, påverkas av vilka individer som finns i gruppen och interagerar med varandra.  

En aspekt av identitet är sambandet mellan organisationsidentitet och ett företags image, 

vilken talar om hur företaget vill att andra se ska se på hur det är och vad som sticker ut 

och skiljer sig. Hatch & Schultz (2004) hävdar att företagsledningen försöker att sätta 

en image som de anställda måste sträva efter. Gioia et al (2000) talar om att image kan 

betecknas som hur en organisations ledning vill att andra ska se organisationen, medan 

identitet är vad den är. Gioia et al hävdar dock att sambandet är komplicerat, och väger 

in flera aspekter. Bland annat Hatch & Schultz (1997) påstår att image kan kopplas 

samman starkare med företagsidentitet, vilken enligt Gioia et al (2000) är en form av 

image.  

Även organisationskultur har ett samband med organisationsidentitet. En individs 

självförståelse och tankesätt påverkas enligt Alvesson (2004) av organisationens 

identitet.  På detta sätt ligger organisationskulturen nära organisationsidentiteten 

eftersom den enligt Alvesson formas av saker som jargong, artefakter och ritualer, delar 

som ligger nära de element som en organisationsidentitet kan bestå av. De element som 

finns i organisationsidentiteten påverkar vidare organisationens medlemmar, då de 

förväntas agera efter dessa och att de identifierar sig med organisationen (Ashforth et al, 

2008). Ovanstående samband mellan image, kultur och organisationsidentitet nämner 

även Hatch & Schultz (1997 & 2004) då organisationsidentitet speglar vad imagen är 

externt, som i sin tur påverkas av organisationsidentiteten, vilken innehåller en del 

kulturella element. Samtidigt så påverkas kulturen av hur organisationsidentiteten ser ut. 

Hatch & Schultz (2004) säger att förståelsen av detta samband är nödvändigt för att 

förstå sig på identitetsbegreppet. Hatch & Schultz (1997) hävdar att sambandet mellan 

tidigare nämnda image och organisationsidentitet går att se där organisationsidentitet 

ligger under organisationskultur, medan image ligger under externa faktorer.  

3.3.4 Identitet och kontroll 

Alvesson (2004) säger att det finns en mängd olika sätt att styra organisationer på, allt 

ifrån hierarki och byråkratiska processer till belöningar och bestraffningar. En form av 

organisationsstyrning är med hjälp av identitetsfokuserad styrning (ibid). Med hjälp av 
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identitetsfokuserad styrning går det enligt bland annat Alvesson (2004) och Ashforth et 

al (2008) att kontrollera en organisations medlemmar. Alvesson & Willmott (2002) 

påstår att management till stor del handlar om just att kunna kontrollera människors 

identiteter. Alvesson (2004) menar att många företag uppmuntrar sina anställda att 

identifiera sig med organisationen. Ashforth et al (2008) tar upp organisatoriskt 

åtagande och menar saker som lojalitet och involverande i organisationen. Detta gör 

organisationens medlemmar mer engagerade i organisationen och de blir mer beroende 

av den (ibid). Ju mer engagerad och beroende den anställde blir av organisationen desto 

större chans är det att denne tar efter element från organisationsidentiteten, och 

identifierar sig mer med organisationen. Alvesson (2004) menar att när de anställda tar 

till sig mer av organisationsidentiteten löper de större chans att vara en del av 

organisationskulturen.  Då det blir allt svårare att övervaka och styra de anställda i det 

praktiska arbetet med hjälp av regler och system, gäller det för ledningen att få de 

anställda att arbeta på ett visst sätt i gemensam och ”rätt” riktning. När 

företagsledningen formar organisationens medlemmar efter att de börjar identifiera sig 

med organisationen, så blir lojaliteten starkare och det blir en större chans att de 

anställda arbetar i ”rätt” riktning som speglar företagets (Alvesson, 2004). 

Det tidigare nämnda sambandet mellan image och identitet är viktigt att ta hänsyn till, 

då det är nödvändigt för företagsledningen att få identiteterna i ett företag att 

harmonisera så mycket som möjligt med imagen hos organisationen. Genom att få de 

anställda att arbeta efter imagen så förväntas de agera även utåt sett enligt de 

värderingar som förväntas efter organisationsidentiteten. Precis som i kulturstyrning så 

innebär identitetsfokuserad kontroll att ledningen i en organisation kan försöka styra 

organisationens medlemmars värderingar och sätt att agera (Alvesson, 2004). Med hjälp 

av kulturella faktorer så som jargong, artefakter och ritualer ger ledningen i 

organisationen inte bara riktlinjer för hur det sociala landskapet ser ut i organisationen, 

utan hjälper också organisationens medlemmar att få en uppfattning om sig själva. Då 

människor börjar identifiera sig med organisationen kan just kulturella symboler hjälpa 

till att definiera den organisationsidentitet som de identifierar sig med. Ett företag 

strävar då efter att anställa människor som de tror kan passa in i organisationen, och 

samtidigt välja bort de som inte gör det (Alvesson, 2004).  
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3.4 Motivation 

3.4.1 Varför arbetar människor? 

”…the primary reason for working is to obtain money. This is not a popular view, 

however, and great emphasis has been placed on the social and psychological 

satisfactions to be derived from work” (Jackson & Carter, 2008:99).  

Varför människor går till ett arbete eller som i vår studie väljer att blir reseledare 

varierar. Enligt Bruzelius & Skärvad (2009) är en attityd riktad mot någon eller något, 

och definieras som känslor, föreställningar och beteendemönster. Dessa attityder bygger 

och påverkas av livserfarenheter och påverkan från andra, och den enskilde individens 

attityd på uppväxtförhållanden, ålder och personlig livssituation. Zetterberg, Busch & 

Crona (1983) ställer den enkla frågan ”Varför jobbar du?” för att hitta motiv till varför 

människor arbetar. Svaren på frågan kunde Zetterberg et al dela in i tre kategorier;  

 Försörjningsattityder, vilken innebär att människor arbetar för att överleva.  

 Yttrevärldsattityder, som förklarar att människor vill förbättra sin 

levnadsstandard och skapa materiell välfärd 

 Inrevärldsattityder, som fokuserar på självutveckling och livskvalitet genom 

personlig tillväxt.  

Efter andra världskrigets slut har betydelsen av attityderna gått från hög grad av 

försörjning, till högre grad av yttre- och inrevärldsattityder (Bruzelius & Skärvad, 

2009). Detta betyder att lön idag inte är den viktigaste källan till varför en människa 

arbetar, särskilt inte i ett arbete som exempelvis reseledaryrket där lönen är låg. Arbetet 

är inte längre ett sätt att nå produktiva mål utan det är också en social institution, dit 

människor tillsammans med sina arbetskamrater kommer för att utvecklas socialt och 

känna en tillhörighet som de faller in i (Karlsson, 1986). 

Alvesson (1993) tar upp arbetets betydelse för individen och dennes tillfredställelse och 

livskvalitet. Exempelvis så kan arbetet inverka antingen negativt eller positivt på hur 

individens hälsa uppfattas på arbetsplatsen. Alvesson menar med detta att arbetet är av 

betydande roll för individens hälsa och livssituation även utanför arbetstiden då det för 

de flesta tar så pass stor del av deras liv. Detta hävdar även Andersson (1993) som 

menar att arbetet påverkar hela livet, och alla förändringar som sker. Bland annat kan 

det påverka människor att flytta till annan ort, bestämma hur mycket fritid och vilken 

energi som finns kvar till den, samt hur människan kan skapa sin egen livsstil tack vare 

val av yrke.  
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3.4.2 Tre traditionella motivationsteorier 

Traditionell syn på motivation har enligt Pink (2010) främst fokuserat på fysiska behov 

så som olika sorters belöningar, oftast i form av lön och bonusar och ges ut efter en 

motprestation hos den anställde. Ser vi till Herzbergs (1966/2007) två-faktors teori går 

den ut på att hygienfaktorer först och främst måste tillgodoses. Hygienfaktorerna går 

enligt Herzberg ut på människans basiska behov och kan som motivationsfaktor vara att 

man får lön, vara säkert på jobbet och att de med jobbets hjälp kan överleva. Den andra 

delen av Herzbergs två-faktors teori är motivationsfaktorer, som mer fokuserar på vad 

den anställde presterar, erkännande i arbetet, ansvarstagande och möjligheter till att göra 

karriär. Både hygienfaktorer och motivationsfaktorer är enligt Herzberg viktiga att ta 

hänsyn till. En annan som likt Herzberg (1966/2007) tog hänsyn till basiska behov eller 

hygienfaktorer var Maslow (1970). Maslows klassiska behovshierarki bygger kortfattat 

på de fem stegen; fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, statusbehov och 

slutligen självförverkligande. Maslow menar att de lägre behoven måste tillgodoses 

innan de högre kan göra det, något som även liknar Herzbergs (1966/2007) två-faktors 

teori. En teori som inte fokuserar lika mycket på de grundläggande fysiska och 

hygieniska behoven som motivation är Vrooms Expectancy Theory (1964 i Miner, 

2005), som går ut på att de anställda arbetar hårdare på grund av förväntningar på värdet 

av det resultat som de åstadkommer. Människor har enligt Vroom särskilda mål framför 

andra om utgången av det arbete som de gör. På det sättet menar Vroom att de anställda 

presterar för att få ett så bra resultat som möjligt.  

