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Sammandrag	

Syftet med denna studie var att undersöka hur kulturstyrning yttrar sig i en mekanistisk 

organisation samt att ge en djupare förståelse kring hur det används och hur den eventuella 

kulturstyrningen uppfattas av anställda inom organisationen. Resultatet utgörs av data från 

kvalitativa intervjuer samt granskning av interna dokument som satts i förhållande till definitionen 

att kultur blir ett styrmedel först när det används för att kontrollera beteenden. För att utföra studien 

samt tolka resultatet användes en teorimodell vars huvudfokus låg vid värde-, symbol- och 

klanbaserad styrning. Resultatet av studien visade att trots viss bristande kommunikation från 

ledningen till de längst ner i organisationen så utgjorde organisationens värdegrund basen för 

regler och beteendemönster. Även om en del av respondenterna inte kände till värdegrunden och 

dess innehåll så förmedlades trots detta en tydlig bild av vad som förväntades av den anställde. 

	

Nyckelord: Mekanistisk organisation, kulturstyrning, styrmedel, kultur	
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1. Bakgrund	

1.1 Problematisering	

Vilka metoder som ska användas för att styra organisationer är något som ständigt diskuteras bland 

ledare i arbetslivet likväl som inom forskning, där tydliga trender kan identifieras över tid (Kiechel, 

2012; Ferner, 2000). Vissa forskare anser att styrningen ska anpassas efter den interna och externa 

kontexten hos företaget, omständigheterna avgör, vilket då betyder att det inte finns något 

styrmedel som fungerar bäst i alla situationer (Chenhall, 2003; Burns & Stalker, 1961; Schlegel & 

Britzelmaier, 2011; Morgan, 2006). Vitt skilda styrmedel kan potentiellt vara lika effektiva, då 

anpassningen till miljön som organisationen verkar inom avgör (jfr. Chenhall, 2003; Burns & 

Stalker, 1961; Morgan, 2006). Styrmedel kan förstås på ett spektrum med två poler som utgör 

extremer, där mekanistiska styrmedel utgör den ena polen och organiska styrmedel utgör den andra 

polen (Burns & Stalker, 1961). Mekanistiska styrmedel är styrmedel som passar under stabila 

förhållanden, där en tydlig hierarki, snäva arbetsuppgifter, övervakning och detaljerade 

instruktioner präglar organisationen i fråga. Organisationer som domineras av denna 

styrmedelstyp brukar kallas för mekanistiska organisationer (Burns & Stalker, 1961; Morgan, 

2006). Organiska styrmedel är istället styrmedel som lägger vikt vid kultur, interaktion, 

engagemang, innovation och flexibilitet. Det är styrmedel som passar under instabila förhållanden 

präglade av snabba förändringar i marknad och teknologi, som dominerar i så kallade organiska 

organisationer (Burns & Stalker, 1961; Morgan, 2006).	

Inom forskning kring styrning är en uppdelning kring dessa två styrtyper vanligt förekommande, 

då fokus ofta enbart ligger på den ena typen. De två typerna ställs ofta mot varandra, där synen är 

att användandet av det ena utesluter användandet av det andra (jfr. Morgan, 2006; Alvesson & 

Kärreman, 2004; Ferner, 2000; Alvesson, 1995; Kunda, 1992). Trots den generaliserade bilden av 

en uppdelning mellan organisk och mekanistisk styrning finns det flera som hävdar att det inte går 

att separera det ena från det andra, utan att de kompletterar varandra (jfr. Ferner, 2000; Kunda, 

1992; Ouchi, 1979). En anledning är att det i alla organisationer, oavsett styrmedel, förekommer 

kulturella dimensioner (jfr. Alvesson & Kärreman, 2004; Ferner, 2000; Ranson, Hinings & 

Greenwood, 1980). Kulturella dimensioner kan också användas som ett styrmedel i sig, där 

kulturen aktivt påverkas med syfte att skapa önskvärda utfall. Det är en styrning som lägger vikt 
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vid känslor, värderingar, symboler och tro, samt som fokuserar på att undermedvetet eller indirekt 

påverka individers beteende, något som ofta används vid organisk styrning (jfr. Morgan, 2006; 

Alvesson & Kärreman, 2004). Detta kan kallas kulturstyrning, och det är först när kultur används 

för att kontrollera beteenden som det blir till ett styrmedel (Malmi & Brown, 2008).	

Kulturstyrning används för att påverka individers beteende och prestationer, för att på så sätt 

kontrollera organisationens riktning (jfr. Andersson & Funck, 2017; Yukl, 2013; Flamholtz & 

Randle, 2011; Malmi & Brown, 2008; Kunda, 1992; Camerer & Vepsalainen, 1988). Att aktivt 

arbeta med kultur inom organisationer kan leda till att operativa och strategiska mål uppnås 

snabbare (Katzenbach, Oelschlegel & Thomas, 2016), och om kultur som styrmedel används på 

rätt sätt kan det vara en organisations största strategiska tillgång (Flamholtz & Randle 2011). 

Organisationskultur kan också verka för att öka effektiviteten i en organisation, vilket innebär att 

kulturen kan främja lönsamhet (Denison & Mishra, 1995; Kotter & Heskett, 1992; Camerer & 

Vepsalainen, 1988).	

Kultur kännetecknas av strukturell stabilitet, vilket innebär att en grupps identitet förblir intakt 

även när en gruppmedlem lämnar (Schein, 2004). I mekanistiska organisationer som präglas av 

hög personalomsättning lämnar gruppens medlemmar ofta organisationen (Morgan, 2006; Ritzer, 

1993), vilket därmed motiverar vikten av kulturstyrning som en stabilitetsbevarande metod (jfr. 

Schein, 2004). Den instabilitet som en hög personalomsättning medför kan dock försvåra 

skapandet och bevarandet av en stark kultur, vilket riskerar att stabiliteten och andra positiva 

effekter uteblir (Alvesson & Lindkvist, 1993). Om organisationen däremot lyckas skapa en stark 

kultur finns stor vinning att få, då en stark delad vision kan bidra till att öka anställdas nöjdhet 

(Huang, Chou & Chen, 2017) samt bidra till ett minskat fokus på ekonomiska belöningar eftersom 

det sociala välbefinnandet ökar (Alvesson & Lindkvist, 1993).  	

Trots att det tycks finnas en vinning med kulturella styrmedel i mekanistiska organisationer har 

endast ett fåtal studier inom ämnet kunnat identifierats. En sådan var en fallstudie på en vårdcentral 

där det framkom att kulturstyrning som använder ritualer, symboler och kommunikation av 

organisationens ideologi resulterade i ett minskat motstånd till andra rent finansiella styrmedel. 

Kulturstyrningen bidrog även till att anställda kunde se en symbolisk signifikans bakom de 

finansiella styrmedlen (Kraus, Kennergren & von Unge, 2016). En annan fallstudie på Hewlett 

Packard visade att företaget sammankopplat använde två olika typer av styrmedel; 
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värderingsuttalanden och mekanistiska metoder. De mekanistiska styrmedlen, vilka var noga 

övervakning, planering och utvärdering av individuella prestationer, kombinerades med kulturell 

styrning där individuell frihet och innovation uppmuntrades genom företagets värderingar. 

Kombinationen kan upplevas som paradoxal, men framställs trots det som en nyckelfaktor till 

företagets framgång under 90-talet. Vad som ska göras var mekanistiskt styrt genom detaljerade 

uppsatta mål. Hur målen ska uppnås var däremot inte fastställt, vilket är den stora skillnaden i 

jämförelse med typiska mekanistiska organisationer (Gratton, 1999).	

Ovan nämnda studier indikerar att användandet av kultur som styrmedel kan vara fördelaktiga i 

mekanistiska organisationer (jfr. Kraus, Kennergren & von Unge, 2016; Gratton, 1999). Detta har 

visat sig vara av extra vikt i organisationer med serviceinriktade arbetsuppgifter, då dessa är svåra 

att övervaka och kontrollera genom mekanistiska styrmedel, vilket skapar behovet av 

kulturstyrning (Chatman & Jehn, 1994). 	

I mekanistiska organisationer där serviceinriktning förekommer parallellt försvåras alltså den 

mekanistiska styrningen, vilket skapar behovet av kulturstyrning (Chatman & Jehn, 1994). I 

praktiken kan både mekanistisk och organisk styrning aktivt verka samtidigt (jfr. Alvesson & 

Kärreman, 2004; Burns & Stalker, 1961), då en dominerande styrmedelstyp sällan innebär att en 

annan styrmedelstyp inte existerar (Kunda, 1992; Ferner, 2000; Ranson, Hinings & Greenwood, 

1980). Även i organiska organisationer, där kulturstyrningen dominerar, kvarstår delar av 

mekanistisk kontroll (jfr. Kunda, 1992). Samtidigt präglas mekanistiska organisationer, där 

mekanistiska styrmedel dominerar, alltid av kulturella dimensioner (jfr. Ferner, 2000; Ranson, 

Hinings & Greenwood, 1980). 	

Kulturella dimensioner kan stödja och komplettera andra mer mekanistiska styrmedel (jfr. 

Alvesson & Kärreman, 2004), vilket påvisats i tidigare forskning på mekanistiska organisationer 

(Gratton, 1999; Kraus, Kennergren & von Unge, 2016). Däremot kan kulturella dimensioner också 

utmana och motsätta sig andra styrmedel (Alvesson & Kärreman, 2004), vilket är en av 

anledningarna till att svårigheter kan uppstå i ett styrsystem som inkluderar både organiska och 

mekanistiska inslag (jfr. Burns & Stalker, 1961; Morgan, 2006). Detta kan tänkas bli extra 

påtagligt när de kulturella dimensionerna faktiskt används som ett styrmedel i sig.  Mekanistiska 

inslag som tydliga regler kan, i kombination med värderingar som uppmuntrar individuell 

kundanpassning, bli motsägelsefullt. En kulturell uppmuntran till innovation och interaktion kan, 
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genom effektivitets- och kostnadskrav, tryckas undan. I mekanistiska organisationer med en 

parallell serviceinriktning finns risk för potentiella motsättningar, eftersom serviceinriktningen 

försvårar övervakning och kontroll genom mekanistiska styrmedel (Chatman & Jehn, 1994). 

Serviceinriktningen skapar ett behov av kulturstyrning (Chatman & Jehn, 1994), och det blir därav 

intressant att undersöka kulturstyrning i en mekanistisk organisation inom servicebranschen.	

1.2 Forskningsfråga	

Hur använder sig en mekanistisk organisation av kultur som styrmedel?	

1.3 Syfte	

Studiens syfte är att undersöka hur kulturstyrning yttrar sig i en mekanistisk organisation samt att 

ge en djupare förståelse kring hur den eventuella kulturstyrningen uppfattas av anställda inom 

organisationen.	
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2. Teori 

2.1 Mekanistiska och organiska styrmedel 

Organiska och mekanistiska styrmedel utgör de två extrempolerna på spektrat över styrmedel 

(Burns & Stalker, 1961). Mekanistiska styrmedel är styrmedel som ofta dominerar i mekanistiska 

organisationer. Mekanistiska styrmedel innebär tight kontroll, tydliga hierarkier och detaljerade 

riktlinjer, vilket lämpar sig i mekanistiska organisationer vars huvudfokus är effektivitet, 

förutsägbarhet och kvantitet, snarare än kvalitet. Mekanistiska organisationer kännetecknas av att 

anställda har simpla, snäva och rutinbaserade arbetsuppgifter. Vem som helst ska kunna utföra 

arbetet med rätt instruktioner, utan specifika förkunskaper. Detta möjliggör att personalen enkelt 

går att ersätta, vilket kan tänkas underlätta för denna typ av organisation som ofta präglas av en 

hög personalomsättning (Burns & Stalker, 1961; Morgan, 2006; Ritzer, 1993). Mekanistiska 

organisationer befinner sig ofta i stabila miljöer, vilket i sin tur gör att mekanistisk styrning lämpar 

sig (Burns & Stalker, 1961). De tydliga riktlinjerna och de förutbestämda arbetssätten riskerar att 

hämma anpassning till situationsbaserade omständigheter. Mekanistiska styrmedel riskerar 

dessutom att hämma företagskultur, flexibilitet och anpassningsbarhet i organisationen. 

Organisationens fokus ligger på att effektivisera nuvarande arbetssätt, snarare än att vara 

nytänkande (Morgan, 2006; Ritzer, 1993).	

