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Sammanfattning 
Vårt syfte med denna uppsats är att analysera och diskutera hur personalmotivation påverkar 
servicekvaliteten i serviceföretag. Detta har vi gjort genom två undersökningar, en litteratur-
studie av befintliga teorier samt en empirisk undersökning av Lisebergs Lyckohjulsavdelning 
samt Shoppingavdelning. Den forskningsfråga vi ställde oss inför detta arbete var; varför 
behövs motivationsarbete i serviceföretag. 
 
Vid insamlingen av information använde vi oss främst av litteraturgenomgång samt 
enkätundersökning och djupintervjuer. Litteraturgenomgången inriktades på de beprövade och 
mest dominerande teorierna kring motivationsområdet. Enkätundersökningen och djup-
intervjuerna riktade vi mot anställda på Lisebergs nöjespark. Efter insamlingen av data 
använde vi oss av en kvalitativ strategi för att tolka den information som våra undersökningar 
gav oss. Resultatet bearbetades slutligen med hjälp av tre huvudbegrepp som har varit nyckel-
orden genom hela uppsatsen; servicekvalitet, motivation och motivationsverktyg.  
 
Avslutningsvis förde vi en diskussion där teorierna och empirin samt våra egna tolkningar och 
åsikter utgjorde grunden. I diskussionen kunde vi föra fram intressanta samband mellan 
motiverad personal och servicekvaliteten på Liseberg samt framhäva de viktigaste 
motivationsverktygen som används för att motivera personalen i nöjesparken. Ur diskussionen 
kunde vi dra slutsatser om sambandet mellan motivation och servicekvalitet samt presentera 
ett antal utvecklingsförslag till de båda avdelningarna som vi haft kontakt med.  
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Abstract 
Our purpose with this paper has been to analyse and discuss how motivation of the personnel 
affects the service quality in service companies. This has been done through two studies; a 
literature study with existing theories and an empirical study on the divisions of Lyckohjul 
and Shopping at Liseberg. In the introduction of this paper we put the question of research; 
why is there a need for work of motivation in service companies. 
 
When collecting information we used literature briefing, a questionnaire study and depth 
interviews. The literature briefing focused on the well-tried and most dominating theories on 
the subject motivation. The questionnaire study and the depth interviews were directed to the 
employees at Liseberg amusement park. After collecting the data we used a qualitative 
strategy to interpret the information given from our studies. The result were processed by 
three main concepts which also have been our keywords throughout this paper; service 
quality, motivation and instrument of motivation. 
 
Finally we made a discussion built on the theories, the empirics and our own interpretations 
and opinions. In the discussion we could present some interesting connections between 
motivating personnel and service quality at Liseberg and emphasize the most important 
instrument of motivation used to motivate personnel at an amusement park. From the 
discussion we could ratiocinate about the connection between motivation and service quality 
and present a number of suggestions for developments to both our contact divisions. 
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Förord 
Under arbetet med denna uppsats har vi gång på gång förundrats över det mottagande vi fått 
av alla inblandade på Liseberg. Redan från första kontakt har Johanna Malmfors varit 
intresserad och hjälpsamt inställd till oss och vår uppsats. Under vårt besök i parken där vi 
träffade henne, Christopher Plumridge samt personalen på Lyckohjuls- och Shopping-
avdelningen blev vi varmt välkomnade. Detta gjorde att vi blev än mer motiverade och 
intresserade för vår forskningsfråga. Med dessa rader vill vi tacka alla berörda Lisebergare för 
trevliga pratstunder i ”bunkern”, intressanta inblickar bakom kulisserna, glada leenden under 
våra promenader till hjulen och butikerna samt den goda maten i restaurangen. Tack för att vi 
fick ta del av Lisebergsandan för en helg! 
 

Jonas Jolsta och Emma Jonsson 
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1. Introduktion till problemet 
 
Våren ligger i luften och några enstaka förväntansfulla familjer har samlats utanför Lisebergs 
stora entré. Ett ymnigt regn har börjat falla och klockan närmar sig 15.00 och personalen har 
förberett sig för att ta emot dagens besökare. De står utplacerade på sina positioner i 
lyckohjulen, vid attraktionerna och i försäljningsställena. Ingen av dem väntar sig någon 
större anstormning av gäster med tanke på väderleken. Öppningstiden närmar sig och den 
kommande dagen verkar bli ännu en långsam och grå arbetsdag på försäsongen. Den stora 
visaren på klockan vid entrén visar tre på eftermiddagen och familjerna ställer sig till rätta i 
kön för att lösa biljett. De första gästerna går i rask takt fram mot Lisebergsbanan. Bakom 
sina kapuschonger sneglar de mot Kexchokladhjulet och möts där av en ung man i färd med 
att lyfta upp kilovis med Kexchoklad. Trots regn och endast ett fåtal besökare får de ett 
smittande leende mot sig och de traskar vidare, värmda av det trevliga bemötandet. 
 
Samtidigt står chefen en bit bort och iakttar situationen med en belåten min. Ännu en glad och 
trevlig Lisebergare som möter gästerna precis som vi vill. Det är helt otroligt att de gång på 
gång lyckas engagera sig, trots det monotona arbetet och de kalla vindarna. Hon drar upp sin 
egen kapuschong och går med snabba steg tillbaka mot kontoret. Under promenaden kan hon 
inte låta bli att fundera över frågan: 

 

Hur skapar man ett leende? 

1.1 Bakgrund 
Serviceföretagen har fått en alltmer avgörande roll i svensk ekonomi på grund av att fler och 
fler tillverkande företag flyttar utomlands. Denna förflyttning beror till stor del på låg-
kostnadsländernas möjlighet att erbjuda billig arbetskraft. Tillverkningsföretagen kan spara in 
stora summor genom att flytta produktionen till dessa länder. (www.sif.se) Tillverkningen i 
serviceföretag sker däremot på ett sådant sätt att produkten skapas i mötet mellan kunden och 
personalen (Pine och Gilmore, 1999). Detta leder i sin tur till att en liknande förflyttning inte 
är möjlig för denna bransch eftersom kunden är en medproducent i tillverkningen. Där kunden 
finns sker också tillverkningen.  
 
Servicebranschen i Sverige har vuxit vilket medfört en hårdnande konkurrens. Begrepp som 
servicekvalitet och unicitet har blivit allt vanligare för att vinna marknadsandelar. Även 
miljöengagemang och samhällsnytta är faktorer som väger tungt vid företagets profilering. 
(Armstrong och Kotler, 2005:54-56) Personalen har även blivit en allt viktigare resurs för 
företaget. Detta beror på att produktionen sker i mötet mellan personalen och kunden (Pine 
och Gilmore, 1999). För att företag i servicebranschen ska lyckas och bli lönsamma måste de 
först och främst erbjuda en produkt. För att sedan kunna stå sig i konkurrensen med 
jämförbara företag måste ett mervärde skapas. Kunden har en förväntning på den kommande 
upplevelsen och mervärdet är det värde som skapas utöver förväntningen. Personalen blir 
företagets viktigaste tillgång i skapandet av detta mervärde eftersom de kan känna av och 
överträffa förväntningen. (Grönroos, 2003:119-121) Det är personalen som skapar kundens 
upplevelse i samband med produktionen (Kandampully et al, 2001).  
 
Aronsson (1994) tar upp den centrala roll som personalen har fått i dagens serviceföretag.  
Personalen har en stor del i skapandet av företagens produkt tack vare att de är närmast 
kunden vid tillverkningsögonblicket. Situationer där människor är inblandade är svåra att 
förutspå och det blir därmed svårt att skapa exakta arbetsmallar för dessa situationer. 
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Personalen som möter kunden blir en viktig resurs i serviceföretagen eftersom personalen kan 
anpassa sig efter de situationer som skapas i mötet med kunden. Personalen har en förmåga av 
att vara flexibel till skillnad från förprogrammerade maskiner som används i tillverknings-
företag. Personalens förmåga att vara flexibel har fått en speciell funktion i serviceföretagen, 
en funktion som innebär större ansvar och beslutsfattande på plats. (Kandampully et al, 2001) 
En annan egenskap som gör personalen betydelsefull i servicebranschen är attityden. Många 
företagsledare använder sig idag av den divis som Herb Kelleher myntade under sin tid på 
Southwest airlines: 
 

“Hire for attitude and train for skills” 
(Herb Kelleher, www.swamedia.se) 

 
Detta visar på den betydelse som personalens attityd har fått. Alla kan utbildas för vad arbetet 
kräver men det är betydligt svårare att ändra på någons attityd. Det personliga mötet mellan 
anställd och kund är som alla möten, beroende av hur dessa reagerar på varandra (Goffman, 
2004). Den anställdes attityd, att vilja möta kunden på ett professionellt sätt, är avgörande för 
att företaget ska uppfattas på ett positivt sätt. En följd av personalens centrala roll är att de fått 
större makt i företagen. Ansvar har flyttats ner i hierarkin, produktionen är beroende av 
personalen och de mänskliga resurserna har blivit en bristvara. (Aronsson, 1994) 
 
Företagen kan bli mer effektiva om de inser att det är personalens insatser som skapar mer-
värdet, som kan ge kunden det ”lilla extra”. För att öka effektiviteten bör företagen motivera 
sin personal att utföra de aktiviteter som skapar mervärdet (Grönroos, 2002) Personalen ska 
kunna få varje kund att känna att det är dem som är viktiga och kunna tillgodose deras 
önskningar och förväntningar. Serviceföretagen blir beroende av det ansvar personalen 
känner, deras kompetens och motivation (Gustavsson, 1994). Det finns en mängd olika teorier 
om hur människor kan motiveras.  
 
Den mest kända motivationsteorin är ”Maslows behovstrappa” vilken innebär att 
människornas behov är rangordnade. Längst ner ligger fysiologiska behov därefter kommer 
säkerhets- och trygghetsbehov, sociala behov, uppskattnings- och statusbehov samt självför-
verkligande behov. Maslow (1987) menar att människan bara kan känna ovanliggande behov 
så länge det föregående behovet är uppfyllt. Det är de ouppfyllda stegen som människan 
strävar efter, det är de som är motiverande. En annan motivationsteori är ”Herzbergs två-
faktorteori” där han delar in behoven i två grupper; hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 
Herzberg skiljer här på faktorer som undviker missnöje och faktorer som skapar motivation. 
Hygienfaktorerna är sådana faktorer som krävs på en arbetsplats för att inte orsaka missnöje 
såsom säkerhet, lön med mera. Motivationsfaktorerna är däremot de faktorer som driver 
personalen att göra mer än vad som minst förväntas av dem. (Robbins, 2005:172-175) 
 
Företagens ledning kan skapa motivation genom att använda sig av två olika motivations-
verktyg; belöningar till eller bestraffningar mot personalen. De flesta anser dock att belöning 
har en större inverkan på motivationen än vad bestraffning har (Svensson, 1988). Dessutom är 
det ofta inte tillåtet för företagen, varken ur ett moraliskt eller juridiskt perspektiv, att använda 
sig av bestraffningar (Gregov, 2007:B338-B350). Utdelandet av belöningar eller 
bestraffningar kan ske individuellt eller i grupp. Oavsett hur motivationsverktygen hanteras 
anses det viktigt att individen kan påverka den situation som ligger till grund för belöningen 
eller bestraffningen. Det finns en uppsjö av olika former av belöningar och bestraffningar. 
Alltifrån löner, bonusar, uppmärksamhet och erkännande till karriärmöjligheter och arbets-
rotation är former av belöningar som kan öka motivationen. (Samuelsson, 2004:135-171) 
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Försämringar av arbetstider, utebliven löneökning, utpekanden vid dålig prestation och 
omplacering kan ses som bestraffningar för att påverka personalens motivation. 
 
Den snabbast växande marknaden inom servicebranschen är turismnäringen. Den omsätter 
idag över 215 miljarder kronor och utgör en viktig del i den svenska ekonomin 
(www.nutek.se 2007-12-17). Vi ser turismnäringen som den bransch som sedan dess 
uppkomst alltid legat i framkanten vad gäller servicekvalitet och mervärde. Det är dessutom 
ett av de mest personalberoende områdena inom servicebranschen Ett av de största företagen i 
svensk turismnäring är Liseberg. Här arbetar årligen nästan 900 säsongs- och helårsanställda 
(Lisebergs årsredovisning, 2006) med att skapa Sveriges mest välbesökta turismprodukt 
(www.nutek.se 2007-11-18). Varje år besöks parken av över 2,5 miljoner människor 
(Lisebergs årsredovisning, 2006). Tack vare Lisebergs position i svenska turismnäringen kan 
de utgöra en förebild för andra företag inom samma marknad. Det är oerhört viktigt för 
Liseberg att tillfredställa sina kunders förväntningar från år till år för att kunna behålla denna 
position. Detta medför att de kan stå sig i den alltmer hårdnande konkurrensen med Tusenfryd 
i Oslo, Tivoli i Köpenhamn och Gröna Lund i Stockholm. 

1.2 Problemformulering 
Företagens främsta kontrollmedel har tidigare varit lönen, för den utför arbetaren de uppgifter 
som arbetsgivaren önskar. Personalen gör fortfarande samma uppgifter, men nu krävs mer av 
personalen. För att klara den ökade konkurrensen så krävs att företaget kan erbjuda ett 
mervärde. Detta mervärde skapar personalen genom sättet de utför arbetsuppgiften på. I mötet 
med kunden räcker det inte längre att ha en bra vara utan servicen måste leva upp till 
förväntningarna och helst överträffa dem. Det är företagets uppgift att se till att personalen 
levererar detta mervärde i mötet med kunden. Lönen är det tydligaste hjälpmedel som 
företagen kan tillhandahålla för att påverka personalen att utföra de önskade prestationerna.  
 
När företagen insett att personalen är den resurs som kan skapa det eftertraktade mervärdet 
måste de ta reda på hur de får personalen att prestera. Många forskare har kommit till slut-
satsen att det är motivation som kan få personalen att prestera utöver arbetet. För att få en 
större kontroll och inflytande över personalen krävs det att företagen lägger ner mer tid på 
motivationsarbetet. Först och främst måste företagen klarlägga vad de vill motivera till för att 
därefter komma till bukt med vilka motivationsproblem som finns för att personalen ska 
utföra de prestationer som kan ge kunden det önskade mervärdet. 
 
Ofta är det forskare och den akademiska världen som sätter ord på samhällets problem och 
försöker lösa dessa problem genom teorier. Den största forskaren inom motivations-
forskningen är Abraham Maslow. Han skapade sin teori om behovshierarkin redan på 1940-
talet, sedan dess har hans teorier kritiserats, omformulerats och inspirerat såväl teoretiker som 
praktiker. Även om nya teorier har lagts fram är även dessa över 30 år gamla och det är 
Maslows idéer som ligger i grunden. På 1940-talet såg vår arbetssituation ut på ett helt annat 
sätt än vad den gör idag. Arbetsskyddslagar, rättigheter, levnadsstandard och sociala för-
hållanden har förändrats och med det kraven på arbetet. Trots förändringen är det Maslows 
teorier som är dominerande i debatterna, eller någon av hans efterföljares teorier som 
används. Vi ställer oss kritiska till om dessa äldre teorier fortfarande är aktuella och fungerar 
trots de förändringar som skett i samhället. 
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1.3 Problemets relevans 
Under föregående rubrik har vi försökt ge läsaren en bild av den omgivning vårt forsknings-
problem befinner sig i. En hårdnande konkurrens där personalen har blivit det viktigaste 
konkurrensmedlet och att motivera personalen har blivit en allt viktigare del av ledningens 
arbete. För att tydliggöra problemets relevans går det att utgå från tre olika perspektiv. 
 
Samhällets perspektiv 
Svenska Dagbladet, Ledarna och SKI är bara ett fåtal av alla de medier som ger uttryck för 
det ökade problemet med motivation. Hur ska jag motivera nyanställda? Vad motiverar 
personalen? Kvinnor mer motiverade än män! Dessa rubriker vittnar om att motivation tagit 
en allt större del av dagens företagsekonomiska diskussion. Problemet uppmärksammas på 
flera håll och livliga diskussioner förs på Internet, i tidningar och i nyhetssändningar på tv. 
Motivation är ett växande problem och det läggs ned allt mer resurser på detta område. Även 
inom forskningen har motivation fått större utrymme, fler examinationsuppsatser än någonsin 
tidigare har belyst motivationsproblemet. De olika infallsvinklarna har varit spridda, allt från 
företagsekonomisk aspekt till psykologiska och samhällsvetenskapliga aspekter. 
 
Företagets perspektiv 
Som vi beskrivit ovan finns det stora vinster för företagen att göra om dem inser vilken resurs 
personalen är. Det är i mötet mellan kund och personal som serviceföretagen skapar sin 
produkt, det är i detta möte som kunden får sin upplevelse och uppfattning om företaget. 
Personalen har fått en större maktposition där det är deras insatser som spelar roll. Det är 
personalens egenskaper som flexibilitet, ansvarstagande och attityd som ska vinna förtroende 
hos kunderna. Personalen har utvecklats till serviceföretagens viktigaste resurs, men det är 
inte förrän företagen lyckas få personalen att prestera det lilla extra som denna resurs utnyttjas 
på mest effektiva sätt. Om personalen ska framhäva dessa egenskaper på ett sätt som gynnar 
företaget krävs det att de känner sig motiverade till sitt arbete.  
 
För att på ett effektivt sätt kunna använda de mänskliga resurserna som finns i företaget har 
motivationsåtgärder uppmärksammats som ett styrinstrument. Att hitta vad som motiverar 
personalen och sen utnyttja detta för att styra sin verksamhet har blivit en allt vanligare 
strategi hos företagsledningar. Det finns en enorm utvecklingspotential i personalen, det är det 
största utvecklingsområdet inom servicebranschen. Kan företagen få personalen att prestera 
det ”lilla extra” så har de lyckats få ett rejält försprång i konkurrensen. Det största problemet 
för att nyttja personalresursen är att personalen inte är motiverad till att göra det ”lilla extra”.  
 
Ovan har vi nämnt ett antal olika motivationsverktyg som alla bidrar till personalens ökade 
motivation, vissa endast i en liten utsträckning, andra i en större. Många av dessa verktyg är 
kostnadseffektiva och blir på så sätt ett av de bästa sätten att utveckla företagens produkter. 
Att anordna en fest, ge sina medarbetare uppmärksamhet eller att utbilda sin personal är alla 
motivationsåtgärder som kostar lite i förhållande till vad åtgärden kan ge inkomst. Kostnaden 
är lägre än vinsten vilket innebär att åtgärden är kostnadseffektiv. Många företag håller idag 
på med ett eller annat motivationsprogram för att bättre nyttja personalresurserna, men här ser 
vi ofta att desto bättre ett företag går desto mer satsar man på att motivera personalen. När 
företaget sedan går sämre drar man ner på motivationskostnaderna. Kanske är det i stället när 
företagen går dåligt som de främsta motivationsåtgärderna borde sättas in. 
 
Personalens perspektiv 
När tröttheten sätter in, eller när tristessen blir för stor är det inte alltid det lättaste att fortsätta 
göra sitt bästa. Motivationen är körd i botten och den anställde gör endast det som minst 
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förväntas för att inte utsättas för sanktioner. Ibland går de anställda under den gränsen och 
utsätts för sanktioner och kanske sköter arbetet så dåligt att det leder till ett avskedande. Om 
företaget går in och effektivt använder motivationsverktygen kan personalen lättare utföra sitt 
arbete och rent av att överträffa sina och arbetsgivarens förväntningar. Detta skulle kunna bli 
en avlastning för personalen genom att de känner sig engagerade inför sitt arbete. Detta är 
ytterligare argument för varför motivationsproblem är ett stort problem, inte bara ur företagets 
perspektiv som vill ha ut så mycket som möjligt utan även ur personalens perspektiv som får 
det lättare att prestera och mår bättre av det de har presterat. 
 
Motivationsproblemet är relevant ur flera perspektiv och synvinklar. Företagen, personalen 
och samhället vinner alla tre på att motivationen ökar. Vi kommer att lägga vår fokus på 
företagsperspektivet och utgå från de problem som företagen upplever med motivation. 

1.4 Forskningsfråga 
Varför behövs motivationsarbete i serviceföretag? 

1.4.1 Underfrågor 

Hur kan motivation leda till höjd servicekvalitet? 
Vilka verktyg finns för att motivera sin personal? 
Räcker de befintliga motivationsteorierna? 

1.5 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att analysera och diskutera hur personalmotivationen 
påverkar servicekvaliteten. Detta gör vi genom två undersökningar, dels en litteraturstudie, 
dels en empirisk undersökning av Liseberg. Litteraturstudien syftar till att analysera den 
befintliga begreppsramen inom motivationsteorin. I vår andra undersökning använder vi oss 
av Liseberg som förebild inom turismbranschen för att få en verklighetsbild av hur 
motivationsarbetet kan se ut. Vårt syfte med att genomföra en empirisk undersökning på såväl 
personal som ledningen på Liseberg är att utifrån deras perspektiv ta reda på hur motivation 
och motivationsarbetet upplevs. Genom att sedan jämföra och diskutera empirin och teorin 
kommer vi att kunna besvara vår forskningsfråga. Vår förhoppning är att vi dessutom ska 
kunna ge förslag till hur motivationsarbetet kan förbättras på Liseberg.  

1.6 Avgränsningar 
I denna uppsats gör vi ett par viktiga avgränsningar för att få ett hanterligt forskningsområde. 
Först och främst har vi valt att avgränsa vår empiriska studie från hela servicebranschen 
genom att enbart undersöka Lisebergs Lyckohjuls- och Shoppingavdelningar. Vi har även 
gjort en avgränsning för vår litteraturgenomgång där avgränsar vi oss från mindre beprövade 
och vedertagna teorier inom området motivation. Under arbetets gång har vi även valt att 
avgränsa oss från det strategiska motivationsarbetet på grund av informations- och resursbrist. 
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2. Metod 

2.1 Relationen mellan teori och empiri 
Heine Andersen (1994) beskriver i sin bok hur slutsatser härleds genom forskarnas olika 
relationer till teori och empiri. De två grundläggande relationerna är induktiv och deduktiv där 
slutsatserna är härledda antingen utifrån empiri eller utifrån teori. Induktion utgår från empirin 
och utifrån den härleds allmängiltiga lagar. Deduktionen utgår från de allmängiltiga lagarna, 
det vill säga teorin, och utifrån den härleds slutsatser. I vår uppsats har vi valt att växelvis 
använda dessa två relationer för att utgå från såväl teori som empiri. Detta förhållningssätt 
kallas för abduktion och är ett förhållningssätt som kan användas vid skapandet av nya 
begrepp och teorier genom analys utifrån såväl empiri som teori. I vår uppsats kommer detta 
förhållningssätt att utgå från de valda teorierna och den insamlade data från Liseberg och 
utifrån dessa skapa nya teorier. Den största fördelen med att använda det abduktiva 
förhållningssättet är att det lämnar utrymme för nya företeelser samtidigt som antaganden 
förankras i befintliga teorier och i den framtagna empirin.  

2.2 Kvalitativ och kvantitativ strategi 
Vi har valt att undersöka vårt problem med en kvalitativ forskningsstrategi. För denna uppsats 
innebär detta att vi kommer att göra tolkningar av de underlag vi samlar in. Vi kommer inte 
att försöka dra några övergripande generella slutsatser utanför vår fallstudie. Vi kommer 
istället att diskutera och tolka Liseberg utifrån dess förutsättningar. Trots att vi valt en 
kvalitativ strategi för vår undersökning kommer vissa kvantitativa moment att ingå i in-
samlingen och sammanställningen av data. Ett sådant moment är sammanställningen av 
enkätundersökningarna där vi kommer att försöka bilda oss en generell uppfattning om hur 
personalen på Liseberg som grupp ser på motivation. När den kvantitativa sammanställningen 
är gjord kommer huvudmomentet, den kvalitativa diskussionen av det sammanställda 
materialet. Att först göra en kvantitativ sammanställning för att sedan göra en kvalitativ 
analys är ett vedertagen och välbeprövad forskningsstrategi (Bryman, 2004) vilket höjer tro-
värdigheten för vår undersökning.  