3.4.3 Motivation 3.0 
Pink (2010) menar att dessa klassiska teorier inte är tillräckliga då de inte diskuterar en 

rad faktorer som leder till motivation. Enligt honom har studier visat att externa 

motivationsfaktorer så som belöningar inte är hållbara i det långa loppet utan kan till 

och med minska den anställdes långsiktiga motivation till sitt arbete. Även Gagné & 

Deci (2005) nämner att externa faktorer så som materiella belöningar, deadlines, 

övervakning och utvärderingar riskerar att försvaga den anställdes känsla för autonomi 

och självkompetens. Pink (2010) ifrågasätter att många organisationer som står kvar i 

den gamla synen därför att en anställd ska kunna motiveras av belöningar som villkoras 

av den anställdes motprestation. Denna typ av belöningar kan endast ses som en 

koffeinchock som ger ett uppsving på kort sikt, men sedan faller ner när det väl går ur 

arbetet, eller som när koffeinet går ur kroppen efter några timmar (ibid). Många företag 

fortsätter att arbeta efter dessa kortsiktiga insatser trots att de inte fungerar i längden och 
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till och med kan vara skadliga. Den traditionella synen på motivation kan vara skadlig 

då den riskerar att krossa kreativitet, uppmuntra till fusk av den anställde, släcka inre 

motivation och även minska prestationen. Eftersom den anställde blir tvingad att 

prestera kan denne utsättas för en press som trycker undan andra faktorer som ökar 

prestationen och istället enbart producerar output
4
. Den traditionella synen på 

motivation fungerar när arbetet består av algoritmiska och rutinmässiga uppgifter som 

inte kräver så mycket av den anställde individen. (ibid) 

Pink (2010) nämner att termer som mening, självstyrning och självbestämmande är 

begrepp som vi istället bör fokusera på inom ämnet motivation. Enligt honom närmade 

sig flera forskare dessa tankar redan i mitten 1900-talet, och bygger på att det finns en 

inre drivkraft hos alla människor, och även apor som användes i tidiga studier (Davis et 

al 1950). Tas kraven på motprestationer bort kan den anställde fokusera mer på själva 

arbetet och få det bra istället för att fokusera på belöning. Pink introducerar begreppet 

Motivation 3.0, vilket kan jämföras med de traditionella motivationsteorierna så som 

Herzberg (1966/2007) och Maslow (1970) vilka han kallar för Motivation 2.0 som kort 

sammanfattas med att drivas av belöning och undvika bestraffning. Motivation 3.0 ska 

ses som något nytt, och som i ett operativsystems modellnamn kan ses som en ny 

generation. Motivation 1.0 var de rena överlevnadsinstinkterna människan hade för 

tusentals år sedan när vi vandrade på savannen (Pink, 2010).  

Pinks (2010) term Motivation 2.0 med ett villkorat belöningssystem för en prestation är 

en typ av motivation som han kallar för Typ X-beteende. En anställd som motiveras av 

Typ X påverkas av yttre faktorer och bryr sig till en lägre grad av inre 

motivationsfaktorer utan motiveras av yttre belöningar som arbetet leder till. Motivation 

3.0 bygger istället på en inre påverkan som bygger på frihet, utmaning och mening för 

den anställde, något som han menar är medfött. Det kallas för Typ I, i som i inre 

påverkan. När den anställde känner att något är meningsfullt är det lättare att lägga 

energi på en uppgift eftersom förståelse varför arbetet ska göras utöver de externa 

faktorerna som ger belöning (ibid). Pink bygger mycket av sina tankar på Deci som 

redan 1971 diskuterade inre motivation som en drivfaktor för människor i arbete. Deci 

(1971) jämför där inre motivation och extern belöning, och hur förstort fokus på extern 

belöning kan tränga undan den inre motivationen. Deci fokuserar inre motivation på 

                                                           
4
 Med output menar vi prestationen från den anställde baserat på mängd och kvantitet snarare än 

kvalitet.  
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något som han menar är att arbetet i sig blir till en tillfredställelse och att det utförs av 

njutning.  

3.5 Teoretisk sammanfattning 

3.5.1 Kulturstyrning 

Det råder delade meningar gällande kulturstyrningens faktiska verkan. Är det möjligt att 

styra kulturen inom organisationer eller är det något som utvecklas och finns där 

naturligt (Grey, 2009) Ställningstagandet bland de olika forskarna är något vi bär med 

oss under undersökningens gång vilket medfört en mer kritisk syn på fenomenet. Vidare 

beskriver första delen av teorikapitlet vad kulturstyrning är, hur det praktiska 

användandet kan se ut samt hur det kan användas i 

rekryteringsprocessen/urvalsprocessen.  

Grunderna inom kulturstyrning går ut på att ledningen inom organisationer försöker 

forma de anställdas värderingar och attityder för att de skall ligga i linje med 

organisationens. Lyckas ledningen kan det resultera i att de anställda känner en stolthet 

för organisationen de arbetar inom samt att lojaliteten gentemot företaget ökar. Hur 

kulturstyrning praktiskt används finns det många exempel på, men det vanligaste 

tillvägagångssättet är att organisationen försöker att förmedla företagets mål, visioner, 

och värderingar till sina anställda (Alvesson, 2009 & Grey, 2009) . Vidare finns det mer 

extrema former så som företagssånger, gruppövningar, videofilmer eller slogans, dock 

är målet i slutändan ofta det samma oavsett vilket tillvägagångssätt som väljs. 

Kulturstyrning under rekryteringsprocessen handlar snarare om vilka personer 

organisationen väljer ut. I detta fall faller valen på de personer som anses vara mest 

mottagliga för organisationens kultur (Grey, 2009).   

3.5.2 Organisationsidentitet 

Enligt Alvesson (2004) kan organisationskulturen ses som en del av en 

organisationsidentitet, vilken skapats av interaktion mellan organisationens medlemmar. 

En organisationsidentitet är något som de anställda kan identifiera sig med och skaffa 

sig en tillhörighet till, samt urskiljer sig från andra. Albert & Whettens (1985) frågar 

vilket ”vi” organisationen är, och hur den ska agera i förhållande till andra vilket 

innebär att de lyckats identifiera sig som en grupp. Den tillhörighet som skapas innebär 

att organisationens medlemmar identifierar sig med, och upplever organisationens 
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värderingar, attityder, mål, medgångar och motgångar. Man blir ett med organisationen 

(Ashforth & Meal, 1989).  

Likt kulturstyrning så hävdar forskare som Alvesson (2004) att företagsledningar 

arbetar med att försöka kontrollera organisationsidentiteten, vilket benämns som 

identitetsfokuserad kontroll. Det innebär att företagsledningar försöker att få de 

anställda att identifiera sig med organisationen och dess värderingar vilket kan skapa 

lojalitet och hängivenhet till organisationen (ibid).  

3.5.3 Motivation 

Det finns flera olika motiv till varför människor arbetar. Zetterberg et al (1983) delar in 

attityderna i försörjnings-, yttrevärlds- samt inrevärldsattityder, vilka visar på vilka 

olika motiv människor kan ha. Vad som sedan motiverar människor kan förklaras med 

en mängd olika teorier. Traditionella teorier så som Maslows (1970) behovshierarki och 

Hertzbergs (1966/2007) två faktors teori fokuserar mycket på hygien och fysiologiska 

behovs som måste tillgodoses innan människor kan motiveras ytterligare. Vroom (1964 

i Miner, 2005) med sin expectancy theory menar att människor motiveras av det som de 

förväntar sig att åstadkomma med arbetet som de utför. Dessa ger oss en 

grundförståelse för människors motivation. Vidare i uppsatsen kommer det att fokuseras 

mer på Pinks (2010) Motivations 3.0  och inre motivation vilket bland annat Deci 

(1971) talar om. Pink och Deci förkastar till viss del belöningssystem och traditionella 

motivationsteorier då de istället menar att anställda motiveras mer av inre 

motivationsfaktorer så som meningsfullhet, ansvarstagande och självbestämmande än 

av att tvingas till att prestera. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiriska data som samlats in under intervjuerna. 

Först följer en presentation av fallföretagen med respondenter. Därefter kommer den 

empiriska datan fördelas under våra teoretiska områden Kulturstyrning, Identitet och 

Motivation. Viss empirisk data har kopplats till flera områden och återkommer därför 

i texten. 

 

4.1 Presentation av fallföretag 

4.1.1 Apollo 

1986 startade Apollo att producera färdigpaketerade resor till fyra olika destinationer i 

Grekland och blev då utsedda till Sveriges ensidigaste resebolag. Detta ledde till att 

Apollo tidigt blev specialister på att arrangera resor till just Grekland och det var de som 

gjorde dem kända. Efter en tioårsperiod började företaget att expandera och utveckla sin 

reseportfölj och startade då producera resor till fler destinationer runt om i världen. 2001 

köptes Apollo upp av det schweiziska bolaget Kuoni tillsammans med tillhörande 

flygbolag Novair. Bolaget utökade då sin verksamhet över hela Skandinavien och fick 

beteckningen Kuoni Scandinavia. Idag är Apollo Sveriges tredje största charterbolag 

och har närmare en miljon resenärer per år (apollo.se). 

Till motsatts mot andra stora resebolag i Sverige äger inte Apollo sina egna hotell utan 

hyr rum och lägenheter av samarbetspartners, vilket också gör företaget mer flexibelt 

och kan snabbare svara på marknadens efterfrågan gällande exempelvis nya 

destinationer. Inom Apollo presenteras varje destination som ett eget litet företag där 

reseledarteamet utgör personalstyrkan. Det är då reseledarnas uppgift att finnas till 

hands för alla gäster väl nere på destinationen, och denna service betonas som ytterst 

viktig från företagets sida (apollo.se).  

Två av våra intervjuer har genomförts med respondenter som arbetat hos Apollo. Båda 

har getts fiktiva namn men åldern är den riktiga; Henrik 25 år och Susanne 24. 

Båda respondenterna har arbetat som reseledare för Apollo och har då genomgått en 

rekryteringsprocess för organisationen. Respondenterna berättade att 

rekryteringsprocessen startade med en telefonintervju som låg till grund för om de 

skulle få komma på en uttagningsdag på huvudkontoret i Stockholm. Väl på plats på 

huvudkontoret genomfördes danska språktester, framträdanden och övningar för att 
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avslutas med personliga intervjuer. Respondenterna berättade sedan att de fick vänta 

cirka fyra veckor innan de fick veta om de blivit uttagna till att medverka i Apollos 

reseledarutbildning eller ej. Enligt respondenterna hade de haft otur då deras respektive 

utbildningar hade förlagts i Danmark men att den i vanliga fall brukar genomföras på 

någon av Apollos destinationer under en treveckorsperiod. Efter genomförd utbildning 

får alla deltagare enligt respondenterna återvända hem för att sedan invänta svar på 

vilken destination de skall arbeta på och när det är dags att ge sig av.     