I organisationer som verkar inom instabila miljöer blir flexibilitet och anpassningsförmåga viktiga 

faktorer för överlevnad och konkurrenskraftighet. Dessa benämns ofta som organiska 

organisationer. Här finns ett behov av att snabbt kunna ställa om, vilket gör att en dominans av 

mekanistiska styrmedel inte är lika lämpade för situationen (Burns & Stalker, 1961; Morgan, 

2006). Istället präglas dessa typer av organisationer ofta av organiska styrmedel, där 

ekonomistyrningens fokus snarare läggs på innovation, interaktion och kreativitet för att främja 

flexibiliteten. Organiska styrmedel innefattar sällan strikta regler, specifika handlingsplaner eller 

tydliga hierarkier, vilket medför att situationer som uppstår kan bli svårtolkade i och med att 

styrningen inte erbjuder något konkret ”svar”. Däremot ger den organiska styrningen utrymme för 

faktorer som personlighet, relationer, kultur, personliga förmågor och omständigheterna, vilka 

därigenom får en viktig inverkan i hur olika situationer hanteras inom organisationen (jfr. Anthony 

m.fl., 2014; Morgan, 2006; Ritzer, 1993).	
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2.2 Kultur som styrmedel 

Malmi & Brown (2008) har utvecklat ett ramverk bestående av ett paket av fem styrmedelstyper 

som ger ett brett och övergripande perspektiv, snarare än en fördjupad inblick i vardera typ. 

Ramverket är utvecklat baserat på analyser och sammanställning av styrmedelsforskning som 

spritt sig över ett spann på 40 år. Styrmedelstyperna är kultur, planering, cybernetik, 

administration samt belöning och kompensation.	

	
Figur 1: Malmi & Browns (2008) modell för styrmedel och dess inverkan på varandra (sida 291)	

I Figur 1 visas Malmi och Browns (2008) modell, i vilken kulturell styrning ligger överst. Det är 

för att det kulturella styrmedlet i hög grad påverkar de övriga styrmedlen, då det definierar ramen 

och kontexten som övriga styrmedel verkar inom. På så sätt formar kulturstyrningen de 

grundläggande förutsättningarna för styrningen som helhet i en organisation. Det är när kultur 

används för att kontrollera beteenden som det klassas som ett styrmedel och utifrån denna 

definition kan tre huvudsakliga typer av kulturstyrning identifieras (Malmi & Brown, 2008); 

värdebaserad styrning (Simons, 1995), symbolstyrning (Schein, 2004) och klanstyrning (Ouchi, 

1979). 	

Dessa tre typer av kulturstyrning som Malmi & Brown (2008) inkluderar i sin modell är de typer 

som det teoretiska ramverket i denna uppsats kommer byggas på. Detta då dessa tre typer av 

kulturstyrning upplevs ha en tillräcklig bredd för att ge ett helhetsperspektiv utifrån 

forskningssyftet, men att de samtidigt är tillräckligt väldefinierade för att konkretisera 

operationaliseringen. I denna studie kommer huvudfokus alltså att ligga på kulturstyrning, dock 

med hänsyn till att denna styrning inte är oberoende andra styrmedel. Huvudfokuset på just 

kulturstyrning kan motiveras genom att den kulturella styrningen utgör ramen som övriga 

styrmedel är baserad på och influeras av (Malmi & Brown, 2008), samt att kulturella styrmedel 

kan ge en symbolisk mening till övriga styrmedel (Kraus, Kennergren & von Unge, 2016). 	
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2.2.1 Värdebaserad styrning 

För att anställda inom en organisation ska känna gemenskap med varandra behöver det finnas en 

tydlig värdegrund att stå på. Detta för att skapa något som de kan dela med varandra, en gemensam 

uppfattning av världen de befinner sig i. Det gör det även lättare att identifiera människor som inte 

delar samma grundläggande antaganden, vilket kan skapa ett slags motstånd mot dessa människor 

som i sin tur stärker gruppen (Kundu, 2010). Grundvärderingar är de värderingar som definierar 

grundläggande mening, principer och riktning (Simons, Dávila & Kaplan, 2000). Schein (2004) 

definierar värderingar som de oskrivna reglerna i ett företag som specificerar vad som är rätt eller 

fel för varje individ. Värderingar grundar sig i sociala principer, mål, strategier och standarder som 

skapas arbetskamrater emellan och som anses ha ett värde i organisationen (Schein, 2004). 

Grundvärderingarna rotas ofta i organisationsgrundarnas personliga värderingar, ger vägledning i 

den dagliga verksamheten och definierar ledarnas syn på lämpliga avvägningar. Det ger också 

anställda en vägledning kring när standardprocedurer och regler inte är tillräckliga (Simons, Dávila 

& Kaplan, 2000). Värderingar påverkar och bestämmer mönstret för åsikter och ageranden inom 

en organisation (Ouchi, 1981).	

Grundvärderingar och uttalanden bör kommuniceras regelbundet och aktivt för att skapa en 

kompass för agerande. I små organisationer kan kommunicerandet av värderingarna ske informellt, 

men när en organisation växer uppstår behovet av att formalisera denna kommunikationsprocess 

genom att uttrycka en gemensam värdegrund (Simons, Dávila & Kaplan, 2000). Detta görs genom 

ett belief system, vilket är de uttalade organisatoriska definitionerna som ledningen formellt 

kommunicerar och systematiskt förstärker för att förse organisationen med grundläggande 

värderingar, syfte och riktning (Simons, 1995). Kommunikationsprocessen kring värderingar kan 

formaliseras genom värderingsdokument, till exempel visions- eller syftesuttalanden. Genom 

användandet av denna typ av dokument ger ledarna varje anställd en stolthet och känsla av mening 

(Simons, Dávila & Kaplan, 2000). Det är när dessa är formella, informationsbaserade och används 

av ledningen för att bibehålla eller ändra mönster i organisatoriska aktiviteter som de ses som delar 

av ett belief system. Diskussioner och kommunikationen kring värderingarna och de ovan nämnda 

dokumenten är viktigare än dokumenten i sig, då diskussionen ger medarbetarna förståelse och 

engagemang för organisationens mål och syfte (Simons, 1995).	
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Värderingsdokumenten måste vara tillräckligt generella för att alla i organisationen ska kunna ta 

till sig av innehållet. De kan därmed aldrig vara specifika nog för att utpeka lämpliga ageranden i 

komplexa situationer, men de måste fortfarande utgöra en konkret vägledning för att uppfylla sitt 

syfte (Simons, Dávila & Kaplan, 2000). Friheten att agera utifrån värderingar måste också ske 

inom ramarna av vissa begränsningar. Ett belief system verkar därmed inom ramarna för ett 

boundary system som sätter dessa gränser (Simons, Dávila & Kaplan, 2000). Både ett belief system 

och ett boundary system verkar för att motivera anställda att söka efter nya möjligheter, där 

skillnaden är att ett belief system gör detta på ett positivt sätt genom inspiration medan ett boundary 

system gör det på ett negativt sätt genom restriktion. Organisationer kommunicerar ofta sina 

värderingar genom visionsuttalanden medan gränserna kommuniceras genom uppförandekoder 

(Widener, 2007).	

2.2.2 Symbolbaserad styrning 

Symboler finns på diverse nivåer i organisationer och kan ge mening till organisationen och 

aktiviteterna som pågår, men även till kontexten i vilken organisationen verkar. Att styra genom 

symboler kan ses som ett “styrande av mening”, eftersom anställda genom gemensamma symboler 

kan uppleva meningsfullhet. Ledarnas uppgift blir att hitta och stärka den mest effektiva 

fördelningen av mening och agerandemönster, för att gynna utveckling mot organisationens 

strategiska mål. Fokus ligger på att identifiera, utveckla och nyttja symboliska representationer av 

verkligheten för att guida kollektiva ageranden. Svårigheter finns dock i att lyckas identifiera 

meningen bakom exempelvis planeringsmöten, jargonger mellan anställda och 

välkomstceremonier. Om man lyckas kan symbolerna dock fylla en viktig funktion genom att 

underlätta kommunikation av komplexa företagskoncept, vilket gör det mer lättförståeligt för de 

anställda. Genom symbolik i intern kommunikation till anställda kan dessutom medvetenhet, 

motivation och lojalitet främjas (Alvesson & Berg, 1992).	

Schein (2004) framhäver ritualer som en betydande symbol i organisationer. Om en ledare kan 

ritualisera vissa beteenden som anses viktiga, verkar det som en stark förstärkare av dessa 

beteenden i organisationen. En viktig aspekt kan för de anställda vara att känna tillhörighet. Av 

denna anledning kan något så enkelt som ett morgonmöte bli en ritual, men det kan också handla 

om hur individuella likväl som företagets framgångar firas inom organisationen. Även berättelser 

kan verka som ett styrmedel i en organisation då det förstärker, sprider och lär anställda 
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antaganden. Berättandet av historier kan dock ses som en opålitlig kommunikationskälla, då det 

ofta utelämnar information eller är tvetydigt. Ledare kan inte kontrollera vilka historier som får 

spridning, men de kan aktivt lyfta historier med lämpliga budskap. Ytterligare en symbol som kan 

verka som ett styrmedel är fysiska utrymmen. Det kan beröra hur det ser ut på arbetsplatsen, där 

exempelvis väggfärg, möbler och utseendet på kontorslandskapet kan ha en påverkan på anställda. 

Även arbetsklädsel kan spela stor roll, där enhetliga kläder kan skapa en känsla av gemenskap och 

tillhörighet. Däremot kan det också få motsatt effekt, där enhetliga kläder kan få de anställda att 

känna sig osynliga (Schein, 2004).	

2.2.3 Klanstyrning 

Klanstyrning kan beskrivas som en socialiseringsprocess som är unik för organisationen. Det är 

en slags informell social struktur som kan fungera som en kontrollmekanism. Klaner kan 

förekomma i form av professioner, grupper eller egenskaper i organisationen. I organisationer där 

det inte går att mäta utfall eller beteenden kan en klan fungera som ett grundläggande styrmedel 

(Ouchi, 1979).	

För att en klan ska fungera som kontroll finns sociala krav samt informationsproblem som hänsyn 

måste tas till. Det krävs en norm av överenskommelse, vilket försäkrar medlemmar emellan att om 

någon försöker göra något dumt kommer den personen straffas, inte bara av den som blivit lidande 

utan av alla medlemmar. Det är även viktigt att det finns någon typ av traditionell auktoritet, som 

accepteras av alla inbördes. Klaner kräver även ett ytterligare socialt krav, nämligen en bred 

överenskommelse av värderingar och tro. Eftersom klankontroll ofta saknar tydliga regler som 

finns vid mekanistiska styrmedel är det av stor vikt att det finns en djup gemensam förståelse för 

vad som anses vara ett korrekt beteende. För att ett sådant beteende ska upprätthållas krävs ett högt 

individuellt engagemang (Ouchi, 1979).	

Informationsspridningen i en organisation med en klan sker, till skillnad från vid mekanistisk 

styrning, inte genom exempelvis uppskrivna regler eller guider. Information finns istället i ritualer, 

historier och ceremonier som förmedlar organisationens värderingar och som används för att 

förstärka önskvärda beteenden och attityder. Informationen är därmed något som alltid finns inom 

organisationen, men som är svårt för utomstående att få tag i (Ouchi, 1979).	
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Vid klanstyrning är det viktigt att medlemmar internaliserar organisationens mål. Genom 

klanmekanismer där individer väljs ut och socialiseras kan en överlappning mellan individuella 

mål och organisationens mål skapas. Det är viktigt att medlemmen själv uppfattar organisations 

mål som något att sträva efter, framförallt då det är svårt att kontrollera och övervaka klaner på 

samma sätt som vid andra styrmedel. Utvärderingen är ofta långsam och sträcker sig över tid, 

vilket är varför internalisering och ett högt åtagande krävs för att undvika risken att 

klanmekanismen ska hinna gå långt från organisationens intentioner innan det upptäcks och 

åtgärdas. Det är av denna anledning högst väsentligt att medlemmar utbildas och tränas i 

organisationens värderingar för att internalisering ska kunna ske (Ouchi, 1979). Det är dessutom 

viktigt att ledare föregår med gott exempel, eftersom ledare genom att följa mönstren 

värderingarna skapat kan försäkra sig om att dessa är ingjutna till nästa generations arbetare (jfr. 

Ouchi, 1981).	

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens utgångspunkt blir att undersöka kultur som styrmedel, utifrån definitionen att kultur blir 

ett styrmedel först när det används för att kontrollera beteenden (Malmi & Brown, 2008). Fokus 

kommer att ligga på huvudaspekterna värdebaserad styrning (Simons, 1995), symbolbaserad 

styrning (Schein, 2004) samt klanstyrning (Ouchi, 1979). Dessa tre huvudaspekter ger en bred bild 

av hur kulturstyrning kan se ut och vilka konkreta styrmetoder som kan användas. Tillsammans 

utgör de en bred bas på vilken kulturstyrning som helhet kan undersökas, där teorierna ger olika 

synsätt på delvis samma saker. 	