2.3 Litteraturgenomgång 
Vår huvudmetod för framtagandet av den teoretiska referensramen kommer att vara litteratur-
genomgången. I den ingår att ta reda på vilken kunskap som redan finns på området och 
undersöka om det gjorts liknande forskning tidigare. Syftet med en litteraturgenomgång är att 
ta del av den befintliga kunskapen för att slippa börja från början vid varje undersökning samt 
att utnyttja befintliga erfarenheter för att inte göra onödiga misstag. (Bryman, 2004) För att 
höja trovärdigheten i vår rapport kommer vi att förhålla oss kritiskt till all den litteratur som 
används. Vår grund kommer att utgöras av vetenskapligt accepterade, tryckta och utgivna 
böcker och artiklar. Detta gör i sig att trovärdigheten höjs eftersom att denna litteratur redan 
genomgått viss granskning. Mindre vetenskapliga källor som internetsidor och tidningsartiklar 
kommer även de att användas men då med ett betydligt mer kritiskt granskande från vår sida.  

2.4 Fallstudie 
Vi har valt att rikta vår rapport mot en specifik arbetsplats, Liseberg, vilket medför att en fall-
studie är nödvändig för att få fram det underlag som vår forskningsfråga kräver. Vårt val av 
fall beror på att Liseberg är ett av Sveriges ledande turismföretag och kan då utgöra en före-
bild för andra företag. Det ligger i fallstudiens natur att det inte går att generalisera resultatet 
för en större population än det valda fallet (Bryman, 2004). Vi är medvetna om att vi inte kan 
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göra generaliseringar i hela servicebranschen men Liseberg är såpass framträdande att andra 
företag kan se dem som en förebild och dra nytta av denna undersökning. För att få en 
hanterbar storlek på materialet har vi valt ett endast rikta vår fallstudie till två av avdel-
ningarna på Liseberg; Lyckohjul och Shopping. Dessa två avdelningar är representativa för all 
säsongsanställd personal på Liseberg såväl i antal, ålder, kvalifikationer som levnadssituation 
och ansvar. I en fallstudie är det viktigt att samla in data från många olika håll och på flera 
olika sätt för att få en bra uppfattning om hela fallet. Att skapa sig en helhetsbild av fallet som 
undersöks är viktigt eftersom en fallstudie används för att kunna gå på djupet i det valda 
fallet. (Patel och Davidsson, 2003) 
 
Vi väljer att utföra fallstudien genom såväl intervjuer, enkätundersökningar som observationer 
för att skapa oss den helhetsbild som behövs för att kunna besvara vår forskningsfråga. Det 
finns vissa nackdelar med att använda en fallstudie som metod. Resultatet från en fallstudie är 
bunden till den situation som rådde när undersökningen gjordes (Bryman, 2004). 
Förutsättningarna vid vår studie kommer endast att vara aktuella för just denna undersökning, 
ändras förutsättningarna kommer också resultatet att ändras. Detta kommer att ge vår rapport 
en låg grad av stabilitet eftersom att studien troligtvis inte kan genomföras igen med samma 
resultat.  

2.5 Enkätundersökning 
Syftet med att genomföra en enkätundersökning är att få in ett kvantitativt undersöknings-
material, baserat på hur personalen på Lyckohjuls- och Shoppingavdelningen upplever sin 
motivation. Enkäterna riktas till personalen i de båda avdelningarna och kommer att omfatta 
37 anställda på Lyckohjulsavdelningen respektive 17 respondenter på Shoppingavdelningen. 
Urvalet är gjort med att hjälpa av driftschef på Lisebergs nöjespark utifrån praktiska 
parameter som antal anställda och möjligheten till informationsunderlag. 
Undersökningstillfället kommer att ske i samband med Jul på Liseberg; 22-25 november 
2007. Vi väljer den kvantitativa inriktningen på materialet för att kunna få en övergripande 
bild av hela personalstyrkan som en grupp och inte enskilda individers motivation.  
 
En enkätundersökning kan genomföras på en rad olika sätt beroende på vilket syfte man vill 
uppfylla med undersökningen. Genomförs den anonymt ökar chanserna att respondenterna är 
ärliga eftersom att de inte kan utsättas för någon konsekvens utifrån deras svar. (Trost, 2001) 
För att förstärka oss om att personalen fyller i enkäterna på ett ärligt och korrekt sätt kommer 
vi att genomföra den anonymt. Vi kommer inte på något sätt att markera vem som svarat vad 
på de olika enkäterna. Den enda identifieringsmöjlighet vi kommer att ha utgörs av kön, ålder, 
avdelning samt liknande klassificeringsuppgifter. Personalledningen kommer att efter genom-
förd studie få ta del av undersökningsmaterialet. De kommer inte heller ha någon möjlighet att 
spåra vem som svarat vad. Detta gör vi för att inte påverka vår undersökningspopulation med 
risken att bli behandlad efter hur de svarat, varken positivt eller negativt. 
 
Enkäterna kommer att ha en hög grad av standardisering eftersom alla kommer att tilldelas 
exakt samma enkät. Enligt Trost (2001) krävs detta för att enkäterna ska kunna jämföras 
mellan respondenter och för att kunna generalisera i populationen. Eftersom vi ämnar 
behandla personalen i de båda avdelningarna som två grupper anser vi att det krävs en hög 
standardisering. Frågorna kommer att få en blandning av strukturerade frågor, med på förhand 
givna svarsalternativ och mindre strukturerade frågor med utrymme för längre personliga 
svar. (se bilaga 1) Detta gör vi för att förenkla ifyllandet för vår population och minimera 
riskerna för att inte få enkäterna ifyllda. Det ger oss också en större möjlighet att jämföra de 
olika svaren sinsemellan. Risken med att endast ha strukturerade frågor är att vi inte får lika 
uttömmande svar. Vi riskerar även att inte få in nya intressanta synvinklar från populationen, 
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respondenternas egen kreativitet minimeras. Detta undviker vi genom att lämna en del frågor 
öppna och ostrukturerade. Enkätundersökningen kommer att vara både kvantitativ och 
kvalitativ under uppsamlandet av data. Dessa data kommer vi sedan att göra en kvalitativ 
analys utav. 
 
I en enkätundersökning bör undersökningsledarna vara medvetna om att respondenterna kan 
ha underliggande syften med att fylla i enkäterna. Dessa syften kan vara i enighet med under-
sökningsledarnas syfte men kan likväl vara motstridiga. (Trost, 2001) I vår enkätundersökning 
är troligtvis det mest framstående syftet att respondenterna känner sig tvungna att fylla i 
enkäterna, antingen av vår närvaro eller på grund av de anser det ingå i deras arbetsuppgifter. 
De kan även fylla i formuläret för att de känner sig sedda, de upplever en möjlighet att 
påverka eller för att de då slipper att göra något annat. Vår förhoppning är att deras syfte med 
ifyllandet av enkäterna är att de känner ett samband med vårt syfte, att förbättra motivations-
arbetet på Liseberg. Oavsett vad deras syfte är påverkar det de svar de ger och vi måste ta 
hänsyn till detta då vi tolkar deras svar. 
 
Vi har också valt att kontrollera hur vår enkät upplevs av en utvald grupp. Detta gör vi för att 
försäkra oss om att alla förstår våra frågor. Kontrollgruppen är sammansatt av fem studenter 
på högskolan i Kalmar som slumpvis valts att ingå i gruppen. Dessa har sedan ombetts att 
fylla i enkäten och ge kritik för att förbättra och förtydliga enkäten. För att ytterligare höja 
reliabiliteten på vår enkätundersökning har vi låtit en kontrollant med utbildning och 
arbetserfarenhet från statistik låta granska våra enkäter. Efter denna kontroll har enkäterna 
omformats utifrån de synpunkter som kommit in från såväl kontrollgrupp som kontrollant. 

2.6 Djupintervjuer  
Vi väljer att göra två djupintervjuer med representanter för Lyckohjuls- och Shopping-
avdelningen på Liseberg. Torsdagen den 22 november kommer vi att intervjua Johanna 
Malmfors, biträdande områdeschef för Lyckohjulsavdelningen och under fredagen den 23 
november genomför vi intervjun med Christopher Plumridge, biträdande områdeschef för 
Shoppingavdelningen. Urvalet är baserat på tillgänglighet samt med Lisebergs nöjesparks 
driftchefs godtyckande. 
 
Vid djupintervjuer kan man välja att använda en hög eller låg grad av standardisering, vilket 
innebär att intervjusituationen är exakt lika (hög grad av standardisering) eller helt olika (låg 
grad av standardisering). Med en låg grad av standardisering är det inte lämpligt att göra 
jämförelser mellan olika respondenter eftersom att situationen inverkar på respondenternas 
svar. (Trost, 1997) Intervjuerna med personalansvariga på avdelningarna i Liseberg kommer 
att ha en låg grad av standardisering eftersom de inte syftar till att jämföras med andra 
intervjuer eller ska leda till någon generalisering. Den låga standardiseringsnivån kommer 
förhoppningsvis att leda till att vi får uttömmande svar som sedan kan användas i en kvalitativ 
diskussion. Frågorna kommer att ställas med ”berätta om”, ”förklara”, ”vad anser du” karaktär 
vilket leder till stort svarsutrymme för den intervjuade.  
 
Struktureringsgraden på en intervju kan innebära två olika saker. Struktureringsgraden kan 
handla om intervjufrågorna är öppna med fritt svarsutrymme för respondenten eller om de är 
slutna med svarsalternativ. Det kan även innebära att intervjufrågorna handlar om det 
förutbestämda ämnet eller om frågorna är helt ostrukturerade och respondenten bestämmer 
vad intervjun kommer att handla om. Våra intervjuer kommer att ha en viss nivå av 
strukturering i och med att vi kommer att i möjligaste mån följa en intervjumall med 
förutbestämda frågor (se bilaga 2). Mallen syftar till att få ut den information som vi anser oss 
behöva under den begränsade tiden för intervjun. Vi kommer dock inte att hålla strikt på 
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denna mall eftersom det skulle inskränka möjligheterna till att finna nya intressanta 
företeelser. 
 
Syftet med att intervjua ledningen på Lisebergs Lyckohjulsavdelning och Shoppingavdelning 
är att få en riktad kunskap om ämnet. Den riktning vi vill få ut från intervjurespondenterna är 
hur ledningen anser sig stärka motivationen hos sina anställda. Denna riktning gör att vi kan 
mäta effektiviteten på de motivationshöjande aktiviteter som ledningen gör. Denna mätning 
kan vi göra genom att ställa personalens svar på enkätundersökningen mot ledningens mål 
med sina aktiviteter. Genom intervjun med personalledningen kan vi på ett snabbt och enkelt 
sätt få mycket information om vår fallstudie.  
 
Den informationen vi får kommer att vara subjektiv då den kommer från personalledningen 
vars syfte är att motivera sin personal. Detta kan innebära att informationen blir förskönad och 
vinklad för att framhäva deras eget arbete. Vid intervjuer är det av yttersta vikt att vara 
medveten om att intervjupersonen också har ett syfte med att bli intervjuad. Detta syfte kan 
vara att bli uppmärksammad, att framhäva sig eller andra personliga syften. (Trost, 1997) I 
vår studie tror vi att intervjupersonens syfte kan stämma överens med vårt syfte, att få fram en 
bild av hur Liseberg arbetar med motivation. Detta kan bero på att personalledningen kan se 
ett tydligt samband mellan vårt syfte och deras egen vinning. De kan helt enkelt se sambandet 
mellan vår studie och hur de ska kunna förbättra sitt motivationsarbete. 

2.7 Observation  
För att kunna använda oss av den information en observation ger måste den struktureras upp 
och dokumenteras (Patel och Davidsson, 2003). Under vårt besök på Liseberg kommer vi att 
genomföra observationer med en låg grad av strukturering och endast göra mindre anteck-
ningar för att inte våra observationer ska inverka för mycket på vårt resultat. Observation 
kommer att genomföras i form av en deltagande observation där vi aktivt interagerar med 
personalen och ledningen. För att inte påverka de observerades beteende är det viktigt att 
klargöra vilka observatörerna är samt vilket syfte de har (Patel och Davidsson, 2003).  
 
Observationen kommer inte att användas primärt då vårt syfte är att ta fram förslag för att 
förbättra motivationsarbetet på Liseberg utifrån personalens och ledningens perspektiv, inte ur 
vårt perspektiv. Genom att använda observation som metod blir resultatet påverkat av vår 
subjektiva tolkning samt hur vi påverkas av personalen och ledningen. Detta anser vi inte som 
negativt eftersom vi använder oss av en kvalitativ forskningsstrategi, där tolkning är en del av 
arbetssättet. Det gör i sin tur att observation som metod inte inkräktar på våra övriga 
metodval. 

2.8 Analys av data 
Den data som vi kommer att ta fram under våra undersökningar kommer att tolkas allt 
eftersom arbetet fortskrider. I sammanställningen av data från våra undersökningar kommer vi 
att använda kodning som analysmetod där vi kommer leta efter nyckelord och trender för en 
systematiskt genomgång av materialet. Vi kommer att genom kontinuerlig diskussion oss 
emellan fördjupa oss i den insamlade data och med hjälp av analytiska anteckningar skapa en 
struktur. Utifrån diskussionen och anteckningarna kommer vi sedan att utveckla en 
begreppsram för uppsatsen. Den begreppsram vi utvecklar kommer sedan att ligga till grund 
för våra slutsatser. Enligt Grönmo (2006) är ovanstående tillvägagångssätt ett vanligt sätt att 
bearbeta och tolka data i en kvalitativ studie. 
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2.9 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 
Reliabiliteten är graden av möjligheten att ta fram samma resultat vid flera olika tillfällen. 
Den delas upp i två olika grupper; intrasubjektiv reliabilitet och intersubjektiv reliabilitet. 
Dessa mäter graden av faktas pålitlighet utifrån två olika situationer. Intrasubjektiv reliabilitet 
mäter möjligheten att återskapa samma resultat när olika forskare genomför samma 
undersökning. Intersubjektiv reliabilitet är graden av möjligheten att återskapa resultatet när 
samma forskare gör undersökningen vid två olika tillfällen. (Andersen, 1994) I vår uppsats 
har våra metodval gjort att vi får en låg grad av såväl intrasubjektiv reliabilitet som inter-
subjektiv reliabilitet. Med en kvalitativ tolkningsmetod spelar forskaren och situationen en 
stor roll vilket leder till att reliabiliteten blir låg och det blir svårt att återskapa samma resultat 
vid andra tillfällen och med andra forskares förutsättningar. 
 
Validiteten avgör graden av giltighet i det material som samlats in för uppsatsen. För en hög 
grad av validitet krävs att man undersökt rätt och hela fenomenet samt ingenting annat än 
fenomenet. (Andersen, 1994) Vi anser att vår uppsats har en hög grad av validitet eftersom 
vårt syfte är att undersöka personalmotivation i serviceföretag och vår metod begränsar våra 
undersökningar till att undersöka detta. 
 
Trovärdigheten i våra slutsatser anser vi kommer att vara hög eftersom validiteten är hög. 
Trots att reliabiliteten inte kommer upp i en hög nivå anser vi inte att detta sänker 
trovärdigheten av våra slutsatser, främst eftersom dessa inte är generella utan dragna utifrån 
det insamlade materialet och således situations- och fallbundna.  

2.10  Metodkritik 
Eftersom metoderna för undersökningen väljs tidigt i arbetsprocessen har vi under arbetets 
gång kommit fram till vissa brister i metoden för framtagandet av informationen som ligger 
till grund för diskussionen och slutsatserna. 
 
Undersökningsområde 
Vi har under arbetets gång insett att motivation är ett betydligt mer komplext undersöknings-
område än vad vi från början anade. Storleken på undersökningsområdet samt våra begräns-
ningar i tid och resurser har gjort att vi endast kunnat undersöka en liten del av motivationens 
innebörd för företag. På grund av dessa begränsningar har vi hittat en radintressanta 
infallsvinklar kring ämnet motivation som vi inte kunnat beröra, trots att de skulle kunna bidra 
till vår forskningsfråga. Exempel på infallsvinklar som vi inte kunnat beröra är hur 
bestraffningar påverkar motivation, hur relationen mellan makt och motivation ter sig samt 
hur motivationen hos personal ser ut ur ett längre tidsperspektiv.  
 

Intervjuer och enkäter  
I vår diskussion har vi avgränsat oss från den strategiska nivån i motivationsarbetet. Detta 
beror på att vi inte har haft tillräckligt med information om den nivån för att kunna föra en 
givande diskussion. Detta skulle vi kunnat få om vår metod även täckt in denna del genom 
ytterligare intervjuer exempelvis med någon ur den strategiska ledningen på Liseberg. Vi 
anser att det strategiska motivationsarbetet är minst lika vikigt som det operativa och det hade 
varit givande för vår forskningsfråga om vi kunnat belysa även denna del. Vi ser även en brist 
i att vi endast genomförde undersökningen vid ett tillfälle. Det har medfört att vi endast har 
fått uppfattning om motivationsarbetet ur en situation. Det hade varit givande om vi även 
kunnat genomföra undersökningen på högsäsongen och lågsäsongen på sommaren. Det hade 
kunnat leda till att mer information hade kommit fram som nu inte kommit till vår kännedom. 
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Nu måste vi anta att den information som ledningen och personalen givit oss är den riktiga 
och att de inte har utelämnat någon viktig detalj.   
 

Resultatets trovärdighet 
Vi anser att våra slutsatser trots bristerna i metoden är relevanta och trovärdiga utifrån den 
information vi kunnat ta del av. Vi anser att vi lyckats svara på vår forskningsfråga samt upp-
fyllt syftet med denna uppsats. Våra slutsatser kan inte ses som generella eftersom allt 
motivationsarbete måste utgå från den unika situation som finns i det enskilda företaget. Dock 
påstår vi att andra företag, speciellt inom turismen, kan dra nytta av de resultat vi presenterar. 
Företagen kan se våra resultat som en inspirationskälla till egen reflektion och få idéer som 
förbättrar deras motivationsarbete. 
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3. Teoretisk begreppsram 
 
Under denna rubrik kommer vi att lägga fram de mest väsentliga teoretiska resonemangen för 
att skapa en kunskapsbas för läsaren. Detta kapitel kommer sedan att tillsammans med 
empirin ligga till grund för den diskussion och de slutsatser som vi kommer att göra. De 
teoretiska begrepp som kommer att behandlas är: servicekvalitet, motivation, motivations-
teorier samt motivationsverktyg. För att skapa en gemensam begreppsram för denna uppsats 
kommer varje teoretiskt begrepp att definieras. För vissa av begreppen finns det fler 
definitioner medan andra begrepp helt saknar definition. De definitioner som gäller för denna 
uppsats kommer alla att anges under varje rubrik. 

3.1 Servicekvalitet 
Servicekvalitet är ett svårdefinierat begrepp, även om många har gjort försök finns ingen 
vedertagen enkel definition. För att klargöra hur vi använder begreppet servicekvalitet i denna 
uppsats börjar vi med att dela upp begreppet i två delar; service och kvalitet. När dessa är 
definierade återgår vi till hela begreppet och fastställer en definition som gäller för denna 
uppsats. Sist under denna rubrik kommer också begreppet mervärde definieras. 
  
Service 
För att kunna förstå vad en service är måste vi börja med att klargöra vad en produkt är, för att 
sedan dela upp det begreppet i varor och service. En produkt är vad helst en part kan erbjuda 
en annan part på en marknad. Produkten är sedan indelad i två undergrupper; varor och 
service. En vara är något som en part kan erbjuda en annan som innebär att ett föremål byter 
ägare. Det avgörande för en vara är alltså att det finns något påtagligt som byter ägare. 
Service är motsatsen till en vara. Service är en produkt som en part erbjuder en annan till 
försäljning som inte nödvändigtvis innebär att ett ting byter ägare. (Armstrong och Kotler, 
2005:223) Det finns ytterligare särdrag för en service i förhållande till en vara. Dessa särdrag 
punktar Bergman och Klefsjö (2003:29-31) upp i sin definition av en service: 
 

• Servicen är inte materiell, vilket leder till att den är svårdefinierad. 
• Kunden medverkar ofta i tillverkningen av en service. 
• Servicen konsumeras ofta i samband med tillverkningen. 
• Servicen kan inte lagras eller transporteras. 
• Det sker inget ägarbyte vid försäljningstillfället. 
• Servicen kan inte provas innan den tillverkas, säljs och konsumeras eftersom allt sker 

samtidigt. 
 

Kvalitet 
Även detta begrepp är svårdefinierat och det saknas en entydig och enkel definition. Kvalitet 
har blivit ett ord som mer förknippas med en känsla än med en vetenskaplig definition. Man 
kan uttrycka sig med hjälp av filosofen Pirsigs (Edvardsson, 1996) tankar kring kvalitet. 
 

”Alla har en uppfattning om vad kvalitet betyder, men ingen kan definiera eller kanske 

snarare verbalisera det på ett klart och tydligt sätt” 
(Edvardsson, 1996:126-127) 

 
Trots Pirsigs filosofiska tankar om kvalitetens odefinierbarhet har många forskare och 
näringslivspersonligheter försökt ge sin förklaring till begreppet. Den förklaring som vunnit 
störst respekt är den där kundens subjektiva bedömning och upplevelse är centrala begrepp. 
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Såväl Grönroos (2002) som Bergman och Klefsjö (2003) argumenterar för att kvalitet måste 
utgå från kunden och dennes behov och förväntningar.  
 

“The quality of a product is its ability to satisfy, or preferably exceed the needs and 

expectations of the customers” 
(Bergman och Klefsjö, 2003:22) 

 
”Själva kvalitetsupplevelsen kan ses som konsumentens subjektiva jämförelse mellan 

vad han hade för förväntningar och den tjänst han upplevde sig få” 
(Grönroos, 2002:32) 

 
Med dessa citat klargör författarna att kvaliteten handlar om något som upplevs av kunden i 
relation till dennes förväntningar och behov. Detta gör att kvalitet inte är samma för alla utan 
att det är en subjektiv bedömning av en upplevelse. Detta är en av grunderna till att kvalitet är 
svårdefinierat. Trots problematiken med att definiera kvalitet håller vi fast vid att kvalitet är 
en subjektiv bedömning av en upplevelse. 
 
Servicekvalitet 
Sätter vi nu ihop dessa två begrepp, service och kvalitet, kan vi skapa oss en definition av 
servicekvalitet. Definitionen utgår ifrån servicens egenskaper av en produkt som inte är 
materiell och som skapas i samband med försäljningen där kunden är medproducent. 
Kvaliteten i servicen är således hur kunden upplever produkten i samband med konsumtionen. 
Vår definition av servicekvalitet är: 

 

”Servicekvalitet är den subjektiva bedömning som en kund gör av en service i samband 

med konsumtionen” 

3.1.1 Mervärde 

Grönroos (2002:181-193) för ett resonemang kring begreppet mervärde som grundar sig på att 
produkten har ett kärnvärde och ett mervärde. Kärnvärdet är det värde som produktens huvud-
syfte medför i förhållande till vad kunden betalt för det. Mervärdet är det extra som produkten 
eller dess tillhörande extra- och stödtjänster medför i förhållande till merkostnaden för dessa. 
För att exemplifiera detta utnyttjar vi vårt fallstudieföretag, Liseberg. Kärnvärdet som 
kunderna betalar för är den upplevelse som en dag i nöjesparken medför. Kostnaden för 
upplevelsen är entrékostnaden och eventuellt åkpass eller åkbiljetter. Utöver detta får gästerna 
som besöker Liseberg ytterligare upplevelser som de inte direkt betalat för, möten med 
Lisebergskaninen, stämningen, möten med glad och trevlig personal med mera. Detta behöver 
inte gästen betala särskilt mycket extra för vilket medför ett stort mervärde.  
 