4.1.2 Fritidsresor 

Researrangören Fritidsresor grundades år 1961 av Bengt Bengtsson och Håkan 

Hellström som hade tagit fram ett nytt koncept gällande fritidsvåningar i USA. Idag är 

Fritidsresor en del av det börsnoterade engelska bolaget Thomson Travel Group som 

också räknas som Europas största researrangör. Fritidsresor behöll sitt namn men ingick 

ett djupare samarbete med norska och danska Startur samt finska Finnmatkat som 

tillsammans fick benämningen TUI Nordic (Fritidsresor.se). TUI Nordics huvudsakliga 

produkt är färdigpaketerade resor där transport, hotell och service dygnet runt ingår. För 

att kunna upprätthålla denna service finns det personal på alla destinationer som det 

arrangeras resor till. Genom bildningen av TUI Nordic utökades också företagets utbud 

av resor, vilket också resulterade i en ökning av antalet resenärer som idag uppgår till 

cirka en miljon nordiska resenärer per år (fritidsresor.se). 

 

Från Fritidsresor har vi använt oss av fyra olika intervjuer där alla har eller fortfarande 

arbetar inom organisationen, samt genomgått Fritidsresors reseledarutbildning Blue 

Academy. Även här har samtliga respondenter givits fiktiva namn men behållit sin 

riktiga ålder; Tina 24, Linn 25, Martin 24, Pär 24.  

 

Enligt våra respondenter arrangerar TUI Nordic något som kallas för Blue Academy två 

gånger om året då företaget måste anställa nya reseledare, alltid i anslutning till att 

sommar eller vintersäsongen drar igång. Respondenterna förklarar att för att få 

möjlighet att genomgå Blue Academy är de tvungna att först delta i en 

uttagningsprocess på TUIs huvudkontor i Stockholm. Uttagningsprocessen innefattar 

framträdanden, gruppintervjuer samt personliga intervjuer. Har de därefter presterat väl 

i företagets mening kan de bli uttagna till att genomgå Blue Academy Travel School. 

Våra respondenter berättade att denna skola är belägen på Gran Canaria och pågår under 
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en tvåveckorsperiod. Efter genomförd och godkänd utbildning är de också garanterade 

en plats som reseledare inom organisationen.     

4.1.3 Lion Alpin Hoymark 

Lion Alpin grundades i början av 1980 talet och växte snabbt till att bli en av Sveriges 

största researrangörer till österrikiska, italienska och franska alperna. 1996 köpte den 

egna personalen upp företaget och då lades grunden för den personliga närhet till 

gästerna som ska vara signifikativt för just Lion Alpin. 2008 blev Lion Alpin återigen 

uppköpta och den här gången av den danska skidreseoperatören Hojmark som samtidigt 

köpte upp två andra danska bolag, tillsammans bildade koncernen Ski Travel Group, 

som Lion Alpin än idag är en del av. Genom sammanslagningen kunde organisationen 

erbjuda fler och mer nischade resmål. Det finns idag destinationer i Lion Alpins portfölj 

som kan tillfredsställa alla skidentusiasters önskemål oavsett om det är offpiståkning, 

breda pister eller de svåraste störtloppen som står på resenärens önskelista. Utöver att 

leverera den bästa skidåkningen strävar Lion Alpin efter att leverera den bästa servicen. 

Därför erbjuder de personlig service på plats 24 timmar om dygnet från företagets 

reseledare som finns på alla destinationer företaget erbjuder organiserade resor till 

(lionalpin.se). 

Lion Alpins mål: Att kunna erbjuda våra gäster de mest spännande resmålen, med den 

bästa servicen och de bästa fördelarna (lionalpin.se). 

Tre personer har intervjuats från Lion Alpin. Samtliga av respondenternas namn 

kommer att vara fiktiva men åldern är korrekt; Bo 24, Jon 26 och Linn 24.     

Samtliga av våra respondenter har arbetat som reseledare för Lion Alpin och därigenom 

också varit tvungna att genomgå en rekryteringsprocess med tillhörande utbildning. 

Respondenterna berättade att rekryteringsprocessen började med en intervju på 

huvudkontoret i Göteborg. Efter den kan de gå vidare till att få delta i ett fyradagars 

uttagningsläger på en camping i Uddevalla. Enligt respondenterna var de fyra hårda 

dagar där framträdanden, gruppintervjuer, tävlingar och fysiska tester genomfördes från 

morgon till kväll. Efter uttagningslägret dröjde det några veckor innan respondenterna 

fick veta om de hade gått vidare till nästa steg i processen som är en reseledarutbildning 

belägen i österrikiska Wagrain. Respondenterna berättade att samtidigt som de fick 

beskedet att de hade gått vidare till utbildningen fick de också veta vilken destination de 

skulle arbeta på om de klarade av reseledarutbildningen.                
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4.1.4 Solresor 

Solresor skapades 1989 som en del av det redan existerande bolaget STS. De första 

resorna som arrangerades i Solresors logi gick till Kanarieöarna och antalet resenärer 

uppgick till blygsamma 2700 på ett år. För varje år som gick så utökades också antalet 

resenärer samt destinationer och det stora genombrottet kom 2000 då Solresor var först i 

Sverige med att arrangera charterresor till portugisiska Azorerna. Solresor ansåg att 

unika destinationer var deras specialitet och har efter succén med Azorerna valt att 

organisera fler resor till exklusiva destinationer, vilket har lett till att Solresor idag är 

Sveriges fjärde största reseoperatör. År 2005 såldes Solresor av STS för att ingå i ett 

nordiskt samarbete inom Primera Travel Group Scandinavia och antalet resenärer hade 

då ökat från 2700 till cirka 200 000 per år. Utöver unika resmål värdesätter Solresor hög 

service till sina gäster. Detta utlovas med bemannade destinationer där service kan ges 

24 timmar om dygnet av företagets reseledare (Solresor.se). 

Solresors affärsplan: Att erbjuda bekväma paketresor med hög kvalitet till 

konkurrenskraftiga priser på den skandinaviska marknaden (solresor.se). 

Två intervjuer har gjorts med respondenter som har eller fortfarande arbetar inom 

Solresor som reseledare. Respondenterna har givits fiktiva namn men presenteras med 

sin riktiga ålder; Liv 25 Maria 22.  

För att få börja arbeta som reseledare hos Solresor så behövde de genomgå en 

rekryteringsprocess. Denna process såg lite annorlunda ut i jämförelse med 

konkurrenternas enligt våra respondenter. Vid första mötet med Solresor som ägde rum 

på huvudkontoret i Malmö ingick det grupp- och enskilda intervjuer samt lite övningar. 

Därefter fick de snabbt reda på om de fått jobb eller inte enligt respondenterna. Vidare 

berättade respondenterna att de då blev inbjudna på en tvådagars utbildning på 

huvudkontoret i Malmö, och efter dessa två dagar var de färdiga att bege sig iväg till 

någon av Solresors destinationer för att börja arbeta som reseledare.       

4.2 Kulturstyrning 

4.2.1 Apollo  

Respondenterna från Apollo var helt eniga om att det som fick överlägset mest tid under 

hela rekryteringsprocessen var föreläsningar som syftade till att förstå och vara 

medveten om organisationens visioner, mål och värderingar. Henrik berättade att det var 

det som låg till grund för vad instruktörerna kallade för ”Apollofamiljen”. Susanne 
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berättade även att skapandet av denna vi-känsla innebar jämförelser med konkurrenter. 

Apollos guider tog sig an viktigare uppgifter än barnpassning och 

vattengympalektioner, vilket Susanne formulerade som:  

”Vi skapar upplevelser för livet genom välutvecklade utflykter och levererar precis 

service när det krävs.” 

Susanne menade att det var en hög grad av vad hon kallade för hjärntvätt under 

rekryteringen och att det i efterhand kan ses som lite sektliknande, fast inte riktigt så 

extremt. Dock så lade Susanne till att detta är vanligt bland alla bolag inom samma 

bransch och att Apollo är ett av de minst extrema.  

Susanne tar upp en specifik händelse under kursen som hon anser spegla ganska väl hur 

Apollo arbetade för få den vi-känsla som eftersträvas. Det var att deltagarna blev 

uppdelade i små grupper och varje grupp skulle tillsammans rita en Apolloplansch som 

skulle hängas upp i föreläsningssalen. Det resulterade i att större delen av grupperna 

hade målat en bild av sig själva iförda Apollos uniform.  

Under utbildningen klädde sig instruktörerna i Apollos uniformer. Enligt Henrik var 

detta något han själv tyckte var bra. Det fick honom att känna sig en mer som en del av 

helheten. Även om instruktörerna hade höga positioner inom organisationen så var 

klädseln den samma för både personalchefer som reseledare och Henrik fick snabbt en 

stark känsla som han beskriver som ”Jag är Apollo”, även om han visste att 

instruktörerna inte bar uniform en vanlig dag på kontoret i Stockholm. Susanne 

berättade också att deltagarna under hennes utbildning fick prova uniformerna och att 

det var en speciell känsla som var svår att beskriva men att det var någon form av 

stolthet som uppkom.  

Henrik tog också upp att Apollo fick honom att känna sig speciell då det berättades 

under utbildningen att det var väldigt många personer som hade ansökt och genomgått 

uttagningsprocessen, men att det bara var de som tagit sig dit som hade klarat testerna. 

Henrik tillade också att han ansåg att det var många under själva uttagningsprocessen 

som i hans mening var duktiga men som inte gick vidare till nästa steg. Susanne 

påpekade dock att det inte bara var instruktörerna som skapade en känsla av att vara 

speciellt utvald utan det gjordes även mellan deltagarna där organisationen Apollo lyftes 

fram som något bra. Det var just Apollo som var den gemensamma nämnaren för alla 
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deltagare, och det blev lätt att företaget lyftes fram som något tryggt som gick att lita på 

i en pressad situation som en rekryteringsprocess är enligt Susanne. Ett exempel på att 

Apollo lyftes till höga höjder av deltagarna var att det var några stycken som till och 

med tatuerade in Apollos logga direkt efter att utbildningen var klar.  

4.2.2 Fritidsresor 

Tina beskrev Fritidsresor eller ”Frittes” rekryteringsprocess som ”Blue Spirit, Blue 

Spirit, Blue Spirit”. Enligt Tina gick 80 % av all undervisning ut på att lära sig vad 

organisationen hade för värderingar, visioner och mål och därefter att koppla detta till 

något som de själva hade upplevt under kursen som då skulle vara Blue Spirit för dem. 