Studiens teoretiska ramverk utgår från dessa tre huvudaspekter av kulturstyrning, där både 

överlappningar och skiljaktigheter kan identifieras. Värderingsavsnittet berör huvudsakligen 

grundläggande antaganden, värderingar och normer. Värderingarna ger en konkret vägledning, 

genom att visa på lämpliga beteenden, men ger samtidigt utrymme för egna initiativ inom rimliga 

gränser (Simons, Dávila & Kaplan, 2000). Värderingar är även en viktig aspekt inom klanstyrning, 

eftersom en förutsättning för att klanstyrning ska fungera är att det finns en social 

överenskommelse av värderingar och normer, vilket skapar en gemensam förståelse för vad som 

ses som lämpliga beteenden (Ouchi, 1979). I den värdebaserade styrningen lyfts dessutom vikten 

av att en gemensam värdegrund kan skapa en gemenskap anställda emellan, samt att det är viktigt 

att anställda känner en känsla av stolthet och mening (Simons, Dávila & Kaplan, 2000).  Även den 
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symbolbaserade styrningen lägger vikt vid mening. Här betonas den mening anställda bör känna 

med sitt arbete, men också meningen bakom vardagliga händelser och ageranden (Alvesson & 

Berg, 1992).	

Den symbolbaserade och den värdebaserade styrningen liknar varandra när det gäller 

kommunikation, då ledarens kommunikativa uppgift är centralt för båda teorierna. I den 

värdebaserade styrningen läggs vikt vid värderingsdokument och kommunikationen kring och 

genom dessa, den måste vara tydlig och regelbunden (Simons, 1995). I den symbolbaserade 

styrningen betonas ledarens uppgift av att aktivt identifiera och förstärka viktiga symboler. Här får 

även berättelser mycket utrymme. Dock kan ledare endast i begränsad mån styra berättandet, vilket 

gör att berättandet kan ses som ett opålitligt styrmedel då budskapen som sprids kanske inte är 

önskvärda ur ledningens synpunkt. Den symbolbaserade styrningen tar dessutom upp mer 

påtagliga aspekter, såsom fysiska utrymmen och klädsel, vilket utelämnas i de övriga två teorierna.	

Klanstyrningen skiljer sig från den symbolbaserade och värdebaserade styrningen, då den betonar 

sociala aspekter, såsom grupper och normerna som verkar inom dem. Istället för att styrningen 

sker via värderingar eller symboler sker den primärt genom dessa gruppnormer som styr 

gruppmedlemmarnas beteenden. Detta innebär en syn på styrning som något som sker i gruppen 

och där gruppen är delaktig, vilket skiljer sig markant från övriga två teorier som har ett större 

ledarfokus och mer av en “top-down”-syn på styrningen (jfr. Ouchi 1979; Schein, 2004; Simons, 

1995). Detta motsäger delvis värdebaserad styrnings syn då de anser att information och budskap 

ska spridas genom formella dokument samt dialogen kring dem (jfr. Ouchi 1979; Simons, 1995). 

Klanstyrningen knyter däremot an till både värderingar och symboler, då ritualer, historier och 

ceremonier identifieras som förmedlare av värderingar och normer vilka i sin tur leder till att 

förstärka önskvärda beteenden och attityder (Ouchi, 1979). 	

Tillsammans utgör dessa tre huvudaspekter av kulturstyrning en bred, men samtidigt konkret, bild 

av ämnet. För att besvara studiens forskningsfråga, gällande hur kultur som styrmedel används i 

en mekanistisk organisation, ses teorin som relevant. Teorin bidrar till en förståelse kring vad 

kulturstyrning är samt hur den yttrar sig, vilket kommer användas i studiens datainsamling samt i 

analysen av de empirin. 
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3. Metod	

3.1 Val av organisation	

Den organisation som undersökts är aktiebolaget Gröna Lund, ett dotterbolag i koncernen Parks 

& Resorts. Gröna Lund har funnits sedan 1883, som det ser ut i sin nuvarande form, med en 

blandning av attraktioner, spel i interaktiv form, teatrar och musikaliska framträdanden. Likt 

övriga företag inom koncernen är Gröna Lund beroende av sina säsongsanställda som arbetar inom 

alla olika avdelningar (Parks & Resorts, 2018).	

Tydliga arbetsuppgifter, regler och riktlinjer samt ett tydligt gemensamt mål utgör grunden för de 

anställda på Gröna Lund. Arbetsuppgifterna kräver oftast inte en högre utbildning, då de är relativt 

enkla och repetitiva. I och med detta blir de anställda lätta att ersätta, då vem som helst kan sköta 

arbetet efter att ha fått upplärning och instruktioner. Inför varje säsong är majoriteten av 

arbetskraften nyrekryterad (jfr. Parks & Resorts, 2018). Samtliga av ovan nämnda karaktärsdrag 

överensstämmer med kännetecknen för en mekanistisk organisation (jfr. Burns & Stalker, 1961; 

Morgan, 2006). Det betyder i sin tur att Gröna Lund lämpar sig utifrån studiens syfte att undersöka 

just en mekanistisk organisation. 	

Gröna Lund är, förutom en mekanistisk organisation, även präglade av serviceinriktade 

arbetsuppgifter, vilket som tidigare nämnt kan skapa ett behov av kulturella styrmedel (jfr. 

Chatman & Jehn, 1994). Även Gröna Lunds höga personalomsättning kan skapa behovet av en 

stark organisationskultur då organisationskulturen kan bidra till stabilitet i organisationen (jfr. 

Chatman & Jehn, 1994; Schein, 2004). Studien av Gröna Lund möjliggjordes av att en av 

författarna tidigare arbetat där, vilket underlättade kontakten med företaget och dess anställda. 	

3.2 Urval	

För att kunna besvara studiens forskningsfråga krävdes en djupare förståelse kring hur och med 

vilka bakomliggande motiv kultur används som ett styrmedel inom organisationen. Av denna 

anledning intervjuades två personer från Human Resources (HR), vilket kan beskrivas som ett 

ändamålsenligt urval då dessa individer upplevdes vara väl insatta i organisationskulturen samt att 

de skulle veta hur kulturen används och kommuniceras ut till Gröna Lunds anställda. Ett 
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ändamålsenligt urval innebär att forskarna väljer intervjuobjekt baserat på relevans för att kunna 

besvara forskningsfrågan, där intervjuobjekten som väljs utifrån sin erfarenhet och kunskap tros 

kunna bidra mest till studien (Denscombe, 2014). Genom att intervjua dessa två HR-representanter 

som sitter på ledningsnivå återgavs en bild av hur kulturen aktivt används som ett styrmedel, 

framförallt då HR arbetar specifikt mot personalen samt har insikt kring hur kulturen används för 

att styra anställdas beteenden. Urvalet bestod endast av två intervjuobjekt på ledningsnivå då en 

uppfattning om att den information de skulle delge inte märkbart skulle skilja sig åt. Studien 

ämnade dessutom ta reda på hur organisationen och ledningen som helhet arbetar med 

kulturstyrning, snarare än att undersöka individuella åsikter eller upplevelser. Informationen som 

eftersöktes borde därför inte berikats signifikant av fler intervjuobjekt, då hela ledningen antas 

arbeta mot en gemensam strategi och bör ha liknande information och syn på ämnet (jfr. 

Denscombe, 2014).	

För att uppfylla studiens syfte att undersöka hur den eventuella kulturstyrningen upplevs av de 

anställda fattades beslutet att intervjua fyra personer som arbetat längst ner i organisationen, 

säsongsanställda, vilka utgör majoriteten av Gröna Lunds anställda. Här borde dessutom behovet 

av en enhetlig styrning vara som störst, varvid antagandet gjordes om att den eventuella 

kulturstyrningen främst är riktad till denna grupp. I förlängning blev även valet att intervjua 

säsongsanställda ett ändamålsenligt urval (jfr. Denscombe, 2014). Då studiens huvudsakliga fokus 

låg vid hur den eventuella kulturstyrningen upplevdes av individen fanns en medvetenhet kring att 

bilden, uppfattningen och åsikterna kunde komma att variera. Med detta i åtanke intervjuades fyra 

säsongsanställda för att minimera risken för extremfall. Vi ämnade att hitta fler intervjuobjekt på 

denna nivå, men åtkomsten var begränsad vilket resulterade i fyra stycken. Dessa individer valdes 

med ovanstående kriterier i åtanke, baserat på författarnas egna kontakter samt deras geografiska 

närhet för att underlätta genomförandet av intervjuerna, vilket delvis var ett bekvämlighetsurval 

(jfr. Denscombe, 2014). 	

3.3 Operationalisering	

Operationaliseringen gjordes utifrån den teoretiska utgångspunkten. Eftersom studiens urval 

bestod av både anställda på ledningsnivå (HR) och på en lägre nivå (säsongsarbetare) innebar det 

att teorin operationaliserades olika, dock alltid med hänsyn till den grundläggande definitionen att 

kultur blir ett styrmedel först när det används för att kontrollera beteenden (Malmi & Brown, 
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2008). I intervjuerna med HR låg fokus på att skapa en förståelse för ledningens intentioner bakom 

kulturella aspekter i organisationen, för att kunna avgöra vilka delar av kulturen som används som 

ett styrmedel. Vid operationaliseringen inför intervjuerna med säsongsarbetarna låg istället fokus 

på hur dessa aspekter upplevs och hur personerna i fråga påverkades av det. Dessutom fick 

säsongsarbetarna frågor kring vilka intentioner och syften de trodde ledningen hade bakom 

specifika ageranden med målet att se huruvida ledningens intentioner överensstämmer med 

säsongsarbetarnas uppfattning. 	

Eftersom studien utfördes med en semistrukturerad intervjumetod gick operationaliseringen ut på 

att identifiera viktiga teman och nyckelfrågor som studien ämnat täcka, snarare än att formulera 

färdiga frågor utifrån teorin. De olika teorierna i studiens teoretiska utgångspunkt är delvis 

överlappande, vilket medfört att ett flertal teman och nyckelfrågor inkluderade aspekter från flera 

typer av kulturstyrning samtidigt. Detta möjliggjorde öppna frågor där de aspekter som 

intervjuobjekten framhävde som viktiga kunde identifieras. En operationalisering som endast 

utgått från en kulturstyrningstyp i taget hade riskerat att leda till för snäva frågor, vilket i sin tur 

hade försvårat informationsinhämtandet. För att ändå kunna få en detaljerad förståelse av 

organisationen i koppling till den teoretiska utgångspunkten ställdes däremot vissa mer specifika 

följdfrågor, där endast en teori i taget behandlades.	

Ett av de teman som operationaliserats fram utifrån teorin om värdebaserad styrning (Simons, 

1995; Simons, Dávila & Kaplan, 2000) var värdegrunden. Syftet var att undersöka huruvida en 

sådan fanns, hur den kommuniceras inom organisationen och hur den upplevdes. Utifrån teorierna 

om symbolbaserad styrning (Alvesson & Berg, 1992; Schein, 2004) har teman som fysiska 

symboler och symbolik i kommunikation använts, där frågor arbetats fram kring huruvida det finns 

historier inom organisationen som ämnar stärka kulturella budskap eller fysiska påminnelser kring 

hur anställda förväntas bete sig. Ouchis (1979) teori om klanstyrning operationaliserades till temat 

samhörighet. En mer specifik fråga som ställdes utifrån gruppmässig bestraffning var hur en 

individ skulle agera om en annan inte betedde sig på ett sätt som var förenligt med organisationens 

värderingar. Dessutom har teman som täcker flera av teorierna använts, exempelvis kring reglering 

i det dagliga arbetet, och då har dessa teman inletts med öppna frågor där sedan intervjuobjektens 

svar fick leda in samtalet djupare på en eller flera av teorierna. 	

 



 

 

15 

3.4 Datainsamlingsstrategi	

3.4.1 Förberedande av intervjuer	

Intervjuerna planerades in med ett intervjuobjekt åt gången för att intervjuobjektens svar inte skulle 

kunna påverkas av varandra (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Under den inledande 

kontakten med intervjuobjekten förklarades studiens syfte samt att intervjun skulle beröra 

organisationskultur. Intervjuobjekten fick inte tillgång till specifika teman eller nyckelfrågor på 

förhand för att undvika att påverka deras svar. Intervjuer var semistrukturerade och utgick från en 

intervjuguide innehållande relevanta teman och nyckelfrågor (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016; Bryman & Bell, 2013). Även medvetenheten kring att inte ställa alltför ledande frågor samt 

användandet av ett tydligt språk utan ord som kunde misstolkas arbetades fram i samband med 

intervjuguiden (jfr. Bryman & Bell, 2013). Denna intervjuguide utgjorde grunden för frågorna som 

ställdes under intervjuerna. Intervjufrågorna anpassades sedan under intervjuernas gång och 

följdfrågorna som ställdes anpassades beroende på intervjuobjektens svar och den aktuella 

kontexten. Detta resulterade i att de olika frågorna som förberetts blev mer eller mindre relevanta 

i sammanhanget samt att ordningen på frågorna anpassades (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016). De semistrukturerade intervjuernas flexibilitet genererade en kunskap om de aspekter 

intervjuobjekten ansåg vara mest relevanta (jfr. Bryman & Bell, 2013). Syftet med detta 

tillvägagångssätt var att få en djupare förståelse där intervjuobjekten fick chansen att och utveckla 

sina svar, då målet var att få fylliga och detaljerade svar (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; 

Bryman & Bell, 2013). 	