Grönroos (2002) fortsätter sitt mervärdesresonemang genom att presentera två olika sorters 
mervärde, ett positivt och ett negativt. Det positiva mervärdet är det värde som beskrivs i 
exemplet ovan, där mervärdet upplevs större än merkostnaderna. Det negativa mervärdet är 
raka motsatsen, det vill säga att merkostnaderna är större än det upplevda mervärdet. Ett 
positivt mervärde kan ge stora fördelar i konkurrensen med andra företag på samma marknad 
och är idag ett välanvänt begrepp för att beskriva kvalitet och prisvärdhet. Det negativa 
mervärdet kan skapa motsatta effekter och kan bidra till att kunden väljer ett konkurrerande 
företag framför det egna. Exempel på ett negativt mervärde kan vara ett inköpstillfälle i en av 
Lisebergs butiker. Kunden upplever att han får mycket bra service, flera biträden som passar 
upp på honom, men när han ska betala är priset högt och den goda servicen blir ett negativt 
mervärde eftersom han kopplar samman personalkostnaderna med det höga pris han fått 
betala.  
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3.2 Motivation 
För att förstå hur motivation kan förändra och förhoppningsvis förbättra en organisation måste 
vi definiera vad vi menar med motivation. Eftersom motivation är ett diffust begrepp som 
hamnat i gränslandet mellan psykologi och naturvetenskap och som ofta används för att 
beskriva samhällsvetenskapliga fenomen kommer vi att försöka hålla oss till den samhälls-
vetenskapliga förklaringen till motivation. För detta använder vi oss av Madsens (1974) 
definition: 

 

”Motivation är drivkraften bakom våra handlingar” 
(Madsen, 1974:7) 

 
För att bryta ned begreppet till en mer hanterlig nivå tar vi hjälp av organisationsforskaren 
Stephen P. Robbins (2005).  

 

“Motivation is the process that account for an individual intensity, direction and 

persistence of effort toward attending a goal“ 
(Robbins, 2005:170) 

 
Han bryter ner motivation till den process som styr en människas intensitet, riktning och 
uthållighet att sträva mot och uppnå ett mål. De tre huvuddelarna i denna definition är inten-
sitet, riktning och uthållighet. Intensiteten förklarar hur hårt en person försöker i strävan efter 
att uppfylla målet, riktningen talar om åt vilket håll personen strävar för att uppfylla målen 
och uthållighet beskriver hur länge en person försöker nå målen. Vill en organisation påverka 
hur dess personal handlar, det vill säga arbetar, måste de påverka deras motivation. (Robbins, 
2005) Det är genom motivationen som intensiteten, riktningen och uthålligheten hos 
personalen styrs.  

3.3 Motivationsteorier 

3.3.1 Maslows behovshierarki 

Från slutet av andra världskriget och fram till i dag har en rad olika teorier om hur människan 
motiveras och hur organisationer kan dra nytta av människors motivation presenterats. På 
1950-talet kom Abraham H. Maslow ut med sin behovshierarkimodell vilken fick stort 
genomslag och sedan dess har många forskare byggt sina teorier på Maslows grunder. 
Maslows behovshierarkimodell bygger på att människan har vissa grundläggande behov som 
sorteras i en hierarkisk modell. Dessa behov är grupperade i fem behovsgrupper; fysiologiska 
behov, säkerhetsbehov, sociala behov, uppskattningsbehov samt behov av själv-
förverkligande. (Maslow, 1987) 
 
Den grundläggande teorin i Maslows behovshierarki är att underliggande behov måste 
uppfyllas innan ovanstående kan tillgodoses. Detta innebär att innan de fysiologiska behoven 
som hunger och törst är tillfredsställda kan inte säkerhetsbehoven tillgodoses. Maslow anser 
också att det är de ouppnådda nivåerna i hierarkin som leder till motivation. Människa strävar 
alltid efter att uppnå nästa nivå i hierarkin och det är denna strävan som Maslow beskriver 
som motivation. (Maslow, 1987) Det är alltså strävan efter att tillfredsställa nästa behov som 
skapar drivkraften bakom människors handlande. Under åren som gått sedan Maslows teori 
presenterades har den vunnit stor framgång, speciellt hos näringslivets chefer, men den har 
även fått en hel del kritik. Framförallt så saknar teorin ett fast förankrat akademiskt stöd, de 
undersökningar som genomförts har inte kunnat bevisa att teorin stämmer. Detta gör att teorin 
gärna klassificeras som en amatörteori och inte ger den akademiska förankring som denna 
uppsats önskar. (Robbins, 2005:171-172) Trots kritiken ligger Malsows motivationsteori till 
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grund för många accepterade motivationsteorier och dess utbredning i näringslivet gör att vi 
ändå anser att den är trovärdig och användbar. 
 
Figur 3.1 Malsows Behovshierarki 

 
Källa: Maslow, 1987 

3.3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Psykologen Fredrick Herzberg har bidragit till samlingen av motivationsteorier med sin två-
faktorsteori. Han genomförde att antal undersökningar på personal där de fick ange situationer 
i sitt arbete där de kände sig riktigt bra och riktigt dåliga. Denna undersökning sammanställde 
Herzberg genom upptäckten av att vissa faktorer ledde till missnöje medan andra ledde till 
tillfredsställelse. Han kom också till slutsatsen att tar man bort alla faktorer som leder till 
missnöje får man inte tillfredsställelse, som tidigare var en allmänt vedertagen tes, utan det 
ledde till att missnöjet försvann. (Robbins, 2005:172-175) 
 
Herzberg formulerade utifrån sina slutsatser två faktorer; hygienfaktorer och motivations-
faktorer, där den ena endast kunde leda till att missnöjet försvann och den andra skapade 
motivationen. Till hygienfaktorer hör de faktorer som endast kan få personalen att inte vara 
missnöjda, exempelvis lön, arbetssäkerhet, övergripande företagspolicys, arbetskamrater med 
mera. Den andra kategorin är motivationsfaktorer och de har förmågan att få personalen att 
känna motivation inför arbetet. Till denna kategori hör personlig utveckling, avancemang, 
ansvar och erkännande. Herzberg klargjorde skillnaden mellan dessa två faktorer men 
samtidigt fastslog han att faktorerna är individuella samt att gränsen mellan ej missnöjd och 
motiverad är relativt tunn vilket medför att vissa hygienfaktorer kan vara motiverande för 
vissa medarbetare. (Robbins, 2005:172-175) 
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Figur 3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

 
Källa: Robbins, 2005. Fritt översatt 
 
Herzbergs motivationsteori har fått en del kritik. Den största kritiken har kommit från andra 
forskare som påstår att Herzbergs undersökning inte håller akademisk klass på grund av de 
metoder som användes. De anser att Herzberg inte tagit hänsyn till situationsfaktorer som 
skulle ha spelat in på resultatet, exempelvis vilken arbetsgrupp som legat till grund för under-
sökningen, dess lönenivåer et cetera. De anser också att Herzberg inte undersökt sambandet 
mellan motivation och produktivitet vilket ger hans resultat en låg reliabilitet. Trots denna 
kritik har teorin vunnit stor respekt hos utövande chefer samt forskare. (Robbins, 2005:175) 

3.3.3 ERG-teorin 

Clayton Alderfer hör till en yngre generation av motivationsforskare. Han har tagit kritiken 
mot Maslows behovshierarki och försökt förankra behovshierarkin genom empiriska under-
sökningar. Detta arbete har lett fram till den ERG-teori han presenterade 1969. 
(www.12manage.com) I ERG-teorin reducerar Alderfer Maslows behovsgrupper till tre 
stycken; existentiella behov, relationsbehov och utvecklingsbehov. I de existentiella behoven 
finner vi Maslows fysiologiska behov och säkerhetsbehov, i relationsbehoven återfinns 
sociala behov och behovet av uppskattning och Alderfers utvecklingsbehov är jämförbara 
med Maslows behov av självförverkligande. (Robbins, 2005:175-176) 
 
Den stora skillnaden mellan Maslows och Alderfers teorier är dock inte antalet behovsgrupper 
utan två andra framträdande faktorer. För det första anser Alderfer att olika behov kan vara 
aktiva samtidigt. På grund av detta så måste alla aktiva behov tillgodoses parallellt, inte bara 
de som finns i den ovanstående nivån i hierarkin. Om personen endast få ett behov 
tillfredsställt åt gången kommer de inte heller att tillfredsställas på ett effektivt sätt. Den andra 
stora skillnaden som Alderfers teori presenterar är frustrations- och regressionsantagandet. 
Detta innebär att om en person inte ser möjligheten att uppfylla framförliggande behov 
kommer den att intensifiera tillfredställandet av de behov där möjligheten finns. (Robbins, 
2005:175-176) Till exempel om en anställd inte ser några utvecklingsmöjligheter, till 
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befordran eller utbildning, så kommer den att börja umgås med sina medarbetare än mer. 
Detta kan i sin tur leda till att varken han eller medarbetaren får gjort de arbetsuppgifter som 
de ansvarar för.  
 
Figur 3.3 ERG-teorin 

 
Källa: www.12manage.com (2007-12-09) 

3.3.4 Vrooms förväntningsteori 

Denna motivationsteori bygger inte, som de ovanstående, på behov som drivkraft utan att det 
är förväntningen som driver motivationen. Vroom lägger fram teorin om sambandet mellan 
den individuella ansträngningen, den individuella prestationen, organisationens mål och de 
personliga målen. Drivkraften att utföra en önskad handling är motivationen att uppfylla sina 
egna personliga mål. Det är nödvändigt för individen att kunna följa händelsekedjan (sam-
banden) från individuell ansträngning till personaliga mål. Så fort individen inte längre kan 
följa eller acceptera händelsekedjan förloras motivationen att utföra arbetet. (Robbins, 
2005:189-191) Den händelsekedja som personen måste kunna följa kan formuleras i ett antal 
frågor:  
 
Figur 3.4 Händelsekedja för motivation 

 
Källa:  Robbins, 2005. Egen tolkning 
 
Denna händelsekedja leder till en förväntning hos individen som i sin tur gör personen 
motiverad att utföra den handling som kan uppfylla förväntningen. Förväntningen ligger i att 
personen får en möjlighet att uppfylla sina personliga mål och detta ger motivation att utföra 
det arbete som leder till att organisationens mål uppfylls. Detta resonemang leder fram till att 
motivation är en högst individuell företeelse, det en individ ser som motiverande påverkar inte 
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alls någon annan. Det är inte heller så enkelt att när en organisation vet vad personens mål är 
så kan den motivera personen. För att motivation ska uppnås krävs att hela händelsekedjan 
uppfattas och accepteras av medarbetaren. (Robbins, 2005:189-191) 
 
Det finns kritik även mot denna teori som utgörs av att metoden vid framtagandet av teorin 
inte håller i granskningar. Framförallt så har andra forskare haft problem med att återskapa 
resultatet i egna studier vilket tyder på låg stabilitet. Att teorin är för abstrakt är en annan 
kritik som framförts, främst från de operativa cheferna. De tycker att det är svårt att kunna 
följa händelsekedjan och förstå vad som brister när en anställd saknar motivation. (Robbins, 
2005:191) 

3.3.5 Företagsidentitet 

Maslow grundade sina tankar under mitten av 1900-talet, denna period var starkt influerad av 
den klassiska managementteorin. Den bygger sina antagande kring de praktiska problem som 
dåtidens företagsledare och chefer stötte på (Hatch, 2002). Detta gör att den kontext som 
Maslow befinner sig i när han skapar sina teorier är starkt produktionsinriktad. Fridrich 
Taylor och Henri Fayol är två av de mest framträdande forskarna under denna era och båda 
fokuserar sin forskning på att effektivisera företagen genom större produktivitet. Friedrich 
Taylor skapade teorin om scientific management, där arbetskraften ska utnyttjas till max och 
varje person är utbytbar. (Hatch, 2002:45-53)  
 
1900-talets kontext existerar inte längre i någon större utsträckning. En ny syn på arbets-
kraften som den knappa resursen har gett nya förutsättningar för vad som är viktigt. I dagens 
Sverige råder det brist på kompetent personal och mer och mer satsas det på att göra den 
befintliga arbetsstyrkan bättre och bättre (www.affarsvarlden.se). Vi anser att den nya 
kontexten skiljer sig avsevärt från den kontext som Maslow utvecklade sin teori i och att 
denna förändring kräver att behovshierarkin sätts in i den nya kontexten. Även Herzbergs och 
Adelfers teorier om motivation saknar kontexten som beskriver den omgivning där personen 
som ska motiveras befinner sig. Alla dessa tre metoder är utvecklade för tillverknings-
industrin. Undersökningarna som resultaten bygger på är utförd i tillverkande företag vilket 
inte helt passar med vårt syfte för denna uppsats.  
 
Den enda av teorierna som behandlar motivation ur ett större sammanhang och ser 
organisationen som omgivningen är Vrooms förväntningsteori. För att passa in de andra tre 
teorierna i vårt syfte att undersöka serviceindustrin måste vi ge dem ett sammanhang och en 
kontext vilket vi gör med hjälp av begreppet företagsidentitet. Genom detta begrepp kan vi 
förstå och analysera de företeelser som inte tagits upp i motivationsteorierna. Företeelserna 
som kräver detta begrepp är av omgivningskaraktär och måste sättas in i en större kontext än 
bara individens. 
 
Företagsidentiteten är ett begrepp som inbegriper uppfattningar och upplevelser av en 
organisation vilket gör det svårt att definiera. I begreppet ingår ett antal olika fenomen som i 
sig är subjektiva uppfattningar och som skapar en känsla av företaget. Sådana fenomen är till 
exempel företagsanda och företagskaraktär. De är begrepp som beskriver hur organisationen 
uppfattas av sina egna medlemmar. (Hatch och Schultz, 2004)  

 

”Organisationsidentiteten utgörs av medlemmarnas upplevelser av och uppfattningar 

om organisationen som helhet” 
(Hatch och Schultz, 2004:288) 
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Hatch och Schultz (2004) gör en definition i sin bok om organisationsteori där de pekar på 
upplevelse och uppfattning av organisationen som de mest väsentliga delarna. De skiljer 
också på begreppen organisationsidentitet och organisationsimage. Det förstnämnda är hur 
organisationens egna medlemmar uppfattar organisationen och det andra är hur externa 
intressenter uppfattar organisationen. (Hatch och Schultz, 2004) Eftersom det är individers 
uppfattningar och upplevelser som skapar företagsidentiteten är det en subjektiv känsla som 
beskrivs med hjälp av begreppet organisationsidentitet. 
 
Enligt Jackson och Carter (2002:180-183) är företagsidentiteten mycket viktig för individen. 
En av deras undersökningar visar det sig att människor mycket ofta identifierar sig själva med 
företagsidentiteten. När en person presenterar sig använder de sin yrkesverksamhet för att 
beskriva sig själva. Jackson och Carter (2002:180-183) påstår att företagsidentiteten är den 
näst viktigaste identifikationsfaktorn för en individ. Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av 
ovanstående definition av organisationsidentitet använda begreppet som den kontext en 
medarbetare arbetar i. Den innehåller den uppfattning av omvärlden och företaget som 
individen själv har. I begreppet kan vi inkludera den känsla som finns för företaget som i 
uppsatsen kommer att benämnas företagsandan. 

3.4 Motivationsverktyg 
Företagens ledning kan arbeta för att skapa motivation bland sin personal genom att använda 
motivationsverktyg. I denna uppsats har vi valt att dela upp detta begrepp i förebyggande 
motivationsåtgärder, belöningar eller bestraffningar. Många forskare och författare använder 
sig ofta av orden belöningar och bestraffningar tillsammans. I en grundligare beskrivning av 
hur dessa ska användas är det emellertid belöningar som skildras. Bestraffningar ses som ett 
motsatt angreppssätt för att motivera personalen, men trots att bestraffningar nämns är det ett 
område som det inte finns lika mycket forskningsmaterial kring.  
 
Vi anser att det finns ett utrymme för en större uppdelning av begreppet motivationsverktyg 
än enbart belöningar och bestraffningar. Därför delar vi in begreppet i tre olika delar där 
indelningen utgår från när motivationsåtgärden utförs i förhållande till prestationen. 
Förebyggande motivationsåtgärder är de handlingar som utförs innan en prestation för att 
uppnå önskat resultat. Belöningar däremot är de handlingar som utförs efter prestationen för 
att primera ett väl utfört arbete. Bestraffningar är de handlingar som utförs efter en icke 
önskvärd prestation. Det som vi valt att benämna förebyggande motivationsåtgärder väljer 
vanligtvis forskare och författare att utelämna för att istället väva in de faktorer och egen-
skaper som beskriver detta begrepp i diskussionen kring belöningar och bestraffningar. 
 
Företagets ledning väljer att arbeta med motivationsverktyg som ett hjälpmedel för att styra 
sin personal att uppnå önskade prestationer. En faktor som påverkar de anställdas syn eller 
kanske rättare sagt de anställdas respons på belöningar och bestraffningar är att de är 
situationsberoende. I och med detta betyder inte samma belöning eller bestraffning samma sak 
för alla individer. Med andra ord blir responsen och utfallet för de olika motivationsverktygen 
inte desamma trots att de anställda befinner sig i samma arbetssituation och arbetsposition. 
(Svensson, 1988) Det finns för- och nackdelar med att dela ut belöningar och bestraffningar i 
grupp eller individuellt. Belöningar riktade till grupp riskerar att den enskilda individen inte 
uppfattar sambandet mellan den individuella prestationen och belöningen vilket leder till att 
motivationen inte uppnås. Fördelar med att dela ut belöningar eller bestraffningar i grupp är 
att personalen känner sig lika behandlade och det blir även ett lättare arbete för ledningen. 
(Samuelson, 2004:148) 
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3.4.1 Förebyggande motivationsåtgärder 

Gustafsson (1994:9) anser att det är ordet engagemang som bör stå i fokus när företag vill 
finna vägar för hur de ska motivera sin personal. Det är engagemanget som är nyckeln till 
goda arbetsprestationer. Hällstén och Tengblad (2006:243) har utvecklat tio ”budord” i syfte 
att visa hur man formar ett bra arbetsklimat. Det är en miljö där medarbetaren känner 
engagemang, förtroende, samarbete och ansvarstagande både mot arbetsgivaren och mot det 
egna arbetet, det vill säga känner ett gott medarbetarskap. Åtta stycken av dessa budord är bra 
exempel på förebyggande motivationsåtgärder som företag kan ägna sig åt för att motivera sin 
personal.  
 
Bygg upp ett ömsesidigt förtroende 

Företag arbetar ofta för att skapa ett förtroende gentemot sina kunder men det är lika viktigt 
att inse att det krävs en intern tillit. Denna tillit bör byggas på öppen kommunikation mellan 
ledning och medarbetare, samt medarbetare emellan. Det som krävs från medarbetarna är att 
de ska ta ansvar efter förmåga, ha en vilja att lära sig och utvecklas och att bidra till det 
gemensamma arbetsklimatet. Medan det från arbetsgivarens sida krävs ansträngningar för att 
se till att bemanningen är hållbar, att stärka medarbetarnas förmågor och ta hänsyn till med-
arbetarnas åsikter vid beslut. Om arbetsgivaren lyckas frambringa ett arbetsklimat där med-
arbetarna känner en personlig relation till chefen kan arbetsuppgifterna uppfattas som att göra 
chefen en tjänst istället för som förpliktelser. (Hällstén och Tengblad, 2006:244-247) 
 
Sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet 

Att skapa ett arbetsklimat där medarbetaren känner sig hemma gynnar även förutsättningar för 
utvecklingsarbetet. En stabil arbetsmiljö tryggar medarbetaren genom att denne kan utveckla 
förmågan att ta ansvar och engagera sig i utvecklingsarbetet. En ständigt föränderlig arbets-
miljö hämmar medarbetarens engagemang i utvecklingsarbetet dels för att rädslan att göra fel 
infinner sig och dels för att de inlärda kunskaperna kan kännas överflödiga. (Hällstén och 
Tengblad, 2006:248-251) 
 
Välj en hållbar bemanningsnivå 

En av ledningens uppgifter är att fastställa en hållbar bemanningsnivå. Det är en avvägning 
mellan hur liten personalstyrkan bör vara för att effektivisera arbetet eller för att få lägre 
personalkostnader och hur stor personalstyrkan behöver vara för att inte orsaka en för hög 
arbetsbelastning. En alltför hög arbetsbelastning skulle kunna leda till utmattning, dålig 
arbetsmoral, sämre kvalitet och högre kostnader för misstag. En låg bemanningsnivå bidrar 
till att personalen väljer att först och främst fokuserar på det egna arbetet. Cheferna bör till-
sammans med medarbetarna utveckla arbetsmetoder som effektiviserar arbetet, bestämma 
prioritet på arbetsuppgifterna, förbättra samarbetet och kommunikationen. (Hällstén och 
Tengblad, 2006:251-253) 
 
Se mångfalden som en tillgång 

Förr var det inte ovanligt att ledningen vid nyanställningar ville få fram en rekryteringsmall 
som man valde att granska de sökande mot. Tanken var att rekrytera personer som passade in 
i företagets kultur, för att stärka och skapa en framgångsrik kultur. På senare tid har företag 
istället börjat uppmärksamma mångfald som en tillgång i företaget.  
 