Samtliga fyra respondenter från Fritidsresor höll med om att just historier och den 

genuina sammanhållningen som rådde inom organisationen fick mycket utrymme under 

rekryteringsprocessens och benämndes ofta som hjärntvätt av respondenterna. Pär 

menade att det ibland kunde vara för mycket prat om ”den blåa världen” och att det 

stundtals kunde vara lite irriterande att allt gick efter organisationens mentalitet. Martin 

påpekade också att Fritidsresors reklamfilmer spelades upp varje morgon under hans 

utbildning, och att detta var något som satte sig på minnet. Martin benämnde detta 

fenomen som en typ av hjärntvätt men på ett positivt sätt. Han menade att det var 

viktigare att lära sig att förstå organisationskulturen och mentaliteten före faktiska 

kunskaper eftersom det lärde de sig automatisk väl ute på destinationen. Vidare menade 

Martin att hela processen med att acklimatiseras till organisationens kultur underlättades 

av att utbildningen hölls på ett Blue Village-Hotell
5
 och sa ”Det var som att leva som i 

ett Fritidsresor-land”. Linn menade att eftersom utbildningen hölls på ett Blue Village-

hotell fick deltagarna tidigt undervisning av personalen på plats hur man framförde 

bland annat Blue Village-sången med tillhörande danssteg. Linn berättade också att alla 

personerna som föreläste under kursen hade många års erfarenhet och bidrog med 

historier från verkliga händelser som var lätta att ta åt sig, vilket gjorde att intresset för 

både organisationen och arbetet som reseledare ökade.     

Pär berättade även att alla instruktörer på kursen oavsett position i företaget föreläste i 

en Fritidsresor-uniform och dessa personer var tydliga med att framföra att alla som 

deltog i Blue Academy var speciellt utvalda. Av 2000 ansökningar var det de 50 

personerna som hade blivit uttagna för att de matchade den profil Fritidsresor var ute 

efter. Tina hävdade att under hennes uttagningsomgång på huvudkontoret i Stockholm 

                                                           
5
 Fritidsresors flaggskepp som endast har Fritidsresors resenärer och där allt följer deras koncept.  
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så kunde hon också se att de personer som inte var ”reseledartyper” snabbt sållades bort. 

Det var inte de ”normala” personerna som valdes ut utan de som pratade mest och var 

prydligt klädda som gick vidare till nästa steg. Det väsentliga i det hela var att 

Fritidsresor inte verkade bry sig om vilka kunskaper personerna under uttagningen hade 

utan gick enbart på utstrålningen som visades upp av deltagarna, enligt Tina. Både 

Martin och Tina visade att de var stolta över att ha arbetat för Fritidsresor och 

formulerade det som ”Tack vare den långa och tuffa rekryteringsprocessen så kan 

Fritidsresor leverera den absolut bästa servicen till sina gäster”, och Tina sa att ”Jag 

skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att arbeta för ett konkurerande bolag”.  

4.2.3 Lion Alpin    

Det första Frida tog upp var att hela rekryteringsprocessen var rolig. Att få träffa en 

massa nya människor med samma favoritsysselsättning, det vill säga skidåkning. Just 

skidåkare är en speciell skara människor som lätt passar tillsammans och gemenskapen 

och stämningen blev snabbt bra. Både Bo och Frida påpekade att uttagningsprocessen 

för Lion Alpin var hård och annorlunda mot andra bolag då alla som gått vidare från 

intervjun blev kallade till en fyradagars uttagning mitt ute i skogen utanför Uddevalla. 

Att ha klarat av den utmaningen var något speciellt, och det påvisade även 

instruktörerna väl på kursen nere i Wagrain att det bara var de absolut bästa som tagits 

sig ända dit. Väl nere i Wagrain menade Bo och Frida att det blev en hel del fokus på 

företagets värderingar, mål och visioner. Frida formulerade guidernas vision som: ”Som 

guide under Lion Alpin var det vår uppgift att skapa gästernas bästa skidupplevelse”.  

Frida berättade att Lion Alpins uniformer kom till Wagrain några dagar efter ankomsten 

och det var en underbar känsla att få ha den på sig. Från och med den dagen så var det 

obligatoriskt för alla deltagare samt instruktörer att bära uniformen på alla gemensamma 

aktiviteter som arrangerades. Detta bidrog enligt Frida till en känsla av tillhörighet och 

att individen var en viktig del av organisationen. Vidare berättade samtliga respondenter 

att instruktörerna på kursen var duktiga på att inspirera deltagarna. Det var mycket 

historier och berättelser från egna erfarenheter som ofta avslutades med att ”vi som Lion 

Alpinguider” var betydligt mycket bättre än konkurrenternas och då främst STS. Frida 

medgav att instruktörerna var personer som hon såg upp till och att hon ville vara med 

och uppleva samma saker som de hade varit med om.  

Under utbildningen skrevs också olika sånger och hejaramsor enligt Bo, och det var inte 

bara från instruktörernas sida utan även deltagarna komponerade sånger som sjöngs på 
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kvällarna efter avslutade föreläsningar i hotellbaren. Det var tydligt att budskapet var att 

”vi på Lion Alpin” är mycket bättre än konkurrenterna menade Bo.  

Jon hade dock en annan uppfattning än de andra som genomgått Lion Alpins utbildning 

och menade att han i många lägen kände sig mer som en förbrukningsvara eftersom 

arbetet bara varade under en säsong och sedan fick alla sluta. Det blev en god 

gruppkänsla guiderna emellan men någon stark känsla för organisationen uppfann sig 

aldrig. Jon medgav dock att Lion Alpin försökte skapa en glorifierad bild av sig själva, 

som också kunde vara väldigt fin om konceptet köptes rakt av som Jon medger att 

många av deltagarna också gjorde, men att verkligheten var en annan. Det fanns ingen 

vi-känsla utan snarare en ”vi-mot-dom-känsla” guider och huvudkontor emellan, enligt 

Jon.  

4.2.4 Solresor  

Liv berättade att Solresor inte använde sig av samma typ hjärntvätt som hon hade hört 

att andra bolag sysslade med så som Apollo, Ving och Fritidsresor. Det fanns ingen 

direkt utbildning att prata om och hela rekryteringsprocessen var kort och varade bara 

under två dagar på huvudkontoret i Malmö. Det som dock anses som viktigt från 

organisationens sida var att varje guide skulle känna sig speciell och inte bara som en 

vanlig anställd enligt Liv. Liv var inte bara en guide i mängden utan hon var Liv och 

visste att personerna som jobbade på huvudkontoret visste vem hon var. Detta var 

anledningen till att Liv kände stark lojalitet till företaget och en stolthet med att leverera 

den servicen som organisationen stod för. Maria ansåg att Solresor la mycket fokus 

under hennes utbildning på att formulera organisationens mål och värderingar. Detta 

blev något som etsades fast hos Maria, och på grund ut av att Solresor behandlade sin 

personal med omsorg byggdes en känsla upp att hon som guide ville ge något tillbaka 

genom att prestera bra på arbetet. Liv underströk också att eftersom Solresor är ett 

mindre företag än många av sina konkurrenter blev det också en bättre sammanhållning 

genom hela organisationen som kändes mer äkta i jämförelse med många andra företag, 

där den verkade mer påklistrad. 

”Jag tror inte att det är många guider från andra bolag som kan ringa direkt upp till 

personalchefen på huvudkontoret om det var något man undrade över”   

Enligt både Liv och Maria var instruktörerna under de två utbildningsdagarna 

inspirerande och ärliga. På grund av sina tidigare erfarenheter skaffade de sig också stor 
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respekt hos våra respondenter genom att berätta historier inte bara om Solresor utan 

även problem och svårigheter de råkat ut för som reseledare. Dock så kan ingen av 

respondenterna hävda de var färdiga till att börja arbeta som guide efter den 

utbildningen de hade fått.                  

4.3 Organisationsidentitet 

4.3.1 Apollo 

På Apollo var det enligt Susanne och Henrik en stark vi-känsla. Båda sa att detta 

byggdes upp under utbildningen i Danmark, och båda sa att man då blev en del av 

Apollofamiljen. Med utbildningen i ryggen sa Susanne att hon kände sig mer beredd på 

att representera Apollo, då hon blev en del av Apollo och tyckte att hon kunde allt om 

företaget, och kom sedan in på hur stolt hon var första gången hon fick ta på sig 

uniformen. Detta gjorde att hon blev riktigt sugen på att komma ut och representera 

bolaget. Enligt Susanne så kände hon sig så pass mycket som en del av Apollo att hon 

blev vad hon kallade för ”En Apollo”. Henrik sa att det var den starka gruppkänslan 

med de andra deltagarna som också tillhörde Apollo som var den bidragande orsaken 

till att tillhörigheten blev så pass stark, vilket fick honom att säga ”Jag är Apollo”, inte 

allt prat om värderingar och mål som lärdes ut under utbildningen. Det var gruppen som 

han umgicks och arbetade med där deras gemensamma nämnare var just Apollo. Detta 

fick enligt Henrik också dem att känna sig mer lojala till Apollo och tycke att de var 

mycket bättre än de andra resebolagen, och att företagets värderingar stämde bättre 

överens på dem.   

4.3.2 Fritidsresor  

På Fritidsresor menade alla respondenter att det fanns en tydlig organisationsidentitet. 

Varje dag under utbildning fick de lära sig att tänka och agera genom ”Blue Spirit”, 

vilket var något som det tjatades om varje dag. Under utbildningen på Kanarieöarna 

skapades det enligt Pär en stark gruppkänsla vilket gjorde att de som gick utbildningen 

hos Fritidsresor blev en tight grupp där företaget hela tiden fanns med vad de än gjorde. 