3.4.2 Genomförandet av intervjuer	

I inledningen till samtliga intervjuer gavs en ytterligare förklaring till intervjuns syfte och vad 

studien handlade om. Förutom detta förklarades för samtliga intervjuobjekt att de skulle benämnas 

anonymt i arbetet för att inte begränsa deras möjlighet att tala fritt. En kontrollfråga kring huruvida 

intervjuobjekten tillät och kände sig bekväma med inspelning av intervjuerna ställdes också. 

Intervjuerna med HR utfördes först, eftersom HR kunde förklara den grundläggande idéen och 

intentionerna med de styrmedel som används. Utifrån deras intervjuer kunde information om 

specifika saker plockas ut som sedan diskuterades med säsongsarbetarna. Då intervjuerna spelades 

in fanns möjligheten att lyssna igenom inspelningarna flera gånger, vilket bidrog till ökad 
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noggrannhet. Samtliga intervjuer transkriberades för att materialet skulle bli lättare att 

sammanställa och analysera.	

Respondent Tid på arbetsplats Tidslängd Transkriberade ord 

HR 1 7 år 46 minuter 7166 

HR 2 10 år 35 minuter 5643 

Säsongsarbetare 1 3 år (säsonger) 24 minuter 3587 

Säsongsarbetare 2 2 år (säsonger) 51 minuter 8189 

Säsongsarbetare 3 1 år (säsonger) 30 minuter 4701 

Säsongsarbetare 4 4 år (säsonger) 38 minuter 5522 
Tabell 1: Information om intervjuerna	

3.5 Sekundärdata 

Förutom den data som samlats in via intervjuerna har även Parks & Resorts årsredovisning för år 

2017 studerats. Tillgång till ett antal interna dokument säkrades också via kontakter på Gröna 

Lund. Informationen i dessa kunde sedan kopplas till det intervjuobjekten sagt, men dokumenten 

granskades också för att undersöka hur exempelvis värdegrunden finns kommunicerad i dessa. 

Dessa dokument avser arbetsbeskrivningar för de lägsta hierarkiska nivåerna på Gröna Lund, och 

benämns internt som “artistmanus” samt “enhetsmanus”. Vid behov har kompletteringar gjorts 

med artiklar från organisationens hemsida, främst då samtliga interna dokument inom 

organisationen inte funnits tillgängliga vilket medfört att viss information kan upplevas som 

bristfällig. 	

En av fördelarna med att ha tillgång till sekundärdata är att analysen av svaren från intervjuerna 

blir mer djupgående och ger utrymme för en större förståelse för varför vissa har svarat på ett 

specifikt sätt (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). En negativ aspekt är däremot att detta 

endast visar den bild som företaget vill visa upp utan möjlighet för fria tolkningar, vilket kan 

resultera i en alltför snäv bild (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Dock ansågs denna risk 

vara begränsad eftersom sekundärdata inte utgjorde studiens primära datainsamlingsmetod.	
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3.6 Dataanalys	

Dataanalysen inleddes med att gå igenom intervjutranskriberingarna en och en för att således 

kunna sålla ut vad som ansåg vara relevant respektive överflödig information för studien. Därefter 

kodades relevanta delar i olika färger, för att sortera och skapa struktur i materialet. Färgen rosa 

användes för att markera de delar där intervjuobjekten tog upp rent konkret hur saker fungerar, 

grönt användes för tydliga exempel på intervjuobjektens egna erfarenheter inom verksamheten 

samt gult för åsikter, känslor och upplevelser kring specifika saker eller händelser. Slutligen 

sammanfördes samtliga intervjuer till ett gemensamt dokument där svaren sorterades in i olika 

teman. Dessa teman var dels de som arbetades fram i operationaliseringen dels nya teman som 

uppdagats efter intervjuerna. I samband med att detta började mönster och kopplingar till teorin 

upptäckas. Löpande antecknades potentiella analyspunkter, vilket var behjälpligt när analysen 

sedan skulle utföras med bas i det sammanförda dokumentet med teman och information. 	

3.7 Metoddiskussion	

En aspekt som kan ha påverkat arbetet är att en av författarna tidigare arbetat på Gröna Lund, vilket 

skapar en bias. Då hon redan hade vissa åsikter och förutfattade meningar om vad studien skulle 

leda fram till kan detta ha påverkat de andra två författarna samt informationsinsamlingen. 

Problematiken kring informationsinsamlingen låg i att författaren skulle ha kunnat ta upp allt för 

intern information, vilket skulle kunnat resultera i svårtolkade resultat för de två andra författarna 

vilket därmed skulle leda till att analysen av resultatet blev svårgenomförd. Att en av författarna 

tidigare jobbat vid organisationen visade sig snarare vara en tillgång då hon kunde bidra med 

ytterligare förklaring till de andra författarna vid oklarheter likväl som att hon kunde förtydliga för 

intervjuobjekten under intervjuerna med mer konkreta frågor direkt kopplade till deras arbete. För 

att minimera risken för att författaren med bias skulle påverka intervjuerna och intervjuobjektens 

svar utifrån hennes egna åsikter så tog de andra två författarna rollen som huvudintervjuare.	

I kvalitativa studier är det av stor vikt att försöka undersöka fenomenet, i detta fall kulturstyrning, 

ur undersökningspersonernas ögon. Intervjuer kan dock medföra en mer ytlig kontakt med 

organisationen jämfört med om deltagande observationer skulle nyttjats. Att deltagande 

observationer inte genomfördes var främst på grund av att det inte är öppet på Gröna Lund under 

perioden då studien genomfördes. Hade deltagande observationer genomförts hade det potentiellt 
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gått att skapa en tydligare bild av hur anställda påverkas av kulturstyrningen i det dagliga arbetet. 

Även om intervjuerna bidrog till en förståelse kring hur säsongsarbetarna upplevde situationen och 

hur de såg på vilket beteende som uppmuntras av ledningen hade observationer varit ett bra 

komplement för att kunna undersöka om de påverkas undermedvetet av kulturstyrning. Samtidigt 

finns en risk för större subjektivitet vid observation jämfört med intervjuer, något som kvalitativa 

studier oftast kritiseras för. Vid observationer är det endast forskaren som styr fokuset, även om 

det kanske bidrar till större förståelse för fenomenet då det ses praktiskt. Vid intervjuer är 

intervjuobjektet med och till viss del styr över vad som anses viktigt i förhållande till det fenomen 

som studeras, vilket kan bidra till mindre subjektivitet. Subjektiviteten är oftast det som begränsar 

generaliserbarheten av studier. I detta fall hade studien behövt betydligt fler intervjuobjekt för att 

få ett representativt urval för att kunna dra generella slutsatser om undersökningspopulationen, det 

vill säga säsongsarbetarna. Avsikten med kvalitativa studier är emellertid främst kvaliteten och 

den djupgående kunskapen kring ett ämne, vilket studiens syfte också ämnade bidra till kring detta 

fenomen. 	

Ytterligare en risk med intervjubaserad datainsamling är respondenteffekten, vilket kan uppstå när 

intervjuobjektet anser att vissa ämnen är för känsliga att diskuteras och medvetet utelämnar viss 

information. Detta kan skapa en felaktig bild av organisationen, vilket påverkar studiens 

trovärdighet (jfr. Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). I intervjuerna förekom inga indikationer på 

att berörda ämnen skulle ha varit känsliga för intervjuobjekten att diskutera. Detta är givetvis inte 

något som går att vara säker på eftersom respondenteffekten riskerar att gå obemärkt förbi. HR 

och ledningen skulle exempelvis kunna ha andra avsikter med kulturstyrningen än de som 

presenterats, som de potentiellt valt att undanhålla i ett försök att skapa en positiv bild av 

organisationen. Som tidigare nämnt upplevdes inte några tecken på att information undanhölls, 

utan det var snarare så att intervjuobjekten i efterhand påpekade att de kanske inte skulle delat med 

sig av en viss typ av information. Trots att ämnet inte ansågs vara speciellt känsligt vidtogs 

försiktighetsåtgärder för att minimera respondenteffekten. Detta gjordes genom att totalt sex 

personer intervjuades för att kunna styrka eller dementera påståendena som uttalades i ett försök 

att öka studiens trovärdighet. Då intervjuerna spelades in gick inga svar förlorade, men däremot 

kan inspelningen ha bidragit till att göra intervjuobjekten mer varsamt inställda vilket i sin tur 

potentiellt påverkat svaren (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016).	
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4. Empiriskt material 

4.1 Interna dokument	

Vid granskning av interna dokument framkommer att Gröna Lund bygger sin verksamhet på de 

fyra värdeorden Säkerhet, Omtanke, Upplevelse och Effektivitet. Dessa utgör grunden för samtlig 

aktivitet i parken och ger organisationens ledning en tydlig riktning för hur arbetet ska utföras. 

Värdeorden har en prioritetsordning där Säkerhet kommer först, inget arbete som åsidosätter 

säkerhet eller trygghet får utföras i parken. Därefter kommer Omtanke som innebär att arbetet i 

parken ska präglas av omsorg och hänsyn, framförallt gentemot gäster och anställda. På tredje 

plats kommer Upplevelse vilket syftar till att alla anställda ska erbjuda gäster en unik upplevelse 

som gör deras besök extra speciellt. Lägst prioritet av värdeorden har Effektiviteten, eftersom ett 

effektivt arbetssätt aldrig får gå ut över säkerheten, omtanken eller upplevelsen.	

För att tydliggöra värdegrunden så innehåller den dessutom fem budskap, vilka återfinns i 

ballonger som fäster i den boj där de fyra grundläggande värdeorden finns (Parks & Resorts, u.å; 

HR 1). De fem budskapen är; 	

Omöjligt bor inte här	
För oss är ett problem inget annat än en oupptäckt lösning. Det 
finns alltid en väg framåt.	

Vi hjälper varandra att göra ett bättre jobb	
Parksandresortare hugger i där det behövs och får hjälp om det 
behövs, oavsett om det handlar om att lösa en uppgift eller hjälpa 
varandra att utvecklas.	

Detaljerna gör skillnaden	
I vår värld är detaljerna heliga. Därför gör vi saker helhjärtat och 
hela vägen i mål.	

Sitt aldrig still i båten	
Att skapa världens bästa parker är ett arbete som aldrig blir 
färdigt. Därför måste vi vara i ständig rörelse – mot det oprövade 
och oväntade.	

Är det kul gör vi det bra	
Man kan ha kul på jobbet och man kan ha ett kul jobb. Vi har 
både och.  
 
- Taget från Parks & Resorts hemsida, “Våra värderingar”	 	 			Bild 1: Parks & Resorts värdegrund	

(Parks & Resorts, u.å.)	
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Denna värdegrund, det vill säga värdeorden och ballongerna, presenteras redan under det första 

intervjutillfället och används sedan löpande i utbildningar och interna dokument (Parks & Resorts, 

2017) De interna dokumenten är olika utformade, där vissa beskriver arbetet i parken som helhet 

medan andra är specifika för enskilda enheter och arbetsroller. Överlag är dokumenten detaljerade, 

arbetsrutinerna finns nedskrivna och det framgår tydligt vad som ska göras, i vilken ordning det 

ska göras och av vem det ska göras. Vid ett flertal fall förekommer även stegvisa instruktioner för 

hur arbetet ska se ut, hur de anställda bör och inte bör agera samt vad som är förbjudet. I och med 

dessa dokuments detaljrikhet regleras beteenden även under specifika omständigheter, vilka 

omfattar mer än bara standardrutiner. I vissa fall är riktlinjerna och reglerna för vad som ska 

respektive inte ska göras direkt kopplat till värdegrunden. Detta tydliggörs av följande exempel 

kring värdeordet Säkerhet.	

”Säkerhet är Gröna Lunds första värdeord […] För din säkerhet, tänk alltid på 
följande regler när du vistas i kassan.” - Artistmanus för House of Nightmares, s. 30. 	

I de interna dokumenten framgår dessutom att Gröna Lund använder begrepp som Artister för 

anställda och Artistmanus för arbetsbeskrivningar. Andra interna benämningar är att kunderna i 

parken kallas för Gäster, personalmatsalen kallas för Green Room, nöjesparken i sig kallas för 

Scenen, intranätet kallas för Backstage och arbetsintervjuerna kallas för Auditions. 

Omklädningsrummen är i sin tur döpta efter världsartister som Lady Gaga och Bob Marley.	

4.2 Human Resources 1  

HR 1 berättar att det är HR-avdelningen, internt kallat Artist Service, som är säsongsarbetarnas 

första kontakt med organisationen, varvid hen anser att det är viktigt att alla på HR känner till och 

arbetar utifrån värdegrunden. HR 1 anser att en del i att kunna förmedla värdegrunden är att göra 

den lättillgänglig och pekade på en tavla där värdeorden fanns angivna och berättade kring dessa. 