”I ett välutvecklat medarbetarskap finns det en förmåga hos medarbetare att 

bemöta varandra som unika individer med de speciella egenskaper, färdigheter och 

förutsättningar som var och en besitter”  
(Hällstén och Tengblad, 2006:254) 
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 Ett fokus på mångfalden skulle leda till bättre kommunikation, utvecklad förmåga att sam-
arbeta och en förståelse för varandra där olikheter värdesätts. För att förverkliga mångfald i ett 
företag behövs ett känslomässigt engagemang där olikheterna respekteras. Det är ledningens 
ansvar att arbeta med mångfald för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett begrepp som i 
många avseenden kan betraktas som motsatsen till mångfald är personkemi. En grupp med 
överensstämmande personkemi innebär många gemensamma värderingar och där chefen 
gärna ser sina medarbetare som kopior av sig själv. Ett fokus på personkemi skulle kunna leda 
till en enfald där enfaldiga beslut fattas. (Hällstén och Tengblad, 2006:254-256) 
 
Bejaka professionalism 

God kunskap och beprövad erfarenhet har en nära koppling till begreppet professionalism. För 
att uppnå professionalism krävs det att man lär sig bättre arbetsmetoder, förstår vilka faktorer 
i yrket som kan leda till framgång och att det förs diskussioner för hur det gemensamma och 
egna arbetet kan utvecklas. Detta kan medföra bättre prioriteringar bland arbetsuppgifterna 
där en skickligare personal kan få mer gjort utan att känna stress. En hög yrkesskicklighet kan 
stå sig starkare i en allt hårdnande konkurrens. Idag används utbildning mer och mer som en 
åtgärd först när ett behov att detta uppstår. Begreppet ”Just-in-time-learning” har blivit allt 
vanligare, där kompetensutveckling som handlar om att hitta enkla och snabba lösningar på 
problem värdesätts högt. Detta innebär att mindre tid läggs på utbildning, istället framhävs 
erfarenheter som anpassningsförmåga och social kompetens. (Hällstén och Tengblad, 
2006:256-258) 
 
Dela på ledarskapet, stärk chefens professionella roll 

På senare tid har chefsidealet inneburit att man ser på chefen som coach eller ledare. Skiftet 
har gått från att chefen har varit specialist till en ledare med allmänna färdigheter som 
fokuserar på sin ledarroll, där medarbetarna är verksamhetsspecialister. Chefens personlighet 
har fått en större betydelse genom att det i ledarens arbete fokuseras på att motivera, 
entusiasmera, övertyga och att ”kunna ta folk”. (Hällstén och Tengblad, 2006:258-263) 
 
Det finns en mängd människor som värdesätter att chefen tidigare varit en skicklig utövare av 
arbetsuppgifterna på företaget och skulle kunna visa missnöje mot en chef med en annan 
erfarenhetsbakgrund. En chef med samma erfarenhetsbakgrund skulle kunna underlätta 
kommunikationen mellan chef och personal eftersom man förstår varandras arbetssituation. 
Beslut som måste fattas blir bättre om chefen har kunskap och verksamhetsanknytning. En 
chef som dessutom har goda verksamhetskunskaper leder till förtroende hos sin personal. 
Egenskaper som otydlighet, principlöshet och passivitet leder däremot till ett förlorat 
förtroende. Chefsrollen innebär en del professionella arbetsuppgifter såsom rekrytering, 
konflikthantering, arbetsmiljöansvar, rehabilitering och kompetensutveckling. Detta är 
arbetsuppgifter som är viktigt att ha kunskap om för att bli en bra chef. (Hällstén och 
Tengblad, 2006:258-263) 
 

”En lämplig och vinnande personlighet kan inte ersätta kunskap, även om det bästa 

naturligtvis är en kombination av personliga egenskaper och professionella 

chefskunskaper” 
 (Hällstén och Tengblad, 2006:260) 

 
En god chef måste inse att medarbetarna själva kan ta ett personligt ansvar för att bidra till ett 
positivt arbetsklimat och gemensamt utvecklingsarbete. Ett delat ledarskap skulle därmed leda 
till skapande av motivation och tillfredsställelse. Vissa chefuppgifter bör dock inte delegeras 
till medarbetare som att verkställa centralt fattade beslut. Det är av vikt att en chef inser sina 
åtaganden som både chef och ledare.  
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”En chef bör således sträva efter att både behärska ledarskap (att bidra till att 

skapa målinriktning, engagemang, delaktighet och ett gott arbetsklimat) och 

chefskap (att representera arbetsgivaren, utöva personalansvar, hantera löpande 

information och utöva verksamhetskontroll)” 
(Hällstén och Tengblad, 2006:263) 

 
Inrätta rimligt stora chefsområden 

Vilken storlek ett chefsområde bör anta för att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat 
beror på; verksamhetens och medarbetarnas egenskaper, chefens ledarförmåga, hur välordnad 
verksamheten är, enheternas storlek och geografiska spridning. Chefens möjlighet att utnyttja 
administrativt stöd och konsultation är också faktorer som spelar en viktig roll vid beslutande 
av chefsområdets storlek. Om chefsområdet skulle bli för stort kan det resultera i missnöjda 
medarbetare och olösta problem som ligger och gror i verksamheten. En chef ska vara ett stöd 
för gruppens utveckling vilket inte hinns med om chefsområdet består av för många med-
arbetare. En chef bör kunna utveckla och upprätthålla en personlig relation med sin personal. 
(Hällstén och Tengblad, 2006:263-266) Ett chefsområde bör inte vara större än att:  
 

”chefen skall ha tid att vara delaktig i verksamheten och att ha en relativt god 

kunskap om hur varje medarbetare fungerar i det dagliga arbetet och vilka 

kunskaper och färdigheter dessa besitter. […] Det gäller att finna en balans mellan 

närhet – att chefen finns tillgänglig och synlig – och distans, så att medarbetarna 

kan utveckla förmågan till ansvarstagande och bli delaktiga i det gemensamma 

ledarskapet” 
(Hällstén och Tengblad, 2006:265) 

 
Ge stöd åt medarbetarskapets utveckling 

För att skapa ett ökat engagemang, förtroende, samarbete och ansvartagande hos personalen 
kan ledningen utveckla en mängd olika aktiviteter. Det är dock viktigt att personalen kan se 
ett tydligt sammanhang mellan aktivitetens syfte, verksamheten och det egna arbetet samt 
kopplingen mellan individen och rollen som medarbetare. Aktiviteterna kan ta sig i uttryck 
som (Hällstén och Tengblad, 2006:270-275): 
 

- Grupputvecklingsmöten där personalen kan diskutera och ta fram beslut eller riktlinjer 
för arbetsgruppens utveckling. 

- Medarbetarenkäter som utvärderar hur personalen ser på sig själva som medarbetare, 
på arbetsgruppens samarbete och hur relationen mellan chef och anställda fungerar. 
Enkäterna bör visa på ett gemensamt och ömsesidigt ansvar på arbetsplatsen mellan 
medarbetare och chefer. 

- Diskussioner i arbetsgrupper om huruvida förhållningsreglerna på arbetsplatsen ska 
vara utformade. Dessa kan sen användas för att hantera problem som uppstår. 

- Se till att bemanningsnivån är sådan att personalstyrkan kan känna stabilitet, menings-
fullhet och att arbetsuppgifter hinns med. Rätt bemanningsnivå underlättar känslan av 
engagemang, gemenskap och viljan att ta ansvar.  

- Utforma regler och rutiner som kan bidra till en ökad effektivitet, samsyn och trygghet 
i organisationen. De ska inte fungera som ett hinder utan som stöd och ramverk inom 
vilket det finns möjligheter att ta stort ansvar och utvecklas. 

- Motverka att medarbetarna känner otrygghet i anställningen. För många personal-
neddragningar, omplaceringar och nya arbetsuppgifter tar liten hänsyn till kompetens 
och intressen hos medarbetarna. Negativa effekter av otrygghet och osäkerhet blir en 
ökad stress- och konfliktnivå, försämrad kommunikation och fel fokus.  
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3.4.2 Belöningar 

Svensson (1988) anser att företag inte alltid inser att de faktiskt har ett belöningssystem. Utan 
ett tydligt belöningssystem och vad som ligger som grund för detta kan det vara svårt för de 
anställda att inse vilka av deras prestationer som belönas eller bestraffas. 
 

”Om vi kan lära oss att på ett medvetet sätt använda belöningar för att stimulera de 

rätta handlingarna ökar både organisationens effektivitet och de enskilda 

medlemmarnas motivation och arbetstillfredsställelse” 
(Svensson 1988:10) 

 
Om ett företag ska komma till bukt med motivationsproblemet menar Zetterberg (1977) att 
det är av vikt att ha kontroll över belöningssystemet. Företag använder belöningssystem i 
grund och botten för att få sin personal motiverad till det beteende och de prestationer som på 
ett effektivt sätt hjälper företaget att nå dess mål (Samuelson, 2004:135). För att de anställda 
ska förstå vad som förväntas av dem menar Svensson (1988) att de behöver förstå för vilka 
kunder de arbetar, vilken tillfredsställelse dessa vill uppnå, och hur detta ska ske, det vill säga 
förstå idén bakom verksamhetens existens. Denna idé måste vara utformad på ett sätt som får 
de anställda att känna att de kan bidra till att idén kan bli verklighet.  
 
Zetterberg (1977:57-59) delar upp belöningarna i två grupper; absoluta och relativa. Absoluta 
belöningar kan uppnås av alla vilket gör prestationsmotivet för dessa enkelt. Relativa 
belöningar kan däremot inte uppnås av alla, utan av dessa finns ett begränsat antal, vilket gör 
de till belöningar som skiljer människor åt. Författaren resonerar kring vilken arbetsinsats som 
kräver vilken storlek av belöning för att den ska uppfattas som rimlig och motiverande. En 
förutsättning för att en person ska känna sig nöjd med belöningen är att personen känner 
engagemang för de aktiviteter som belönas, utan engagemang spelar belöningens storlek 
ingen roll. De två sista ”budorden” på Hällstén och Tengblads (2006) lista över hur ett företag 
kan skapa engagemang visar på hur personalen kan belönas för sina arbetsinsatser med hjälp 
av lön och utdelning av ansvar. 
 
Skapa motivation för medarbetarskap 

På senare tid har användningen av individuell lönesättning ökat i syfte att motivera till den 
enskilda medarbetarens arbetsprestationer. Författarna Hällstén och Tengblad (2006:266-270) 
menar dock att lönesättningen inte bidrar till en bestående motivation, utom vid provisions-
baserad lön. Ska ett företag använda lönen som ett motivationsverktyg måste personalen 
kunna påverka sin förtjänstnivå. Lönen blir en hygienfaktor (se Herzbergs tvåfaktorsteori) 
som istället för att motivera personalen till förbättrad arbetsprestation endast undviker ett 
missnöje bland de anställda. W. Edwards Deming (Hällstén och Tengblad, 2006) menar att 
ekonomiska belöningar ger upphov till att personalens arbetsprestationer anpassas till den 
nivå som belöningarna sätter, istället för att av fri vilja göra sitt bästa. Att utföra sitt arbete väl 
borde vara en självklarhet.  
 
Låt medarbetarna äga medarbetarskapet 

Medarbetarskapet är baserat på ömsesidigt förtroende, samarbete, engagemang och ansvars-
tagande. Hällstén och Tengblad (2006:275-281) diskuterar kring ansvarsbalans och med-
ledarskap som faktorer som påverkar medarbetarskapets framgång. Ansvarsbalans beskriver 
förmågan att finna en jämvikt mellan utveckling och stimulans i förhållande till arbets-
belastning och stress. Ansvarsbalansen varierar mellan medarbetarna och beror på förmågan 
att ta ansvar och vilken livssituation de befinner sig i. Medledarskap innebär att chefen måste 
dela med sig av sina befogenheter och delegera ansvar. Medarbetarna bör vara delaktiga i 
beslut och därmed se till att besluten efterföljs. Chefen bör öppna upp för diskussioner med 
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personalen där deras åsikter ges möjlighet att påverka besluten. Alla medarbetare ska känna 
delaktighet och ansvar att medverka till ett gott arbetsklimat. 
 
Denna sista punkt tar upp förtroende och ansvar vilket är något även Svensson (1988) anser 
påverka motivationen, ett stort förtroende resulterar i en hög motivation. Andra belöningar 
som nämns är bland annat lön, utmärkelser, uppmuntran, erkänsla, priser och bonus. Lön är 
den belöning som tydligast visar arbetsgivarens värdering av arbetet, men ses idag som en 
självklarhet hos personalen. Lön och materiella belöningar bedömer Gustafsson (1994) är 
viktiga faktorer när ett företag vill locka till sig bra personal. För att höja motivationsnivån är 
det dock inte dessa faktorer som anses frambringa det bästa resultatet. Det är istället 
intressantare arbetsuppgifter, uppmärksammande, ansvar, utvecklingsmöjligheter och sociala 
faktorer som spelar en viktigare roll.  
 
Zetterberg (1977:59) menar att företag som använder sig av belöningar som att stiga i 
graderna, högre lön, utbildning et cetera kan endast få detta att fungera som drivkraft om det 
är möjligt att detta uppnås genom hårt arbete och inte bara nås beroende på hur många år som 
personen ifråga varit i företaget.  Zetterberg anser även att belöningar som symboliserar 
status, såsom titlar och uniformer, kan fungera som motivationshöjande faktorer. Författaren 
för sitt resonemang vidare genom att påstå följande: 
 

”Arbetet kan bli en livsstil. Arbetet blir då sin egen belöning”  
(Zetterberg, 1977:107)  

 
Zetterberg (1977) menar dock att en rättvis lön har stor betydelse för dem som har sitt arbete 
som livsstil. Det är en mätare på hur väl man lyckats med sitt arbete. Det är inte bara 
ledningen som kan dela ut belöningar. Enligt Adolf Berle (Zetterberg, 1977) är erkännandet 
från sina arbetskamrater en belöning som betyder mycket för individens motivation. Att bli 
uppmärksammad av en person som vet vilken arbetsinsats som krävts för den uppnådda 
prestationen är en belöning som inte ledningen kan förfoga över. Att få ett erkännande av 
någon som, av sin anställningsstatus, egentligen inte behöver ge det kan i många fall medföra 
en större motivation än ett erkännande från en förväntad person, såsom chefen.  

3.4.3 Bestraffningar 

Användandet av bestraffningar som ett motivationsverktyg är inte diskuterat i samma 
utsträckning som belöningar. Svensson (1988:37) väljer att framhålla tvång som en slags icke-
belöning och benämner det som en bestraffningsåtgärd eller ett hot. Han menar att tvång kan 
vara något strukturellt som inte tillåter några avvikelser från systemet. Om ett företag väljer 
att införa tvång som ett tillvägagångssätt för att få struktur på personalen kan det medföra att 
personalen istället för att framhäva det önskvärda beteendet bara letar efter sätt att undvika 
reglerna.  
 
Tvång är inte något som frambringar personalens lojalitet inför arbetet, utan kan snarare få 
andra motivationsverktyg att försvagas i motivationsarbetet. Ledningens användande av tvång 
bidrar till att personalen utför de arbetsuppgifter som anställningen kräver men det bidrar inte 
till prestationer som kan medföra ett mervärde. Genom bestraffningar kan inte ledningen få 
sin personal att känna motivation att utföra arbetsuppgifter som kräver initiativ, omsorg, 
intresse eller ansvar för arbetet, vilket är komponenter för att höja servicekvalitet. 
 

”Tvång är svårförenligt med kvalitet”  
(Svensson, 1988:37) 
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3.5 Teoretisk slutsats 
I detta kapitel har vi presenterat en rad teorier som kommer att ligga till grund för den diskus-
sion vi kommer att föra om personalens motivation på Liseberg. Det tre viktigaste begreppen 
för vår fortsatta studie av varför motivationsarbete behövs i serviceföretag är; servicekvalitet, 
motivation och motivationsverktyg. Utöver dessa kommer begreppet företagsidentitet att 
användas för att tolka det som de övriga tre begreppen inte täcker in.  
 
Figur 3.5 Teoretisk begreppsmodell 

 
Källa:  Egen 
 
Vi anser att dessa tre huvudbegrepp samt begreppet företagsidentitet är tillräckliga för att 
kunna diskutera empirin och dra slutsatser som besvarar vår forskningsfråga. För att kunna 
föra en tydligare diskussion om motivationsarbetet och vad det kan leda till har vi valt att 
lägga ett antal begrepp under varje huvudbegrepp såsom mervärde, förebyggande 
motivationsåtgärder samt belöningar och bestraffningar. Under vårt arbete med denna uppsats 
har vi även fört en diskussion om användandet av andra teorier. Det begrepp som varit det 
mest omdiskuterade är företagskultur, men slutligen har vi valt att använda oss av företags-
identitet eftersom att det är en bättre beskrivning av hur organisationen upplevs av sina egna 
medlemmar.  

Motivations-
verktyg 

 

Motivation 
 

Servicekvalitet 

Liseberg 
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4. Empiri 
Under denna rubrik kommer vi att presentera samtlig empiri från vår undersökning av 
Liseberg. Först kommer en företagsbeskrivning, därefter följer en empirisk beskrivning av de 
två avdelningarna som vi undersökt.  

4.1 Företagsbeskrivning 
Liseberg är ett helägt dotterbolag till Göteborg Kommunala Förvaltning AB som i sin tur ägs 
till 100 procent av Göteborgs stad. Lisebergskoncernen består av ett moderbolag, Liseberg 
AB och tre dotterbolag; Lisebergs Restaurant AB, Hotell Liseberg Heden AB, Lisebergs Gäst 
AB. Nöjesparken drivs av moderbolaget Liseberg AB och är huvudaktiviteten i Lisebergs-
koncernen. (Lisebergs årsredovisning 2006) Den är uppdelad i ett antal organisatoriska delar 
med en driftschef som högsta ansvarig. Under driftschefen sitter mellanchefer med ansvar för 
olika avdelningar som ”Lyckohjul, Shopping och Inköp”, ”Attraktion”, ”Service och 
Säkerhet” samt ”Gästservice”. Chefen över Lyckohjul, Shopping och Inköp har i sin tur 
områdeschefer för varje område till sin hjälp. (Johanna Malmfors)  
 
Figur 4.1 Organisationsschema Liseberg AB 

 
Källa:  Egen 
 
Organisationsschemat ovan visar hierarkin ner till de två områden av Liseberg AB som 
behandlas i denna uppsats; Lyckohjul och Shopping. De utgör båda områden under Peter 
Andersson som är avdelningschef. Lisebergskoncernen har verksamhet året runt i sina olika 
bolag, huvudsäsongen är dock under sommaren (Johanna Malmfors). Lisebergs vision är att 
vara Nordens största nöje året om. Liseberg har en idé om att oavbrutet förnya sig och ha ett 
mod att ständigt pröva nya vägar samtidigt som de värnar om sin kulturella tradition och 
originalitet. (Liseberg, 2007) I moderbolaget arbetar årligen omkring 900 anställda varav den 
största andelen är säsongsanställd från april till september med att bemanna parken. De flesta 
som arbetar i nöjesparken är mellan 18 och 25 år och studerar eller har nyligen avslutat sina 
studier. (Johanna Malmfors) På frågan varför de arbetar på Liseberg svarar de flesta lönen och 
den sociala samvaron. Många uttrycker dock även ett annat värde i sin anställning; 

 

”Jag får jobba på Nordens största nöjespark” 

”Liseberg var det bästa stället man visste när man var liten och nu får jag jobba här” 
(Anställda, Liseberg) 
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4.2 Lyckohjulsavdelningen 

4.2.1 Inledning 

Lyckohjulsavdelningen omfattar 16 stycken hjul samt en ankdamm som alla är placerade 
runtom i parken där det spelas om vinster såsom choklad, godis, husgeråd med mera. Under 
sommarsäsongen är alla hjul öppna för spel medan det under julsäsongen reduceras till 15 
stycken enheter. Under julen väljer de dessutom att ändra dekorationen och använder mer 
julinspirerade vinster. Lyckohjulsverksamheten sköts av en områdeschef, Elisabeth Wolfs, 
samt en biträdande områdeschef, Johanna Malmfors (som i följande text kommer refereras till 
som ledningen). De har ansvaret kring aktiviteter som rör deras personal, inköp, drift, 
ekonomi med mera. Till sin hjälp har dessa chefer ett fåtal säsongsanställda föreståndare som 
underlättar de operativa uppgifterna såväl som de administrativa. Utöver dessa föreståndare 
finns det under sommarsäsongen en position kallad Vinst- och spelansvarig. Dennes uppgifter 
handlar om att se till att driften i parken flyter på genom att stödja den personal som är på 
plats vid hjulen.   
 
Antalet anställda för att utföra de operativa uppgifterna vid hjulen varierar mellan sommar- 
och julsäsong. På sommaren anställs cirka 140 stycken medan det på julen är ett 50-tal. 
Personalen på Lyckohjulsavdelningen är mellan 18 och 22 år, med avslutade gymnasiala 
studier och ett fåtal har även påbörjat universitetsstudier. De flesta har även erfarenhet från 
tidigare anställningar. Johanna Malmfors ser gärna återkommande personal från säsong till 
säsong, trots det måste Lyckohjulsavdelningen varje år i genomsnitt nyanställa 40-50 stycken 
samt efteranställa en del när säsongen redan satt igång. Utöver den personal som arbetar enligt 
schema tillkommer ett fåtal behovsanställda medarbetare som täcker upp för sjukskrivningar, 
raster eller vid hög belastning. I enkätundersökningen framkom att personalen på Lyckohjul 
anser lönen, erfarenheten och den sociala samvaron som viktiga faktorer för att arbeta men att 
de har tagit anställning på just Liseberg beror främst på erfarenheten och den sociala 
samvaron.  

4.2.2 Servicekvalitet 

Lyckohjulsavdelningen, såsom hela Liseberg, vill förmedla en servicekvalitet som överträffar 
gästernas förväntningar. För att uppnå detta resultat försöker Liseberg få sina medarbetare att 
inse att de alla är en viktig del i Lisebergs framtoning. (Liseberg, 2007) Lyckohjuls-
avdelningen valde att inför sommarsäsongen 2007 anordna ett seminarium med temat ”Du är 
viktig” för att få sin personal att reflektera över hur deras individuella prestationer kan bidra 
till att öka servicekvaliteten på Liseberg. En stor del av servicekvaliteten som personalen på 
Lyckohjul bidrar med är att sprida glädje och det är av vikt att personalen inser att deras 
beteende avspeglas hos gästerna. I enkätundersökningen framgår det att personalen är 
medvetna om att deras roll på Liseberg även innefattar att vara glad och positiv. Redan vid 
anställningsarbetet letar Johanna Malmfors efter personal med en servicemedvetenhet, rätt 
attityd och känsla. Hon menar att det är lättare att få personer som vill serva och möta gäster 
att passa in i hela ”glädjespridar-konceptet”.  
 
Mervärde 
Hela Lisebergs affärsidé handlar om att överträffa gästernas förväntningar vilket även ses som 
ett viktigt mervärde som Lyckohjulsavdelningen, både chefer och personal, vill ge till sina 
gäster. Mervärdet, även kallat det lilla extra, som Johanna Malmfors vill att personalen ska ge 
till gästerna är en glad och positiv känsla genom att hälsa och tacka men även ge ytterligare 
kommentarer som blir mer personliga för gästen. Hon vill att mötet mellan personalen och 
gästen ska utvecklas i en positiv spiral där trevligt bemötande från personalen genererar i 
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glada gäster. Detta är något som man genom enkätundersökningen märker att många av de 
anställda tagit till sig. En anställd uttrycker detta på följande sätt: 
 

”Glad Lisebergare – glad gäst” 
(Anställd, Lyckohjulsavdelningen) 

 

Den glada och positiva känslan som Lyckohjularna vill förmedla som ett mervärde anser 
Johanna Malmfors är en självklarhet. Den leende utstrålningen ska finnas hos personalen och 
är inget som ska behöva ingå i arbetsbeskrivningen. Liseberg ska vara en arbetsplats där detta 
mervärde alltid kan förmedlas. De anställda använder uttryck som att le, vara hjälpsam och 
trevlig för att beskriva vad det lilla extra gentemot gästen kan vara och en hel del påpekar att 
även de tycker att det ingår i arbetet. Dessutom anser personalen att detta uppträdande ska 
finnas inte bara gentemot gästerna utan likaså medarbetarna emellan.  

4.2.3 Motivation 

Motivationsproblemet 
Lyckohjulsavdelningen ser ett par problem kring motivationen hos sin personal. Ett av 
problemen är att verksamheten bedrivs under säsong. Detta medför korta anställningar och 
flera nyanställningar inför varje säsong vilket i sin tur leder till ett svårare arbete med upp-
följning av sina anställda. Det resulterar i att motivationsarbetet måste implementeras under 
en kortare tid i syfte att kunna påverka alla anställda under en säsong. Motivationsarbetet är 
större de dagar då det inte är mycket att göra i parken medan det på de dagar som det är full 
ruljans i parken är en god stämning vilket visar sig i arbetet. Det är således under lågsäsong 
och på lugnare dagar som det krävs mest av motivationsarbetet. Personalen upplever också ett 
motivationsproblem med vissa delar av arbetsmiljön. Tunga lyft, monotona dagar och kylan 
under vintern upplever personalen som faktorer som försämrar motivationen.  
 
Ett annat problem som påpekas flertalet gånger under intervjun med Johanna Malmfors är att 
allt motivationsarbete sker i grupp. Det stora antalet anställda på Lyckohjulsavdelningen 
medför att motivationsarbetet sällan blir personligt och riktat mot individen. Det är endast 
utmärkande prestationer, antingen positiva eller negativa, som blir uppmärksammade. Detta 
innebär att om de anställda sköter sitt arbete utan att sticka ut hamnar de i en ”gråzon”. Det 
finns en önskan om att kunna hantera personalen i mindre överskådliga grupper för att kunna 
bli mer personlig i motivationsarbetet. Det som talar emot en sådan strategi är tiden, att få tid 
till att se individerna i hela personalstyrkan.  
 