Pär sa att detta berodde på att alla i gruppen satt i samma båt och Fritidsresor var deras 

gemensamma nämnare. För honom gick de så långt att han tatuerade Fritidsresors 

logotyp. Martin sa att det under utbildningen pratades mycket om värderingar och mål, 

så att de skulle förstå vad det innebar att vara reseledare för just Fritidsresor. Allt prat 

om Fritidsresor och även att de kom nära instruktörerna som redan hade arbetat i många 

år för företaget fick Martin att vilja vara en del av organisationen, och han blev under 
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utbildningen stolt över att tillhöra organisationen. Tina sa att genom utbildningen så 

lärde de sig att tänka i en annan värld där ”Blue Spirit” hela tiden skulle sitta på deras 

näthinna. Även Linn märkte av att det tjatades mycket om värderingar och visioner och 

menade att detta fick henne att bli mer taggad till Fritidsresor. Varje dag fick de även 

titta på reklamfilmer och lyssna på jinglar för Fritidsresor vilket bidrog ytterligare till 

detta. Linn sa att det under utbildningen uppstod en känsla av att alla i företaget var en 

stor familj som tillsammans skapade en turismupplevelse för gästerna. Detta fick henne 

att känna en stark tillhörighet till organisationen. Tina menade att den starka känslan för 

Fritidsresor som skapades var så pass stor att hon aldrig skulle kunna tänka sig att arbeta 

för ett annat reseföretag eller sätta på sig exempelvis en Apollotröja, då hon fortfarande 

känner sig som en del av organisationen och att hon fortfarande tänker i den ”blå 

världen”.  

4.3.3 Lion Alpin 

På Lion Alpin menade Frida, Bo och Jon att det första tecknet på en vi-känsla med 

organisationen kom under utbildningen som de hade i Wagrain. Väl i Uddevalla var det 

fortfarande enligt Bo många som skulle sållas bort under den här uttagningen, och 

därför var det många som fortfarande inte säkra på vilka om ens de själva skulle få 

fortsätta till att bli färdiga reseledare för företaget. Det var under utbildningen i Wagrain 

de fick höra mycket om vad Lion Alpin representerade och hade för värderingar. Frida 

menade också att det var på plats i Zell Am Zee där hon gick den avslutande 

skidlärarutbildningen som de började få en teamkänsla med de andra medlemmarna i 

gruppen som gick utbildningen. Jon menade att den första teamkänslan kom först på 

destinationen tillsammans med gruppen som han arbetade tillsammans med. Detta 

eftersom han menade att det var ett avstånd i ”vi” och ”de” mellan själva företaget och 

de som var på plats i Alperna. Jon sa att detta berodde lite på den låga lönen och att han 

kände sig som förbrukningsvara. Därför sa han att hans teamkänsla mer handlade om 

gruppen han arbetade med på destinationen mer än själva företaget. Bo menade dock att 

han upplevde en rätt stark teamkänsla redan under utbildningen då han sa att de ofta fick 

höra hur mycket bättre Lion Alpin var än de andra resebolagen som också arbetade i 

Alperna. Detta skapade enligt Bo en tillhörighet till organisationen då de kände att de 

var en del av det eminenta Lion Alpin som han även var lite stolt över att tillhöra. Jon 

förklarade även att det under utbildningen byggdes upp värderingar om hur viktigt det 

var att uppträda rätt i Lion Alpins jacka.  
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4.3.4 Solresor 

På Solresor såg det inte likadant ut. Eftersom de inte hade någon längre utbildning ute 

på en destination så innebar det att det inte fanns samma chans att få reseledarna att 

känna sig som en del av företaget. Liv menade att detta motverkades genom att de 

istället gick sin korta utbildning på Solresors huvudkontor i Malmö, och på den vägen 

kom nära ledningen på företaget. Liv sa att det fick henne att känna sig mer lojal mot 

organisationen då hon hela tiden visste att hon var någon och inte bara en i mängden, 

vilket gjorde att hon kunde ringa Solresors personalchef om det var något på grund av 

den nära kontakten med företagets ledning. I och med att reseledarna kom så nära 

företaget så blev det enligt Maria lättare att vilja sträva efter samma mål som företaget 

och hon kände sig därför som en del av organisationen. Maria eller Liv kände att de inte 

var en i mängden som på de andra resebolagen. Båda kände att närheten till 

huvudkontoret fick dem att känna sig väl behandlade och de gjorde att de ville sträva 

efter samma mål som ledningen.  

4.4 Motiv & Motivation 

4.4.1 Apollo 

På Apollo nämndes andra motiv till varför de åkte iväg som reseledare än just 

reseledaryrket i sig. Susanne menade att många ungdomar sökte som reseledare just för 

att de ville ut och festa och lära känna andra människor vilket också på sätt och vis 

kommunicerades ut när jobbet förskönades lite under utbildningen. Precis som många 

andra så sökte Susanne som reseledare eftersom hon ville ut och resa. Henrik sa att den 

främsta anledningen till att han arbetade som reseledare var på grund av han ville vara i 

fronten och synas, i en roll där gäster trodde att han kunde allt. Han ville vara reseledare 

eftersom det verkade lite häftigt, och hade lite status. Susanne blev sedermera mer 

motiverad av vad hon kallade för ”familjen” och syftade på den gemenskap som 

instruktörerna och deltagarna skapade redan under utbildningen. Möjligheten att arbeta 

ihop med Apollofamiljen var för henne viktigt när hon genomförde sin utbildning. Det 

blev ett tight gäng, vilket också Henrik pekar på då han sa att Apollos reseledare hade 

en väldigt stark gruppkänsla. Denna gruppkänsla menade både Henrik och Susanne 

motiverade dem att prestera för gruppen och Apollofamiljen.  

4.4.2 Fritidsresor 

Även på Fritidsresor fanns det flera olika motiv som kunde locka blivande reseledare. 

Linn sa att anledningen till varför hon sökte som reseledare var för att en vän trodde att 
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hon skulle passa som reseledare. När hon väl kom in på det spåret var det största 

motivet att få komma utomlands och vara med om sol och värme. Också Martin hade 

liknande motiv till varför han ville vara reseledare, då han sa att ha roligt och komma ut 

och resa var det största motiven. Tinas motiv skiljde sig lite från de andra på 

Fritidsresor om varför hon började arbeta som reseledare. Ända sedan Tina var liten och 

varit och rest med familjen hade hon drömt om att bli reseledare. Hon visste redan innan 

att det var ett yrke som enligt henne innebar vad hon kallade för frihet att få vistas i ett 

annat land, i ett yrke där gäster såg upp till henne eftersom reseledare verkade kunna 

och ansvara för allt. Även här visade hon att gästbemötande var en viktig faktor för 

motivation som dessutom enligt Linn förstärktes under utbildningen. Linn sa att bra 

respons var vad hon förväntade sig att få från gästerna när hon väl var färdigutbildad, då 

utbildningen enligt henne gav en bra överblick om hur det kunde vara.  Enligt Pär var 

gruppen som skapades under utbildningen en annan motivationsfaktor. Han sa att de 

arbetade som en grupp och för att ingen skulle hamna i sticket, och alla hjälptes åt så 

mycket som möjligt. Martin menade även att han motiverades att få arbeta och göra ett 

så bra jobb som möjligt för företagets skull. Martin sa att det var kul att arbeta för ett 

företag som var så pass framåt och drivande, och han ville bidra till detta. Martin tryckte 

på att instruktörerna var en bidragande faktor till detta, då instruktörerna under 

utbildningen använde sig av uniform och hade erfarenhet och berättelser som fick de 

som gick utbildningen att se fram emot och längta till att de själva skulle få ta på sig 

reseledaruniformen.  Han menade att instruktörerna fungerade som förebilder när de 

representerade Fritidsresor. 

4.4.3 Lion Alpin 

Motiven till varför respondenterna valde att arbeta som reseledare varierar. På Lion 

Alpin som arbetar med alpresor, var en av de främsta anledningarna hos många att de 

ville vistas i alperna och att kunna åka skidor under en hel säsong. Bo sa till exempel att 

det han saknade mest idag var närheten till just skidåkningen och det var en av de 

största anledningarna till varför han just sökte som reseledare i alperna. Frida sa att 

lärarna redan under utbildningen tryckt på all skidåkning som de skulle vara med om 

och därför var det naturligt att de flesta förväntade sig mycket av just den varan. Bo 

berättade också att även om han inte ville erkänna det själv så hade många som sökte 

som reseledare motivet att de skulle få festa mycket. Samtidigt så gav inte 

instruktörerna någon förskönad bild av hur reseledaryrket var, utan Jon sa att 
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instruktörerna redan innan tryckte på hur arbetet verkligen kunde vara, tämligen hårt 

och stressigt.  Jon tyckte själv att detta inte verkade hämmade utan såg det som en 

utmaning. Instruktörerna var enligt både Frida och Bo inspirerande och motiverade 

gruppen till att vilja vara en del av företaget och göra ett bra jobb. Bo menade att 

instruktörerna visade på hur det verkligen kunde vara väl ute på destinationen. Både Bo 

och Frida såg utmaningen i att få arbeta med gästbemötande som motivationshöjare och 

att detta förstärktes under utbildningen. Jon sa vidare att han trodde att de flesta som 

sökte gillade reseledaryrket eftersom att alla var just servicemedvetna, och att det däri 

låg att alla strävade efter nöjda gäster som gav bra respons tillbaka.   

4.4.4 Solresor 

Livs motiv till att bli reseledare på Solresor kom mer av en slump, men hon hade arbetat 

inom äldreomsorgen tidigare och gillade att ha hand om människor, vilket för henne 

vägde betydligt tyngre än att få åka ut och festa vilket hon menade att många reseledare 

hade som motiv till yrket. Maria arbetade som reseledare eftersom hon tyckte att arbetet 

som reseledare verkade kul, och för henne var det också ett sätt att skaffa 

yrkeserfarenhet så att hon sedan kunde gå vidare i arbetslivet. Precis som de flesta andra 

av våra respondenter var ett annat betydande motiv för Maria att få komma ut i världen 

och uppleva saker. På Solresor var den viktigaste motivationsfaktorn att prestera så bra 

som möjligt, särskilt som de fått så nära kontakt med Solresors ledning vilket gjorde att 

de även ville prestera för de på huvudkontorets skull. För både Maria och Liv var det 

ansvarstagandet som de förväntade sig att utvecklas utav. Som reseledare skulle de få 

handskas och lösa flera olika problem som kan uppstå och som de kanske inte alltid 

kunde vara förberedda på. Detta var en utmaning som både Maria och Liv förväntade 

sig av att få arbeta med som reseledare och som de också fick höra om under 

utbildningen i Malmö.  
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5. Tolkning 

I tolkningskapitlet kommer empiri och teori tolkas och kopplas samman, varpå det 

analyseras. Kapitlet behandlar detta utifrån de olika teoretiska områdena 

kulturstyrning, identitet och motivation.  