Enligt HR 1 är ballongerna av stor vikt för Gröna Lund och något som används för att förmedla 

till medarbetare hur de ska agera och resonera. Det finns ett uttryck i varje ballong som de anställda 

ska känna till och högre upp i organisationen fungerar även dessa uttryck som slogans i det dagliga 

arbetet enligt HR 1. Hen meddelar även att värdeorden tas upp i medarbetarundersökningar i form 

av enkäter, vilka ger uppfattningen om att de flesta anställda har koll på värdeorden och 

ballongerna.	
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HR 1 förklarar vidare att dessa fem ballonger förankras i en boj där värdeorden står. Hen uttrycker 

att värdegrunden är utformad på detta sätt då ballongerna ska göra det enklare för de 

säsongsanställda att använda värdeorden i sitt dagliga arbete.	

HR 1 nämner att värdegrunden är så integrerad att teamledarna tar upp den på morgonsamlingarna, 

då uttrycken i ballongerna går att använda som slogans för det dagliga arbetet. Affischer likt Bild 

2 är uppsatta på flera ställen för att påminna anställda om värdegrunden. Värdegrunden dessutom 

implementerad i ett belöningssystem, där anställda som betett sig i enlighet med en ballong kan 

tilldelas kort från sina chefer med ballongens budskap på framsidan och en motivering på baksidan. 

Dessa kallas för Ballongkort och används enligt HR 1 med avsikt att visa den anställde att dennes 

arbete spelar roll och att hen betett sig på rätt sätt. Det är även med förhoppningen om att få 

personen att fortsätta på samma sätt med arbetet likväl som att visa andra anställda vilka beteenden 

som uppmuntras.	

De heltidsanställda arbetar mycket med värdegrunden enligt HR 1. Bland annat så används 

ballongerna i det dagliga arbetet i både det stora och det lilla, om det är en kabel som inte passar 

så kan de enligt HR 1 slänga till med ”omöjligt bor inte här”, var det en deadline som behövde 

mötas kunde någon säga ”vi hjälper varandra göra ett bättre jobb”. HR 1 berättar också om de 

workshops som de heltidsanställda hade månatligen, där varje workshop fokuserar på en av 

ballongerna. Samtliga avdelningar deltar på dessa workshops och enheterna mixas för att ge ett 

bredare perspektiv samt skapa en starkare sammanhållning enheterna emellan. Förutom detta så 

bjuds heltidsanställda in på en gala varje år med hela koncernen där ballongerna figurerar som 

olika kategorier de anställda kan nomineras i.	

En annan sak som HR 1 tar upp är kläderna och namnskyltarna som säsongsarbetarna bär, hen 

nämner att dessa främst används för att visa upp ett enat yttre mot gästerna. Namnskyltarna har de 

anställdas hemorter på sig, något som HR 1 förklarar är för att ge gästerna en koppling till 

artisterna. Hen tror dock även att namnskyltarna kan skapa en viss samhörighet säsongsarbetare 

emellan, då det blir lättare att bli vän med en person du vet namnet på. Förutom det ser inte HR 1 

att varken kläder eller namnskyltar är en del av den interna kulturen.	

HR 1 uttrycker vikten av kulturen då Gröna Lund har många säsongsanställda. HR 1 nämner att 

hen ansåg att det skulle vara lika självklart för en person som arbetar fyra veckor som hela 
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säsongen vilket beteende som förväntas och vad som är viktigast i parken. HR 1 säger dock att det 

är svårt att förmedla en kultur som sitter i väggarna till någon som arbetar en kortare period men 

att ballongerna underlättar mycket. Det viktigaste sa HR 1 ändå är att de anställda ska tycka att det 

var kul att komma till arbetet.	

”Det är verkligen så att här ska vi visa att här har vi kul. Vi är helt övertygade att om 
man har kul på jobbar och har kul med varandra på jobbet så kommer gästerna få ett 
bättre bemötande.” – HR 1	

Förutom värdeorden så berättar HR 1 om att det fanns mängder av policyer och regler, bland annat 

för hur gäster ska bemötas. HR 1 lyfter att det finns regler som måste följas, samt att vissa policyer 

är mer respektive mindre relevanta för säsongsarbetare. Samtliga policys går enligt HR 1 att hitta 

på intranätet, men för att undvika oklarheter ingår dessa i interna utbildningar. HR 1 berättar även 

att konsekvenserna blir olika beroende på vilken regel eller policy en anställd bryter mot. Oavsett 

vilket så anser ledningen, enligt HR 1, att samtliga policys, värderingar och regler ska följas då de 

finns av en anledning. 	

I koppling till detta berättar HR 1 att de säsongsanställda kan bli belönade med månadens stjärna, 

vilket tilldelas en person som betett sig på ett visst sätt. Om en anställd fick månadens stjärna så 

fick hen också en pin att sätta på sina kläder. Detta upplevde HR 1 uppmuntrade de andra 

säsongsanställda att bete sig i likhet med den som belönats. 	

HR 1 säger även att de säsongsanställdas inställning till sitt arbete påverkades av de interna 

benämningarna för personalmatsalen och intranätet till exempel.	

HR 1 upplever inte att det finns några typiska historier som berättas på Gröna Lund för att 

uppmuntra till ett visst beteende, men hen pratar om Gröna Lunds bakgrundshistoria.	

4.3 Human Resources 2	

HR 2 lyfter att urvalen vid Gröna Lunds rekrytering inte sker genom CV-granskning, utan genom 

ett servicetest, och ingen tidigare arbetslivserfarenhet krävs. De enda kraven som ställs är att de 

anställda ska ha fyllt 18, kan ta sig till och från arbetet samt pratar svenska eller engelska. Enligt 

HR 2 så är den typiska Gröna Lundanställda en individ som gillar att ha kul på arbetet, hjälper 
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kollegor, tänker på detaljerna, återkommer år efter år och som känner att de inte kan tänka sig att 

arbeta någon annanstans. En person som lever värdegrundens ballonger helt enkelt. Den ballong 

som HR 2 tycker är viktigast är “omöjligt bor inte här”.	

”Och inte minst att omöjligt inte bor här, utan att är det ett problem så kallar vi det 
utmaningar och de tar vi oss an och då ska vi fasiken hitta en lösning på det, och inte 
bara se hindren liksom. Man är väldigt framåt.” – HR 2	

HR 2 informerade även att värdegrunden diskuteras aktivt, om än ytligt, under gruppintervjuerna 

och sedan mer ingående under de utbildningstillfällen som erbjuds nyanställda likväl som 

återvändande. Förutom utbildningarna så finns det även återkopplingsmöjligheter där de 

nyanställda säsongsarbetarna kan lösa problem genom att dela med sig av erfarenheter och 

upplevelser till varandra. Enligt HR 2 erbjuder teamledare dessutom löpande feedback till 

säsongsanställda. 	

HR 2 poängterar att det viktigaste på Gröna Lund är hur de anställda agerar gentemot gäster, men 

anser samtidigt att en trevlig och engagerad inställning mot gäster smittar av sig på hur anställda 

beter sig mot varandra. För att skapa en god stämning bland det anställda säger HR 2 att mycket 

fokus ligger på teamwork, vilket implementeras bland de anställda genom olika lekar på 

morgonsamlingarna, samt genom tävlingar inom och mellan olika enheter. Förutom det erbjuder 

Gröna Lund ett officiellt kick-off tillfälle för de säsongsanställda per säsong där de får lära känna 

varandra. Däremot finns inofficiella tillfällen enligt HR 2 som de säsongsanställda själva anordnar, 

bland annat pubsöndagar vilka många går på för att skaffa vänner. HR 2 lyfter också att det var 

just kollegorna som gjorde att många återvände år efter år, då alla som arbetar på Gröna Lund blir 

som en familj.	

En uppmuntran av beteenden som överensstämmer med värdegrunden samt förespråkar att de 

anställda ska vara sig själva är belöningssystemet. En anställd kan, enligt HR 2, bli veckans stjärna 

om hen gjort något extra bra. Det kan i sin tur leda till att hen blir månadens stjärna, och sedan 

nomineras till årets Gröna Lundare på avslutningsfesten Stjärngalan, där vinnare utses i diverse 

kategorier.	

HR 2 anser inte att det fanns någon specifik historia som används inom organisationen för att 

uppmuntra till ett visst beteende. Däremot pratar HR 2 om Gröna Lunds bakgrundshistoria.	
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4.4 Säsongsarbetare 1	

Säsongsarbetare 1 har arbetat under flera säsonger och ansåg att Gröna Lund står för gemenskap. 

Hen beskriver arbetet som framförallt roligt och att Gröna Lund har en god stämning. Hen kommer 

inte ihåg värdeorden eller ballongerna på rak arm, men beskriver att anställda förväntas vara glada, 

aktiva, positiva och ha humöret på topp. Hen påpekar att det är viktigt på en sån här arbetsplats. 

Även omklädningsrummen hjälper hen att påminnas om detta, då hen beskriver hur det finns 

speglar med texten “föreställning börjar här”, hen berättar att ”man ska bjuda på ett leende innan 

man går ut på scenen”. Hen beskriver att förväntningarna och värdeorden förmedlades vid 

intervjuprocessen och vid utbildningarna innan säsongen börjar, vilket hen anser var bra och 

tydliga. 	

Morgonsamlingarna beskriver Säsongsarbetare 1 som en stund då de försöker skapa gemenskap 

genom exempelvis lekar och peppa igång de anställda. Hen upplever lekarna som lite töntigt nu 

när hen arbetat ett tag, men medger att det i början var kul och skapade en sammanhållning. Hen 

berättar även att morgonsamlingarna kan ha ett tema eller fokus för veckan, exempelvis 

gemenskap eller merförsäljning, men nämner att teamledarna inte aktivt brukar prata om 

exempelvis ballongerna eller värdeorden. Under arbetspassen kommer teamledarna förbi deras 

enhet för att skapa gemenskap och extra energi. Inför säsongen anordnas även en kickoff för alla 

säsongsarbetare. Trots detta upplever hen en stark “vi och dem”-känsla mellan enheterna och 

påpekar att arbetsklädseln förstärkte detta. Det är inte många som umgås enheterna emellan”. Då 

Säsongsarbetare 1 började i en enhet och sen bytte till en annan meddelar hen att denna känsla var 

väldigt påtaglig, speciellt då olika enheter har olika kläder. 	

Säsongsarbetare 1 anser inte att hen blir motiverad av det som kallas veckans och månadens 

stjärna. Hen bryr sig inte om det, utan anser att hen gör ett bra arbete ändå och inte aktivt söker 

den bekräftelsen. Hen upplever även här att uttrycket stjärna känns lite larvigt, men påpekar att 

vissa verkligen blir motiverade av dessa. Hen tror att det främst beror på personligheten vad man 

väljer att fokusera på, men påpekar dock att hens upplevelse kan bero på att hen aldrig blivit veckan 

eller månadens stjärna. Säsongsarbetare 1 känner sig inte styrd av regler utan upplever arbetet som 

relativt fritt och att en kan vara sig själv bara en är aktiv och glad. Om en kollega däremot skulle 

bryta mot reglerna eller bete sig på ett sätt som inte är okej upplever hen att det inte är jobbigt att 



 

 

25 

prata med sina teamledare om detta. Ibland så kan Säsongsarbetare 1 även prata själv med personen 

som bröt mot reglerna.	

4.5 Säsongsarbetare 2	

Enligt Säsongsarbetare 2 är det kollegorna som får hen att återvända varje säsong. De skapar en 

god stämning, även när det är jobbigt har alla en positiv inställning och vill hjälpa varandra. När 

de ser tillbaka på säsongen ses den som övervägande kul och många återvänder därför. 

Säsongsarbetare 2 känner till värdeorden och ballongerna väl och kunde koppla dem till flera 

situationer i det dagliga arbetet. Hen upplever däremot att effektiviteten är den som är minst viktig 

och som går att förbise för en bättre upplevelse. Säsongsarbetare 2 berättar att hen fick veta om 

värdeorden och ballongerna på utbildningar innan säsongens start, samt att teamledarna pratar 

väldigt mycket om värdegrunden. De anställda får även konkreta tips på hur värdeorden kan 

implementeras i det dagliga arbetet, men att detta är något som måste efterfrågas. Samtidigt 

hänvisar hen till artistmanus som innehåller konkreta rutiner och guider för olika moment. 

Säsongsarbetare 2 använder sig av dessa med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterad, vilket 

hen anser viktigt då det är artisten som står i en enhet som ansvarar för den, något Gröna Lund ofta 

påpekade. Artistmanuset var även till stor hjälp för Säsongsarbetare 2 när hen var ny, då hen inte 

hade mycket tidigare arbetslivserfarenhet. 	