Motivationsbehovet 
Ledningen för Lyckohjulsavdelningen känner till hur en motiverad personal kan påverka 
deras verksamhet. Kan en motiverad personal frambringas medför det en roligare arbetsplats 
där denna glädje sprids till gästerna som får en trevligare upplevelse. Om de kan lyckas skapa 
en upplevelse som är uppskattad bland gästerna kan de fortsätta sprida bilden av en nöjespark 
med hög servicekvalitet. 
 

”Servicekvalitet nås via motivation” 
(Johanna Malmfors) 

 

Motivationsarbetet 
På vilket sätt motivationsarbetet läggs upp är mycket upp till varje enskild avdelning på 
Liseberg då det inte diskuteras på någon högre instans. Alla avdelningar är dock överens om 
att man ska arbeta för att höja servicekvaliteten och Johanna Malmfors ser motivationsarbetet 
som ett led i detta arbete. Lyckohjulsavdelningens ledning utför mycket av sitt motivations-
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arbete på personalen som grupp. Detta ses som ett problem samtidigt som det har visat sig 
vara positivt då ledningen är medveten om gruppens vikt i motivationsarbetet. Denna med-
vetenhet om att gruppkänslan är en stark motivationsfaktor är något som överensstämmer med 
den bild personalen ger genom att ranka gruppkänslan högt bland motivationsfaktorerna.  
 
I slutet av varje sommarsäsong samlar ledningen en grupp representanter från personalen för 
att prata om vad som hänt under sommaren, vad som fungerat bra och mindre bra, vad som 
behöver arbetas mer med et cetera. Utifrån detta samtal bearbetas det fram en handlingsplan 
för Lyckohjulsavdelningens verksamhet. Utöver handlingsplanen hoppas ledningen även att 
detta samtal ska ge information som kan användas i nästa säsongs motivationsarbete. Genom 
sitt motivationsarbete vill Lyckohjulsavdelningen skapa en starkare relation mellan de 
anställda men även mellan ledningen och de anställda. Trots detta påpekar Johanna Malmfors 
att mycket av motivationsarbetet troligtvis sker utan att ledningen tänker på det. Samma 
tendens till ovetskap kring vad det är för motivationsarbete som sker återfinns hos personalen. 
När frågan kring vad ledningen gör för att motivera dem ställs är det många som inte kan 
svara. Detta till trots anser alla tillfrågade ur personalen att de är motiverade till sitt arbete. 

4.2.4 Motivationsverktyg 

Förebyggande motivationsåtgärder 
Anställningen  

Lyckohjulsavdelningen är noga med att redan vid valet av personal leta efter en viss ”sorts” 
människor, människor som har en glädjespridande utstrålning och som redan är motiverade 
för servicearbete. Johanna Malmfors menar att den rätta utstrålningen inte går att lära ut och 
att de redan vid anställningsintervjuerna påpekar att det ingår i arbetet att sprida glädje och 
tillföra det lilla extra i mötet med gästerna. Har personalen den rätta utstrålningen och 
attityden till arbetet underlättar det för ledningen i det fortsatta motivationsarbetet. Lyckas 
ledningen anställa rätt ”sorts” människor, den sorten som trivs med att arbete med och mot 
andra människor, finns det redan en viss självmotivation för arbetet på Lyckohjuls-
avdelningen.  
 
Information 

När en person blivit utvald till att bli en ”Lyckohjulare” tilldelas denna person broschyrer 
innehållande information som är viktig för hur deras anställning på Liseberg ska skötas och 
vad som bör tänkas på i olika situationer. För att sedan få en större inblick i just Lyckohjuls-
avdelningens verksamhet har ledningen två formella möten med personalen varje år, så 
kallade spelmöten, vid början och slutet av sommaren. Vid dessa möten delges personalen 
information rörande arbetet och de har även chans att ställa frågor till ledningen. Personalen 
är uppdelad i mindre grupper vid dessa möten så alla ska ha en chans att bli hörda. Utöver 
dessa större möten finns det en informell samlingsplats vid stämpelklockan. Där hålls mindre 
möten som rör dagens aktiviteter samt en informationstavla som alla kan ta del av. På denna 
tavla återfinns protokoll från möten, sammanställningar från undersökningar, resultat från 
tävlingar och annan information som ledningen vill delge personalen. 
 
Ledarskap 

I intervjun med Johanna Malmfors framgår det tydligt att hon ser gott ledarskap som en 
betydande faktor i motivationsarbetet. Hon menar att lyckas ledningen tillsammans med sin 
personal skapa ett arbetsklimat där alla trivs och mår bra kommer detta även visa sig i 
personalens prestationer. Johanna Malmfors menar att är man en positiv ledare är det större 
chans att få positiva medarbetare. Johanna Malmfors har varit anställd på Liseberg i över 15 
år och själv arbetat i parken. Under många år stod hon i lyckohjulen precis som den personal 
hon nu har ansvar för. Detta har gett henne en förståelse för hur hennes personal upplever 
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situationen ute i parken. Tack vare detta vet hon hur viktigt det är med ett bra ledarskap för att 
hålla motivationen uppe.  
 
En enkel men viktig del av ledningens arbete är att finnas vid stämpelklockan när varje 
skiftlag går på sina arbetspass. När första passet på arbetsdagen har börjat går alltid någon 
med ett större ansvar (områdeschefen, biträdande områdeschef eller någon av föreståndarna) 
en rundvandring bland alla hjulen i parken. Detta för att få en liten pratstund med var och en 
ur personalen samt för att förvissa sig om att uppstartandet av alla hjulen fungerat 
problemfritt. Rundvandringen är även ett sätt att visa de anställda en mer personlig upp-
skattning och kunna lägga grunden för en närmare relation mellan ledning och personal, till 
exempel genom att tilltala alla med deras namn vilket under högsäsong är 70-80 namn per 
dag. Rundvandringar görs även när de andra skiftlagen går på sina arbetspass men eftersom 
verksamheten då är i full gång kan det vara svårt att få sig en pratstund med personalen. 
Ledningens ansträngningar för att skapa ett ledarskap som uppskattas av personalen har gett 
resultat då detta är något som uppkommer gång på gång i enkätundersökningen. 
 

Gruppkänsla 

Gruppkänslan är det som anses vara mest motiverande bland personalen. Johanna Malmfors 
är väl medveten om detta och påpekar att det är mycket av det som är runtomkring som 
motiverar personalen, där får kompisarna en viktig plats. Hon vet att många av de anställda 
träffas även utanför arbetet och att det finns informella mötesplatser för Lisebergare även 
utanför Liseberg. De allra flesta av de motivationsverktyg som används riktar sig till gruppen. 
Detta sätt att motivera personalen i grupp beror dels på att gruppkänslan är viktig och dels på 
att det är mer tidseffektivt. Den starka gruppkänslan medför att gruppen motiverar varandra 
och skapar en positiv stämning där de anställda känner uppskattning och stöttning i gruppen.  
 
Tävlingar 

I ett försök till att öka prestationsnivån hos personalen har ledningen vid vissa utvalda dagar 
valt att ha ett inslag av tävling. Dessa tävlingar går ut på att varje hjul till exempel ska slå 
budget från samma dag föregående år eller från samma veckodag veckan före. Varje hjul 
tävlar i teorin mot sitt eget hjuls prestationer. Den procentuella ökningen på det egna hjulet 
jämförs sedan med övriga hjul. Det hjuls arbetslag som vinner tävlingen får inte bara äran att 
vinna över sina kompisar, utmärkelsen att bli uppskrivna på tavlan utan även ett pris från ett 
av hjulen. Denna tävling är en favorit hos personalen och får dem att vilja förbättra sina 
resultat från tidigare mätningar samtidigt som äran att slå kompisarna ses som motiverande att 
göra sitt bästa. Tävlingen har visat vara ett effektivt sätt att få personalen att öka spel-
hastigheten och sin arbetsprestation men Johanna Malmfors hoppas att personalen inser att det 
inte får gå ut över den upplevelse som gästen vill ha, att en del av upplevelsen försvinner på 
grund av hastigheten i spelet. Ett annat sätt att motivera till prestationer som höjer arbets-
insatsen är lager- och ordningstävlingen. Vid denna tävling handlar det om att hålla sitt lager 
under kontroll och i fint skick. Alla hjul som lyckas bli godkända i kontrollen blir vinnare. 
 
Peppning 

Ledningen på Lyckohjulsavdelningen vill kunna uppmuntra och peppa sin personal så att de 
känner sig uppmärksammade dagligen. Detta sker genom att Johanna Malmfors eller den 
annars högst ansvariga finns närvarande och hälsar när all personal går på sina arbetspass. Vid 
dessa samlingar eller vid rundvandringar i parken försöker ledningen komma med positiva 
kommentarer över personalens arbetsinsats. Johanna Malmfors försöker under dessa träffar 
med personalen läsa av stämningen i gruppen. Hon är medveten om att osämja kan före-
komma och är rädd för att detta inte alltid kommer fram till ledningen. Det är vid dessa till-
fällen som peppningen har stor betydelse. Även dagar då det är mindre besökare finns det ett 
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större behov av peppningen. Det är då tydligare att personalen känner trötthet och tristess 
eftersom det är mindre att göra i parken. Tävlingarna är ett effektivt sätt att peppa personalen 
på, dessa hålls dock de dagar då det är full ruljans i parken och förutsättningarna för att slå 
budget finns.  
 
Belöning 
På Lyckohjulsavdelningen, liksom alla avdelningar på Liseberg, får personalen belöningar för 
sin anställning genom entrébiljetter till parken, gratis åkpass för attraktionerna och rabatter på 
priser i parken. Vanligt förekommande belöning för personalen på Lyckohjulsavdelningen är 
godis från vinsterna i deras hjul som kan förekomma i fikarummen eller delas ut vid 
hemgång. De som arbetar under julsäsongen får även en belöning i form av en julklapp.  
 
Vid en undersökning kallad NMI (Nöjd MedarbetarIndex) gjord av Göteborgs Stad framkom 
det att Liseberg är en arbetsplats där lönen inte ses som en motivationsfaktor. Johanna 
Malmfors förstår detta utfall av undersökningen då lönen på Liseberg anses vara låg bland 
personalen och därmed inte är motiverande. Johanna Malmfors ser stora fördelar med att 
kunna behålla sin personal från säsong till säsong vilket stöds av det faktum att Liseberg har 
en lönetrappa till förmån för dem som väljer att stanna, vilket kan ses som en belöning för 
deras lojalitet.  På Lyckohjulsavdelningen är lönen inte den sortens belöning de kan använda 
för att få personalen att göra det lilla extra.  
 

”Lönen räcker absolut inte för att motivera till bättre prestationer” 
(Johanna Malmfors) 

 
Personalen på Lyckohjulsavdelningen tycker att lönen är en viktig faktor till varför man 
arbetar och blir motiverad till sitt arbete. De anser att den största nackdelen med deras arbete 
på Liseberg är just lönen. En del väljer dock att framhäva att det inte var lönen som fick dem 
till att ta anställning på Liseberg. De väljer hellre att framhäva erfarenheten och det sociala 
som faktorer till varför de arbetar. Att få ansvar är en belöning som hamnar högt upp på 
personalens ranking över motivationsfaktorer. Även Johanna Malmfors tror att ansvar är en 
faktor som spelar roll för motivationen hos sin personal. Enligt en egen undersökning som 
ledningen gjort skulle deras personal gärna se provision som ett inslag i deras arbete för att få 
dem att arbeta effektivare.  
 
Viktiga belöningar som personalen anser höjer deras motivation och prestation är upp-
muntran, uppskattning och utmärkelser för bland annat tävlingarna. Efter förra högsäsongen 
lade ledningen ner resurser på att försöka ge personalen en mer personlig uppmuntran och 
uppskattning för deras arbetsinsats. De valde att skicka ut brev till var och en med en liten 
personlig kommentar om deras arbetsprestationer. Detta föll sig dock inte så väl ut som 
ledningen hade hoppats på då endast ett par av de anställda verkade ha uppskattat kommen-
taren. Vid frågan av hur personliga kommentarerna var menar Johanna Malmfors att de var så 
personliga som de kan bli med tanke på att de rör sig om 140 stycken brev.  
 
Bestraffning 
En anställning på Liseberg är enligt Johanna Malmfors den första anställningen för många. På 
grund av detta anser hon att ledningens roll blivit fostrande. Ledningen upplever att 
personalen inte förstår vikten av att sköta sitt arbete, såsom att komma i tid samt att sjuk- och 
friskanmäla sig, och att efterföljderna vid misskötsel drabbar fler än de själva. På grund av 
detta krävs det att ledningen motiverar sin personal till att sköta sitt arbete med hjälp av 
bestraffningar.  
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Hela Liseberg präglas av en mängd riktlinjer vad gäller till exempel arbetstider och 
klädpolicy. Hur man väljer att tillrättavisa dem som inte följer dessa riktlinjer har varje 
avdelning fått ta ställning till själva. Detta anses ha varit orättvist och rentav dismotiverande 
för personalen, att vissa avdelningar har valt att strikt följa riktlinjerna medan andra ofta sett 
mellan fingrarna när deras personal inte skött sig. Att det varit så skilda beteenden från 
avdelning till avdelning har lett till att Liseberg nu håller på att implementera ett regelsystem 
som ska vara lika för alla avdelningar.  
 
Detta system fungerar på följande sätt; om någon bryter mot någon regel, riktlinje eller policy 
får denna person en tillsägelse, även kallat muntlig erinran. Om samma person gör samma fel 
fler gånger vilket leder till fler tillsägningar kallas personen till ett möte med ledningen där en 
skriftlig erinran görs. Detta blir då en tydlig varning för att det felaktiga uppträdandet inte är 
acceptabelt. Om samma person inte bättrar sig utan sammanlagt samlar på sig fem erinringar, 
såväl muntliga som skriftliga, leder detta till en uppsägning av personen ifråga. Vid problem 
och misskötsel från en person informeras även facket för att allt ska gå rätt till. Detta system 
kan tyckas hårt, även från ledningens sida, men för att få bukt på problemen med till exempel 
sen ankomst krävs tydligt regelsystem. Enkätundersökningen visade att personalen har 
uppfattat att det finns ett regelsystem med olika former av bestraffningar. Uppfattningarna om 
vilka dessa bestraffningar är går isär. Vissa tar up de muntliga och skriftliga erinringarna 
medan andra ser konsekvenserna för gruppen som en bestraffning. 
 
Johanna Malmfors ställer sig tvekande till om hon vill kalla dessa bestraffningar för 
motiverande eller om det uppfattas som hot. Uppfattas bestraffningarna som hot finns risk att 
de är mer dismotivernade än motiverande. När personen som blir utsatt för dessa bestraff-
ningar berättar sin egen eller fel version av det inträffade kan detta skapa ryktesspridning som 
kan leda till ”skräck” bland personalen. Ledningen har valt att inte blanda in fler personer i 
sådana här situationer än den som det direkt påverkar. Märker de av felaktig ryktesspridning 
är det deras ansvar att förklara sina handlingar och klargöra att ett korrekt uppförande inte 
bestraffas. 

4.3 Shoppingavdelningen 

4.3.1 Inledning 

Shoppingavdelningen består av 16 enheter utspridda över parken. I dessa enheter bedrivs för-
säljning av souvenirer, bijouterier, foton, godis, drycker med mera. Under sommarsäsongen 
ses shoppingverksamheten som en stödfunktion till den övriga verksamheten medan 
shoppingen fungerar som en av huvudfunktion under julsäsongen. Under sommaren är 
samtliga enheter verksamma medan det största antalet stänger under jul. Verksamheten är 
organiserad i en enkel struktur där shoppingen är ett område under avdelningen för Lyckohjul, 
Shopping och Inköp. Shoppingavdelningen är sedan organiserat med en områdeschef (Petra 
Nielsen) och en biträdande områdeschef (Christopher Plumridge) som i detta kapitel kommer 
att benämnas ledningen. Dessa är de två högsta cheferna inom området och ansvarar över 
inköp, personal, drift, ekonomi med mera. Till sitt förfogande har de sedan ett antal 
föreståndare, 3-4 stycken, som är säsongsanställda från uppstarten av parken, genom sommar-
säsongen men till julsäsongen reduceras antalet till 1-2 stycken. Dessa hjälper till med såväl 
administrativa som operativa sysslor. För varje säsong anställs ytterliggare ett 100-tal 
medarbetare för de operativa sysslorna i butikerna och försäljningsställena. Dessa är upp-
delade i butiksansvariga (BA), biträdande butiksansvariga, ”fasta behovare” och butiks-
biträden. Personalstyrkan är en relativt homogen grupp bestående av tjejer och killar mellan 
18-25 år, med liten tidigare arbetserfarenhet, avslutade gymnasiala studier eller påbörjade 
högre studier. Personalomsättningen ligger på ca 30 % med ett generationsskifte vart tredje år. 
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Den huvudsakliga orsaken till att personerna som arbetar i Shoppingavdelningen arbetar är 
den lön de erhåller samt den sociala stimulans som arbetet ger.  

4.3.2 Servicekvalitet 

Den service som Shoppingavdelningen vill förmedla är samma som för hela Lisebergs-
koncernen, överträffa förväntningarna. För att leverera denna service är det personalen som är 
den viktigaste komponenten. Personalen ses som en del i helheten för att uppnå en hög 
kvalitet på servicen. Christopher Plumridge framhäver upprepade gånger personalens roll för 
att uppnå hög servicekvalitet. Det är personalen som levererar servicen till gästerna och därför 
utgör personalen en mycket viktig roll i servicearbetet. Kopplingen mellan personalen och 
servicen är tydlig enligt Christopher Plumridge vilket gör att hans insats för servicekvaliteten 
är att ta hand om sin personal. Ett förtroende mellan företaget och personalen leder till bra 
service. Även personalen ser att deras arbete leder till att gästernas upplevelse påverkas. 
Samtlig personal som deltagit i enkätundersökningen pekar på att just deras sätt att bemöta 
gästen påverkar gästens upplevelse, om än på olika sätt. För att sammanfatta personalens 
åsikter i denna fråga kan vi använda oss av ett av deras svar på frågan: Anser du att ditt arbete 
bidrar till gästens upplevelse på Liseberg? 
 

”Ett positivt bemötande ger en positiv upplevelse” 
(Anställd, Shoppingavdelningen) 

 
Christopher Plumridge trycker i intervjun på varför servicekvalitet är viktigt och vad hög 
servicekvalitet resulterar i. Hög service leder till bättre resultat och högre vinst, allt arbete i ett 
företag ska leda till att företaget tjänar pengar. Service kan enligt Christopher Plumridge 
knytas ihop i en kedjereaktion tillsammans med resultatet, personalen och motivationen. Är 
personalen motiverad ger de en bättre service som höjer servicekvaliteten som ger gästerna en 
bättre upplevelse som i sin tur leder till ett bättre resultat. 
 
Mervärde 
På Shoppingavdelningen finns det ett mervärde som kan bidra till att servicekvaliteten höjs. 
Detta mervärde är svårt att precisera men både personalen och Christopher Plumridge 
beskriver det på liknande sätt: att ge gästerna det lilla extra, överträffa deras förväntningar 
genom att ”vara på hugget”, ge gästerna uppmärksamhet och tid, attityden och servicekänslan. 
Mervärdet ses som självklarheter, saker som görs, en känsla, en attityd som ska finnas där. 
Personalen tycker själva att de gör det lilla extra ofta och att det ingår i arbetet. Det finns även 
en annan del av mervärdet, en del som inte direkt ges uttryck för mot gästen utan mot 
arbetskamraterna. Gruppkänslan är oerhört viktig hos personalen och ledningen på Shopping-
avdelningen, därför kan det lilla extra vara att ägna lite tid åt en kollega, le och vara hjälpsam 
mot sina arbetskamrater. Christopher Plumridge lägger även in mervärdet i sina tankar om 
servicekvalitet genom att koppla det till resultatet i slutändan. Kedjereaktionen skulle kunna 
förlängas genom att se sambandet mellan personalen som motiveras till att ge det lilla extra 
som i sin tur leder till gästernas förbättrade upplevelse som leder till ett bättre resultat.  

4.3.3 Motivation 

Motivationsproblemet 
Ledningen på Shoppingavdelningen upplever ett antal olika problem med motivationen. Det 
dagliga arbetet att få personalen att känna sig motiverad och även att göra det lilla extra är inte 
problemet, personalen är motiverad till sitt arbete. Motivationsproblemet kan delas upp i två 
stora områden, behålla personalen och motivera dem under mindre aktiva dagar. 
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Det största motivationsproblem som Christopher Plumridge ser är problemet att behålla sin 
personal från år till år. Det läggs ner en hel del resurser på utbildning för att ge personalen den 
kunskap som krävs för arbetet. När säsongen är slut och personalen går hem tar de med sig 
kunskapen och det är viktigt att kunna få tillbaka den nästa år. Orsaken till problemet är 
uppdelad på två faktorer, dels att lönen inte är konkurrenskraftig i förhållande till andra 
butiksjobb med exempelvis handelsavtal, dels att Liseberg inte kan erbjuda fast anställning 
året runt. Detta märks när Shoppingavdelningen tvingas nyanställa ca 35 % av sin 
arbetsstyrka varje år, vissa år är personalomsättningen ännu större. 
 
Det andra problemområdet är att motivationen sjunker de perioder som inte kräver lika 
mycket av personalen. De dagar det regnar och parken inte besöks av lika många gäster ökar 
antalet förfrågningar om hemgång och sjukanmälningarna. Problemet är störst vid de enheter 
som saknar icke-gästrelaterade arbetssysslor som uppackning och märkning. Fotobutikerna 
vid attraktionerna och de mobila ”barerna” i köerna som säljer dricka och godis är de enheter 
som är mest utsatta men även butikerna upplever en nedgång i motivationen under lugnare 
stunder. Personalen upplever att det är svårt att behålla motivationen under lugnare stunder 
men de upplever även att motivationen sjunker när det blir stressigt och tidsbristen ökar. 
Under de mest välbesökta dagarna kan motivationen sjunka för att personalen upplever att de 
inte hinner ge gästen det lilla extra. 
 
Motivationsbehovet 
Utifrån dessa problem har ledningen dragit slutsatsen att det största motivationsbehovet ligger 
i att motivera tidigare anställda att komma tillbaka från år till år. Eftersom lönen inte är 
konkurrenskraftig kan det finnas ett behov av att hitta annan motivation som kan få med-
arbetare att återkomma nästa säsong. Ledningen ser även att motivationsbehovet ändras med 
arbetssituationen, vid mer hektiska dagar är behovet inte lika stort som under de lugna 
dagarna. Detta innebär att det finns ett behov av punktinsatser i motivationsarbetet. 
Christopher Plumridge ser också ur ett annat perspektiv på motivationsbehovet, nämligen det 
behov som företaget har av att förfoga över motiverad personal. Det finns ett motivations-
behov ur ett resultatperspektiv. För att uppnå de resultat som önskas finns det ett behov av att 
personalen ger det lilla extra vilket i sin tur nås via motivationen.  
 
Motivationsarbetet 
Det sker ett ständigt arbete med motivationen på Shoppingavdelningen, vissa aktiviteter görs 
mer medvetet medan andra görs mindre medvetet. Det finns inget enhetligt motivationsarbete 
för hela Liseberg utan varje områdeschef lägger upp motivationsarbetet på sitt sätt. 
Christopher Plumridge påpekar dock att nästa års stora satsning på service kommer att inne-
bära ett större gemensamt fokus på motivationsarbetet. På Shoppingavdelningen har man tagit 
hjälp av organisationsstrukturen för att få ett effektivare motivationsarbete. Det är områdes-
chefen och biträdande områdeschef som har det övergripande ansvaret för personalen men de 
tar ofta hjälp av sina föreståndare och framförallt butiksansvariga för att få en bättre bild av 
hur motivationen ser ut. Det är även en stor del av det aktiva motivationsarbetet som ligger på 
butiksansvariga eftersom att det är de som dagligen träffar både ledningen och övrig personal.  
 