5.1 Kulturstyrning 

Enligt Grey (2009) så kan kulturstyrning användas av företag redan under 

urvalsprocessen vid rekrytering av ny personal. Vid denna typ av kulturstyrning 

undersöks vilka personer som anses vara mottagliga för organisationens värderingar. 

Det betyder i sin tur att fokus tas ifrån vilka faktiska kunskaper den ansökande personen 

besitter, då det viktigaste för företaget ligger i att rekrytera människor som kan 

omformas och styras in i organisationens värderingar (ibid). Från respondenterna har 

det påpekats att det var en viss typ av personer som blev uttagna till att medverka i de 

olika bolagens utbildningar. Det påstås även att personer som framstått som duktiga och 

kunniga har förbisetts till förmån för personer som har haft den rätta 

”reseledarpersonligheten” eller matchade organisationens profil. Det var inte de 

”normala” personerna som valdes ut utan de som hördes och syntes mest. Enligt 

respondenterna var också företagen noga med att påpeka att just de personer som fick 

möjligheten att delta i företagens utbildningar var speciellt utvalda.  

Det kan här tolkas som att urvalsprocessen av reseledare stämmer bra överens med hur 

Grey (2009) anser att kulturstyrning kan används under en rekryteringsprocess. Vidare 

kan det ses som att kvalifikationer inom ett visst område inte är det väsentliga så länge 

det inte rör personligheten eller förmågan att vara mottaglig för organisationens 

värderingar. Utöver de generella personlighetsurvalen tyder denna studie också på att 

det finns en viss ålderskategori som är överrepresenterad bland deltagarna som blir 

uttagna till reseledarutbildningarna, det vill säga unga människor mellan 20-23. Enligt 

Alvesson (2009) är just åldern och mognadsgraden bland de anställda en avgörande 

förutsättning för att kulturstyrning skall vara möjlig att genomföra. En ung arbetsstyrka 

är enligt Alvesson mer mottaglig för kultur och låter sig lättare styras, vilket det kan 

tolkas som även i denna studie.   

Utövandet av kulturstyrning kan göras på en mängd olika sätt enligt både Grey (2009) 

& Alvesson (2009). Dels kan det vara genom att framhäva och uttrycka organisationens 

mål, värderingar och attityder eller genom att exempelvis visa filmer, sjunga 

företagssånger, använda sig av slogans eller olika former av gruppövningar. Syftet med 



 Det kan kallas för hjärntvätt Tolkning 
 

 
58 

detta är att föra en grupp samman och mobilisera den kulturella kraft som 

organisationen besitter (Alvesson 2009), eller som Kilmann (1985) hävdar så handlar 

det om att eliminera de kulturella gap som kan finnas inom organisationer. Från 

respondenterna har det framkommit att mål, visioner och värderingar har varit något 

som samtliga företag har varit noga med att framföra och lyfta fram under respektive 

rekryteringsprocess. Respondenterna berättade att det fanns många exempel där de 

enligt sig själva hade varit utsatta för hjärntvätt från företagets sida. Det kan röra sig om 

att ha framfört företagets sånger och danser, rita företagsplanscher, titta på reklamfilmer 

eller tränas i att tänka i samma banor som organisationen. Vidare har intervjuerna 

påvisat att företagen ville särskilja sig själva gentemot andra organisationer i samma 

bransch, vilket har lett till ”skitsnack” om andra bolag för att tydligare kunna visa på det 

egna företagets starka sidor. Det har dock framkommit ur intervjuerna att det rådde 

delade meningar om hur ”hjärntvätten” mottagits av respondenterna. Många har känt en 

starkare tillhörighet till företaget men det finns också undantag som visat på motsatsen.  

Det kan här tolkas som att det respondenterna menat med hjärntvätt är vad teorin 

benämner som den praktiska utövningen av kulturstyrning. Det tyder också på att de 

resebolag som studien undersökt också använt sig av kulturstyrning under 

rekryteringsprocessen, då empirin och teorin stämmer väl överens med varandra. Vidare 

kan det diskuteras huruvida effekterna av kulturstyrning har sett ut. Det kan tolkas som 

att respondenterna i hög utsträckning reagerat positivt ur företagens synvinkel med 

tanke på den starka tillhörigheten till organisationen som påvisats. Dock finns det 

undantag och antydningar till att det i vissa lägen kunnat gå lite för långt och då få 

motsatt effekt på grund av att företaget inte framstått som helt ärliga. Vilket kan tyda på 

att Alvessons (2009) resonemang kring mognadsgraden bland personalen som blir 

utsatta för kulturstyrning kan spela in.  

Grey (2009) diskuterar också möjligheterna att utöva kulturstyrning genom symbolism. 

Som ett exempel presenteras ett japanskt bilföretag där de hierarkiska symbolerna har 

suddats ut. Det spelade ingen roll om de satt i organisationens ledning eller arbetade på 

den operativa nivån, alla i organisationen använde blåställ (ibid). Martin (1985) menar 

att det viktigaste med kulturstyrning är att få med sig de anställda på den operativa 

nivån då organisationskulturen i många lägen kan vara det som lyfter ett mindre 

meningsfullt arbete. Kulturen kan få de anställda att känna sig som en del av något 

mycket större som de inte kan få ut av själva arbetet i sig (ibid). Enligt respondenterna 
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har uniformerna varit något som haft en stor betydelse för deltagarna som deltog under 

reseledarutbildningarna. Det har påvisats under intervjuerna att eftersom instruktörerna 

bar organisationens uniform och samtidigt uppträdde som förebilder, har uniformen 

fungerat som en symbol för tillhörighet och stolthet till företaget. Det spelade ingen roll 

att deltagarna visste att den inte bars i vanliga fall men det var effektfullt under 

utbildningarna, och respondenterna såg fram emot dagen de skulle få bära uniformen.  

Det kan i denna diskussion tolkas som att uniformen var något som deltagarna strävade 

efter att uppnå i en symbolisk mening. Det kan ses som att uniformen var det slutgiltiga 

beviset på att individen är en del av organisation, och att uniformen representerade 

detta. Detta tyder på att den symboliska kulturstyrningen fungerar i samspel med att 

instruktörerna lyckas inträda sig rollen som mentor och förebild. Genom att se personer 

i ledande positioner bära samma uniform som de anställda kan det tolkas som att 

organisationerna kommunicerat budskapet att alla är på samma nivå och att avståndet 

mellan huvudkontor och destinationsarbete är kort, och att alla inom organisationen är 

lika mycket värda. Ett kort avstånd mellan huvudkontor och reseledare var något som 

det visade sig att bland annat Solresor arbetade hårt för. Reseledarna såg inte något 

problem med att ringa personalchefen om det var något de undrade över, istället för att 

gå genom flera led i organisationen. Detta kan tolkas som en annan form av 

kulturstyrning som inte tagits upp i teorin, vilket har indikerat på att reseledarna känt sig 

mer delaktiga och sedda i organisationen.                  

5.2 Identitet & Identifiering 

Organisationsidentiteten är ett fenomen som är relationellt skapad genom interaktion 

mellan medlemmar i en grupp (Ashforth & Meal, 1989; Hatch & Shultz, 2002). Enligt 

Ashforth & Meal så uppstår en social tillhörighet till gruppen eller organisationen just 

genom denna interaktion. Den sociala tillhörigheten får gruppens medlemmar att ta efter 

och identifiera sig med organisationens värderingar, mål, motgångar och medgångar, 

vilka blir allt mer lika mellan organisation och individerna i gruppen. Denna tillhörighet 

var något som sågs hos flera av våra respondenter, där många pratade om hur de började 

tänka och leva i en bubbla där de själva var företaget, eller kände en stark tillhörighet 

till exempelvis Apollo-familjen som vissa sa, och det var här den starka 

sammanhållning som skapades. Att det gick så långt att respondenterna sa att de var ”En 

Apollo” eller ”En Fritte” kan tolkas som tecken på att de såg sig själva som en del av 

företaget och identifierade sig med organisationen.  
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Albert & Whetten (1985/2004) ställde frågorna, vilka gruppen är, och vad som utmärker 

gruppen och får den att sticka ut från andra, vilket innebär att gruppen lyckats 

identifiera sig själva som en grupp och att de skiljer sig från andra grupper. När våra 

respondenter säger att de är lite bättre eller till och med mycket bättre än de 

konkurrenter som kunde befinna sig på samma destination, verkade de ha en rätt klar 

bild av vilka de var som reseledare för antingen Lion Alpin, Fritidsresor, Apollo eller 

Solresor. Det innebar att de tydligt förstod vad sina egna organisationer och företag stod 

för, och varför de var bättre än sina konkurrenter. Hur de utmärkte sig från andra kunde 

vi se när exempelvis respondenterna från Apollo utryckte sig om att de inte höll på med 

samma typ av koncept som Fritidsresor utan att de var lite mognare och bättre i sin 

verksamhet. På samma sätt tryckte respondenterna på Fritidsresor att deras koncept och 

arbetsätt som de hade var bättre än de andra och Solresor var bättre för att de var lite 

mer unika.  

Detta kan tolkas som att det skapades en stark teamkänsla när tillhörigheten till 

respektive resebolag blev stark. Med teamkänslan går det att dra paralleller till 

tillhörigheten till ett idrottslag där dess supportar identifierar sig med sitt lag och det går 

att se en mängd olikheter och hur mycket bättre de är än andra lag, tillexempel är en 

supporter djurgårdare så ingår det också att ogilla AIK och Hammarby. Precis på 

samma sätt kan det tolkas som att våra respondenter identifierade sig så pass starkt med 

sin organisation att de även följer med i dess motgångar och medgångar, då de går så 

pass långt att de säger sig vara ”en Apollo”.  

Alvesson (2004) talar om identitetsfokuserad och kulturell kontroll och menar att 

företag kan uppmuntra sina anställda att identifiera sig med organisationen, vilket kan 

leda till att de anställda blir mer lojala och hängivna. Ashforth et al (2008) kallar det för 

ett organisatoriskt åtagande där organisationens medlemmar också blir mer involverade. 