Samtliga säsongsarbetare måste bära en pin där det står “varje gång”. Säsongsarbetare 2 beskriver 

det som en påminnelse till de anställda om att de alltid ska erbjuda service i världsklass, varje 

gång. Säsongsarbetare 2 upplever att teamledarna erbjuder hjälp till de som ber om det kring hur 

de ska leverera service i världsklass, men att det också är okej att göra saker på sitt sätt då alla är 

olika. Vissa saker, som att le och vara glad, ingår dock i arbetsbeskrivningen enligt 

Säsongsarbetare 2. Hen tar även upp hur omklädningsrum med speglarna påminner om detta. 	

“Se till att se perfekt ut, se ut som ditt bästa. Så får man kolla om namnskylten sitter 
där den ska och om tröjan sitter liksom. Hur presenterar man sig själv när man går 

ut i parken och representerar sitt jobb.” - Säsongsarbetare 2	

Säsongsarbetare 2 känner till belöningssystemet med ballongkort samt veckans och månadens 

stjärna, vilket är något hen upplever som roligt. Däremot anser hen att det kan vara lite 

kontroversiellt då det är kul att få en belöning, men att många som gör ett väldigt bra arbete ändå 
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inte uppmärksammas vilket kan sprida en känsla av otillräcklighet. Enligt Säsongsarbetare 2 kan 

det uppstå konflikter kring detta, inte öppna konflikter, utan snarare en passivaggressiv ton 

gentemot den som blivit belönad. 	

Säsongsarbetare 2 upplever att de anställda inom olika enheter tycks ha olika egenskaper, där de 

anställda i en enhet är mer utåtriktade än andra. Trots detta upplever inte Säsongsarbetare 2 att det 

finns en dålig stämning mellan enheterna, utan att det är okej att sitta med folk från andra enheter. 

Det enda som Säsongsarbetare 2 upplever att Gröna Lund bidrar med i form av att lära känna andra 

anställda är kick-offen i början på säsongen, men hen upplever inte att den fungerar då åtminstone 

Säsongsarbetare 2 endast umgås med de personer hen redan känner.	

4.6 Säsongsarbetare 3	

Säsongsarbetare 3 upplever att det är en bra stämning på Gröna Lund bland de anställda så länge 

personerna är glada, positiva och energifyllda. Det är kollegorna som gör att hen vill komma till 

arbetet. Hen anser att alla säsongsarbetarna blir väldigt nära, vilket hen tror beror på att en viss typ 

av personer attraheras till att arbeta på nöjesfält och att teamledarna är så bra. Säsongsarbetare 3 

upplever också att samhörigheten kollegorna emellan kommer av sig självt då alla är i samma sits, 

men att teamledarna aktivt arbetar för gemenskapen. Detta görs bland annat genom att leka olika 

lekar på morgonsamlingarna. Säsongsarbetare 3 uttrycker att det kan kännas barnsligt men att det 

också är något som hen tror bidrar till att göra gruppen lite närmre, för om alla skämmer ut sig så 

är de inte ensamma. Förutom morgonsamlingarna säger Säsongsarbetare 3 att de som arbetar får 

skapa gemenskap och vänner på andra sätt, exempelvis genom AWs som de själva anordnar. 

Säsongsarbetare 3 upplever även att det finns grupperingar och jämför att arbeta på Gröna Lund 

med att gå på gymnasiet igen. Hen påpekar att vissa karaktärsdrag uppmuntras mer inom vissa 

enheter än andra, vilket gör att likasinnade individer ofta hamnar tillsammans.	

Säsongsarbetare 3 har svårt att minnas alla värdeorden, men kan tre av dem. Hen berättar att hen 

blev introducerad till dem under intervjuprocessen och utbildningen, men upplevde inte att det 

fanns någon löpande återkoppling under säsongen. Säsongsarbetare 3 upplevde inte värdeorden 

som väsentliga i hens arbete. 
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“Jag visste om de, men att jag tänkte på dem hela tiden och aktivt följde de var inte 
en grej. Men jag visste att de fanns! Det kanske är lite mer de högre uppsatta som 
behöver fokusera på det här, medan jag kände mer att jag gled omkring och hade det 

kul!” - Säsongsarbetare 3	

Säsongsarbetare 3 berättar dock att det är viktigt att vara taggad och glad samt att varje gäst ska 

känna sig unik och speciell, något som hen fokuserar på i det dagliga arbetet. Hen berättar även 

om backstage, scenen samt att de anställda kallas artister.	

Ballongerna var inte något som Säsongsarbetare 3 hade blivit informerad om, utan upptäckte dem 

när en av kollegorna fick ett ballongkort. Belöningssystemet med veckans och månadens stjärna 

samt ballongkorten tycker Säsongsarbetare 3 är mycket bra, då det resulterar i ett positivt beteende. 

Däremot så anser hen att belöningssystemet har flera brister, bland annat då veckans och månadens 

stjärna är en popularitetstävling där endast de säsongsanställda som är kompis med teamledarna 

får belöningen. Det upplevs som orättvist och inte alltid så välförtjänt. Säsongsarbetare 3 berättar 

också om att vissa teamledare använder stjärnsystemet för att flirta med säsongsarbetarna. Trots 

viss svågerpolitik anser dock hen att belöningssystemet är kul och att hen blir motiverad av det. 	

Säsongsarbetare 3 upplever inte att det finns många regler att följa, utan att arbetet snarare är fritt 

och att hen kan göra lite vad hen vill så länge det inte speglar Gröna Lund negativt. Samtidigt 

påpekar hen att det finns tydliga riktlinjer exempelvis inom spel och attraktion, men inget annat i 

övrigt. Om någon skulle bete sig dåligt och gå ifrån dessa riktlinjer upplever hen att hen kan säga 

till de närmaste kollegorna, men i övriga fall vänder sig hen till teamledaren.	

4.7 Säsongsarbetare 4	

Säsongsarbetare 4 upplever att årets höjdpunkt är när arbetet på Gröna Lund börjar igen då hen 

anser att det är världens bästa arbetsplats, dels för att kollegorna är bra samt att hen känner sig 

viktig på sitt arbete men också för att hen får uppleva vad som sker bakom alla kulisser. Detta är 

de främsta anledningarna till att Säsongsarbetare 4 återkommer år efter år till Gröna Lund, hen 

uttrycker att det blir som ett andra hem och de anställda blir som en familj.	

En känsla som Säsongsarbetare 4 hade var att HR försökte sätta liknande personligheter i samma 

enheter, något som skapade en viss uppdelning mellan enheterna men en starkare samhörighet 
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inom dem. Förutom kick-offen i början på säsongen så säger Säsongsarbetare 4 att de anställda i 

övrigt själva fick anordna olika aktiviteter för att skapa samhörighet, som exempelvis AWs på 

söndagar. 	

Säsongsarbetarna får lära sig hur allt fungerar främst via utbildningarna som Gröna Lund 

arrangerar och genom artistmanus. Artistmanusen uppger Säsongsarbetare 4 att hen inte läst sen 

sin första säsong. Säsongsarbetare 4 säger att teamledarna påstår att feedbacktillfällen ska ges men 

att när det kommer till kritan så sker de inte alls.	

Säsongsarbetare 4 känner till värdeorden men inte alla ballonger. Hen upplever att dessa värdeord 

och ballonger är väldigt tydliga och fungerar otroligt bra för att förklara hur en typisk anställd på 

Gröna Lund bör vara. Hen anser att även om det inte är uttalat hur en ”Grönalundare” ska vara så 

går det att se vem som efterlever värdeorden och vem som inte gör det. Dock påpekar hen att 

utåtriktade personer uppskattas av ledningen. Värdegrunden förekommer flertalet gånger både på 

arbetsintervjuer och på utbildningar och det liknar en hjärntvätt, då även teamledarna tar upp 

värdeorden och ballongerna på morgonmöten enligt Säsongsarbetare 4. Hen upplever också att 

värdeorden finns lättillgängliga i samtliga personalutrymmen och på intranätet. 	

Säsongsarbetare 4 anser att det finns specifika regler som hen måste följa och att hen förstår den 

bakomliggande tanken. Hen upplever att det finns en mening till varför exempelvis säkerhet 

prioriteras.	

Belöningssystemen i form av veckans och månadens stjärna samt ballongkorten är något som även 

Säsongsarbetare 4 känner till. Hen upplever att dessa är en bra motivation för att alltid göra sitt 

allra bästa och något att sträva mot. Dock erkänner Säsongsarbetare 4 att hens åsikt kring detta kan 

bero på att hen blivit månadens stjärna två gånger. Däremot anser Säsongsarbetare 4 att veckans 

stjärna är ett märkligt system som saknar tydliga regler vilket mest resulterar i att andra blir 

missnöjda och ledsna. Detta är för att varje teamledare utan inverkan av andra får välja en artist att 

ge en veckans stjärna till men för att någon ska bli månadens stjärna så måste samtliga teamledare 

vara överens om vem som ska få nomineringen. Säsongsarbetare 4 påpekar att det ofta kan hända 

att en artist får veckans stjärna för att hen är kompis med teamledarna eller liknande.	
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5. Analys	

5.1 Inledande analys 

Studien ämnade undersöka hur kulturstyrning används i en mekanistisk organisation. Resultatet 

visar att kultur används som styrmedel på ett flertal sätt på Gröna Lund. På vissa ställen finns 

skiljaktigheter mellan intentionerna från HR och upplevelsen hos säsongsarbetarna. Det HR 

presenterat ligger väl i linje med informationen i interna dokument. För säsongsarbetare som är 

medvetna om värdegrunden tycks upplevelsen av den ligga i linje med hur den av dokumenten 

presenteras. Dessutom har vi, trots att det inte var en del av den empiriska undersökningen, fått 

bekräftelse på att mekanistiska inslag är närvarande i organisationen. Här rör det sig exempelvis 

om tydliga riktlinjer som gått att identifiera i interna dokument eller väldefinierade 

ansvarsområden för säsongsarbetarna. 	

Ytterligare ett mekanistiskt inslag hos Gröna Lund är den höga personalomsättningen. Många av 

Gröna Lunds anställda arbetar under kortare perioder, vilket enligt HR gör det svårt för dessa 

anställda att hinna få en konkret förståelse för den kultur som “sitter i väggarna”. Den höga 

personalomsättningen beskrivs dessutom av HR som en anledning till framtagandet av formella 

värderingsdokument där ballongerna och värdeorden tas upp, eftersom det möjliggör för 

nyanställda att snabbt kunna förstå vad som förväntas. Här finns en tydlig koppling till det Simons 

(1995) kallar belief systems, där denna typ av dokument som kommunicerar värderingar används 

för att bibehålla önskvärda beteenden. Utifrån intervjuerna med HR finns fog att påstå att Gröna 

Lund ser en poäng i att aktivt kommunicera och styra med hjälp av dessa uttalade värderingar, inte 

minst på grund av personalomsättningen. Detta stärks av det faktum att ledningen har workshops 

där fokus ligger på de olika ballongerna och där anställda från olika avdelningar får diskutera kring 

ämnet. HR påvisar vikten av att anställda på högre nivåer ska demonstrera och agera pelare för 

företagets värderingar. Dessa personer är utbildade inom företagets värdegrund och har även 

chansen att nomineras och tilldelas priser utifrån ballongerna. Genom att föregå med gott exempel 

kan ledarna bidra till försäkran om att värderingarna är ingjutna även till nästa generations arbetare 

(jfr. Ouchi, 1981), vilket därmed kan verka som en effektiv metod då personalomsättningen är 

hög. Värdegrunden är enligt HR dessutom något som tas upp under interna utbildningar, vilket 

överensstämmer med vikten av utbildning om värderingar enligt klanstyrningsteorin (jfr. Ouchi, 
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1979). På dessa utbildningar, men även i rekryteringsprocessen, morgonsamlingar och workshops 

hålls enligt HR en dialog kring värdegrunden, vilket gör att paralleller kan dras till Simons, Dávila 

och Kaplans (2000) beskrivning av att dialogen kring värderingsdokumenten är viktigare än den 

formella kommunikationen genom dokumenten i sig. Detta kan i sin tur verka för att främja 

anställdas engagemang och förståelse för organisationens syfte och mål (jfr. Simons, Dávila & 

Kaplan, 2000).  

5.2 Värderingar i praktiken 

Ett viktigt forum där ballongerna och värdeorden dagligen kommuniceras i aktiva dialoger är, 

enligt HR, morgonsamlingarna. Denna upplevelse verkar dock inte säsongsarbetarna dela, då de 

inte tycker att fokus brukar ligga på förståelse eller dialog av värdegrunden, utan snarare på 

merförsäljning. Dock är både HR och säsongsarbetarna överens om att morgonsamlingarna är 

peppande och hjälper anställda att “tagga till”, eftersom fokus läggs på att ha kul genom 

exempelvis lekar. Detta skulle kunna ses som ett sätt att kommunicera en av ballongerna som är 

att ha roligt, dock utan att säsongsarbetarna är medvetna om det eller att det sägs rakt ut av 

teamledarna. Det är i enlighet med klanstyrningsteorin syn på förmedlandet av värderingar genom 

ritualer eller ceremonier (jfr. Ouchi, 1979). Vissa uppskattar den peppiga stämningen och uttrycker 

att gemenskap skapas av att ha roligt tillsammans. Andra upplevde morgonsamlingarna som något 

töntigt och oseriöst. I relation till detta pratade HR om att personer som inte uppskattar den typen 

av aktiviteter förmodligen inte är rätt personer att arbeta på Gröna Lund, vilket skulle kunna 

medföra ett visst motstånd mot dessa människor då de inte delar gemenskapens uppfattning (jfr. 