Hela Shoppingavdelningen är indelad i grupper beroende på i vilken butik eller försäljnings-
enhet som personalen arbetar. Detta påverkar också motivationsarbetet som är inriktat på att 
motivera gruppen och inte individen. Gruppdynamiken är mycket viktig för motivationen och 
ledningen arbetar med att anställa personer som skulle kunna bilda en bra grupp. Det finns 
tillfällen där motivationsarbetet är mer individuellt, personlig coachning är det uttryck som 
Christopher Plumridge använder för denna sorts motivationsarbete. Den kan äga rum när 
någon i personalen inte trivs i gruppen eller inte riktigt kommer upp i den önskade service-
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nivån. Den fokuserar på att få personen tillbaka på rätt spår genom peppning, byte av grupp 
eller tips om hur den anställda ska göra för att bli bättre.  
 
Det mesta av motivationsarbetet är ändå inriktat på gruppen och det upplever Christopher 
Plumridge både fördelar och nackdelar med. Tidsaspekten är den mest avgörande faktorn som 
talar för att gruppmotivation är effektivare, han hinner inte motivera varje person enskilt. Han 
påpekar dock att i små grupper når man ofta fram till individen. Det finns vissa prioriterade 
delar inom motivationsarbetet på Shoppingavdelningen. Ledningen sätter in extra resurser för 
att motivera seniorerna, den personal som jobbat någon säsong innan. Detta gör de för att 
motivera den personalen till att återkomma även nästa år för att på så sätt få behålla kunskap i 
företaget. Det sker också punktinsatser under de dagar som är lugnare och försäljnings-
enheterna inte har så mycket att göra. Vid dessa tillfällen görs små punktinsatser som 
personalbingo och extra peppning. Tanken med motivationsarbetet är självklart att göra 
personalen motiverad till sitt arbete men återigen trycker ledningen på att det slutligen leder 
till ett bättre resultat. 

4.3.4 Motivationsverktyg 

Förebyggande motivationsåtgärder 
Anställningen 

Motivationsarbetet börjar redan vid anställningen. Det är ett av de motivationsverktyg som 
används för att redan från början skapa förutsättningar för en motiverad personal. Christopher 
Plumridge berättar att Shoppingavdelningen noggrant rekryterar personal som ska passa in i 
Shoppingavdelningen. De anställer varje person för att fylla en specifik plats i gruppen och 
varje person anställs för en redan förutbestämd försäljningsenhet. Gruppsammansättningen är 
mycket viktig och skapar förutsättningar för att gruppmedlemmarna ska kunna motivera 
varandra. Även personalen på shoppingavdelningen tycker att gruppsammansättningen är 
viktigt och de anser att grupperna är bra sammansatta, dock påpekas det från personalen att 
många som nyanställs är yngre. Det är framförallt de som jobbat tidigare år och är över 20 år 
som ser en brist i att de flesta som nyanställs är yngre.  
 
Gruppkänsla 

Den mest avgörande motivationsfaktorn är gruppkänslan och många av de motivationsverktyg 
som används är fokuserade på att stärka denna känsla. Flera gånger per år anordnas fester för 
just Shoppingavdelningen. Under dessa fester ordnar ledningen med lekar och tävlingar som 
syftar till att stärka gruppkänslan. Det finns framförallt två grupper som ledningen fokuserar 
på, hela Shoppingavdelningen och varje försäljningsenhet. Tävlingarna och lekarna är 
konstruerade så att försäljningsenheterna tävlar mot varande för att stärka den egna gruppen, 
samtidigt som festen efteråt stärker hela Shoppingavdelningens sammanhållning och ”vi-
känslan”. Ledningen arbetar även mycket med att shoppingpersonalen ska känna en ”vi-
känsla” gentemot övriga avdelningar på Liseberg. Ett tydligt exempel är den stora 
avslutningsfesten som Liseberg håller för samtlig personal. Innan den börjar träffas Shopping-
avdelningen med en förfest där gruppkänslan byggs upp. De har även en igenkänningssymbol, 
så som kaninöron, så att alla ska se vilka som tillhör Shoppingavdelningen. Christopher 
Plumridge har dock lagt märke till att fler och fler som söker anställning i Shopping-
avdelningen är mer individualister än tidigare. Detta har påverkat hans arbete genom att han 
fått lägga ner mer tid och resurser på att få personalen att förstå gruppens betydelse. Trots 
denna iakttagelse anser personalen att gruppkänslan är det viktigast för deras motivation.   
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Ledarskap 

Ett annat viktigt motivationsverktyg är ledarskapet. Tack vare att Christopher Plumridge 
tidigare arbetade i butikerna, först som biträde och sedan som butiksansvarig, har han stor 
förståelse för hur personalen upplever sitt arbete. Motivationen stärks av ett öppet och varmt 
klimat där personalen kan komma och prata med ledningen. Det skapar ett förtroende mellan 
företaget och personalen som i sin tur leder till att en förbättrad motivation. Christopher 
Plumridge anser att det är viktigt att ledaren är nära sin personal. Det händer ofta att både han 
och områdeschefen Petra Nielsen går ut och jobbar i butikerna och visar sig bland sina 
anställda. Samtidigt gäller det att inte få en alltför kompisliknande relation utan att ett visst 
avstånd kan hållas för att kunna ta de obekväma besluten och för att behålla sin chefsroll.  
 
Att ställa krav leder till att ambitionsnivån höjs och det i sin tur kan bidra till att personalen 
känner sig motiverad till att göra ett bättre jobb. Shoppingavdelningen har även en 
organisation som bygger på delegerat ledarskap. I varje butik finns en butiksansvarig som 
fungerar som en mellanchef. Dennes uppgift i motivationsarbetet är att dagligen motivera 
personalen i sin butik. Mycket av motivationsarbetet är delegerat till dessa butiksansvariga för 
att underlätta ledningens arbete.   

 
Information 

På Shoppingavdelningen arbetar ledningen mycket med kommunikation och information. 
Christopher Plumridge anser att det är en mycket viktig källa till motivation, och arbetar 
medvetet med att föra ut information. Varje morgon använder Shoppingavdelningens ledning 
sig av ett av sina viktigaste motivationsverktyg, morgonmötet. Under detta möte träffas 
ledningen och alla medarbetare som ska öppna butikerna. Mötet är avklarat på ca 30 minuter 
och under den tiden informerar ledningen om viktiga punkter som medarbetarna ska tänka 
extra mycket på. Det är även ett tillfälle för personalen att uppmärksamma ledningen på fel 
och brister, vantrivsel och om något är extra bra. Det välkomnas att fler än bara de som 
öppnar butikerna närvarar, på så sätt har fler möjligheten att ta del av informationen. De som 
inte närvarar vid morgonmötet får ta del av det som sagts genom att kollegorna för protokoll 
som sätts upp i butikerna. Dessa möten är det motivationsverktyg som Christopher Plumridge 
anser mest motiverande av alla de verktyg som han och områdeschefen använder.  
 
Shoppingavdelningen använder även andra former av möten för att motivera sin personal, en 
gång i veckan träffas ledningen och alla butiksansvariga för att diskutera och utbyta 
information. Under dessa möten diskuteras arbetet, arbetsgrupperna, stämningen, tekniska och 
operativa problem samt möjligheter. Detta ger också ledningen ett ypperligt tillfälle att 
motiverar sina mellanchefer till att motivera sin butikspersonal att göra sitt bästa. 
 

Peppning 

Den dagliga peppning som sker under arbetsdagen är en av de motivationsverktyg som 
Shoppingavdelningens ledning använder. Peppningen är situationsanpassad beroende på hur 
stort behovet är. Under de lite mer hektiska dagarna är behovet mindre och under de lugnare 
dagarna ökar behovet. Återigen är det morgonmötet som är viktigt för motivationen. Under 
detta möte sker en hel del peppning med bakgrund i vilket väder och besöksantal som väntas, 
hur personalens dagsform verkar och andra avgörande faktorer. Under dagen är det främst 
butiksansvariga och föreståndarna som står för peppningen, men även områdeschefen och 
Christopher Plumridge ser till att visa sig och uppmuntra personalen.  
 
Finns det ett större behov av motivation, exempelvis under lugna dagar, görs punktinsatser för 
att hålla motivationen uppe. Personalbingo är en tävlingsform där personalen tävlar mot 
varandra genom att kryssa i ett tävlingsformulär där det exempelvis gäller att hitta tre 
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personer från Borås. Detta engagerar personalen och motiverar dem att prata med gästerna. 
Såväl personal som ledningen tycker att peppningen är en mycket viktig del av motivations-
arbetet. 

 
”Peppningen är viktigt för att få personalen att göra det lilla extra” 

(Christopher Plumridge) 
 

Det förekommer även andra tävlingar för att peppa och engagera personalen. Olika former av 
resultattävlingar som att överträffa tidigare resultat eller slå budget är exempel på denna 
sortens tävling. Tävlingarna gör personalen glada och ”på hugget”. De bidrar till att höja 
gruppkänslan vilket i sin tur personalen anser vara den viktigaste faktorn till ökad motivation.  
 

Utbildning 

Att få ta del av utbildningar anses öka motivationen, om än inte lika mycket som grupp-
känslan, och detta arbetar Shoppingavdelningen med i stor utsträckning. Utbildningens 
huvudsyfte är inte att motivera utan snarare att ge personalen möjligheten och kunskapen att 
utföra arbetsuppgifterna. Christopher Plumridge anser dock att det finns underliggande syften 
med utbildningen och den kan medverka till att personalen återkommer till nästa säsong. 
Utbildningen ökar även ambitionsnivån vilken i sin tur är motiverande till att göra ett bättre 
arbete. Utbildningen sker först och främst vid introduktionen som äger rum innan parken 
öppnat för sommarsäsongen. Under tre dagar sker en serviceutbildning som ska ge personalen 
den kunskap som krävs för att arbeta på Liseberg och i Shoppingavdelningen.  Utbildningen 
bidrar även till att personalen får pondus och att Liseberg kan lita på att de beter sig rätt mot 
såväl gäst som personal och företaget. Detta förtroende tycker Christopher Plumridge är en 
viktig grund för att kunna känna sig motiverad till sitt arbete.  
 
Belöning 
Den tydligaste belöning som shoppingavdelningen använder sig av är lönen. Shopping-
avdelningen använder sig av samma lönetrappa som hela Lisebergs nöjespark med små 
undantag för de ansvarsposter som endast finns för denna avdelning (butiksansvarig). Löne-
trappan börjar på junior som är den personal som jobbar sin första säsong (antingen sommar 
eller vinter), senior 1 är nästa steg och innebär att personen har jobbat en säsong tidigare. 
Därefter följer senior 2 som är det högsta steget en medarbetare kan nå genom att tidigare 
varit anställd. Ovanför dessa steg finns två ansvarspositioner, ”fast behovare” och butiks-
ansvarig. En medarbetare som arbetar som fast behovare har stor erfarenhet från butikerna 
och kan därför gå mellan flera olika butiker beroende på vart behovet av hjälp är störst. 
Butiksansvarig är den högsta ansvarsposten och medför ett visst ansvar över en specifik butik. 
Lönen stiger med varje steg i trappan men anses ändå vara låg för ett arbete inom 
detaljhandeln, speciellt ob-tillägget anses vara mycket lågt. Christopher Plumridge påpekar att 
lönen är ett stort problem i motivationsarbetet att behålla personal från säsong till säsong. Den 
är inte konkurrenskraftig i förhållande till ett handelsavtal med ob-tillägg på 100 procent vissa 
perioder. En högre lön skulle motivera juniorerna och seniorerna till att i högre utsträckning 
återkomma nästa år. Även enkätundersökningen visar på att lönen är en nackdel i arbetet på 
Liseberg. Lönen räcker inte för att motivera personalen att göra det lilla extra, den räcker bara 
till att få dem till arbetet. Personalen sätter dock lönen på en fjärdeplats i frågan om vad som 
är mest motiverande.  
 
Högst upp i samma rangordning placerade personalen ansvar. Det finns ett antal olika 
ansvarsområden i Shoppingavdelningen och ledningen använder sig medvetet av ansvar för 
att motivera sin personal, speciellt seniorerna. Den personal som återkommer efter sin första 
säsong tilldelas större ansvar och under utbildningsdagarna innan säsongen får seniorerna ta 
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ansvar för en del av juniorernas utbildning. På så sätt ökar seniorernas bidrag till företaget och 
de får en större känsla av betydelse och självförverkligande. Den högsta ansvarsposten för 
säsongspersonalen är butiksansvarig, (undantaget föreståndare och ledning). Detta ansvars-
område innebär större ansvar för den enskilda butiken, dess försäljning och resultat men även 
ett ansvar för den personal som arbetar i butiken. Ett ökat ansvar är motiverande anser 
personalen, det medför en rad andra motivationsverktyg som utbildning, högre lön och upp-
skattning. Det är dock ansvaret i sig som är mest motiverande och den personaliga utveckling 
som det medför.   
 
Shoppingavdelningen har även en rad andra belöningar som används för att öka motivationen 
efter en bra genomförd prestation. Dessa belöningar är främst inriktade på små uppskattningar 
i form av utmärkelser till ”Årets Lisebergare”, fika, glass, priser vid tävlingarna och så vidare. 
Dess små uppskattningssymboler ges ut sporadiskt efter dagens slut eller under dagen för att 
öka motivationen och visa personalen att de gjort ett bra arbete. Alla som arbetar på Liseberg 
har även en form av belöning i form av de rabatter, entrébiljetter, åkpass och presentcheckar 
som delas ut. Dessa kan sedan personalen använda under säsongen eller ge bort till släkt och 
vänner. Utmärkelserna och uppskattningssymbolerna är små men viktiga för motivations-
arbetet, det anser såväl ledningen som personalen.  
 
Efter en säsongs arbete på Shoppingavdelningen har personalen fått erfarenheten från ett 
arbete hos en ansedd arbetsgivare och en sådan erfarenhet är mycket viktig vid kommande 
arbetssökanden. Den erfarenhet som personalen får på Shoppingavdelningen ser personalen 
själva som relativt viktig för att känna sig motiverade. Personalen placerade erfarenhet på en 
tredjeplats i enkätundersökningen. Christopher Plumridge genomförde samma rangordning 
med instruktionen att han skulle rangordna vad han trodde var mest motiverande för 
personalen. I denna rangordning placerade han erfarenheten inte alls lika högt, utan först på 
en tiondeplats. 
 
Bestraffning 
Shoppingavdelningen på Liseberg har en positiv syn på bestraffningar under villkor att de 
används med förstånd. Bestraffningarna måste utföras med rätt förutsättningar. 
 

”Alla måste veta vilka spelregler som gäller” 
(Christopher Plumridge) 

 
Det är mycket viktigt att bestraffningarna är lika för alla och ”by the book”. I dagens läge 
finns ingen gemensam policy hur bestraffningarna används utan varje områdeschef har fria 
händer inom vissa riktlinjer. Detta innebär att vissa kan gå med ovårdad klädsel och inte bli 
utsatta för någon bestraffning medan andra blir tillrättavisade för samma beteende. De 
bestraffningar som Shoppingavdelningen använder sig av är tillsägelser, samtal, muntlig 
erinran, skriftlig erinran och slutligen efter upprepad misskötsel får personen lämna företaget. 
Personalen är medveten om vilka bestraffningar som används och att de används som en 
konsekvens av deras handlingar. Christopher Plumridge anser att det är för hårt att kalla 
konsekvenserna för bestraffningar, de använder mycket hellre uttryck som ”personalig 
coachning” och ”konsekvenser av handlande”. Det finns ofta en anledning till att någon inte 
riktigt håller måttet, de kanske vantrivs i gruppen eller inte vet vad som krävs av dem påstår 
Christopher Plumridge. Samtal med personen är mycket mer effektivt i en sådan situation än 
att ge dem någon slags bestraffning. 
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5. Diskussion 

5.1 Inledning 
Under denna rubrik kommer vi att föra en diskussion om motivationsbegreppet och varför 
motivationsarbete behövs på Liseberg. Analysen kommer att utgå från tre perspektiv; teori, 
empiri samt egna observationer och åsikter. Teorin och empirin återfinns under respektive 
rubrik i denna uppsats medan våra egna observationer och tankar kring motivation och 
Liseberg kommer att läggas till i denna del.  

5.2 Servicekvalitet 
Vi började teorikapitlet med att definiera servicekvalitet som en subjektiv bedömning av en 
upplevelse. Det går inte att specificera exakt vad servicekvalitet innebär eftersom det är en 
känsla som uppfattas olika av alla människor. Liseberg har tagit komplexiteten i begreppet till 
sig och utformat ett mål för sin servicekvalitet där man tar hänsyn till att olika gäster har olika 
uppfattning om begreppets innebörd. Genom att sätta upp målet att överträffa gästernas för-
väntningar ser Liseberg till varje gästs unika upplevelse. Detta medför dock att det är svårt för 
Liseberg att skapa en mall för hur de ska göra för att lyckas uppnå sitt mål. Det är personalen 
som är en viktig komponent vid skapandet av servicekvalitet anser såväl teorin som båda 
avdelningsledningarna. Personalens unika situation där de är länken mellan företaget och 
gästen sätter dem i fokus vid skapandet av hög servicekvalitet. Genom att vara flexibel och 
hjälpsam vid mötet med gästen har personalen en viktig roll för att uppnå Lisebergs mål med 
hög servicekvalitet. Johanna Malmfors och Christopher Plumridge ser ett tydligt samband 
mellan servicekvalitet, mervärde och personalen. De anser att det är personalen som är den 
största faktorn för att uppnå hög servicekvalitet.  Vidare ser Johanna Malmfors att det finns 
möjligheter att skapa en positiv spiral där en trevligt bemött gäst kan ge personalen ett trevligt 
bemötande tillbaka.  
 
Mervärdet är ett centralt begrepp i servicekvalitet och ses som symbolen för en hög service-
kvalitet. Det är det lilla extra som produkten medför utan att gästen direkt behöver betala för 
det. På Liseberg är glad och positiv personal en del av detta mervärde. Att le och ägna en 
extra stund åt en gäst är viktiga delar för att få gästen att känna sig välkommen och det höjer 
värdet på den förväntade upplevelse på Liseberg. Mervärdet ses som en självklarhet och en 
del av arbetet. Varken ledningen eller personalen ser något behov av att skriva ner vad mer-
värdet är, det är mer en känsla och ett sätt att vara. Personalen på de undersökta avdelningarna 
har gjort oss uppmärksamma på att det finns ytterligare en dimension i begreppet mervärde. 
Gång på gång uttrycker de, i enkätundersökningen och när de pratat med oss ute i parken, att 
mervärdet även kan finnas dem emellan. Att ägna lite extra tid åt en kollega och vara hjälp-
sam mot sina arbetskamrater är en mycket viktig del av mervärdet för personalen. Denna upp-
fattning anser vi vara ett intressant perspektiv på begreppet som inte tas upp i teorier om mer-
värdet. 
 
Genom våra undersökningar har vi kunnat se ett samband mellan personalens motivation och 
servicekvalitet. Detta samband ser vi som en hädelsekedja som förklarar hur servicekvalitet 
uppnås i ett serviceföretaget.  
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Figur 6.1 Händelsekedja motivation – servicekvalitet 

 
Källa: Egen 
 
I vår egenkonstruerade händelsekedja ser vi hur de fyra begreppen motivation, prestation, 
mervärde och servicekvalitet hänger ihop. Det är personalen som är den resurs i företaget som 
har störst inverkan på händelsekedjan. Genom att motivera sin personal till de prestationer 
som företaget önskar kan ett mervärde skapas. Detta mervärde är i sin tur en avgörande faktor 
för en höjd servicekvalitet. Dock anser vi att det finns vissa fallgropar i detta resonemang. 
Framförallt är det två betydande risker som finns i arbetet mot en höjd servicekvalitet. Den 
första risken finns i motivationsarbetet där det gäller för företagsledningen att specificera 
vilka prestationer som är önskvärda. Görs inte denna definiering så riskerar företaget att 
medarbetarna arbetar med fel sysslor och mot fel mål. Den andra stora risken gäller mer-
värdet. Skapas mervärdet genom en för stor resursåtgång finns risken att kunder upplever 
mervärdet som negativt genom att kunden upplever priset för högt i förhållande till det 
erhållna värdet. För att undvika denna risk bör företaget göra noggranna avvägningar mellan 
mervärdet och merkostnaden för att kunna lägga sig på en positiv nivå. 

5.3 Motivation 
Motivationsproblemet  
I vår analys av motivationen har vi identifierat ett antal problem. De två största problemen för 
avdelningarna är att motivera sin personal till att återkomma nästkommande säsong och att få 
dem motiverade under mindre krävande perioder. Problemet med icke återkommande 
personal beror till största delen på tre orsaker; den låga lönen, att Liseberg inte kan erbjuda 
anställning året runt samt avsaknaden av utvecklingsmöjligheter. Problemet medför att viktig 
kompetens går förlorad från säsong till säsong och långsiktiga relationer mellan ledning och 
personal försvåras. Framförallt Shoppingavdelningen lägger ner stora resurser på att utbilda 
sin personal, resurser som skulle kunna användas för att utveckla den befintliga personalen 
ytterligare.  
 
Den första orsaken till att personalen inte återkommer är den låga lönen. Den anses inte vara 
konkurrenskraftig utan gör att många som arbetat och blivit utbildade på Liseberg söker sig 
till andra företag. Enligt Herzbergs tvåfaktorsteori är lönen en av hygienfaktorerna. För att 
individen inte ska känna missnöje med sitt arbete måste hygienfaktorerna uppgå till en 
acceptabel nivå. Personalen på avdelningarna uttrycker flera gånger att de är missnöjda med 
lönen vilket är tecken på att de inte kommer upp på en acceptabel nivå i Herzbergs modell. Vi 
anser att den personal som är missnöjd med sitt arbete har lättare att lämna sin arbetsgivare 
och gå till en ny än den som inte hyser något missnöje. Genom detta resonemang kan vi 
argumentera för att lönen är en orsak till varför personalen inte stannar lika många säsonger 
som ledningen önskar.  

Motiverad 
personal 

Prestation Mervärde Service- 
kvalitet 

Negativt mervärde 

Fel prestation 
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Den andra orsaken som vi identifierat är att Liseberg inte kan erbjuda anställning året runt. Vi 
ser detta som en orsak utifrån Maslows behovshierarki eftersom ett av de lägsta behoven i 
hierarkin är säkerhetsbehov. I dessa ligger behovet av att kunna försörja sig och att ha en 
trygg tillvaro. Även Hällstén och Tengblad argumenterar för att det krävs en trygg och stabil 
arbetsmiljö för att personalen ska kunna känna motivation till sitt arbete. Liseberg erbjuder 
endast en kortare anställning, det vill säga en kortare period med en trygg tillvaro och en 
begränsad tid med vetskapen om att man kommer att kunna försörja sig. Detta innebär att 
säkerhetsbehov inte kan uppfyllas fullt ut och att arbetsplatser som kan tillfredställa 
säkerhetsbehovet för en längre tid blir med attraktiva. Vi anser att behovet av säkerhet är så 
pass stort att övriga behov inte kan kompensera för avsaknaden av trygghet och 
försörjningsmöjlighet. I likhet med Maslows resonemang anser vi att säkerhetsbehovet måste 
tillfredställas först innan individen kan börja sträva efter andra behov. Om Liseberg lyckas 
uppnå sin vision om att bli ett åretruntnöje skulle detta problem kunna undvikas.  
 