Med den utbildning som fallföretagen hade för sina blivande reseledare försökte de nå 

ut med vad som representerade just dem, och vilka värderingar och visioner som de stod 

för. Då alla undersökta företag arbetade mycket med att nå ut med detta framför 

praktiska kunskaper kunde vi se att detta gällde både företag med längre 

intensivutbildningar samt exempelvis Solresor med sin kortare utbildning på 

huvudkontoret i Malmö. Även om det såg annorlunda ut på de olika företagen som 

Fritidsresors repeterande om ”Blue Spirit” morgon till kväll, eller som Solresor som mer 

berättade om vad de stod för.  



 Det kan kallas för hjärntvätt Tolkning 
 

 
61 

Det går att tolka som att den utbildning som Apollo, Fritidsresor och Lion Alpin hade 

och det som flera av respondenterna kallade för hjärntvätt var en form av just det som 

Alvesson (2004) kallar för identitetsfokuserad styrning. Alltså finns det en dualistisk 

tolkning av vad hjärntvätt betyder då det tidigare benämndes som praktisk utövning av 

kulturstyrning. De tyder på att resebolagen försöker att kontrollera och få sina blivande 

reseledare att identifiera med organisationen. Vilket ska leda till att de ser sig som en 

del av organisationen och känner en betydligt större tillhörighet till sin egen 

organisation. Genom att reseledarna blir en del identitetsmässigt sätt av organisationen 

kan det leda till att reseföretagen lättare kan få sina anställda att agera på det sätt som 

företagen anser  vara rätt för just dem. Även tidigare nämnda teamkänsla kan ses som 

identitetsfokuserad kontroll, då det som exempelvis Fritidsresor försöker nå ut med till 

sina reseledare under utbildningen är att de är ett mycket bättre reseföretag och att deras 

reseledare är mycket skickligare än konkurrenterna. Detta kan leda till att de anställda 

känner sig stolta över att tillhöra en specifik organisationen och vill göra ett så bra jobb 

som möjligt för just de företaget, och visa att de gör det bättre än konkurrenterna.  

Genom att få organisationsidentiteten så lik organisationens image som möjligt, så kan 

företaget få sina anställda att agera utifrån vad som förväntas av dem utifrån (Hatch & 

Schultz, 2004). Enligt Hatch & Schultz kan företag arbeta för att få imagen och 

organisationsidentiteten att ligga i linje med varandra eftersom det skulle innebära att 

organisationsidentiteten då ligger nära vad som förväntas av reseledarna utåt sett. Därför 

menar Hatch & Shultz att företagsledningar ofta försöker få de anställda att sträva efter 

att arbeta mot organisationens image. På Fritidsresor kunde vi se detta mönster då de 

under utbildningstiden som mest fokuserade på värderingar och ”Blue Spirit” fick de 

även lyssna på jinglar och titta på reklamfilmer för att lära sig vad Fritidsresor 

representerade utåt sett. Detta fenomen framkom även bland respondenterna från de 

andra bolagen. Där användes dock inte företagets reklamfilmer utan fokus lades på att 

presentera muntligt vilken typ av gäster företaget inriktade sig mot samt vad dessa 

gäster förväntade sig.  

Det kan uppfattas som att Fritidsresor använder sig av reklamfilmer medan de andra 

bolagen hade föreläsningar för att påvisa vad som kan förväntas av gästerna väl ut på 

destinationen. Detta kan ses som att en bild av dem själva samt organisationen skapas 

och i samband företagets marknadsföring konstrueras en image. Detta leder till att 

gästerna förväntar sig att bolagens och deras reseledare ska agera på ett visst sätt, vare 
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sig de är i Egypten eller i Thailand. Därför kan det tolkas som att när exempelvis 

Fritidsresor visar reklamfilmer och jinglar så handlar det om sambandet mellan image 

och organisationsidentitet eftersom de genom ett sådant tillvägagångssätt visar för de 

blivande reseledarna vad deras image är och vad de ska sträva efter.   

5.3 Motiv & Motivation 

Zetterberg et al (1983) nämner olika attityder till varför människor arbetar och väljer ett 

visst yrke; försörjnings-, yttrevärlds- och inrevärldsattityder. Försörjningsattityder 

menar att människor går till arbetet för att försörja sig, yttrevärldsattityder för att skaffa 

sig bättre levnadsstandard och inrevärldsattityder för att skaffa sig personlig tillväxt 

genom självutveckling. Bland våra respondenter fanns det flera olika motiv till varför de 

blev reseledare, vissa ville arbeta med människor och någon ville bli reseledare 

eftersom hon drömt om det sedan hon var liten. Ett återkommande mönster bland 

motiven var dock att de flesta ville ut och upptäcka världen, och göra något annorlunda 

jämfört med vardagen hemma i Sverige. Antingen handlade det om att som i Lion 

Alpins fall att de ville till Alperna och åka så mycket skidor som möjligt, eller som i de 

andra fallen, få vistas i ett varmt land på en charterort där de också fick se och uppleva 

en mängd olika saker. Samtliga respondenterna var i ungefär samma ålder när de blev 

reseledare vilket var 20 till 23 årsåldern, och befann sig i liknande livssituationer. Vissa 

nämnde flera olika motiv till varför de åkte och det kunde exempelvis vara en 

kombination av att synas i serviceyrket och samtidigt få göra det på ett semesterparadis.   

På grund av den låga lönen så går det inte att se Zetterberg et als (1983) 

försörjningsattityder som någon betydande anledning till motivet varför det sökte sig till 

reseledareyrket. Istället kan svaren delas in i de andra två typerna av attityder. Att 

respondenterna ville ut i världen kan dels ses som en yttrevärldsattityd eftersom de 

bättrar på sin levnadsstandard, då det går att ses som en typ av lyx att kunna åka skidor 

så pass mycket eller vistas i ett semesterparadis, vilka är saker som är förknippade med 

semester. Ovanstående svar samt att de ville arbeta med andra människor kan ses och 

kategoriseras in under inrevärldsattityder, eftersom motivet till att få åka ut i världen 

och upptäcka saker kan vara personlig tillväxt och att utvecklas. Att få möta andra 

människor och arbeta med service kan på samma sätt bidra till den personliga 

utvecklingen och kan därmed vara ett motiv till varför de sökte sig till yrket som 

reseledare. Vissa av respondenterna nämnde dessutom en kombination av motiven 
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vilket kan tolkas som att både yttre- och inrevärldsattityder kan vara viktiga motiv till 

yrket som reseledare.  

I traditionell motivationsteori så som Maslows (1970) behovshierarki och Hertzbergs 

(1966/2007) tvåfaktorsteori vilka fokuserade på faktorer som hygien eller fysiologiska 

behov som var tvungna att vara tillgodosedda innan människor kunde bli motiverade av 

självutveckling eller liknande faktorer. Pinks (2010) Motivation 3.0, inre motivation 

fokuserar istället mer på inre påverkan och motivation. Pink menar att människor 

motiveras av saker som meningsfullhet i arbetet, ansvarstagande och självbestämmande 

som viktiga motivationsfaktorer. Pink menar vidare att människor har en naturlig 

förmåga att bestämma över sitt eget arbete och kunna se vad som behövs göras, och 

detta motiverar enligt honom människan ytterligare. Vroom (1964 i Miner, 2005) menar 

med sin expectancy Theory att människor har olika mål när de arbetar angående vilket 

resultat som ska åstadkommas. Genom att de anställda sätter förväntningar på att få en 

utgång av det som de presterar så förväntas de också anstränga sig hårdare. Vad som 

drev respondenterna i studien till att bli mer motiverade till arbetet var dels att efter 

utbildningen kunna prestera så bra som möjligt för gästen, och på den vägen att få så bra 

respons som möjligt tillbaka. Flera nämnde också att de inte bara var för gästens skull 

de ville göra en så bra prestation som möjligt utan även för företaget och 

organisationen, till exempel att prestera för ”Apollofamiljen” och arbetskamraterna. 

Bidragande till detta kan också var som några påpekade att instruktörerna under 

utbildningarna var inspirerande och motiverande. Instruktörerna kunde enligt 

respondenterna göra ett så pass bra intryck att de blev mer motiverade till att själva få ta 

på sig uniformen och representera företaget på samma sätt de tidigare hade gjort, och 

dessutom göra ett arbete som verkade roligt och meningsfullt.  

De olika motivationsfaktorerna som kom fram under empiriinsamlingen tyder på att det 

finns en koppling till Pinks (2010) Motivation 3.0, inre motivation samt Vroom’s (1964 

i Miner, 2005) expectancy theory. Att göra ett gott arbete för både gäster och 

organisation och få bra respons tillbaka kan tolkas som att de förväntningar och mål 

som sätts upp är till för att nå ett så bra resultat som möjligt, likt Vroom. Detta kan 

också liknas vid den inre påverkan i och med att det gör arbetet meningsfullt, och 

respondenterna påpekade också att de fick en positiv bild av arbetsuppgifterna redan 

under rekryteringen. Genom att de såg meningsfullhet i att få arbeta som reseledare 

tolkas det som att de blev mer förväntansfulla på att komma ut på destinationen och 
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sätta igång att arbeta eftersom de kände en mening med att få representera och prestera 

för sina arbetsgivare, vilket kan tyda på en förändring eller utökning av motivationen 

efter avslutad utbildning.    
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6. Slutsats 
Studiens avslutande kapitel. Med utgångspunkt ur tolkningskapitlet kommer vi här 

göra en återkoppling till studiens frågeställning och presentera de resultat vi kommit 

fram till. Vidare åskådliggörs även studiens begränsningar, praktiska implikationer, 

teoretiska bidrag samt framtida forskning. 

6.1 Besvarande av frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är: Att skapa förståelse för hur kulturstyrningen som 

resebolagen använder sig av under rekryteringsprocessen kan påverka reseledarens 

motivation till yrket, samt identifiering till organisationen. 

Vårt huvudproblem att besvara i studien är: Hur kan reseledares identitet och 

motivation till arbetet påverkas av kulturstyrning i en rekryteringsprocess? För att 

kunna svara på ovanstående problem använde vi även en underfråga som hjälp till att 

skapa teoretisk förståelse och bredd för ämnet. Underfrågan är: Hur kan 

organisationskultur och organisationsidentifiering leda till motivation? 