Kundu, 2010). I Gröna Lunds fall inkluderas värdeorden och ballongerna redan tidigt i 

rekryteringsprocessen, vilket möjliggör ett säkerställande av att potentiella anställda kan ställa sig 

bakom företagets värdegrund, redan innan de anställs. Enligt klanstyrningsteorin ökar detta 

chanserna för att anställda internaliserar organisationens mål och kommer bete sig önskvärt (jfr. 

Ouchi, 1979).  

5.3 Förståelse av värdegrunden 

Att Gröna Lund lägger fokus vid värdegrunden redan under rekryteringsprocessen tydliggör att 

organisationen ser det som viktigt att anställda delar den uttalade värdegrunden. Ledningen 

använder sig av enkäter för att se hur väl deras budskap och värdegrund nått säsongsarbetarna. Där 
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mäts hur stor andel av medarbetarna som vet vilka företagets värderingar är. Resultatet brukar visa 

på att en stor andel av de anställda är medvetna om företagets värderingar. Här måste dock skillnad 

göras mellan att ha memorerat vilka ord Gröna Lund formellt kommunicerar som sina värderingar 

och att faktiskt ha förstått innebörden av dem. Detta är inte något Gröna Lund uttrycker en 

medvetenhet kring. Att andelen i dessa mätningar är så pass hög enligt HR är intressant då resultat 

visar att tre av fyra kunde värdeorden i bojen, men endast hälften visste vad som stod i ballongerna. 

Någon uttrycker en “hjärntvätt” då hen menar på att anställda får det som organisationen ser som 

ett önskvärt beteende inpräntat i bakhuvudet. Andra minns inte alla ballonger och anser att det 

enbart är anställda på högre nivåer som bör fokusera på värdegrunden, och att det inte finns någon 

poäng för säsongsarbetarna att aktivt arbeta med detta. Medvetenheten och engagemanget kring 

organisationen skiljer sig därmed åt. Kommunikationen av organisationens värderingar måste 

enligt teorin om värdebaserad styrning vara tillräckligt generaliserad för att passa in på samtliga 

delar av organisationen, men samtidigt tillräckligt specifik för att fylla sitt vägledande syfte (jfr. 

Simons, 1995). Detta skulle kunna utgöra en förklaring till skiljaktigheterna, då värdegrunden 

potentiellt upplevs som olika enkel att koppla till det dagliga arbetet. Potentiellt finns skillnader 

mellan enheter, där värdegrunden inom vissa enheter upplevs som tillräckligt specifik för att kunna 

se en koppling till det dagliga arbetet, medan den inom andra enheter upplevs som för generell. 

Det kan i sin tur påverka hur väl säsongsarbetarna internaliserar och arbetar utifrån detta, men 

också i vilken mån det verkar som en vägledning för lämpliga beteenden (jfr. Simons, 1995). 	

5.4 Kommunikation av värdegrunden	

Med bas i Simons, Dávila och Kaplans (2000) teori kring värdegrundskommunikation går det att 

ifrågasätta hur väl Gröna Lund lyckats med denna typ av kommunikation. En väl kommunicerad 

värdegrund skapar en känsla av mening samt ett engagemang för organisationens mål och syfte. 

Vissa säsongsarbetare är väl medvetna om värdegrunden och upplevs förstå poängen i att aktivt 

arbeta utifrån den, vilket tyder på en internalisering av organisations mål (Ouchi, 1979) samt en 

upplevd känsla av mening och engagemang (Simons, Dávila & Kaplan, 2000). Hade 

kommunikationen kring värdegrunden varit regelbunden på exempelvis morgonsamlingarna bör 

medvetenheten hos säsongsarbetarna varit högre än i nuläget (jfr. Simons, Dávila & Kaplan, 2000; 

Simons, 1995). Intressant är också att den säsongsarbetare som hade sämst koll på värdegrunden 

var en av dem som arbetat längst. Det skulle kunna förklaras av att värdegrundskommunikationen 

är framgångsrik i startfasen vid rekrytering och utbildning, men att Gröna Lund är sämre på att 



 

 

32 

underhålla kommunikationen löpande i den dagliga verksamheten. Detta tydliggörs också med det 

tidigare exemplet kring den skilda uppfattningen om morgonsamlingarna. 	

Trots avsaknaden av förståelse och kunskap kring värdegrunden hos vissa av säsongsarbetarna 

verkade alla agera utifrån det HR uttryckt att Gröna Lund söker, det vill säga; att vara glada och 

peppiga personer med mycket energi. Det tycks finnas en tydlig gemensam uppfattning kring 

förväntningarna, då samma förväntningar på anställda bekräftats i samtliga intervjuer, med både 

HR och säsongsarbetare. Att den formella kommunikationen kring värdegrunden skulle ha skapat 

detta kan ifrågasättas, eftersom alla anställda inte var medvetna om ballongerna eller värdeorden. 

En av säsongsarbetarna hade exempelvis ingen vetskap om ballongernas budskap, men pratade 

trots det kring organisationen som att hen hade varit medveten om vad som stod i ballongerna. 

Exempelvis pratade denna respondent om att aldrig ska nöja sig eller sluta utvecklas, utan alltid 

sträva efter att göra saker bättre, vilket stämmer väl överens med beskrivningarna av “Sitt aldrig 

still i båten”. Detta antyder att verksamma klanstyrningsmekanismer finns som sprider det 

organisationen står för, även på sätt som inte är formella eller nedskrivna. Exempelvis genom att 

budskapen genomsyrar det man gör, historier som berättats eller symboler som ledare lyfter (jfr. 

Ouchi, 1979). 

5.5 Symboler som beteendereglering	

Gröna Lund använder även symboliska begrepp, som artister, artiskmanus och Green Room. I 

omklädningsrummen, döpta efter världsartister, finns speglar med påminnelsen om att “här börjar 

föreställningen”. På de anställdas kläder sitter dessutom “varje gång”-pins, som ska påminna om 

att bra service ska levereras vid varje gästmöte. Alla dessa symboler utgör påminnelser som hjälper 

anställdas förståelse av förväntningarna på deras beteenden (jfr. Alvesson & Berg, 1992; Schein, 

2004), vilket verkar som en typ av kulturstyrning som ämnar att kontrollera anställdas beteenden 

(Malmi & Brown, 2008). Medvetenheten kring dessa symboler är större än medvetenheten kring 

värdegrunden. En förklaring till detta kan vara att de fysiskt påtagliga symbolerna är något 

anställda oftare kommer i kontakt med och påminns om i jämförelse med värdegrunden, kring 

vilken kommunikationen tycks vara delvis bristfällig. Exempelvis lyfter en säsongsarbetare 

speglarna med påminnelsen att föreställningen börjar som något som uppmärksammas och som 

utgör en påminnelse, trots att hen inte aktivt läser texten varje gång. I enlighet med Alvesson & 

Berg (1992) kan det därmed ses som en symbolisk representation av verkligheten som ledningen 
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nyttjar, vilket i sin tur kan medföra ökad förståelse för budskapet samt motivation bland anställda. 

Symbolerna tycks därmed utgöra effektiva förmedlare och uppmuntrare av önskvärda beteenden, 

sannolikt just för att de är fysiskt påtagliga och regelbundna påminnelser.   	

Andra symboler som kan identifieras är veckans och månadens stjärna samt ballongkorten. Dessa 

kan ses som förstärkare av önskvärda beteenden, eftersom de tilldelas anställda som agerat väldigt 

väl utifrån värdeorden eller ballongerna. Att ledare identifierar och förstärker fördelaktiga 

agerandemönster kan gynna utvecklingen mot organisationens mål (jfr. Alvesson & Berg, 1992). 

Eftersom dessa symboler bygger på Gröna Lunds värdeord och ballonger kan det dessutom ses 

som regelbundna påminnelser av värdegrunden. Detta kan bidra till att förstärka anställdas känsla 

av inspiration och stolthet, medan det också skapar en kompass för lämpliga ageranden (jfr. 

Simons, Dávila & Kaplan, 2000; Simons, 1995). Här blir det dessutom tydligt att kulturen används 

som ett styrmedel (jfr. Malmi & Brown, 2008).	

Flera av säsongsarbetarna uttryckte däremot en viss problematik kring dessa beteendeförstärkare, 

då de upplevt en favorisering kring vilka som tilldelas dessa erkännanden. Det är teamledarna som 

utser vilka säsongsarbetare som ska tilldelas, och flera tillfrågade säsongsarbetare har upplevt att 

de som står teamledaren nära har större chans att få erkännandet. Kring detta tycks det dessutom 

finnas en bitterhet. Då denna studie inte tar hänsyn till några teorier kring belöningssystem och 

motivation blir dessa resultat svårtolkade. I intervjuerna med säsongsarbetarna gick det att urskilja 

ett intresse för samt en motivation utifrån dessa belöningar som skilde sig åt. Detta är ingenting 

som kan analyseras i denna studie men tolkningen kan göras att belöningssystemet, sett utifrån 

klanstyrningsteorin, kan påverka gruppens dynamik och den inom gruppen gemensamma 

förståelse och upplevelse som teorin lyfter som viktig (jfr. Ouchi, 1979). Inom klanstyrningen 

framställs dessutom vikten av en gemensam förståelse för vad som anses vara korrekt beteende. 

Detta fungerar samtidigt som en beteendekontroll, då avvikande beteenden straffas av gruppen. 

(Ouchi, 1979). Ett flertal av säsongsarbetarna pratade om att de skulle säga till en anställd som 

betedde sig olämpligt eller alternativt säga till en teamledare som i sin tur fick framföra det. 

Bestraffningen inom klanstyrningen tycks därmed finnas närvarande (jfr. Ouchi, 1979), vilket i sin 

tur kan tänkas påverkas av favoriseringen och bitterheten kring beteendeförstärkarna.  
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5.6 Grupptillhörighet	

För samtliga säsongsarbetare är kollegorna något som värderas högt. I samtliga intervjuer framkom 

hur kollegorna är det bästa med arbetet eller att det är kollegorna som gjort att de anställda valt att 

återvända ytterligare säsonger. HR uttryckte att känslan av familjaritet mellan anställda är 

önskvärd, eftersom det bidrar till att ge gästerna en bättre upplevelse. Detta är något ledningen 

delvis arbetar aktivt med, exempelvis genom en kickoff i början av säsongen, morgonsamlingar 

samt lekar och tävlingar inom och mellan grupper. Flera av säsongsarbetarna uttrycker dock att 

den sammanhållning som finns skapas på de anställdas egna initiativ, genom exempelvis After 

Work, och att det inte är något som ledningen bidrar till. De samhörighetsskapande initiativ och 

seder som säsongsarbetarna själva har kan ses som delar av organisationskulturen (jfr. Schein, 

2004), men utifrån Malmi & Browns (2008) definition är det inte ett styrmedel eftersom det inte 

aktivt används inom organisationen för att kontrollera beteenden.	

Samhörigheten tycks finnas inom den egna gruppen. Trots vissa försök från ledning att genom 

exempelvis kickoffer skapa gemenskap enheterna emellan, så uttrycker majoriteten av de 

tillfrågade säsongsarbetarna att det finns tydliga uppdelningar mellan olika enheter. Tre 

säsongsarbetare upplever att en förklaring till detta är att personlighetsmässiga skillnader finns 

mellan anställda på olika områden, och en av de säsongsanställda säger att det skulle kunna vara 

därför organisationen inte arbetar så mycket med interaktion eller gemenskap enheterna emellan. 

En annan säsongsarbetare bekräftar att ledarna inom de olika enheterna värderar och 

uppmärksammar olika egenskaper. Detta innebär samtidigt att personerna inom vardera grupp 

tenderar att likna varandra, vilket kan tänkas bidra till den starka samhörigheten. 