Den sista orsaken till att personalen inte återkommer i den utsträckning som ledningen önskar 
är avsaknaden på utvecklingsmöjligheter. Det finns ytterst små möjligheter för personalen att 
utveckla sig i sitt arbete, främst på Lyckohjulsavdelningen. I enkätundersökningen framgår 
det att ansvar är en av de tre mest motiverande faktorerna för såväl lyckohjulspersonalen som 
shoppingpersonalen. Även denna orsak går att grunda i Maslows resonemang kring 
behovshierarkin. Viljan att få känna ansvar har Malsow placerat i de två översta trappstegen i 
behovshierarkin. Efter att de sociala behoven är uppfyllda strävar personalen efter att få 
uppfylla nästa nivå, uppskattningsnivån. Eftersom det endast finns små möjligheter att 
tillfredsställa denna nivå och ännu mindre möjligheter att tillfredställa de självförverkligande 
behoven tappar personalen motivation till att arbeta för Liseberg. Detta anser vi leda till att en 
stor andel av personalen väljer att inte återkomma nästkommande säsong.  
 
Det andra stora problemet är att motivera personalen under mindre krävande perioder. Det är 
under försäsong och dagar med sämre väder som problemet är som störst eftersom parken 
besöks av färre gäster. Problemet yttrar sig i att personalen vill stänga ner sin enhet och gå 
hem, sjukanmälningar ökar samt att stämningen bland personalen sjunker. Det påverkar i sin 
tur gästernas upplevelse och servicekvaliteten sjunker. Vi ser en koppling mellan antalet 
besökare och personalens förväntningar på sin prestation. När parken besöks av ett mindre 
antal gäster är det inte lika tydligt för personalen hur deras prestation påverkar organisa-
tionens mål. Enligt Vrooms förväntningsteori måste hela händelsekedjan kunna följas av 
personalen för att de ska bli motiverade till sitt arbete. När parken besöks av många gäster är 
det lätt för personalen att förstå vilken skillnad ett leende gör eftersom det då är många gäster 
som ser det och blir glada. Under de perioder som parken inte är lika välbesökt är det färre 
gäster som ser leendet och färre personer som blir glada. På grund av detta är det svårare för 
personalen att inse hur deras prestation kan påverka Lisebergs mål att överträffa gästerna 
förväntningar. Vrooms händelsekedja bryts redan vid första länken och personalen tappar 
motivationen. 
 
Motivationsarbetet  
Under vårt arbete med denna uppsats har vi genom våra undersökningar och observationer 
kommit fram till att motivationsarbetet sker på två olika nivåer på Lisberg, dels operativ nivå, 
dels strategisk nivå.  Den operativa nivån tar beslut om det dagliga motivationsarbetet samt 
viss förebyggande planering och efterkommande uppföljning. Den strategiska nivån påverkar 
motivationsarbetet genom att företagets högre beslutsfattare tar beslut om hela verksamheten. 
Dessa beslut kan röra exempelvis; vilka lönenivåer som ska gälla, om verksamheten ska 
bedrivas på säsongsbasis samt hur stor personalstyrkan ska vara. Vårt val av metod för in-
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samlingen av material täcker inte motivationsarbetet på strategisk nivå, varför vi endast 
kommer att inrikta vår vidare analys på det operativa motivationsarbetet.  
 
Redan idag finns ett omfattande motivationsarbete på Lisberg. Det operativa motivations-
arbetet är uppdelat på varje avdelning. Avdelningarna ansvarar var för sig för att motivera sin 
personal på det sätt som dess ledning anser vara bäst. På Lyckohjulsavdelningen och 
Shoppingavdelningen arbetar man dagligen med att motivera sin personal, men enligt 
ledningarna samt våra egna observationer är arbetet inte alltid medvetet. Mycket görs utan att 
varken ledning eller personal ser det som motivationsarbete. Vi ser tydligt att stora delar av 
det motivationsarbete som sker på Lyckohjulsavdelningen är av det mer omedvetna slaget. 
Christopher Plumridge och ledningen på Shoppingavdelningen har däremot ett betydligt mer 
medvetet arbete för att motivera sin personal. Vilket av dessa som är mest effektivt är svårt 
för oss att analysera. Enligt de undersökningar som vi gjort, såväl empiriska och teoretiska, 
görs ingen skillnad på om motivationsarbetet är medvetet eller omedvetet. Vi anar dock att ett 
mer medvetet motivationsarbete skulle resultera i att det blir mer effektivt. Vet ledningen vad 
de gör för att motivera sin personal, kan personalen bli medveten om de ansträngningar som 
görs för deras skull och det i sin tur skulle kunna vara motiverande i sig. Vetskapen om att 
ledningen bryr sig om personalen leder till att personalen känner sig uppmärksammade och 
uppskattade vilket är motiverande enligt flera motivationsteorier. 
 
Den största delen av motivationsarbetet som utförs på avdelningarna görs för att motivera 
personalstyrkan som en grupp. Såväl personalen som ledningen på de båda avdelningarna 
anser att gruppkänslan är mycket viktig för att känna motivation i sitt arbete. I enkät-
undersökningen framgår det att gruppkänslan och den sociala samvaron på Liseberg är två 
mycket betydande faktorer för att känna motivation. Eftersom personalen har gett ett entydigt 
svar kan vi behandla dem som en homogen grupp. Utifrån detta kan vi placera in personal-
styrkan i Maslows behovshierarki. Vår tolkning av svaren är att personalstyrkan uppfyllt sina 
fysiologiska behov och sina säkerhetsbehov och nu strävar efter att uppfylla sina sociala 
behov. 
 
Eftersom vår undersökning visar att personalen är motiverad tyder det på att det motivations-
arbete som utförs i grupp fungerar. Såväl Maslows teori som vår undersökning stödjer 
avdelningsledningarnas tankar om att motivationsarbetet utförs mest effektivt mot hela 
gruppen.  Mot detta står Herzbergs och Adelfers teorier om att det är personliga och individu-
ella uppfattningar som skapar motivation. Det en person ur personalstyrkan upplever som 
motiverande behöver inte upplevas som motiverande för en annan. Detta resonemang talar för 
att motivationsarbetet bör utföras individuellt för att vara effektivt. För att skapa ett så 
effektivt motivationsarbete som möjligt anser vi att den största delen bör ligga på gruppen 
men att individen bör få mer utrymme.  

5.4 Motivationsverktyg 
Förebyggande motivationsåtgärder 
Gruppkänsla 

Gruppkänslan anses vara det viktigaste motivationsverktyget på Lyckohjul- och Shopping-
avdelningen enligt såväl ledning som personal. Det är tack vara detta som mycket av det 
medvetna motivationsarbetet är inriktat mot gruppen. Flera gånger under säsongerna anordnas 
fester på varje avdelning för att stärka ”vi-känslan”. En annan populär aktivitet för att skapa 
gruppkänslan är de tävlingar som ledningarna anordnar i en uppsjö olika varianter, allt från 
”slå budget” till ”personalbingo”.  Personalen själva arbetar också för att stärka gruppkänslan 
genom att träffas på rasterna och efter arbetet. Under de dagar vi undersökte motivationen på 
Lyckohjuls- och Shoppingavdelningen gjorde vi tydliga observationer som intygar att grupp-
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känslan är oerhört påtaglig och viktig.  Med hjälp av Adelfers ERG-teori kan vi skapa oss en 
uppfattning om varför gruppkänslan har blivit ett viktigt motivationsverktyg på avdelning-
arna. Adelfer argumenterar för att en individ som inte ser möjligheten att uppfylla näst-
kommande behov i ERG-modellen fastnar på den nivå som är möjlig att uppfylla. På avdel-
ningarna ser vi att möjligheterna att nå utvecklingsnivån är mycket små. Detta upplever även 
personalen på de två avdelningarna, speciellt på Lyckohjulsavdelningen där det inte finns 
några karriärsteg.  Detta kan få personalen att känna frustration och intensifiera sina försök att 
tillfredsställa sina relationsbehov eftersom det finns stora möjligheter att uppfylla dessa. Vi 
anser att detta är resultatet av att utvecklingsmöjligheterna är mycket små. 
 
Vi antar dessutom att gruppkänslan har blivit accepterat som en vedertagen sanning vilket gör 
att varken ledning eller personal inte längre funderar över varför den är viktig. Vi tror att detta 
kan medföra att ledningen inte ser vilka andra alternativ som är möjliga och vad de kan 
medföra för fördelar. En tanke vi har haft under vår diskussion kring gruppkänslan är om 
företaget har skapat gruppkänslan medvetet för att kunna handskas med personalen som en 
grupp. Vi har dock inte tillräckligt med information för att kunna dra några slutsatser om 
detta. 
 
Ledarskap 
Ledarskapet har en stor roll i motivationsarbetet på Lyckohjul- och Shoppingavdelningen. Det 
är ledningen som har det övergripande ansvaret för att motivera sin personal vilket de gör med 
hjälp av en mängd olika åtgärder. Redan vid anställningen tar de hänsyn till vem de anställer. 
De söker efter en viss ”sorts” människor med glädjespridande utstrålning som passar in i 
gruppsammansättningen. Detta leder till att personalstyrkan på avdelningarna till viss del är 
självmotiverad. Anpassningsförmåga och social kompetens är även egenskaper som Hällstén 
och Tengblad påpekar är viktigt för att underlätta motivationsarbetet. Vi anser att Herb 
Kellehers klyscha om att företag anställer en attityd istället för kunskap är något som 
verkligen fungerar. Personalen tycker att de som anställs passar in i gruppen men vissa 
uttrycker att det finns en brist i mångfalden, de flesta som anställs är yngre. Genom att 
rekrytera människor från en viss åldersgrupp med en viss attityd ser vi en risk att få en enfald 
bland personalen. Christopher Plumridge påstår dock att han försöker skapa en gruppdynamik 
med en stor mångfald genom att rekrytera människor som kompletterar varandra.  
 
Vidare är kommunikation ett utav ledorden för ett gott ledarskap både för Johanna Malmfors 
och Christopher Plumridge. De använder sig av såväl skriftlig som muntlig kommunikation 
och informerar både vid formella möten och informella träffar. Ledningen anser att en öppen 
kommunikation mellan dem och personalen leder till en bra arbetsmiljö. Med Hällstén och 
Tengblads resonemang kring hur kommunikation skapar en arbetsmiljö där personalen kan 
känna engagemang kan vi argumentera för att kommunikation är en viktig komponent för 
motivationsarbetet. 
 
Att inse att ledarskapet består av såväl en chefsroll som en ledarroll anser Hällstén och 
Tengblad vara viktigt för att skapa en balanserad arbetsmiljö. I chefens roll ingår det att före-
träda företaget samt att ansvara över den strategiska och operativa verksamheten. Ledarens 
roll däremot är inriktad på att företräda personalen samt entusiasmera, skapa ett förtroende 
och motivera sina medarbetare. Johanna Malmfors och Christopher Plumridge väljer att fram-
häva ledarrollen genom att trycka mycket på den personliga relationen och ett ömsesidigt för-
troende. Detta gör de bland annat genom att kalla sig själva för ledare samt lägga mycket vikt 
vid peppning och att befinna sig nära sin personal i det operativa arbetet. Vi anser att 
peppningen är en stor del av ledarrollens uppgift eftersom den sker genom en nära interaktion 
med personalen. Ledaren kan göra punktinsatser då en medarbetare känner sig omotiverad 
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och använda peppning för att bygga en personlig relation till sin anställda samt att få den mer 
motiverad. Johanna Malmfors och Christopher Plumridges ledarroller stärks genom att de 
tidigare arbetat i parken med samma arbetsuppgifter som sin personal utför nu. Att ha samma 
erfarenhetsbakgrund som sin personal anser Hällstén och Tengblad stärka trovärdigheten i 
ledarrollen. Båda ledarna inser dock att de har en annan roll att fylla vilken innebär att fostra 
samt styra och besluta över sin personal. Speciellt Johanna Malmfors på Lyckohjuls-
avdelningen framhäver att den fostrande rollen tar allt större plats i arbetet. Även Christopher 
Plumridge uttrycker att det är viktigt att behålla sin chefsroll och inte bli för ”tjenis” med sin 
personal. Han anser att ställandet av krav leder till att ambitionsnivån höjs vilket i sig är 
motiverande. 
 
Hällstén och Tengblad menar att gott ledarskap leder till en stabil arbetsmiljö vilket i sin tur är 
en förutsättning för att kunna känna motivation till sitt arbete. Finns det inte en stabil arbets-
miljö anser vi att Liseberg riskerar att förlora ännu fler medarbetare mellan säsongerna. 
Johanna Malmfors och Christopher Plumridges insatser både som chef och ledare är 
avgörande för att behålla sina medarbetare. Att hitta balansen mellan dessa båda roller anser 
vi vara oerhört viktigt för motivationsarbetet.  
 
Utveckling 
Under vår undersökning har vi kunnat skönja en stor skillnad på ansvarsfördelningen på de 
två avdelningarna. Den stora skillnaden är inte antalet ansvarnivåer som finns i de båda 
avdelningarna utan möjligheten för medarbetarna att nå dessa nivåer. På Shopping-
avdelningen finns det en butiksansvarig och en biträdande butiksansvarig per butik, ett antal 
fasta behovare samt föreståndare. På Lyckohjulsavdelningen finns endast en vinst- och spel-
ansvarig samt föreståndare. Utvecklingsmöjligheterna är inte stora på någon av avdelningarna 
men än mindre på Lyckohjulsavdelningen.  
 
Vi tror att med större utvecklingsmöjligheter kan många av de problem som upplevs i sam-
band med motivationsarbetet bli mindre påtagliga. Vi finner stöd för våra antaganden i de 
teorier vi presenterat i uppsatsen. Först och främst argumenterar Maslow för att de som har 
uppfyllt sina sociala behov börjar sträva efter att tillfredsställa sina behov av uppskattning och 
självförverkligande, där utveckling återfinns. Tidigare har vi påstått att de flesta ur personal-
styrkan strävar efter att uppfylla sina sociala behov och detta håller vi fast vid. Dock anser vi 
att det finns en mindre grupp av medarbetare som tillfredsställt de sociala behoven och nu 
strävar uppåt. Eftersom möjligheterna att uppfylla de ovanliggande behoven är små tror vi att 
många ur personalen av den anledningen väljer att söka sig till andra arbetsplatser.  
 
Vi har tidigare i uppsatsen definierat ansvar som en belöning på grund av att avdelningarna i 
första hand använt det för att belöna en redan utförd prestation. Vi tror att ansvar även går att 
användas i ett förebyggande syfte för att locka till önskvärda prestationer. Genom att införa 
fler ansvarsnivåer på Lyckohjulsavdelningen skulle den avdelningen kunna erbjuda sin 
personal utvecklingsmöjligheter vilket skulle kunna leda till ökad motivation. Att ansvar leder 
till motivation finner vi inte bara stöd för i Maslows behovshierarki utan i all den teori vi 
redovisat. Det skulle inte bara skapa motivation genom att personalen kunde utveckla sig och 
känna ansvar utan även genom att motivationsarbetet underlättades för ledningen.  Ledningen 
på båda avdelningarna uttrycker att de skulle vilja bedriva sitt motivationsarbete på en mer 
individuell nivå men att det framförallt är tiden som inte räcker till. Genom att delegera 
ansvaret för det individuella motivationsarbetet från ledningen till lägre nivåer uppnår 
avdelningarna flera fördelar; medarbetarna kan erbjudas ett större ansvar, motivationsarbetet 
kan föras på en mer individuell nivå, problem med motivation och gruppdynamiken kan 
lättare upptäckas. Dock anser vi i enlighet med Hällstén och Tengblad att det finns visst 
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ansvar som inte ska delegeras. Ledningen måste fortfarande ha det övergripande ansvaret och 
deras motivationsarbete är fortfarande mycket viktigt. Den del som vi föreslår ska delegeras 
nedåt i ansvarnivåerna är den del ledningen inte hinner med i dagens läge.  
 
Utvecklingen kan även ske med hjälp av utbildningar. De kan bidra till att medarbetarna 
känner sig uppmärksammande och att de utvecklas som människor i sitt arbete. Personalen 
uttrycker i enkätundersökningen och i samtal med oss att utbildning är ett intressant sätt att 
skapa ett mervärde för personalen. Enligt Hällstén och Tengblad behöver inte utbildningens 
huvudsyfte vara att motivera personalen till en bättre prestation, utan snarare att ge personalen 
möjligheten och kunskapen att utföra arbetsuppgifterna. Utbildningen anser vi skulle kunna 
leda till att servicekvalitet höjs genom att ge personalen redskap att använda för att överträffa 
gästens förväntning. Exempelvis skulle Liseberg kunna ge utbildning i första hjälpen, brand-
säkerhet och servicemanagement i större utsträckning än vad de gör nu.  
 
Belöningar  
Lönen är den tydligaste delen av belöningssystemet på Lyckohjul- och Shoppingavdelningen. 
Enligt Svensson är lönen måttet på vilket värde som arbetsgivaren sätter på arbetet. Utifrån 
detta resonemang skulle personalens insatser på Liseberg vara väldigt lågt värderade av 
ledningen. Detta talar dock emot det faktum att Liseberg ser sin personal som deras viktigaste 
resurs. Personalen ser sin insats som viktig och upplever lönen som en stor nackdel med 
arbetet. Zetterberg för ett annat resonemang om lönen där han påstår att lönen endast fungerar 
som en drivkraft om den går att påverka genom hårt arbete och inte endast genom hur många 
år som personen ifråga varit i företaget. Det lönesystem som används på båda avdelningarna 
är baserat på antalet säsonger som personalen varit anställd. Systemet är uppbyggt som en 
lönetrappa där man stiger i lön efter varje arbetad säsong upp till en maximal nivå. Enligt 
Zetterberg skulle detta system inte vara motiverande för personalen. Dock anser vi att 
Lisebergs lönesystem kan påverka personalens motivation. Detta eftersom att lönesystemet 
uppmuntrar personalen att återkomma från säsong till säsong och det är detta beteende som 
ledningen vill åstadkomma. Löneökningen ses som en belöning för den lojalitet som 
personalen visar Liseberg.  
 
Ett väl organiserat belöningssystem kan enligt Zetterberg ge stora fördelar i motivations-
arbetet. Avdelningarnas belöningssystem består till största del av materiella belöningar i form 
av lön, vinster, biljetter, åkpass et cetera. Endast en liten del av belöningssystemet innehåller 
immateriella belöningar såsom uppskattning, erkännande och erfarenhet. För att höja 
motivationsnivån anser Gustafsson dock inte att det är lönen och materiella belöningar som 
anses åstadkomma det bästa resultatet utan det är istället de immateriella belöningarna som 
ger bäst resultat. Personalen rangordnar erfarenhet högt i enkätundersökningen tillsammans 
med uppskattning. Ledningen har inte alls insett vikten av de immateriella belöningarna, 
speciellt inte erfarenhet. Vi anser att avdelningarna borde granska sitt belöningssystem för att 
nå en högre effektivitet. 
 
En del av belöningssystemet som inte tas i beaktande av avdelningarnas ledning är den 
belöning som delas ut av medarbetarna själva. Enligt Zetterberg anser Adolf Berle att ett 
erkännande från en medarbetare är minst lika motiverande som från ledningen. Vi har 
observerat att detta förekommer, framförallt i samband med tävlingarna. De som arbetar i det 
vinnande lyckohjulet blev grattade av de andra medarbetarna och utstrålande en större 
entusiasm över sitt arbete. Denna form av belöning anser vi vara underskattad och har många 
fördelar. En stor fördel med denna sorts belöningar är att de inte kostar något för företaget, de 
stärker dessutom gruppkänslan samtidigt som den uppmärksammar individen. Dock ser vi en 
tydlig nackdel med dessa belöningar, företaget har ingen kontroll över dem. I och med det kan 
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de inte förfoga över dessa belöningar utan får endast se dem som ett komplement i belönings-
systemet. Vi anser samtidigt att ledningarna har hittat ett intressant sätt att genom tävlingarna 
locka sin personal till att utdela dessa belöningar till varandra.   
 
Bestraffningar 
För att få en helhetsbild av vår frågeställning har vi försökt att även undersöka hur bestraff-
ningar används i motivationsarbetet. På grund av att teorin endast väljer att nämna begreppet 
bestraffningar utan att föra någon vidare diskussion kring detta har vi inte kunnat föra något 
större resonemang kring begreppet. Bestraffning förekommer på Liseberg, dock väljer både 
Johanna Malmfors och Christopher Plumridge att inte benämna det som bestraffningar utan 
konsekvenser av personalens handlande. Den enda diskussion vi kan föra är att bestraffningar 
förekommer men i vilken grad de är motiverande kan vi inte avgöra. Vi föreslår bestraffningar 
som motivationsverktyg som ett eget forskningsämne för vidare studier. 

5.5 Företagsidentitet 
Under vårt besök på Lisberg upplevde vi att personalen på de två avdelningarna var mycket 
motiverad till sitt arbete. Under det fortsatta arbetet med uppsatsen har en del av denna 
motivation fått sin förklaring i det motivationsarbete som äger rum på Lisberg. Hela för-
klaringen har vi dock inte lyckats förstå med hjälp av de teorier som normalt förknippas med 
motivation. För att förstå vad som mer påverkat personalens motivation har vi tagit hjälp av 
begreppet företagsidentitet. Det är ett begrepp som innefattar personalens uppfattning om 
organisationen som helhet. I detta begrepp ligger ordet företagsanda och det är detta ord som 
vi anser är förklaringen på den höga motivation som personalen känner för sitt arbete. 
Personalen själva använder ordet Lisebergsandan för att förklara den stämning som råder på 
Liseberg. Vad som har skapat denna anda är mycket svårförklarligt eftersom att företagsandan 
är ett subjektivt upplevt begrepp som varje person upplever olika. Lisebergsandan har 
dessutom alltid funnits på Liseberg enligt Johanna Malmfors och ska vi förstå hur andan vuxit 
fram krävs andra undersökningar än de vi genomfört. Vi har dock fått klart för oss att 
Lisebergsandan är något abstrakt som omsluter all verksamhet och personal på Liseberg. 
 
Lisebergsandan skulle kunna vara en bidragande orsak till varför gruppkänslan har blivit så 
viktig, personalen återkommer i den utsträckning de gör trots monotont arbete och låg lön 
samt hur det kommer sig att alla anser att mervärdet är en del av arbetet. Vad vi tror att vi 
upptäckt är det Zetterberg beskriver i ett citat från boken ”Arbete, livsstil och motivation”. 
 

”Arbetet kan bli en livsstil. Arbetet blir då sin egen belöning” 
(Zetterberg, 1977:107) 

 
Att arbeta på Liseberg har helt enkelt blivit motiverande i sig. 
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6. Slutsatser och konsekvenser 
I inledningskapitlet ställde vi frågan; Varför behövs motivationsarbete i serviceföretag? Till 
denna forskningsfråga presenterade vi även tre underfrågor; Hur kan motivation leda till höjd 
servicekvalitet? Vilka verktyg finns det för att motivera sin personal? Räcker de befintliga 
motivationsteorierna? I detta kapitel ämnar vi besvara dessa frågor utifrån den diskussion vi 
fört. Vi kommer även att presentera vilka teoretiska och praktiska konsekvenser detta medför, 
vår egen metodkritik samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
Motivation leder till servicekvalitet 
Med våra undersökningar har vi kunnat befästa sambandet mellan motivation och service-
kvalitet enligt vår händelsekedja. Vår slutsats är att Liseberg skulle kunna höja sin service-
kvalitet genom ett mer effektivt motivationsarbete. Kan Liseberg hålla en hög motivations-
nivå där personalen känner engagemang, förtroende och ansvar kan de prestera ett mervärde 
som skulle kunna leda till att gästernas förväntningar överträffas.  Vi antar att detta även kan 
gälla andra företag med en liknande verksamhet som Liseberg eftersom problemen troligtvis 
är desamma. Företag som är ännu mer beroende av sin personal, utan gör-det-själv-aktiviteter 
som Lisebergs åkattraktioner, är troligtvis ännu mer beroende av att skapa servicekvalitet 
genom den händelsekedja vi presenterat.  
 