Studien har påvisat att det omdiskuterade fenomenet kulturstyrning i hög utsträckning 

fungerar i den branschs rekryteringsprocesser som studien undersökt. Förklaringen till 

varför ligger i organisationernas urvalsprocesser, som i sig även de är en form av 

kulturstyrning. Personerna som valts ut att delta under hela rekryteringsprocessen har 

generellt sett låg ålder samt en lägre grad av arbetslivserfarenhet, samt att de faktiska 

kunskaperna ofta bortses till förmån för personligheter som passar den profil 

organisationerna efterfrågar. Det är på grund av dessa faktorer som kulturstyrning har 

varit ett möjligt redskap att använda och fått den genomslagskraft bland deltagarna som 

studien visat på. Hade åldern och mognadsgranden bland deltagarna varit högre hade 

kulturstyrningen antagligen inte hade fungerat, åtminstone inte i samma utsträckning. 

Kulturstyrning kan utövas på flera olika sätt vilket vi kan påvisa med vår studie. Dock 

så har vi inte kunnat urskilja några olikheter bland effekterna beroende på vilken form 

av kulturstyrning som använts. Däremot kan studien påvisa att kulturstyrning skall 

användas med viss försiktighet då en överdriven form kan vända deltagarna emot 

bolaget då de inte framställs som äkta.  

Andra faktorer som gjorde deltagarna mer mottagliga för kulturstyrningen var det 

gemensamma mönster på motiven till varför de sökte sig till yrket, då det var en låg 
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andel personer som hade några arbetsrelaterade mål med varför de blev reseledare. Det 

gemensamma motivet var att åka ut i världen för att antingen få åka skidor eller att få 

vistas på en varm charterort en hel säsong och hade därför ingen direkt koppling till 

yrket. Utan att egentligen veta vad de ville åstadkomma eller vad yrket exakt gick ut på, 

blev det därför lättare för företagsledningen att med hjälp av kulturstyrningen och dess 

symboler, riter och attityder, styra in de anställda i den kultur organisationen besitter.  

Därför blir det också lättare för företagsledningen att med hjälp av kulturstyrningen få 

de anställda att identifiera sig med organisationen och se sig som en del av den. Genom 

att de anammar organisationskulturen så börjar de själva ta till sig organisationens 

värderingar och attityder. Ju mer detta sker desto större är chansen att de identifierar sig 

med organisationen och tillhörigheten ökar. När det går så pass långt att människor 

säger sig var en del av, eller till och med att de är sitt företag, visar det att 

kulturstyrningen har lyckats. Effekterna kan således beskrivas som att kulturstyrningen 

har medfört en stark organisationsidentitet bland deltagarna som tas i form av stark 

hängivenhet och lojalitet till organisationen under rekryteringsprocessen.  

Den starka organisationsidentiteten som kulturstyrningen varit med och påverkat har 

också fått motivationen och motiven att förändras, eller snarare utökas under 

rekryteringsprocessen. Ett av de huvudsakliga motiven var fortfarande att få åka ut och 

resa med skidåkning eller värme som huvudskäl, men de blev även av högre betydelse 

att få prestera för organisationens skull. Ju starkare tillhörighet och tillgivenhet till 

organisationen desto viktigare blev det för de anställda att prestera för organisationen, 

som snarare sågs som en familj och inte ett företag. Möjligheten att få sätta på sig 

”familjens” uniform och börja få representera företaget fick deltagarna att bli mer 

motiverade till att få göra att ett så bra jobb som möjligt för ”familjens” skull och bidra 

till dess framgång.   

Vidare kan studien påvisa att företagen har stor makt över deltagarna under 

rekryteringsprocessen. Deltagarna får endast information från ett håll och har inte under 

processens gång någon möjlighet att kontrollera om de faktiskt stämmer utan får helt 

och hållet förlita sig till att företaget talar sanningen. Genom denna form av 

envägskommunikation är det då lättare för företagen att bygga upp 

organisationsidentiteten och motivationen genom kulturstyrning. Om samma 

organisationsidentitet och motivation till arbetet finns kvar när de väl är ute på en 
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destination är där i mot oklart eftersom de är först då de får se hur de egentligen är att 

arbeta för företaget. Detta är också en av anledningarna till att kulturstyrning fungerar 

inom denna form av rekryteringsprocess, och som praktiskt använts.    

6.2 Teoretiskt bidrag 

 

Kulturstyrningen har tidigare varit ifrågasatt då det varit svårt att påvisa dess effekters 

faktiska verkan, där en del forskare så som Smircich (1983) och Meek (1988), menar att 

det inte går att styra organisationers kultur medan vissa så som Kilmann (1985)  säger 

att det går. Vi har i denna uppsats kunnat visa på ett område där effekterna av 

kulturstyrningen varit påtaglig och faktiskt fungerar, samt en bransch där företag 

praktiskt använder sig av denna styrningsform. Vi har i studien undersökt sambandet 

mellan kulturstyrning, organisationsidentitet och motivation, och huruvida detta ser ut. 

Sambandet som vi kommit fram till och kan delvis bekräftas från tidigare studier av 

exempelvis Hatch & Schultz (1997 & 2004) och Alvesson (2004). Det innebär enligt 

modellen ovan att kulturstyrningen kan användas för att påverka 

organisationsidentiteten, och få människor att identifiera sig själva med sin egen 

organisation. Det i sin tur kan skapa en hängivenhet och lojalitet till företaget vilket kan 

leda till motivation och att de anställda vill prestera på en hög nivå för organisationens 

skull. Kulturstyrningen kan även påverka motivationen direkt då människors motivation 

kontrolleras genom att de styrs in i ett sätt att tänka och agera inom organisationen. 

Följaktligen kan vi se ett klart samband med att kulturstyrning ger effekter på både 

organisationsidentitet och motivation. I tidigare teori finns det kopplingar mellan 

kulturstyrning och identitet (Alvesson, 2004) samt identitet och motivation (Hatch & 

Schultz, 1997 & 2002). Däremot har vi inte kunnat hitta ett samband mellan dessa tre 

begrepp kombinerat i tidigare teori.  Vidare visare denna studie på att en person inte 

behöver vara anställd eller ha arbetat på ett företag för att styras av kulturstyrning, och 

Kulturstyrning 

Identitet 

Motivation 
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effekterna av det kan framkomma under en kort period som en rekryteringsprocess 

faktiskt är.   

6.3 Praktiska implikationer 

Vetskapen om kopplingen mellan kulturstyrning, identitet och motivation är något som 

inte bara är teoretiskt intressant. Denna koppling är även något som ledningen inom 

organisationer kan ta till sig vid utövande av kulturstyrning. Om de anställda känner en 

högre grad av organisationsidentitet betyder det också i hög grad att lojaliteten och 

hängivenheten är större. Genom detta kan också motivationen öka och de anställda vill 

prestera bra för företagets skull och göra det lilla extra. Studien kan också visa på vilka 

faktorer som ligger till grund för att kulturstyrning fungerar samt vilka negativa effekter 

denna styrningsform kan ha, vilket ledningen inom organisationer som använder sig av 

kulturstyrning bör ta i beaktande. Om företagets anställda är unga med lägre grad av 

livserfarenhet ökar också chanserna för att kulturstyrningen ska lyckas. Dock får inte 

styrningsförsöken bli för överdrivna då organisationen istället kan framstå som oärliga 

och det tidigare nämnda sambandet kan få en motsatt effekt. Fenomenet som studerats 

är inte knutet till bolag inom charterbranschen utan är även överförbar till andra företag 

och branscher. Dock så bör ledningen inom de organisationer som studien undersökt 

överväga de moraliska aspekterna angående användandet av kulturstyrning. 

Yrkesgruppen reseledare är av ung ålder med generellt sett låg arbetserfarenhet och 

utbildningsgrad vilket medför att dessa personer är mer mottagliga för kulturstyrning. 

Detta faktum i relation till de rådande arbetsförhållandena med många timmars arbete 

till låg lön kan ses som en form av utnyttjande från företagens sida. Detta är som sagt ett 

moraliskt dilemma som företagen i högre utsträckning bör beakta. Är det verkligen okej 

att skapa lojalitet och tillhörighet bland de anställda i syfte att de ska kunna arbeta tolv 

timmar om dagen sex dagar i veckan för en månadslön på mellan 5000-7300 kronor 

utan att klaga?         

6.4 Studiens begränsningar 

En av begränsningar är det faktum att uppsatsen på grund av praktiska skäl ej kunnat 

genomföras som en fältstudie på plats under bolagens rekryteringsprocesser, vilket hade 

inneburit att studien hade kunnat följa processens gång och observera hur deltagarna 

påverkats och utvecklats av kulturstyrningen.  Genom att intervjua deltagarna i början 

samt i slutet av rekryteringsprocessen hade vi som författare tydligare kunnat se om det 

fanns några skillnader gällande organisationsidentiteten och motivationen från början 
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till slutet, vilket hade givit en djupare förståelse för vad som faktiskt skett under hela 

processens gång. Författarna är vidare medvetna om den begräsning som en kvalitativ 

studie inneburit då studien inte kunnat ge en generell bild av hur fenomenet 

kulturstyrning sett ut i turismbranschen. Då respondenternas åsikter och hur de uppfattat 

fenomenet som har varit av intresse, har det kvalitativa tillvägagångssättet ändå varit det 

mest lämpliga.  

6.5 Framtida Forskning  

Då denna studie har fokuserat på reseledarna och hur de uppfattat kulturstyrning under 

rekryteringsprocessen så hade det som framtida forskning varit intressant att undersöka 

hur företagen inom denna bransch ser på kulturstyrning som ett styrningsverktyg. 

Genom att undersöka fenomenet ur företagens perspektiv går det tydligare att komma 

fram till vilka motiv som ligger till grund för användandet och vad de själva anser om 

kulturstyrning och dess effekter. En ytterligare framtida forskning skulle kunna vara 

som vi beskrev i studiens begränsningar att göra om denna studie som en fältstudie på 

plats under en rekryteringsprocess. Genom en fältstudie går det för författarna att under 

en hel rekryteringsprocess hos ett eller flera fallföretag göra observation och intervjuer, 

vilket kan leda till en djupare förståelse för både deltagare och företag. 
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