Klanstyrningsaspekter och socialiseringen det medför tycks alltså finnas inom de olika 

grupperingarna. Det tycks finnas gruppspecifika sätt att vara på, vilket i sin tur skapat ett ”vi och 

dem”-tänk (jfr. Ouchi, 1979). Detta kan dessutom förstärkas genom användandet av symboler, 

som exempelvis arbetsklädsel. Flera av säsongsarbetarna uttryckte att klädseln påverkar hur de blir 

behandlade i parken eller att det kan leda till en exkludering från övriga enheter, då olika enheter 

har olika färger på klädseln (jfr. Schien, 2004). 
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5.7 Sammanfattande analys	

Ovan har ett flertal identifierade aspekter av kulturstyrning hos Gröna Lund presenterats och ställts 

i relation till teorin. Kulturstyrning verkar med andra ord vara ett aktivt använt styrmedel inom 

organisationen. Trots det är organisationen samtidigt mekanistiskt, vilket skapar potentiella 

motsättningar. I de interna dokumenten finns en detaljrikhet i styrningen som kan ses som högst 

mekanistisk (jfr. Burns & Stalker, 1961; Morgan, 2006). I dessa dokument kommuniceras tydliga 

regler och stegvisa instruktioner, men även värdegrunden förklaras. Vid intervjuerna med de 

säsongsanställda framkom det att rutinerna kring arbetsuppgifterna inte är något anställda behöver 

memorera eller komma ihåg från en säsong till nästa, eftersom allt finns tydligt nedskrivet i 

dokumenten. Detta styrker uppfattningen om att dokumenten är väldigt detaljrika. Trots detta 

påvisar majoriteten av säsongsarbetarna att arbetet upplevs som relativt fritt och att de inte i hög 

grad påverkas av regler i sitt arbete. Upplevelsen av arbetet som relativt fritt lyfts främst i relation 

till gästbemötandet, där varje anställd får göra det hen tycker lämpar sig och anpassa sitt 

tillvägagångssätt utifrån personlighet. 

Gröna Lunds tydliga regler och riktlinjer baseras i ett flertal fall direkt på värdegrunden, där 

exempelvis ett värdeord förklaras och anges som anledning till regeln i fråga. Det gör att regler 

och värdegrund vävs samman. I dessa fall blir det oklart i vilken mån värdegrunden fungerar som 

vägledning och ett belief system, eller i vilken mån det rör sig om rent mekanistiska regler och ett 

boundary system (jfr. Simons, 1995). Resultat tyder inte på någon upplevd förvirring hos de 

anställda kring detta, men samtidigt går det inte att dra några slutsatser kring effektiviteten hos ett 

styrsystem som väver samman mekanistiska inslag med kulturstyrning. Resultat indikerar inte 

heller på några närvarande motsättningar eller konflikter. 
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6. Slutsats	

Denna studie syftade till att undersöka hur användandet av kulturstyrning yttrar sig i en 

mekanistisk organisation, samt hur det uppfattas av anställda. Trots att Gröna Lund kan klassas 

som en mekanistisk organisation visade resultaten att flera typer av vad Malmi och Brown (2008) 

definierar som kulturstyrning används inom organisationen. Även flertalet mekanistiska styrmedel 

upptäcktes i form av väldefinierade ansvarsområden samt konkreta och tydliga arbetsinstruktioner, 

trots att avsikten främst var att fokusera på de kulturella delarna av styrningen. Användandet av 

en värdegrund var ett av de tydligaste sätten organisationen använde för att kommunicera 

förväntningar till sina anställda. 	

I organisationens interna dokument finns värdegrunden tydligt uttryckt och förklarat, men också 

många regler, varav vissa har en direkt koppling till värdegrunden. I enlighet med teorin om 

kommunikation kring och genom värderingsdokumenten så för Gröna Lund en dialog kring dessa, 

där dialogen anses viktigare än dokumenten i sig (jfr. Simons, 1995; Simons, Dávila & Kaplan, 

2000). Dock visar resultatet på att dialogen kring dessa verkar vara väldigt god vid introduktionen 

av ny personal, men sedan avtagande. Enligt Simons, Dávila och Kaplan (2000) är regelbunden 

kommunikation viktig, och i och med att säsongsarbetarna inte verkar uppleva kommunikationen 

som regelbunden kan det vara en förklaring till en delvis bristande medvetenhet om värdegrunden. 

En respondent upplevde dock att den kommunikation hen fått resulterat i en känsla av 

hjärntvätt.  Trots den delade medvetenheten kring värdegrunden har alla en tydlig gemensam 

uppfattning kring vilket beteende som förväntas av de anställda i organisationen. Detta tyder på 

att verksamma klanstyrningsmekanismer underhåller värdegrundsförståelsen löpande, exempelvis 

genom anställdas informella sammanträden och dialog, trots att den formella kommunikationen 

från ledningen avtar efter introduktionen (jfr. Ouchi, 1979). 	

Samtliga teorier lyfter att det viktigaste är förståelse. En anställd kan ha förstått budskapen och 

innebörden i att agera utifrån värdegrunden, trots att hen inte memorerat orden. Just denna 

förståelse kan ses som en grundförutsättning som möjliggör för individer att internalisera 

organisationens mål och värdegrund. Resultatet visar att vissa tycks se organisationens värdegrund 

som högst relevant i deras dagliga arbete, medan andra ser det som helt frånkopplat. Personliga 

faktorer kan ha stor inverkan här, men en möjlig förklaring kan vara att värdegrunden är olika tätt 

kopplad till den enskildes arbete beroende på enhet, vilket kan påverkas av hur specifik respektive 
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generell värdegrunden är. Det påverkar i sin tur i vilken mån värdegrunden kan ge vägledning (jfr. 

Simons, 1995; Simons, Dávila & Kaplan, 2000). 	

En annan viktig del av kulturstyrning som används är de symboliska beteendeförstärkarna, där 

anställda som agerat i enlighet med värdegrunden belönas och uppmärksammas. Dessutom 

identifierades symboler som påminner anställda om önskvärda beteenden. Dessa typer av 

kulturella styrmedel verkade ha en större genomslagskraft på säsongsarbetarnas beteende, snarare 

än värderingarna. En möjlig förklaring till det är att symbolerna fungerar som regelbundna 

påminnelser och den fysiska påtagligheten hos de symboliska representationerna. Deras 

upplevelse var att dessa symboler var mer lättillgängliga att ta till sig och på så vis påverkade dem 

mer än vad exempelvis värderingarna gjorde (Schein, 2004; Alvesson & Berg, 1992). 	

Vid granskningen av interna dokument samt vid intervjuerna framkom att det finns detaljerade 

instruktioner och regler för en mängd olika situationer och omständigheter. Trots det visar 

resultatet att säsongsarbetare inte känner sig styrda, utan snarare upplever sitt arbete som relativt 

fritt med undantag för vissa riktlinjer. Regler och riktlinjer är i många fall direkt baserade på 

värdegrunden, och här kan ett ifrågasättande göras kring huruvida detta ska ses som en 

kulturstyrning eller en mekanistisk regelstyrning.	

Gröna Lund är en mekanistisk organisation, även om inslag av organisk kulturstyrning har kunnat 

identifieras, och en viss tvetydighet har uppstått kring vad som faktiskt är kulturstyrning och vad 

som i själva verket utgör regler i ”förklädnad”. Den inom teorin uppdelade bilden kring styrning 

skiljer sig från praktiken (jfr. Morgan, 2006; Alvesson & Kärreman, 2004; Ferner, 2000; Alvesson, 

1995; Kunda, 1992), då det är sällan som en dominerande styrtyp helt utesluter övriga styrtyper 

(Ferner, 2000; Kunda, 1992; Ranson, Hinings & Greenwood, 1980). Att styrtyperna kombineras 

är något som återspeglas i denna studie. När detta görs kan potentiella motsättningar mellan kultur 

och andra styrmedel uppkomma, exempelvis då tydliga regler kan hämma möjligheterna att agera 

i enlighet med en värdegrund. I Gröna Lunds fall är dock reglerna och värdegrunden tätt 

sammankopplade, och det finns dessutom en prioritetsordning gällande värdeorden, vilket kan 

tänkas minska potentiellt motsägelsefulla budskap. Som ett exempel tycks anställda ha blivit 

utbildade och guidade i denna prioritetsordning, vilket kan fungera som en vägledning i vilka 

avvägningar som är lämpliga. 	
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Tidigare studier kring kombinationen av kulturstyrning och mekanistiska styrmedel har, trots 

potentiella motsättningar, visat på en vinning. Exempelvis kan mekanistiska styrmedel bestämma 

vad som ska göras, medan kulturstyrning vägleder hur något ska göras (Gratton, 1999). 

Kulturstyrning kan dessutom skapa en symbolisk signifikans bakom andra mekanistiska styrmedel 

(Kraus, Kennergren & von Unge, 2016). Detta ligger i linje med denna studies resultat som visat 

att Gröna Lund använder värdegrunden för att motivera sina regler, vilket kan tänkas skapa en 

djupare förståelse för varför reglerna finns och måste följas. Det hela kan dessutom ses som att 

organisationens vad och hur är tätt sammankopplat och svårt att separera, vilket samtidigt gör det 

svårt att skilja på den mekanistiska respektive kulturella styrningen. Det faktum att organisationens 

värdegrund i stora drag, framförallt gällande dialogen, är kopplad till gästbemötande kan ses som 

en bekräftelse av Chatman & Jehn (1994) som påvisat att servicearbete skapar behov av 

kulturstyrning.	

Denna studie kan bidra med en djupare förståelse för hur en mekanistisk organisation rent praktiskt 

arbetar med kulturstyrning, något som varit delvis bristande inom forskning hittills, vilken som 

tidigare nämnt tenderar att vara uppdelad snarare än kombinerad. Trots att kulturstyrningens 

effektivitet inte undersökts i studien, så tyder resultatet på att anställdas beteenden i viss mån 

påverkas i önskvärd riktning. Denna studie undersöker dock endast en organisation, med en 

begränsad datainsamling, vilket gör studien delvis bristande. Huruvida resultatet speglar 

organisationen som helhet kan ifrågasättas, då urvalet varit relativt litet samt då subjektiva 

upplevelser fått stort utrymme. I vissa fall har detta gett upphov till tvetydiga resultat och skilda 

upplevelser som varit svårtolkade. 	

Baserat på denna studies brister finns en poäng i att vidare undersöka ämnet i större skala, med ett 

större urval av både organisationer och intervjuobjekt. Vidare forskning kan även riktas till att inte 

bara undersöka hur kulturstyrning används, utan även hur effektivt det är. Här skulle intern 

kommunikation kunna undersökas i relation till ämnet, för att undersöka hur effektiviteten 

påverkas beroende på hur exempelvis regler framställs. Är värdegrundsbaserade regler mer 

effektiva i att kommunicera önskvärda beteenden och budskap? Förstår anställda meningen bakom 

dessa i större utsträckning och följs den typen av regler i större utsträckning? Hur effektivt är det 

att anställda inte upplever sig vara styrda, när organisationen i själva verket har mycket regler? 

Detta är frågor som väckts, men som inte kunnat besvarats i denna studie. Studien visade också på 

att belöningssystemen baseras på värdegrunden. Även detta kan vara en intressant vinkel för vidare 
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forskning, att undersöka hur dessa värdegrundsbaserade belöningstyper påverkar motivation i 

mekanistiska organisationer. Frågan kring effektivitet kan bli relevant även där. Överlag finns gap 

i forskningen gällande kulturstyrning i mekanistiska organisationer, där fler studier behövs för att 

kunna skapa en vedertagen kunskap och förståelse. 	
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Bilaga 1 

RESPONDENT TEMAN NYCKELFRÅGOR 
 

HR 
 
Intentioner med kulturella 
aspekter - styrmedel? 
Syften 
Mål 

 
Värdebaserad 
Värdegrund 

 
 
Vad står Gröna Lund för? 
Finns det en värdegrund? 
Hur kommuniceras värdegrunden till dig som 
anställd? /Hur kommuniceras värdegrunden till 
era anställda? 
Hur upplever du som anställd värdegrunden? / 
Hur tror ni att värdegrunden upplevs av era 
anställda? 
Vad tror du att ledningen har för intentioner med 
värdegrunden? /Vad har ni som ledning för 
intentioner med värdegrunden? 
 

 Symbolbaserad  
 Fysiska symboler Finns det fysiska påminnelsen kring hur 

anställda förväntas vara och agera? 
 

 Symbolik i 
kommunikation 

Finns det historier som berättas inom 
organisationen i syfte att förmedla specifika 
budskap? 
 
 

SÄSONGSANSTÄLLDA 
 
Uppfattning 
Synen 
Upplevda intentioner hos 
ledningen 
Påverkan 

 
Klanstyrning 
Samhörighet 

 
 
Hur skulle du agera om en kollega agerar på sätt 
som bryter mot organisationens värderingar? 
Hur ser teambuilding ut på Gröna Lund? 
Känner du samhörighet med andra som inte 
arbetar inom din funktion? 

 Övergripande   / 
Teoriöverskridande 

 

 Reglering i det dagliga 
arbetet 
 
Uppmuntran 

Vad ser du som reglerar dig i det dagliga 
arbetet? 
 
Hur ser ni till att de anställda agerar i enlighet 
med era förväntningar? 
Hur uppmärksammas och belönas önskvärda 
beteenden? (beteenden i enlighet med kulturen) 
Hur blir du som anställd påmind om vad Gröna 
Lund står för? 
Vad tror du att intentionerna med x är? 

 