Delegerat ansvar har många fördelar 
Under arbetet med uppsatsen har vi identifierat brister i motivationsarbetet. Vi har dragit slut-
satsen att delegerat ansvar skulle kunna avhjälpa några av dessa brister. Det är främst 
problemet med små utvecklingsmöjligheter och bristerna i det individuella motivationsarbetet 
som skulle kunna förbättras genom att fördela ansvaret ytterligare. Att införa fler ansvars-
positioner på Lyckohjulsavdelningen, liknande det system som redan finns på Shopping-
avdelningen, anser vi skulle kunna skapa ett mer individuellt motivationsarbete samt större 
utvecklingsmöjligheter. Vi påstår också att arbetet för höjd servicekvalitet skulle kunna för-
bättras genom att ansvaret till viss del ges till dem som direkt kan påverka gästerna. Detta 
skulle även kunna frigöra tid för ledningen som kan nyttjas till annat. Vi anar att en sådan 
omorganisation av ansvaret kan påverka gruppkänslan. Hur den skulle påverka gruppkänslan 
kan vi inte dra några slutsatser om eftersom det faller utanför vårt undersökningsområde. 
 
Gruppkänslan inverkar på motivationen 
Efter att ha diskuterat det insamlade materialet från vårt besök på Liseberg har vi kunnat dra 
slutsatsen att den faktor som utan tvekan har störst inverkan på motivationen är gruppkänslan. 
Den spelar en oerhört stor roll vid såväl rekrytering, behållande av personal som det dagliga 
motivationsarbetet. Vi ser flera olika förklaringar till gruppkänslans betydelse för 
motivationen. Betydelsen beror dels på avsaknaden av utvecklingsmöjligheter vilket gör att 
personalen känner frustration och intensifierar relationsbehoven och dels på att hela företags-
identiteten utstrålar gemenskap. Vi drar också slutsatsen att det är vikten av gruppkänsla som 
har skapat viljan att ge ett mervärde mellan medarbetarna.  
 
Teorierna brister 
En frågeställning som vi gick in i uppsatsen med var om dagens mest dominerande teorier 
fortfarande håller trots att de är över trettio år gamla. Efter arbetet kan vi nu svara på denna 
fråga. Teorierna håller till en viss del men de borde utvecklas i takt med att samhället 
förändras och nya fenomen uppstår. Den största bristen vi ser är att teorierna är skapade under 
en period som var fokuserad på tillverkningsföretag medan dagens företag har fått en 
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betydligt större serviceinriktning. Individens förhållande till företaget och arbetet har även det 
förändrats, idag är både arbetet och företaget viktiga element som individen identifierar sig 
med. Även teorierna om motivationsverktyg bör förnyas. Dagens teorier fokuserar mest på 
monetära belöningar och utelämnar i stor utsträckning allt det motivationsarbete som är icke-
monetärt. Vår slutsats utifrån detta är att motivationsverktygen bör delas upp i tre delar, före-
byggande motivationsåtgärder, belöningar samt bestraffningar, vilket skulle ge en tydligare 
fördelning av de verktyg som finns att tillgå i motivationsarbetet.  

6.2 Teoretiska och praktiska konsekvenser 
Under vårt arbete med uppsatsen har vi upptäckt ett antal fenomen inom motivationsområdet. 
Dessa upptäckter har fått oss att vilja presentera tre påståenden om motivation och 
motivationsarbete som inte behandlas i någon större utsträckning i den vedertagna teorin. 
Dessa tre påståenden kan ses som brister i den befintliga teorin och vårt bidrag till de 
teoretiska tankarna kring ämnesområdet motivation. 
 

1. Vårt första påstående är att motivationsarbete är uppdelat i två nivåer; den strategiska 
nivån och den operativa nivån. Den strategiska nivån påverkar motivationsarbetet 
genom att företagets högre beslutsfattare tar beslut om hela verksamheten. Dessa 
beslut kan röra exempelvis; vilka lönenivåer som ska gälla, om verksamheten ska 
bedrivas på säsongsbasis samt hur stor personalstyrkan ska vara. Den operativa nivån 
ansvarar för det dagliga motivationsarbetet där peppning utav medarbetare, kommuni-
kation och ledarskap ingår. 

2. Vårt andra påstående är att bestraffningar som motivationsverktyg är ett outforskat 
område. Såväl teorin som empirin antyder att bestraffningar används inom 
motivationsarbetet men hur och vilka effekter det har anser vi vara utelämnat. Teorin 
kopplar ofta samman belöningar och bestraffningar som ett begreppspar men ute-
lämnar sedan bestraffningar i den fortsatta beskrivningen. 

3. Vårt tredje påstående grundar sig i vår slutsats att teorierna är föråldrade och inte 
längre passar in i samhället. Den teoretiska konsekvensen av den här slutsatsen är att 
undersökningarna som ligger till grund för de gamla teorierna bör uppdateras utifrån 
dagens samhällssituation. Vårt påstående är således att de gamla teorierna inte är till-
räckliga. 

 
Vår undersökning har även lett till praktiska konsekvenser i och med det förslag vi kommer 
att lämna till Lyckohjuls- och Shoppingavdelningen på Liseberg. Dessa presenterar vi i fyra 
punkter under följande rubrik. 

6.3 Förslag till utveckling 
I denna avslutande del av vår uppsats kommer vi att presentera ett antal förslag till de båda 
avdelningarna för att utveckla deras motivationsarbete. Dessa förslag är inte till fullo förank-
rade i teori- och empirikapitlen utan är våra tankar och förslag till ett förbättrat motivations-
arbete. Vissa av förslagen går att finna stöd för i vår uppsats medan andra kommer att vara 
helt nya tankar. Trots att vi inte har det teoretiska stöd för våra förslag som en akademisk 
uppsats kräver vill vi presentera dem för ledningen för att ge dem idéer och tankar till att för-
bättra sitt motivationsarbete.  
 
Använd en utvärderande gäst  
De flesta av de tävlingar som används på båda avdelningarna är resultatinriktade och främjar 
på så sätt prestationer som direkt leder till att gästerna spenderar mer. För att även kunna 
uppmärksamma och utvärdera de prestationer som leder till en höjd servicekvalitet föreslår vi 
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en utvärderande gäst. Denna skulle fungera som en ”mystery shopper”, en anonym person 
som gör stickprov på personalens prestationer för servicekvalitet. Den utvärderande gästen är 
anställd av ledningen för att kontrollera och utvärdera hur personalen beter sig i bestämda 
situationer mot en gäst. Den utvärderande gästen gör anteckningar och ställer personalen på 
prov för att kunna analysera om personalen gör ett bra arbete.  
 
Vi föreslår att detta genomförs på två olika sätt, dels när personalen vet om att en 
utvärderande gäst cirkulerar i parken och dels när personalen är omedveten om detsamma. De 
två olika situationerna kan bidra till två olika prestationer; en där man primerar en medveten 
handling mot en bättre servicenivå, en annan som skulle kunna fungera som kontroll och 
insamling av fakta för att kunna identifiera problem och möjligheter. Varje gång en 
utvärderande gäst har använts, oavsett om den är annonserad eller ej, bör personalen i efter-
hand få reda på vad den kommit fram till för att de inte ska känna sig övervakade och för att 
tilliten mellan ledning och personal inte ska förstöras. Vi anser att det är viktigt att knyta en 
belöning till detta system precis som de övriga tävlingarna för att personalen ska se ett tydligt 
samband mellan sina prestationer och den personliga vinningen.  
 
Delegera ansvaret på Lyckohjulsavdelningen 
Vi föreslår att Lyckohjulsavdelningen ska göra en omorganisation av ansvarsfördelningen 
inom avdelningen. Vårt förslag är att skapa en ny ansvarsposition för varje lyckohjul, en hjul-
ansvarig. Denna skulle ha ansvar över ett lyckohjul med tillhörande personal, ansvaret måste 
begränsas till att exempelvis omfatta raster, information mellan ledning och personal, att det 
finns vinster samt att det är rent och snyggt vid hjulet. Det är även viktigt att ansvarsområdena 
är tydliga. Det viktiga är inte vad de ansvarar för utan att de får känna ansvar. Genom att 
införa ytterligare en organisatorisk nivå kan motivationsarbetet ta del av många fördelar. 
Eftersom utvecklingsmöjligheterna är mycket små på Lyckohjulsavdelningen kan detta steg 
ses som en utveckling från att vara en ”vanlig” medarbetare till att få en position. Personen får 
då inte bara känna ansvar utan även ett erkännande, en utmärkelse och uppmärksamhet. Detta 
skulle även kunna bidra till att motivationsarbetet blir mer individuellt eftersom varje 
hjulansvarig skulle få utföra ett motivationsarbete mot sin grupp.  
 
I omorganisationen föreslår vi även att föreståndarna involveras i en större utsträckning än 
tidigare i motivationsarbetet. De skulle kunna ansvara för 5 hjul var och ha kontakten mellan 
hjulansvarig och ledningen.  Detta skulle kunna leda till att starkare personliga relationer 
utvecklas och föreståndarna skulle kunna bidra med ytterligare insatser i det individuella 
motivationsarbetet. Eftersom att de får en relation till sina medarbetare kan de exempelvis 
vara med och skriva de personliga breven efter säsongen. Omorganisationen kan även leda till 
att problem bland personalen snabbare kan upptäckas och förebyggas genom att hjulansvariga 
pratar med föreståndaren som kan prata med ledningen och ingen faller mellan stolarna.  
 
Förbättra den fysiska miljön 
En stor brist som vi iakttog under vårt besök på Liseberg var hur personalen utsattes för väder 
och vind. Många ur personalen uttryckte att de frös och att Liseberg inte gjorde tillräckligt för 
att tillgodose den fysiska miljön för personalen. Vi föreslår att Lyckohjulsavdelningen ser 
över hur väl personalen skyddas mot kyla och blåst. Vissa hjul är öppna från båda sidorna och 
många hjul har ineffektiv infravärme. Det är av yttersta vikt för att känna motivation för sitt 
arbete att de grundläggande behoven av exempelvis värme och trygghet är tillgodosedda. Det 
är först när dessa är uppfyllda som personalen kan fokusera på att ge gästen en bättre upp-
levelse. Även gästen ser att personalen står och fryser vilket inte är positivt och inte leder till 
att överträffa gästens förväntningar. 
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Förbättra kommunikationen mellan avdelningarna 
I dagens läge bedrivs motivationsarbetet enskilt på varje avdelning och avdelningscheferna 
har inget större samarbete mellan varandra. Motivationsarbetet har vuxit fram utan någon 
styrning ovanifrån vilket lett till att varje avdelning gör på sitt sätt. Vi föreslår att avdelning-
arna börjar kommunicera kring ämnet motivation. En gemensam diskussion om motivations-
arbetet skulle kunna hjälpa de olika avdelningarna att förbättra sig. Avdelningarna skulle 
kunna byta idéer och förslag med varandra samt ordna motivationshöjande arrangemang till-
sammans för att dela på kostnaderna och dra fördelar av den andra avdelningens deltagande, 
exempelvis i tävlingar eller fester. När vi intervjuade Johanna Malmfors och Christopher 
Plumridge påpekar de båda att den andra avdelningen säkert gör ett bra motivationsarbete och 
de uttrycker en nyfikenhet för hur den andra avdelningen gör men av någon anledning sker 
ändå inget utbyte dem emellan. Varför det är på detta viset kan vi inte avgöra. Avdelningarna 
måste se vilka förbättringar ett utbyte skulle kunna ge hela företaget. 
 
En bättre kommunikation avdelningarna emellan skulle kunna skapa en större medvetenhet 
kring motivationsarbetet. Genom att skapa en medvetenhet hos ledningen om vilka av deras 
insatser som kan förbättra de anställdas motivation underlättas även förståelsen hos 
personalen. Ett medvetet motivationsarbete skulle lättare kunna tydliggöra för personalen vad 
som görs för deras välbefinnande och motivation. Inser personalen detta följer även en känsla 
av uppskattning och uppmärksamhet vilket i sig kan leda till motivation.  
 
Utveckla personalen genom utbildning 
Kunskap anser vi vara ett viktigt redskap för att få personalen att känna sig bekväm i sin 
arbetssituation. Genom att känna sig säker på sitt arbete underlättas det för personalen i deras 
försök att höja servicekvaliteten och skapa ett mervärde för gästerna. Ett sätt för ledningen att 
stödja och försöka underlätta för sin personal är genom att utbilda dem. Dessa utbildningar 
behöver inte enbart innebära coachning för hur det operativa arbetet ska utföras utan även 
utbildningar som får personalen att utvecklas som människor. Detta skulle kunna vara 
utbildningar som får personalen att känna sig mer säker och bekväm i de situationer som kan 
uppstå i mötet med gästen. Exempel på hur ledningen kan utveckla sin personal är utbildning i 
första hjälpen, brandsäkerhet och servicemanagement.  

6.4 Fortsatt forskning 
Utifrån de teoretiska konsekvenser som vår uppsats medfört kan vi föreslå våra tre påståenden 
som nya forskningsområden för kommande studier. De nya infallsvinklarna som vi fått under 
vårt arbete med uppsatsen skulle även de kunna vara ämnen för fortsatt forskning. Som 
förslag till forskningsområden föreslår vi ett antal intressanta frågeställningar: 
 
Hur ser det strategiska motivationsarbetet ut i serviceföretag? 
Kan bestraffningar leda till höjd motivation bland personalen? 
Hur har motivationsarbetet utvecklats från tiden då de ledande motivationsteorierna skapades 
fram till idag? 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning 

Personalmotivation 

Ålder: ___________ Kön:     Man        Kvinna     Eget hushåll:     Ja          Nej          

Studier:           Pågående               Pågående               Avslutade               Avslutade 

                       Gymnasium            Universitet             Gymnasium            Universitet 

Avdelning: ________________ Antal säsonger (år) på Liseberg:_________ 

Tidigare arbetserfarenhet:  
 
Varför jobbar du?  
  
  
 
Varför jobbar du just på Liseberg?  
  
  
 
Vad uppskattar du med ditt jobb på Liseberg?  
  
  
 
Vilka nackdelar ser du med ditt jobb?  
  
  
 
Vad skulle krävas för att du skulle göra det lilla extra?  
  
  
 
Vad är det lilla extra du kan göra?  
  
  
 
Varför gör du/gör du inte det lilla extra idag?  
  
  
 
Vad gör Liseberg för att motivera dig?  
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Rangordna (1-12) vad du tycker är mest motiverande: 
1 är mest motiverande, 12 minst motiverande. 
 
Erfarenhet Provision Fester Ansvar Karriär Arbetsrotation 
 
 
Gruppkänsla Lön  Utbildning Titel Utmärkelser  Annat:___________ 
 
 
Om något alternativ inte är motiverande, stryk det! 

 
Motivera ditt förstahandsalternativ (1):  
  
  
 
Anser du dig motiverad till ditt arbete? Ja Nej 
Arbetar du BARA för att du får betalt för det? Ja Nej 
Varför Ja/Nej:  
  
 
Anser du att ditt arbete bidrar till gästens upplevelse 
på Liseberg?  Ja Nej 
Om ja, hur påverkar ditt arbete gästens upplevelse?  
  
  
  
 
Hur har din motivation förändrats under din anställning och varför? 
  
  
  
 
Hur förändras din motivation under arbetsdagen och varför? 
  
  
  
 
Om någon misskött sitt arbete, vilka konsekvenser får detta?  
  
  

 
Tack för att du tog dig tid att besvara denna enkät! 

Emma & Jonas 
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Bilaga 2 

Intervju med biträdande områdeschef Lyckohjul- och 
Shoppingavdelningen. 

Berätta om er organisation och verksamhet: 

Gästerna 
• Antal 
• Förväntningar 

Upplevelsen 
• Vad vill ni att era gäster skall uppleva? 

Personalen 
• Ålder 
• Kvalifikationer 
• Antal 
• Personalomsättning 

Ekonomin 
Organisationen 

• Ledningshierarkin 
• Kommunikation mellan nivåerna 

Vilka är era mål och visioner? 

Övergripande för hela organisationen och för just er avdelning. 
Kommuniceras detta till personalen? 

Hur ser ni på personalens roll? 

Beskriv vad personalens arbete är? 
Arbetar ni med att få personalen att förstå deras roll för Lisebergs helhet? 

Beskriv de problem ni upplever med motivationen. 

Är personalen motiverad eller inte? 
Hur visar sig detta? 
Varför är de motiverade eller omotiverade? 
Vari ligger problemet med motivationen? 

Varför måste ni motivera? 

Gör inte personalen det ni betalar dem för? 
Räcker inte lönen? 
Vet inte personalen om vad ni vill att de ska göra? 
Är det billigare att motivera på annat sätt än med lönen? 

Vad vill ni motivera till? 

Vilket är mervärdet? 
Varför ingår inte mervärdet i arbetsbeskrivningen? 
Kan personalen göra det lilla extra? 
Varför gör de inte det idag? 
Vad är det lilla extra? 
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Hur ser ert motivationsarbete ut? 

Vad gör ni för motivationsarbete idag? 
Vilka incitament använder ni? 
Varför använder ni just dessa incitament? 
Varför använder ni incitament för att motivera? 
Använder ni återkoppling i ert motivationsarbete? 
Ser ni lönen som ett effektivt motivationsverktyg? 

Vad tror ni är mest motiverande? 

Hur ser ni på relationen mellan monetära och icke-monetära motivationsverktyg? 
 

• Lön 
• Gruppkänsla 
• Vänner 
• Erfarenhet 
• Utveckling 
• Ansvar 
• Friskvård 
• Utmärkelser  
• Provision 

• Rabatter 
• Arbetsrotation 
• Utbildning 
• Påverkbarhet 
• Karriärmöjligheter 
• Titel 
• Uppmärksamhet 
• Julklapp 
• Annat:_________ 

 
Varför tror ni att det är mest motiverande? 
 
Hur ser ni på relationen mellan belöning och bestraffning? 

• Utpekande inför gruppen 
• Omplacering 
• Löneavdrag 
• Utebliven löneökning 
• Försämringar av arbetstider 

 
Varför tror ni att det är mest motiverande? 

 
Hur ser ni på att motivera hela personalstyrkan v.s. individuellt? 

• Finns det en ekonomisk aspekt i detta resonemang? 
• Nackdelar och fördelar med de olika motivationsgrunderna 

Hur tar ni reda på vad som är mest motiverande? 

Gör ni personprofiler med motivationsaspekter vid anställning? 
Har ni personaliga möten med personalen där ni kan få reda på vilka motivationsbehov som 
finns? 

Använder ni någon teoretisk modell som grund för ert motivationsarbete? 

• Vilken? 
• Varför? 
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Ser ni någon skillnad på missnöjd/nöjd personal och omotiverad/motiverad 
personal? 

Hur ser ni på relationen mellan att beordra och att motivera? 

Hur ser det ekonomiska resonemanget ut kring motivationsarbetet? 

Får ni en specificerad budget kring motivation? 
Hur stor är lönekostnaderna v.s. motivationskostnaderna? 

Hur är attityden mot motivationsarbetet? 

Diskuteras motivationsarbetet på högsta nivå? 
Har ni utbildning kring detta? 
Får varje avdelningschef göra som den anser bäst? 
Används låt-gå-principen? 
Inser personalen vad ni gör för att motivera dem? 
Hur märker ni att personalen har insett/inte insett era ansträngningar? 

Har ni gjort tidigare undersökningar liknande denna? 

Hur ser ni på personalens möjlighet till att påverka hur motivationsverktygen används 
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Bilaga 3 

Intervju med biträdande områdeschefer på båda avdelningarna 
Strukturerad efter begreppsmodell (se figur 3.5) 

Servicekvalitet 

Vilka är era mål och visioner? 
Övergripande för hela organisationen och för just er avdelning. 
Kommuniceras detta till personalen? 
Hur ser ni på personalens roll? 
Beskriv vad personalens arbete är? 
Arbetar ni med att få personalen att förstå deras roll för Lisebergs helhet? 
Vad vill ni motivera till? 
Vilket är mervärdet? 
Varför ingår inte mervärdet i arbetsbeskrivningen? 
Kan personalen göra det lilla extra? 
Varför gör de inte det idag? 
Vad är det lilla extra? 

Motivation 

Beskriv de problem ni upplever med motivationen. 
Är personalen motiverad eller inte? 
Hur visar sig detta? 
Varför är de motiverade eller omotiverade? 
Vari ligger problemet med motivationen? 
Varför måste ni motivera? 
Gör inte personalen det ni betalar dem för? 
Räcker inte lönen? 
Vet inte personalen om vad ni vill att de ska göra? 
Är det billigare att motivera på annat sätt än med lönen? 
Vad vill ni motivera till? 
Vilket är mervärdet? 
Varför ingår inte mervärdet i arbetsbeskrivningen? 
Kan personalen göra det lilla extra? 
Varför gör de inte det idag? 
Vad är det lilla extra? 

Motivationsverktyg 

Hur ser ert motivationsarbete ut? 
Vad gör ni för motivationsarbete idag? 
Vilka incitament använder ni? 
Varför använder ni just dessa incitament? 
Varför använder ni incitament för att motivera? 
Använder ni återkoppling i ert motivationsarbete? 
Ser ni lönen som ett effektivt motivationsverktyg? 
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Vad tror ni är mest motiverande? 
• Lön 
• Gruppkänsla 
• Vänner 
• Erfarenhet 
• Utveckling 
• Ansvar 
• Friskvård 
• Utmärkelser  
• Provision 

• Rabatter 
• Arbetsrotation 
• Utbildning 
• Påverkbarhet 
• Karriärmöjligheter 
• Titel 
• Uppmärksamhet 
• Julklapp 
• Annat:_________ 

 
Varför tror ni att det är mest motiverande? 
Hur ser ni på relationen mellan monetära och icke-monetära motivationsverktyg? 
Hur ser ni på relationen mellan belöning och bestraffning? 

• Utpekande inför gruppen 
• Omplacering 
• Löneavdrag 
• Utebliven löneökning 
• Försämringar av arbetstider 

 
Varför tror ni att det är mest motiverande? 

 
Hur ser ni på att motivera hela personalstyrkan v.s. individuellt? 

• Finns det en ekonomisk aspekt i detta resonemang? 
• Nackdelar och fördelar med de olika motivationsgrunderna 

 
Hur tar ni reda på vad som är mest motiverande? 
Gör ni personprofiler med motivationsaspekter vid anställning? 
Har ni personaliga möten med personalen där ni kan få reda på vilka motivationsbehov som 
finns? 
Hur ser det ekonomiska resonemanget ut kring motivationsarbetet? 
Får ni en specificerad budget kring motivation? 
Hur stor är lönekostnaderna v.s. motivationskostnaderna? 
Hur är attityden mot motivationsarbetet? 
Diskuteras motivationsarbetet på högsta nivå? 
Har ni utbildning kring detta? 
Får varje avdelningschef göra som den anser bäst? 
Används låt-gå-principen? 
Inser personalen vad ni gör för att motivera dem? 
Hur märker ni att personalen har insett/inte insett era ansträngningar? 



  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS, 
vid Högskolan i Kalmar

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 
Gröndalsvägen 19

391 82  Kalmar,
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 

www.bbs.hik.se

 

 


